
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Družstvo Nautilus B odehrálo všechna svá podzimní utkání.Na svou kůži zjistilo jak těžká je skupina A po celý podzim platilo 

nováčkovskou daň.Z osmi zápasů vyhráli jenom dvakrát.A paradoxně na venkovních kuželnách.Na úvod popasovali své síly s kolegy 

z Nautilusu A a skončilo to 10-0 v jejich neprospěch.Poté následovaly dvě domácí porážka.Nejprve s Bonrem A 2-8 a poté s DPKV 

A 4-6.Výjezd do Sokolova se povedl a nad Chemií B vyhrávají 7-3 a zdálo se že se vrací na vítěznou vlnu z jejich působení ve 

skupině B.Ale další dva venkovní zápasy se vůbec nepovedly a dostali dvakrát kanára.Nejprve  jim zhořkl návrat na sokolovskou 

kuželnu kde prohrávají s Chemií C 10-0 a potom ani varská kuželna k nim nebyla zrovna přívětivá a s DPKV B prohrávají opět    

10-0.Teprve další venkovní zápas,opět na varské kuželně se jim daří vyhrát.To poráží Bonro B 6-4.Ale poslední zápas na domácí 

kuželně opět nezvládají a podlehli Chemii A 2-8.Takže doma ani jednou nevyhráli a to budou muset v jarní části ,pokud se chtějí ve 

skupině A udržet,rapidně změnit.V týmu se představilo celkem šest hráčů.Tým vedl tradičně Karel Čepila ml.V zápasech mu 

postupně asistovali Veronika Fuková,Pavel Zigal,Petr Smrž,Standa Bryndač a Andrea Hornová.Nejlépe si z nich vedl Pavel.Doma 

zahrál nejvíc 404 a venku 435.Dalším pak je Petr.Tomu se doma povedlo hodit 430 a venku 411.Třetí je Veronika doma 351,venku 

414.Dále následuje Standa doma 385 a venku 407 , Karel junior doma 407 venku 389,těsně za nimi je Andrea doma 387 venku 

400.V tomto pořadí jsou v tabulce jednotlivců,co se týče průměrů.Jednou se jim venku podařilo dostat přes 1600 v Sokolově o deset 

kuželek,jináč si udržují výkon slušně přes 1500 a doma jim nejvíce padlo 1592.Béčko má tedy za s sebou křest ohněm a tak doufejme 

že se jim konečně v jarní části podaří vyhrávat i doma.Hráči na to mají chce to jenom aby se jim konečně sešli solidní výkony všech 

hráčů v každém zápase a vono to půjde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

         Podzimní tabulka 2016/17– skupina A 

 
1.  DP Karlovy Vary A             7   0   1   1612.6    62: 18   14   +6 

2.  NAUTILUS Chodov A        7   0   1   1648.0    56: 24   14   +6 

3.  KK Chemie Sokolov A        6   0   2   1621.8    50: 30   12   +4 

4.  KK Chemie Sokolov C        4   0   4   1578.4    42: 38    8   -2 

5.  DP Karlovy Vary B              3   0   5   1571.2    38: 42    6   -2 

6.  Bonro A                                3   0   5   1585.9    33: 47    6   -2 

7.  KK Chemie Sokolov B         2   0   5   1557.6    24: 46    4   -2 

8.  NAUTILUS Chodov B       2   0   6   1573.0    21: 59    4   -2 

9.  Bonro B                                 1   0   6   1547.8    24: 46    2   -6 

 Průběžné pořadí jednotlivců Nautilus B 2016/17  
 

 7.  ZIGAL Pavel                         NAUTILUS B    411.17     3/ 4 

20.  SMRŽ Petr                             NAUTILUS B    401.83     3/ 4 

31.  FUKOVÁ Veronika               NAUTILUS B    385.17     3/ 4 

32.  BRYNDAČ STANISLAV     NAUTILUS B    383.63     4/ 4 

33.  ČEPILA Karel ml.                  NAUTILUS B    382.38     4/ 4 

       HORNOVÁ Andrea               NAUTILUS B    388.00     2/ 4 

 

 

 

 



     ZÁPASY: 

                                                   PODZIMNÍ ČÁST 2016 

Č.z DOMÁCÍ HOSTÉ DATUM BODY     SKÓRE 

1  NAUTILUS A NAUTILUS B 13/09/16  10:0 1658:1517  *0* 

2  NAUTILUS B BONRO A 22/11/16   2:8 1592:1660  *0* 

3  NAUTILUS B DP KV A 25/10/16   4:6 1547:1583  *0* 

4  CHEMIE B NAUTILUS B 03/11/16   3:7 1579:1610  *2* 

5  KK Chemie C NAUTILUS B 11/11/16  10:0 1664:1593  *0* 

6  DP KV B NAUTILUS B 21/11/16  10:0 1667:1585  *0* 

7  Bonro B NAUTILUS B 30/11/16   4:6 1551:1555  *2* 

8 NAUTILUS B KK CHEMIE A 06/12/16   2:8 1550:1628  *0* 

 

 

 

 

Zápasy podrobně: 
 

                    domácí: NAUTILUS Chodov A       datum: 13/09        hosté: NAUTILUS B 

 

                    jméno hráče                 pln  dor  cel ch              jméno hráče          pln  dor  cel ch 

                PAVELKA Vladimír     283  142  425  5    SMRŽ Petr                     280   95  375  11 

                HRUŠKA David            275  125  400  9    HORNOVÁ Andrea       281   97  378  11 

                HAVEL Martin            286  143  429  2   ČEPILA Karel ml.         289  114  403   8 
                HRUŠKA Milan            271  133  404  4    BRYNDAČ Stanislav     272   89  361  21 

                 body:  10       celkem: 1115  543 1658 20          body:  0    celkem: 1122  395 1517 51 

 

Vítězí NAUTILUS Chodov A poměrem 10 : 0 . 

 

První zápas nové sezóny a hnedle derby našich zástupců ve skupině A.Jako domácí byl tým áčka a této tzv. 

výhody dokonale využil.Béčko sice drželo se soupeřem krok v plných,ve kterých dokonce celkově o sedm klacků 

vyhrálo,ale v dorážce a chybách hodně na áčko ztrácelo a to rozhodlo o tom,že si odnášejí z úvodního utkání 

kanára.Duel mezi Vláďou a Petrem byl v první půli dlouho vyrovnaný.Domácí hráč si vytvořil mírný náskok posledním 

hodem v dorážce,když hodil celou devítku.Ve druhé půli už si postupně náskok zvyšoval a soupeře poráží celkem o 50 

klacků.To duel mezi Davidem a Andreou byl opakem.David získal velký náskok hnedle v první půli,když soupeřku 

poráží o 35 klacků.Ve druhé půli Andrea zabrala,obzvláště jí pomohlo pět osmiček v řadě mezi 14-17 hodem a po 

druhých plných už David vedl jenom 11 kuželek.Rozhodla dorážka,ve které Andrea zaváhala v závěru,když posledních 

šest hodů netrefila ani jednu kuželku a to Davidovi pomohlo v celkové výhře,když tohoto zaváhání využil a svůj náskok 

navýšil na konečných dvaadvacet kuželek.Třetí šli na plány Martin a Karel.Domácí hráč zahrál obě dráhy přes dvěstě a 

obzvlášť první dráha 223 mu dala hodně klidu do zbytku zápasu.Karel zahrál taktéž přes dvěstě,ale ztrácel 17 kolíků.I 

druhé dráhy se oběma povedly.Martin 206 a soupeř byl o deset kuželek horší.To znamená,přestože Karel hodil 403,že i 

třetí duel vyhrál domácí hráč,nejlepším výkonem dne 429 a ve vzduchu visel hned na úvod kanár pro hosty.Poslední se 

do s sebe pustili Milan a Standa a opět domácí kapitán získává rozhodující náskok  hned v první půli.Vyhrál o 32 

klacků a o osudu duelu tak bylo prakticky rozhodnuto.Ve druhé půli sice Milan polevil a nakonec o čtyři klacky přelezl 

čtyřstovku,ale Standa stejně jako na dráze první hodně chyboval(celkem jednadvacet chyb) a tím pádem i poslední duel 

vyhráli domácí a Nautilus B začal sezónu ve skupině A kanárem.Celkem padlo pět čtyřstovek,z toho domácí zahráli 

čtyři. 

 
 

domácí: NAUTILUS Chodov B       datum: 25/10        hosté: DP Karlovy Vary A 

 

jméno hráče          pln  dor  cel ch                jméno hráče          pln  dor  cel ch 

ČEPILA Karel ml.        282  115  397  8    KEKETI Martin             291  105  396  8 

FUKOVÁ Veronika      265   86  351 15    RŮŽIČKOVÁ Jana       264  122  386  6 

ZIGAL Pavel                 272   97  369  9    ŠAFR Jiří r.                    267  121  388  4 

SMRŽ Petr                   278  152  430  2   ŠTECH Josef                288  125  413  5 

body:  4    celkem: 1097  450 1547 34          body:  6    celkem: 1110  473 1583 23 

 

Vítězí DP Karlovy Vary A poměrem 6 : 4 . 

 

Béčko se konečně dočkalo svého druhého zápasu.Na domácí kuželně mělo,ale těžkého soupeře,který 

pravidelně bojuje o příčky nejvyšší.Takže se očekával tuhý boj.První šel na plány kapitán Karel. 

A bojoval jako lev.Pranic nedbal toho,že jeho soupeř má mnohem více zkušeností a nepouštěl jej do 

http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/a-b.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/A-B1.pdf
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/b-boa.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/b-dpa.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/B-DPA.pdf
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/b-sob.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/b-soc1.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/b-dpb.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/b-bob.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/B-BONB.pdf
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/b-socb.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/B-CHEA.pdf


žádného trháku.Sice mu trochu utekl v prvních plných,ale ztrátu dokázal smazat hnedle v následující 

dorážce.Takže do druhé poloviny šel s mankem dvou kuželek.Celá druhá půle mače byl boj o každou kuželku. 

V závěru se dokonce dostal náš hráč do těsného závěsu,takže rozhodovalo jak si kdo lépe otevře poslední 

devítku.Oba si otevřeli skoro nastejno,ale v mírné výhodě byl Karel,který měl hod k dobru.Nakonec tím 

úplně posledním,shodil jednu kuželku a o tu tento duel vyhrál.A jenom tři klacky mu chyběly ke čtyřstovce. 

Druhá šla do boje Veronika.Ta ale dnes neměla svůj den.V plných sice soupeřku poráží o jednu kuželku,ale 

dorážka to bylo velké trápení o čemž svědčí 15 chyb a darovala tak výhru soupeřce.Třetí si zahrál Pavel. 

Stejně jako jeho kolegyně,dokázal soupeře porazit v plných.Ale opět svůj náskok neudržel v dorážce a také 

on nechává body hráči hostí.Poslední šel na plány Petr a před ním stála velká výzva ještě zvrátit nepříznivý 

vývoj zápasu v náš prospěch.A nutno dodat,že se do boje pustil s velkou vervou.Soupeř mu sice trochu utíkal 

při hře do plných,ale dorážka byla v podání našeho hráče excelentní,dohromady 152 se dvěma chybami,což také 

nakonec rozhodlo,že Petr poslední duel vyhrává.Dokonce předvedl nejlepší výkon dne,krásných 430!!Za normálních 

okolností by to i stačilo na obrat,ale jeho soupeř se také hodně snažil a taktéž zahrál přes čtyřista.Sice mu 

na Petra chybělo sedmnáct klacků,takže body za výhru neměl,ale udržel plusové kuželky ve  prospěch hostí a to 

znamenalo celkovou porážku našich 6-4.Ale byl to moc pěkný zápas z obou stran. 

 

domácí: KK Chemie Sokolov B     datum: 03/11        hosté: NAUTILUS Chodov B 

 

jméno hráče          pln  dor  cel ch                        jméno hráče          pln  dor  cel ch 

KOUTECKÁ Hana             283  123  406  8     FUKOVÁ Veronika             282  132  414  2 

ZÍMOVÁ Zdena                  250    94  344 15    HORNOVÁ Andrea              304   96  400 15 

KOVAČÍKOVÁ Růžena r.  293  114  407  5     BRYNDAČ STANISLAV    260  147  407  5 

TŮMA Alois                       298  124  422  9      ČEPILA Karel ml.                 285  104  389 10 

body:  3    celkem: 1124  455 1579 37                  body:  7    celkem: 1131  479 1610 32 

 

Vítězí NAUTILUS Chodov B poměrem 7 : 3 . 

 

Vypadá to ,že sokolovská kuželna je našim týmům zaslíbená a po výhře áčka zde minulý týden, 

si odvezlo odsud nyní i body béčko.První za nás nastoupila Veronika.Konečně se rozpoměla na 

svou formu z loňského roku a zahrála výborně.Jedině kdy na soupeřku nestačila byly celkově plné. 

Ale ztratila v nich pouze kuželku.Dorážka byla z její strany lepší soupeřky o celou devítku a také 

v chybách byla výrazně lepší.Dvě chybičky,za to by se nemuseli stydět ani registrovaní hráči.Takže 

z toho suma sumárum vyplývá,že první bodíky bere naše hráčka.A odměnou jí byla přehozená čtyřstovka. 

Druhá šla na plány za nás Andrea.Ta zahrála výborně plné.Čtyři kuželky přes třista znamenaly náskok 

čtyřiapadesáti kuželek a také více klidu do dorážky.V té se její soupeřka držela naší hráčky,ale i tak 

Andrea ještě dvě kuželky ke svému náskoku přidala.Nakonec uhrála rovnou čtyřstovku a tak i druhé body 

jsou naše.Co jí ovšem muselo mrzet,bylo celkem patnáct chyb,sice stejně jich vyrobila soupeřka,přesto 

je to na téhle úrovni soutěže opravu mnoho.Stav 4-0 +64 kuželek byl po půlce hodně slibný.Třetí nastoupil 

Standa.Náš hráč ztratil hodně v plných.Rovných třiatřicet kuželek,což je opravdu hodně.K jeho cti slouží 

to,že přes tuto velkou ztrátu zápas nevzdal a jenom trocha štěstí mu chyběla k tomu aby i on tento zápas 

vyhrál.V dorážce totiž dokázal tuto svou ztrátu úplně vymazat a jenom díky poslednímu hodu své soupeřky, 

z toho byla "pouze" remíza.Domácí hráčka dala osmičku,která jí zachránila alespoň bodík.Standa jako náš 

třetí hráč překonává čtyřstovku.Poslední šel na plac kapitán Karel.Snad trochu pod dojmem vedení našich 

se náš hráč nedostal ani ke čtyřstovce a tak soupeř konečně uhrává body za výhru.Na celkovou výhru našich 

už to mělo ale pramalý vliv,jelikož to pouze kosmeticky upravilo porážku domácích.Dobře to ten náš kapitán 

dnes nasadil a naši si tak konečně mohli užít svou historicky první výhru ve skupině A 

 

domácí: KK Chemie Sokolov C     datum: 11/11        hosté: NAUTILUS Chodov B 

 

jméno hráče          pln  dor  cel ch                       jméno hráče          pln  dor  cel ch 

PŘEROST Pavel                280  140  420  5    FUKOVÁ Veronika              297  112  409   6 

NOVÝ Jiří                         284  142  426  1    BRYNDAČ STANISLAV    292  108  400 12 

SEKÁČOVÁ Xenie           274  138  412  1    SMRŽ Petr                           278  133  411   9 

POLLNEROVÁ Helena     290  116  406  8    ČEPILA Karel ml.                 286    87  373  17 

body: 10    celkem: 1128  536 1664 15                 body:  0    celkem: 1153  440 1593 44 

 

Vítězí KK Chemie Sokolov C poměrem 10 : 0 . 

 

Na potřetí to už našemu týmu v Sokolově nevyšlo a tak béčko odjíždí domů s kanárem.První 

se do boje za nás pustila Veronika.Zahrála slušně,devět kuželek přes čtyřista,ale soupeřka 

byla ještě o jedenáct kuželek lepší.Druhý šel na sokolovské plány Standa a zahrál rovných 

čtyřista.Ale dvanáct chyb jej připravilo o lepší číslo.I on prohrává jelikož soupeř uhrál 

o šestadvacet kuželek více.Třetí se do boje za naše pustil Petr.Zahrál z našich nejlépe, 

ale ani jemu poražených jedenáct kuželek přes čtyřista k výhře nestačilo.Soupeřka zahrála 

o jednu kuželku více.Teď už tedy bylo jasné,že naši domů body nepovezou a tak měl kapitán 

Karel pouze jeden úkol a tím bylo odehnat od nás žlutého ptáčka zpěváčka.A to šlo pouze 

jedním způsobem a tím bylo uhrát alespoň jeden bodík za remízu a nejlépe dva za výhru. 

To by ale nesměl zahrát tak jako dnes.Sedmnáct chyb rychle zhatilo veškeré naděje na body. 

Jako jediný ze všech hráčů se zdaleka díval na záda čtyřstovky a také on svůj duel prohrává. 

Naši si tak domů vezou tolik nepopulárního žlutého ptáčka zpěváčka.Škoda body alespoň za dílčí 



výhry byly docela blízko.Naši byli sice lepší v plných,ale v dorážce zcela propadli o čemž 

svědčí i poměr chyb 15 ku 44 mezi oběma týmy.A dorážka je ve skupině A hodně důležitá. 

 

domácí: DP Karlovy Vary B       datum: 21/11        hosté: NAUTILUS Chodov B 

 

jméno hráče          pln  dor  cel ch                        jméno hráče          pln  dor  cel ch 

SEDLÁK Martin        281  139  420  6     FUKOVÁ Veronika               279  114  393  7 

SOLFRONK Luděk    282  120  402 13    ČEPILA Karel ml.                 261  103  364 15 

GABRIŠKO Jiří r.       281  117  398  9     BRYNDAČ STANISLAV    280  113  393 14 

HARAŠTA Ivan        309  138  447  7     ZIGAL Pavel                        310  125  435   4 

body: 10    celkem: 1153  514 1667 35                 body:  0    celkem: 1130  455 1585 40 

 

Vítězí DP Karlovy Vary B poměrem 10 : 0 . 

 

První výjezd béčka na rekonstruovanou kuželnu,se vůbec nepodařil a odjelo se domů s kanárem. 

První šla na plány Veronika.V plných se soupeřem ještě držela krok,ale v dorážce za soupeřem 

zaostala o pětadvacet kuželek a tím pádem bere první body domácí hráč.Naší hráčce chybělo sedm 

kuželek ke čtyřstovce.Druhý si zahrál kapitán Karel.Už v plných mu soupeř utekl o devatenáct 

kuželek a v dorážce zaostal o dalších sedmnáct.Takže je jasné,že i tyto body zůstaly domácím. 

Navíc náš hráč spáchal patnáct chyb a s odřenýma ušima přelezl třistašedesát o čtyři kuželky. 

Třetí za naše zabojoval Standa.Ten už více bojoval o výhru než jeho předchozí spoluhráč. 

V plných zaostal za soupeřem o jednu kuželku a v dorážce o čtyři.Škoda body byly hodně blízko. 

Opět bylo na straně příliš mnoho chyb v dorážce,protože prohrát o pět kuželek a vyrobit čtrnáct 

chyb a přesto atakovat čtyřstovku,tak to není smůla,ale chyba našeho hráče.Poslední šel na  plány 

Pavel.Ten se pokoušel zachránit čest našeho týmu a uhrát alespoň dva pomocné body.A měl k nim 

hodně blízko.V plných dal dohromady třista deset a o kuželku tak porazil soupeře.I dorážka byla 

ze strany našeho hráče velmi slušná,také díky tomu,že pouze čtyřikrát chyboval.Ale soupeřovi to 

v dorážce sedlo ještě lépe a poráží v ní našeho hráče o třináct kuželek.Pavel sice dává třicet 

pět kuželek přes čtyřista a jako jediný náš hráč přehazuje čtyřstovku,ale jeho soupeř byl ještě 

o dvanáct kuželek lepší.Takže ani poslední bodíky naši neuhrávají a odjíždí z varů s kanárkem. 

 

domácí: NAUTILUS Chodov B       datum: 22/11                  hosté: Bonro A 

 

jméno hráče          pln  dor  cel ch                 jméno hráče          pln  dor  cel ch 

ČEPILA Karel ml.                 276  131  407   9    HAŠKOVCOVÁ Jana     278  125  403  9 

HORNOVÁ Andrea              281  106  387   9    GIERTLOVÁ Marcela    289  125  414  8 

BRYNDAČ STANISLAV    281  104  385 14    ŠMÍD Karel                     286  121  407  7 

SMRŽ Petr                           279  134  413   4    CHVOJAN Petr             297  139  436  5 

body:  2    celkem: 1117  475 1592 36           body:  8    celkem: 1150  510 1660 29 

 

Vítězí Bonro A poměrem 8 : 2 . 

 

Den po porážce ve varech,si naši chtěli spravit chuť výhrou na domácí kuželně.O úvodní body se 

postaral náš kapitán Karel.Zlepšil se hlavně v dorážce,přesto že dal devět chyb a nakonec svou 

soupeřku poráží o čtyři kuželky.Zahrál sedm kuželek přes čtyřista a zdálo se,že odstartoval cestu 

našeho týmu za body.Druhá šla na plány Andrea.V plných se soupeřkou držela krok.Pak ale přišla 

dorážka a v té jí soupeřka utekla o devatenáct kuželek.To ovšem znamenalo porážku naší hráčky. 

Navíc naši ztrácejí na své soupeře po půlce třiadvacet kuželek.Třetí šel na plány Standa.Ten měl 

za úkol přiblížit naše zase k bodům.V plných na soupeře ztratil jenom pět kuželek.V dorážce ,ale 

nevyužil znalosti domácí kuželny a ztratil v ní dalších sedmnáct kuželek.Opět vyrobil čtrnáct chyb 

v dorážce,stejně jak den před tím ve varech a to je  zatím největší slabina našeho hráče.Takže 

před závěrečnou dvojicí naši prohrávají 2-4 a navíc ztrácí pětačtyřicet kuželek.Takže to měl náš 

poslední hráč Petrpřed s sebou těžký úkol,alespoň tento zápas zremizovat.Bohužel ztratil na soupeře 

příliš mnoho kuželek v plných.Celé dvě devítky ,které poté významně ovlivnili vývoj tohoto duelu 

v neprospěch Petra.Sice v dorážce držel se soupeřem krok,přesto v ní ztratil dalších pět kuželek 

a tak i tento duel vyhrává hostující hráč.Petr se sice jako nás druhý hráč dostal přes čtyřstovku, 

ale jeho soupeř byl o dvacet tři kuželek lepší.Tím pádem naši celkově prohrávají 2-8.Naši tak zatím 

pokračují v sérii porážek.Zatím vyhráli z pěti zápasů pouze jednou a platí tak docela krutou nováčkovskou 

daň.Ale chce to vydržet a neklesat na mysli a hlavně se zaměřit na chyby v dorážkách.Těch je opravdu mnoho 

 

domácí: Bonro B                 datum: 30/11        hosté: NAUTILUS Chodov B 

 

jméno hráče          pln  dor  cel ch                       jméno hráče          pln  dor  cel ch 

JANČÍKOVÁ Iveta               269  131  400  7    BRYNDAČ STANISLAV    286   79  365 12 

SURMA Jan                          256   96  352 21    SMRŽ Petr                             272  121  393  7 

SOBOTKOVÁ Martina r.  291  143  434  2    ZIGAL Pavel                       297  115  412  4 

ČERNÝ Radin                       261  104  365  9    ČEPILA Karel ml.                273  112  385 13 

body:  4    celkem:  1077  474 1551 39                  body:  6    celkem: 1128  427 1555 36 

 

Vítězí NAUTILUS Chodov B poměrem 6 : 4 . 



 

Po porážce doma si naši zajeli zahrát na kuželnu do Varů.A povedlo se jim na nových drahách 

zahrát velmi slušně a to až tak,že si domů vezou vybojovanou výhru.První se postavil na plány 

Standa.V plných soupeři utekl o dvacet kuželek a zdálo se,že šance na body je veliká.Dorážka je, 

ale v poslední době jeho velká slabina a to se bohužel ukázalo na deskách v plné nahotě.Dvanáct 

chyb a dohromady jenom sedmdesát devět poražených kuželek je žalostně málo.Také proto svůj náskok 

z plných promrhal a první body berou domácí.Navíc na kuželky naši prohrávají o pětatřicet klacků. 

Druhý šel do boje Petr.Ten si v plných uhrává náskok šestnácti kuželek.V dorážce zahrál výborně 

a svůj náskok zvýšil o dalších pětadvacet.Nakonec mu chybělo osm kuželek ke čtyřstovce.Z toho je 

jasné,že máme první bodíky za výhru našeho hráče a  navíc už vedeme o šest kuželek na skóre.Třetí 

šel na plány Pavel.Plné zahrál výborně.Ani dorážka nebyla špatná.Nakonec mu to dalo krásných 412. 

Jako jediný hráč našich se dostal přes čtyřista.Ale jeho soupeřka zahrála právě v dorážce skvěle 

a Pavla poráží nakonec o dvaadvacet kuželek.Takže před poslední dvojicí zase prohráváme 2-4 a i na 

kuželky jsou znovu lepší domácí.Ztrácíme šestnáct klacků.Takže to bylo na kapitánovi Karlovi,který 

měl tu "čest" si zahrát poslední.Už v plných náš hráč  získává náskok dvanácti kuželek.A v dorážce, 

přes 13 chyb, svůj náskok navýšil o dalších osm.Takže nakonec vyhrál náš hráč a srovnal stav na 4-4. 

O vítězi tedy  musel rozhodnout rozdíl v kuželkách.Karel vyhrál o dvacet kuželek a ztrácel před zápasem 

šestnáct.To znamená,že i na kuželky jsou lepší naši a za výhru o čtyři kuželky nakonec celý zápas vyhrávají. 

 

 

domácí: NAUTILUS Chodov B       datum: 06/12      hosté: KK Chemie Sokolov A 

 

jméno hráče          pln  dor  cel ch              jméno hráče          pln  dor  cel ch 

HORNOVÁ Andrea       271   92  363 13    ČÍŽ Vladimír                267  124  391  3 

ZIGAL Pavel                263  141  404  2    PICHRT Aleš                278  101  379 15 

ČEPILA Karel ml.          285  106  391 13   RUMAN Miloslav       301  130  431  5 

SMRŽ Petr                      267  121  388 11   KRŮTA Přemysl         295  132  427  2 

body:  2    celkem: 1086  460 1546 39      body:  8    celkem: 1141  487 1628 25 

 

Vítězí KK Chemie Sokolov A poměrem 8 : 2 . 

 

Třikrát doma a třikrát porážka taková je podzimní bilance béčka Nautilusu.Když k tomu připočteme 

vlastně i domácí porážku s kolegy z áčka,tak to není zrovna moc lichotivá bilance.První dnes 

zahrála Andrea.Soupeř jí utekl hodně na první dráze.Ztráta pětatřiceti kuželek jí moc klidu do 

druhé půlky duelu zrovna nepřidala.Sice po druhých plných dokázala ze ztráty ubrat sedmnáct kuželek, 

ale v dorážce opět hodně chybovala a její ztráta znovu o deset kuželek narostla.Takže první body 

uhrál hostující hráč.Navíc naši prohrávají o osmadvacet kuželek.Druhý šel na plány Pavel.Ten zahrál 

z našich nejlépe.Dostal se čtyři kuželky přes čtyřista a svého soupeře poráží o pětadvacet kuželek. 

Takže po půlce je stav 2-2 a hosté mají k dobru tři kuželky.Třetí šel do boje kapitán Karel.Tomu 

jeho soupeř hned v první půli přichystal studenou sprchu.Po plných náš kapitán ztrácí devatenáct 

kuželek a po dorážce jeho ztráta narostla o dalších třicet šest kuželek.Karel zahrál 183 a soupeř 

238.To byla přímo ledová sprcha pro našeho hráče.Ve druhých plných Karel ubral ze ztráty tři kuželky.  

V dorážce ještě dalších dvanáct kuželek ubral ,ale stále to bylo na body málo a prohrál o čtyřicet 

kuželek.Takže to měl Petr náš poslední hráč hodně těžké.Vyhrát a smazat ztrátu v kuželkách alespoň 

na plichtu.Náš hráč,ale prohrává první plné o sedmnáct kuželek a o osudu zápasu bylo prakticky 

rozhodnuto.Petr sice bojoval dále a zahrál první dráhu za 211,ale soupeř dal 235.Druhé plné našemu 

hráči nesedly a zahrál jenom 127 a ztratil dalších jedenáct klacků.V dorážce pak zahráli oba stejně 

šest devítek a tak i poslední body šly na konto hostů a k nim i ty poslední za lepší celkové skóre. 

Takže naši končí podzimní část porážkou a teď už budou jenom odpočívat a čekat na los jarní části 

soutěže. 

 


