
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Družstvo Nautilus C odehrálo všechna svá podzimní utkání.Na svou kůži okusili jak se hraje skupina B.Ovšem na to, že byli v této 

skupině úplnými nováčky ,si vedli až neskutečně dobře.Sice pár hráčů si už vyzkoušelo ,jaké to je hrát ve varské soutěži,když 

v minulosti hráli za naše béčko,ale několik z nich si vyjelo zahrát mistrovský zápas na okolní kuželny vůbec poprvé.Ale pranic se 

toho nebáli a docela se jim dařilo.Hned prvních pět zápasů se našim podařilo vítězně zvládnout.Poprvé se naši představili v soutěži 

na kuželně ve Varech.Tam zdolali Katastr 8-2.Pak se hrálo třikrát doma.Se Sedlecem A výhra 8-2,s jejich kolegy Sedlecem C těsná 

výhra 6-4 a do třetice doma poráží DPKV C 10-0.To byl rozjezd jako hrom.Pak se opět jelo vyhrát do Varů,tentokráte poráží 

Benedikt 8-2.Návrat na domácí kuželnu nevyšel a naši poprvé v soutěži prohrávají s JPL 2-8.Ve zbývajících dvou zápasech na 

varské kuželně nejprve poráží BLŮ 8-2 aby podzimní část soutěže zakončili porážkou se Sedlecem B 2-8.Tým v soutěži vede 

kapitán Eda Čermák.Postupně v zápasech prostřídal tyto hráče a hráčky.Rudu Zadinu,Jirku Horna,Leoše Vítka,Evu 

Nádvorníkovou,Aničku Štěpánkovou,Janu Bambouskovou,Alenku Zadinovou a Ivču Hovorkovou.Z toho je jasně vidět ,že měl 

opravdu z čeho vybírat.Eda jako správný lídr se předvedl dvěma top výkony doma 419 a venku 431.Zdatně mu sekundovali Leoš 

doma 435 a venku 351 a Anička doma 392 venku 388.Dále následují Jana s výkony doma 404 venku 395,Jirka doma 366 venku 

396,Evička doma 368 venku 386,Ruda doma 382 venku 350,Ivča doma 383 venku 340,a Alenka venku 345.Jako tým nejvíce hodili 

doma 1613 a venku 1569.Celkově se našim podzim opravdu povedl a jejich snaha je vynesla na první místo podzimní části 

tabulky.Ale je to v té skupině hodně vyrovnané první tři týmy mají stejně bodů i skóre a o pořadí tak rozhodují celkové průměry,ve 

kterém jsou naši zatím těsně nejlepší.Tak uvidíme jak se to nakonec vyvrbí po jarní části.Nebudou to mít naši jednoduché jelikož už 

jejich soupeři budou vědět s kým mají co do činění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Podzimní tabulka 2016/17– skupina B 

 
1.  NAUTILUS Chodov C      6   0   2   1487.9    52: 28   12   +4 

2.  Sedlecký Kaolin B              6   0   2   1479.0    52: 28   12   +4 

3.  Blů                                       6   0   2   1482.6    48: 32   12   +4 

4.  Sedlecký kaolin C               5   0   3   1361.9    52: 28   10   +2 

5.  Katastrální úřad KV            5   0   3   1498.9    43: 37   10   +2 

6.  DP Karlovy Vary C             4   0   4   1458.8    36: 44     8    0 

7.  JPL Team                             2   0   6   1488.4    38: 42     4   -4 

8.  G.BENEDIKT                      1   0   6   1385.3    17: 53    2   -6 

9.  Sedlecký kaolin A                0   0   7   1385.3    12: 58    0   -6 

 
 Průběžné pořadí jednotlivců Nautilus B 2016/17  
 

 8.  VÍTEK Leoš            NAUTILUS C    395.50     2/ 3 

 9.  ČERMÁK Eduard         NAUTILUS C    394.92     2/ 3 

10.  ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       NAUTILUS C    391.00     2/ 3 

15.  BAMBOUSKOVÁ Jana      NAUTILUS C    381.44     3/ 3 

23.  HORN Jiří             NAUTILUS C    371.67     3/ 3 

24.  NÁDVORNÍKOVÁ Eva      NAUTILUS C    368.58     2/ 3 

29.  ZADINA Rudolf         NAUTILUS C    357.00     3/ 3 

30.  HOVORKOVÁ Ivana       NAUTILUS C    356.25     2/ 3 

ZADINOVÁ Alena        NAUTILUS C    345.00     1/ 3 

 

 

 

 



                                          

     ZÁPASY: 

                                                   PODZIMNÍ ČÁST 2016 

Č.z DOMÁCÍ HOSTÉ DATUM BODY     SKÓRE 

1  Katastr KV NAUTILUS C 16/09/16  2:8 1475:1490  *2* 

2  NAUTILUS C Sedlec A 27/09/16  8:2 1488:1330  *2* 

3  NAUTILUS C Sedlec C 18/10/16  6:4 1502:1117  *2* 

4  NAUTILUS C DP KV C 08/11/16  10:0 1613:1479  *2* 

5  Benedikt NAUTILUS C 25/11/16  2:8 1461:1466  *2* 

6  NAUTILUS C JPL 29/11/16  2:8 1466:1563  *0* 

7  BLŮ NAUTILUS C 08/12/16  2:8 1496:1569  *2* 

8  Sedlec B NAUTILUS C 18/12/16  8:2 1463:1438  *0* 

 

 

 

Zápasy podrobně: 
 

domácí: Katastrální úřad KV     datum: 16/09        hosté: NAUTILUS Chodov C 

 

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

MYŠKOVÁ Jiřina         284  130  414  6     BAMBOUSKOVÁ Jana    256  128  384  8 

GABRIŠKOVÁ Ivana     259  107  366 12    VÍTEK Leoš                        266  101  367 15 

PAVLÍKOVÁ Edita         252   80  332 13    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     250  107  357 16 

ŠKROCH Michal             260  103  363 12    ČERMÁK Eduard               269  113  382 11 

body:  2    celkem: 1055  420 1475 43              body:  8    celkem: 1041  449 1490 50 

 

Vítězí NAUTILUS Chodov C poměrem 8 : 2 . 

 

První historický zápas našeho "céčka" v soutěži KLNK skupiny B se našim náramně vydařil.Přestože 

měl hnedle na úvod kapitán Eda problémy se sestavou,když na poslední chvíli musel najít náhrady 

za dva hráče,což mu ovšem,vzhledem k nadšení jeho dalších hráčů na soupisce,nedělalo velký 

problém.Jako první okusila nové dráhy varské kuželny Jana.Zahrála nejlépe z našich,ale její 

soupeřka zahrála přes čtyřista a na to naše hráčka zatím neměla.Takže vedou domácí 2-0.To druhý 

náš hráč Leoš se postaral o veliké drama.Celý svůj duel zdatně bojoval s domácí hráčkou o naše 

první body.Nakonec po velmi vyrovnaném duelu rozhodl jeho poslední hod o tom, že svůj křest ohněm 

zvládl na výbornou  a to výhrou o jednu kuželku.Tím také odstartoval velký obrat v tomto zápase. 

Třetí se za naše představila Evička.Také ona držela se svou soupeřkou úspěšně krok.Sice plné prohrává 

o dvě kuželky,ale naši dnes byli silní v dorážce a také Evička to soupeřce v dorážce nandala o rovné 

tři devítky.To znamenalo ,že i tento duel vyhrává naše hráčka.Jako poslední nastoupil kapitán Eda 

a ten už hrál o celkovou výhru.No a šanci na body ze svých rukou nepustil.Vyhrál jak v plných tak 

v dorážce a první historická,navíc venkovní,výhra byla na světě.Naši přes vícero chyb v dorážce byli 

právě v této činnosti lepší soupeře a to rozhodlo o vítězství. 

 

domácí: NAUTILUS Chodov C       datum: 27/09        hosté: Sedlecký kaolin A 

 

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

BAMBOUSKOVÁ Jana     226    98  324 11     NEJEZCHLEBA Karel    227   93  320 17 

VÍTEK Leoš                       314  121  435 10     KÝČEK Josef                   216   77  293 30 

NÁDVORNÍKOVÁ Eva     274   94  368 10     PANEŠOVÁ Jarmila         250   73  323 19 

ČERMÁK Eduard                275   86  361 18     VOLF Miloš                     269  125  394  5 

body:  8    celkem: 1089  399 1488 49              body:  2    celkem:  962  368 1330 71 

 

Vítězí NAUTILUS Chodov C poměrem 8 : 2 . 

 

První historický domácí zápas našeho týmu a opět výbornou hrou si zajistili cenné vítězství 

v soutěži.První si zahrála Jana a byla na ní znát velká nervozita z prvního domácího zápasu. 

První plné ještě zvládla vyhrát,ale od závěru úvodní dorážky,prakticky až do posledních hodů, 

stále prohrávala a výhru urvala až posledními hody.Nakonec z toho byly první důležité body 

pro domácí,ale opravdu vydřené a také soupeř jí hodně pomohl třemi ozónovkami do plných.Druhý 

se na plány za domácí postavil Leoš.To bylo úplně jiné kafe.Od začátku svému soupeři utíkal 

mílovými kroky a už po půlce vedl o více jak šedesát klacků.Hodně pomáhal i soupeř,kterému 

první dráha vůbec nevyšla.Druhé plné se Leoš chvilku hledal,čehož využil soupeř na to aby mu 

http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/kú-c.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/KÚ-C.pdf
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/c-sa.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/c-sec.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/c-kvc.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/ben-c.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/c-jpl.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/blů-c.txt
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/BLŮ-C.pdf
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/wp-content/uploads/2016/09/secb-c.txt


náš hráč toliko neutíkal.Pak ale Leoš našel tu správnou parketu a druhá dráha to byl z jeho 

strany velký koncert,který skončil výrazně překonanou čtyřstovkou.Toliko zde zdaleka nehází 

ani páni divizní.Až na pár výjimek.Takže vedeme 4-0 o slušných 146 klacků.Výborný vstup do 

zápasu.Šanci na pojištění celkové výhry měla naše další hráčka Evička.A pustila se do svého 

prvního domácího zápasu s plnou vervou.Své mnohem zkušenější soupeřce jasně ukazovala,kdože 

je na chodovské kuželně paní domu a nebýt chvilkového zaváhání na fáně v první dorážce, 

mohla být kromě výhry a bodů spokojenější i celkovým číslem.Ale přesto zahrála velmi pěkně 

a soupeřce nedala šanci na body.Za stavu 6-0 nastoupil náš poslední hráč kapitán Eda.Ten 

už si mohl plně užít sladkých plodů z výkonů jeho spoluhráčů a zkusit porazit jednoho 

z nejlepších hráčů skupiny B.V plných mu to ještě vyšlo,ale v dorážce chyboval nejvíce 

z našich hráčů a to mu zhatilo naděje na úspěch.Poslední body tedy získává hostující hráč, 

ale to na celkovou výhru našeho céčka nemělo žádný vliv.Naši tak skvěle zvládli vstup 

do soutěže a vyhrávají i svůj druhý zápas. 

 

domácí: NAUTILUS Chodov C       datum: 18/10        hosté: Sedlecký kaolin C 

 

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

HOVORKOVÁ Ivana          245  138  383 10    KASA Václav            239   75  314 20 

NÁDVORNÍKOVÁ Eva     263    96  359 15    MOKRÁ Michaela     264  108  372 11 

ŠTĚPÁNKOVÁ Anna       292  102  394 11    PAULE Roman         298  133  431  9 

HORN Jiří                            271    95  366 15    ***  n i k d o  ***        0    0    0  0 

body:  6    celkem: 1071  431 1502 51        body:  4    celkem:  801  316 1117 40 

 

Vítězí NAUTILUS Chodov C poměrem 6 : 4 . 

 

Třetí zápas céčka a třetí výhra.Kdo by to před začátkem soutěže řekl.Je však nutno dodat,že k této 

domácí výhře hodně pomohl soupeř,který dorazil pouze ve třech hráčích.Ale to vůbec nesnižuje kvalitní 

výkony,které zatím náš nový tým v soutěži předvádí.Soutěžní premiéru si odbyla naše první hráčka Ivča. 

Chvíli jí sice trvalo,než-li ze s sebe shodila nervozitu,takže soupeři dávala naděje na slušný výsledek. 

To ovšem trvalo pouze první plné.V následné dorážce,plně zúročila své tréninkové hodiny na kuželně,když 

zahrála 69  a rázem tím vykročila za výhrou.Druhé plné byly již klidnější a druhá dorážka opět 69 a jasně 

vyhrála svůj duel.Také celkové číslo,na to že hrála první závodní stovku,je více než slušné.Takže vedeme 

2-0 a jsme v plusu 69 klacků.Druhá šla na plány již soutěžními zápasy ostřílená Evička.Dneska jí to ale 

nevyšlo podle jejích představ.Hlavně plné,tam zbytečně na soupeřku ztrácela.Taktéž v dorážce bylo docela 

dosti chyb a to nakonec znamenalo,že ztrácíme první body.Za stavu 2-2 a náskoku 56 kuželek nastoupila 

třetí dvojice v té za naše hrála Anička.Zahrála výborně.Plné skoro třista a kdyby měla trochu více štěstí 

při otvírání v dorážce,minimálně třikrát jí zůstali dva sedláci na dorážení,tak ještě více mohla potrápit 

svého soupeře,kterému to dneska obzvláště dobře padalo.Aby taky ne když hodil 431 a jako jediný se dostal 

přes čtyřstovku.Aničce chybělo k této metě chybělo osm kuželek.Ale zahrála opravdu velmi dobře čož také 

její soupeř neopoměl po zápase potvrdit.Teď tedy byl stav 2-4 pro hosty,ale na kuželky jsme ještě vedli. 

Bohužel pro hosty jim však nedorazil čtvrtý hráč a tak náš poslední hráč Jirka si zahrál sám proti s sobě. 

To ale znamenalo,že poslední body bereme my domácí a tak nakonec vyhráváme 6-4.Škoda že neměli čtvrtého 

hráče,protože by jistě bojovali i oni o konečnou výhru.Ale takové jsou kuželky a pravidla jsou dána pro 

všechny stejně. 

 

domácí: NAUTILUS Chodov C       datum: 08/11        hosté: DP Karlovy Vary C 

 

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

BAMBOUSKOVÁ Jana     266  138  404  7    MARTINÁSKOVÁ Jana    276  103  379 13 

ČERMÁK Eduard            272  147  419  7    SLUKOVÁ Iva                   247    86  333 24 

ZADINA Rudolf                 290    92  382 12    HARENČÁR Jiří                250  113  363  9 

VÍTEK Leoš                        294  114  408  9     BEČVÁŘ Ladislav           302  102  404  7 

body: 10    celkem: 1122  491 1613 35               body:  0    celkem: 1075  404 1479 53 

 

Vítězí NAUTILUS Chodov C poměrem 10 : 0 . 

Naše céčko zatím drží domácí tvrz a nedává body hostům.První šla na plány Jana.Soupeřka s ní 

držela krok v plných.V těch dokonce naši hráčku poráží o deset kuželek.Ale dorážka již byla 

plně v režii Jany.Méně v ní chybovala a porazila v ní soupeřku o pětatřicet kuželek a první 

výhra domácí hráčky byla na světě.Jana navíc uhrála svou první zápasovou čtyřstovku na domácí 

kuželně.Druhý šel do boje kapitán Eda.Dneska mu to opravdu konečně doma sedlo.Slušné plné, 

podpořené výbornou dorážkou a výsledkem je další čtyřstovka našeho hráče.Dokonce si utvořil 

domácí osobáček a to samozřejmě znamenalo další body pro domácí.Navíc uhrál plus osmdesát šest 

kuželek,což spolu s první výhrou znamenalo,že vedeme o 111 klacíků a k tomu 4-0.Výborná první 

půlka zápasu ze strany našich hráčů.Třetí šel na plány za tohoto stavu Ruda.Ten svého soupeře 

porazil v plných o čtyřicet kuželek a to mu poté stačilo na konečné vítězství.Sice v dorážce 

ztratil jedenadvacet kuželek,ale stále mu ještě zbylo dosti na další výhru našeho hráče.Poslední 

šel do boje Leoš.Jeho soupeř se blýsknul při plných.V těch se jako jediný dostal přes třista. 

Ale Leošovi k němu chybělo pouze osm kuželek.Opět se ukázala síla našich hráčů v dorážce.Leoš 

uhrál o dvanáct kuželek více než soupeř a to ve finále znamenalo,že i v tomto vyrovnaném duelu 

vítězí náš hráč.Sice "jenom" o čtyři kuželky,ale i to se počítá.Oba hráči zahráli přes čtyřista, 



Tím pádem naši tento duel vyhrávají bez ztráty kytičky a připisují si již třetí domácí výhru 

v řadě.A poprvé se doma celkově přes šestnáct set kuželek. 

 

domácí: G.BENEDIKT              datum: 25/11        hosté: NAUTILUS Chodov C 

 

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

CHYTRA Eduard       272  118  390 12    ZADINA Rudolf                  245    94  339 20 

JANDEROVÁ Marie     237   79  316 19    ZADINOVÁ Alena              257    88  345 16 

CÍSAŘOVÁ Zuzana      265  103  368 14    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     263  123  386 10 

ČUB Vladimír                288    99  387 14    HORN Jiří                          283  113  396 11 

body:  2    celkem: 1062  399 1461 59                body:  8    celkem: 1048  418 1466 57 

 

Vítězí NAUTILUS Chodov C poměrem 8 : 2 . 

                       I v pátém zápase v řadě nepoznal náš nováček v soutěži porážku.Tentokrát si body přivezli 

z rekonstruované kuželny z Varů.První šel na plány za naše Ruda.Zahrál ale opravdu špatně. 

Očividně mu nesedly nové deskové dráhy a jedenáct klacků mu chybělo do třista padesáti.Také 

dvacet chyb v dorážce jasně naznačuje,že dnes opravdu neměl svůj den.Takže prohráváme 2-0, 

ale co je horší, hned po první dvojici ztrácí naši v kuželkách 51 kuželek.To nebyl zrovna 

ten nejlepší začátek.Druhá šla do boje Alenka.Ani jí,stejně jako jejímu manželovi, nové dráhy 

nesedly.Sice nakonec zahrála o šest kuželek více než-li Ruda,ale ani ona dnes nemohla být se 

svým výkonem spokojená.Na druhou stranu,ale uhrála první naše body,jelikož její soupeř zahrála 

ze všech hráčů nejhůře.Navíc ze ztráty v kuželkách po úvodní dvojici,zbylo jenom dvaadvacet 

klacků a to bylo před druhou polovinou zápasů mnohem veselejší.Třetí si za naše zahrála Evička. 

To už byl od naší hráčky mnohem lepší výkon.V plných jí soupeřka utekla o dvě kuželky,takže do 

dorážky mohla nastupovat s větším klidem.A tak tomu i bylo.Dokonce až tak ,že soupeřku poráží 

v dorážce o dvacet kuželek a druhá výhra naší hráčky je na světě.Navíc už naši ztrácí jenom čtyři 

kuželky ve skóre.Takže jsme byli rázem ve hře o konečné vítězství.Poslední se postavil na plány 

Jirka.Soupeř mu v plných utekl o pět kuželek.Ale náš hráč zase zvládl lépe dorážku.Zahrál v ní 

o čtrnáct kuželek více a tak i v této dvojici vítězí náš hráč.Navíc ještě dokázal otočit rozdíl 

v kuželkách ve prospěch našeho týmu a obrat byl dokonán a naši vítězí na těžké varské kuželně 8-2. 

Jirkovi pak chyběly pouhé čtyři kuželky ke čtyřstovce.Naši si tak po zásluze,přes těžký začátek, 

vezou domů výhru 2-0. 

 

domácí: NAUTILUS Chodov C       datum: 29/11                 hosté: JPL Team 

 

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

BAMBOUSKOVÁ Jana     253  115  368 12    KREJČÍK Miroslav     229    86  315 17 

HOVORKOVÁ Ivana         250  112  362 12    MOŽIEŠIK Petr           285  105  390 14 

ČERMÁK Eduard            263  107  370 12    PAPÁNEK Rudolf       277  119  396   9 

HORN Jiří                           265  101  366 11    JÍROVSKÝ Marek    309  153  462   4 

body:  2    celkem: 1031  435 1466 47         body:  8    celkem: 1100  463 1563 44 

 

Vítězí JPL Team poměrem 8 : 2 . 

Každá série jednou končí a dnes skončila šňůra pěti výher za s sebou našeho céčka.Přitom, 

ale začátek tomu vůbec nenasvědčoval.První si za naše zahrála Jana a svého soupeře docela 

jasně poráží o padesát tři kuželek.Také díky tomu,že její soupeř se jen tak tak dostal přes 

třista.Druhá šla na plány Ivča.Ztratila hodně v plných.Hlavně první dráha jí,stejně jako 

všem jejím spoluhráčům,moc dobře nešla.Sice na druhé dráze přišlo velké zlepšení,ale na obrat 

to již nestačilo.Takže druhé body berou hosté a také náskok v kuželkách se ztenčil na pětadvacet. 

Třetí za naše zahrál kapitán Eda.I on se na první dráze hledal a než se rozkoukal,tak mu jeho 

soupeř utíká.Přes zlepšení na druhé dráze,ani on na svého soupeře nestačí a tak před poslední 

dvojicí naši prohrávají 2-4 a ztrácíme jednu kuželku ve skóre.Poslední za nás bojoval Jirka.Měl 

těžký úkol vyhrát,jelikož jeho soupeř zde v minulosti vždy zahrál dobře.No a po první půli bylo 

jasné,že to dnes naši nevyhrají.Jirka zahrál náš dnešní průměr.Všichni naši zahráli v rozmezí 

osmi kuželek,což sice svědčí o vyrovnanosti našich hráčů,ale chtělo to alespoň jeden výraznější 

výsledek.Ten dnes,ke smůle našich,předvedl poslední hráč hostů.Zahrál výborných 462.Číslo,které 

by mu zde mohli závidět i registrovaní kuželkáři.Tím je také jasné,že ani v posledním duelu naši 

nezabodovali a hosté odjíždí se zaslouženou výhrou 8-2. 

 

domácí: BLŮ     datum: 08/12        hosté: NAUTILUS Chodov C 

 

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

VIMR Jiří                     229  104  333 11    NÁDVORNÍKOVÁ Eva     255  123  378  8 

BAUER Josef               245    88  333 18    ŠTĚPÁNKOVÁ Anna         280  108  388 11 

HANÁKOVÁ Lenka    279  125  404  6    ČERMÁK Eduard              282  149  431  2 

HOFREITER Daniel  270  156  426  2    VÍTEK Leoš                          274   98  372 16 

body:  2    celkem: 1023  476 1496 37                body:  8    celkem: 1091  478 1569 37 

 

Vítězí NAUTILUS Chodov C poměrem 8 : 2 . 

 



Po domácí prohře, si naši nečekaně spravili chuť na varské kuželně a po zásluze si odvážejí 

body za výhru.První šla na plány za naše Evička.V plných soupeře poráží o šestadvacet klacků 

a v dorážce o dalších devatenáct.To dohromady znamenalo ,že uhrála první bodíky a navíc získala 

plus  čtyřicet pět kuželek náskoku.Druhá za naše zahrála Anička.Také ona svému soupeři nedala 

žádnou šanci na body.Stejně jako její spoluhráčka dominovala v plných i v dorážce a nakonec 

svého soupeře poráží o pětapadesát kuželek.Stav 4-0 a plus sto kuželek ,dávalo našemu třetímu 

hráči,kapitánovi Edovi,velký klid do jeho hry.A když má na hru klídek tak mu to jde řádně k duhu. 

Tak tomu bylo i dnes.Přestože měl za soupeřku jednu z nejlepších hráček celé soutěže,nedal jí moc 

šancí na výhru.Ba právě naopak.V plných ji sice poráží jenom o tři klacky,ale v dorážce ,díky 

jenom dvěma chybám,navyšuje své vedení o dalších čtyřiadvacet kuželek,Odměnou za jeho předvedenou 

hru mu bylo výrazné překonání čtyřstovky.A to o jednatřicet kuželek.Soupeřka sice taky přelezla 

čtyřstovku,ale pouze o čtyři kuželky a tak je na světě třetí výhra našeho hráče.Čímž už bylo před 

závěrečnou dvojicí rozhodnuto ,že celkově naši vyhrají.Už se tedy hrálo pouze o to jestli domácí 

prohrají s nulou nebo alespoň uhrají čestné bodíky.Za naše měl o tom rozhodnout náš poslední hráč 

Leoš.V plných mu to dnes šlo .Je dokonce lepší o čtyři kuželky.Ale dorážka mu hrubě nevychází. 

Šestnáct chyb zapříčinilo,že se v dorážce dohromady nedostal ani přes stovku.To jeho soupeřovi dnes 

v dorážce padlo 156 klacků a tak poslední bodíky berou domácí.Ale v kuželkách jsme na tom byli celkem 

stále lépe a proto  vyhráváme 8-2. 

 

domácí: Sedlecký Kaolin B       datum: 18/12        hosté: NAUTILUS Chodov C 

 

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

KLEMENTOVÁ Zdeňka    284   71  355 20    HOVORKOVÁ Ivana        250    90  340 17 

ČEPILA Karel                     250  121  371  5    HORN Jiří                          264    89  353 17 

BRABENCOVÁ Iva           265   86  351 20    BAMBOUSKOVÁ Jana     273  122  395 13 

PERGLER Jiří                     288   98  386 15    ZADINA Rudolf                 237  113  350 14 

body:  8    celkem: 1087  376 1463 60               body:  2    celkem: 1024  414 1438 61 

 

Vítězí Sedlecký Kaolin B poměrem 8 : 2 . 

V posledním letošním zápase si naši zajeli zahrát na kuželnu pod chebákem.První se za náš 

tým se na plánech představila Ivča.Svou šanci na body ztratila v plných.Ztrátu třiceti čtyř 

kuželek se jí přes veškerou snahu v dorážce,ve které byla lepší o devatenáct kuželek nepodařilo 

smazat a tak první body berou domácí.Druhý šel na plac Jirka.Ten měl naopak plné lepší než soupeř. 

Ale v dorážce zahrál o třicet dva kuželek méně než domácí hráč a tak i druhé bodíky putují na konto 

domácího týmu.Třetí šla do boje Jana.Konečně první naše hráčka ,která zahrála dobře plné i dorážku 

a výsledkem bylo,že jí pět kuželek chybělo ke čtyřstovce.Svou soupeřku přehrála o čtyřicet čtyři 

kuželek a první naše bodíky byly na světě.Poslední šel do boje za naše Ruda.Tomu vůbec nevyšly 

plné.Po nich měl obrovskou ztrátu dohromady čtyřicet devět kuželek a přes lepší celkovou dorážku 

dnes na body neměl nárok.Z toho je jasné ,že poslední bodíky uhráli opět domácí a naši tak odjíždí 

s porážkou 2-8.Naštěstí ty dva bodíky znamenají,že v podzimní tabulce uhájili první místo díky 

lepšímu celkovému průměru a do nového roku tak vstoupí z místa nejvyššího.Ale je to v B skupině 

na bedně velmi vyrovnané,takže se máme v jarní části nač těšit. 
   

 

 


