
domácí: NAUTILUS Chodov B       datum: 24/10                  hosté: Bonro A 

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

 BRYNDAČ STANISLAV    253   96  349 14    HAŠKOVCOVÁ Jana       271  107  378  8                                                     

 FUKOVÁ Veronika          248   97  345  8     CHVOJAN Petr               289  107  396  5                                                                  

 ZIGAL Pavel                    267  114  381  6    GIERTLOVÁ Marcela     284  107  391  9                                                                 

 KLOFANDA Jiří                254   87  341 10    ŠMÍD Karel                      272  103  375 12                                                                              

 body:   0       celkem: 1022  394 1416 38        body: 10    celkem: 1116  424 1540 34  

                        Vítězí Bonro A poměrem 10 : 0 . 

Do další domácího zápasu nastupovali naši příjemně naladěni z výhry před týdnem a jistě čekali, že budou 

pokračovat na vítězné vlně z předchozího zápasu. Oproti sestavě před týdnem, udělal kapitán jednu změnu 

když do prvního zápasu nasadil Standu. Ten si zahrál jako první a moc mu to dnes nevyšlo. Ono ty chybějící 

tréninky nic nenahradí. Už do plných na soupeřku ztratil dvě devítky. No a v dorážce to také nebylo nic moc. 

Čtrnáct chyb a ztráta  se navýšila o dalších jedenáct kolíků. Celkem nedal ani třista padesát a tak první 

bodíky berou hosté. Navíc na skóre vedou o devětadvacet kuželek. Druhá šla do boje Veronika. Ta měla od 

kapitána jasný úkol a tím byla výhra. Jedno o kolik klacků. Bohužel ani jí v tomto zápase nevyšly plné. V těch 

ji soupeř utekl o jednačtyřicet kuželek a bylo vše jasné. Navíc Veronice ani dorážka dnes nadávala to co 

obvykle a tak ještě ztratila dalších deset klacků. A k tomu byla ještě o čtyři kuželky horší svého spoluhráče. 

Takže po půlce naši prohrávají 0-4 a ztrácí osmdesát kuželek. Rozjezd  jako z hororu. Ale stále ještě měli naši 

naději na obrat. Vždyť naše áčko ve Varech nedávno ztrácelo na dnešního soupeře našich přes sto klacků a 

ještě dokázali vyhrát.Třetí šel na plány Pavel a musel vyhrát. A k tomu ještě hodně ubrat ze ztráty 

v kuželkách. Ale dnes našim nebylo přáno. Opět si náš hráč nechal soupeřku utéct do plných. A to o 

sedmnáct kuželek. Co mu pak bylo platné, že v dorážce nahrál o sedm kuželek více, když na konci ještě 

dalších deset ztrácel. Sice zahrál nakonec nejlépe z našich, přesto to na body nestačilo. Takže za 

rozhodnutého stavu nastoupil náš poslední hráčky Jirka s jediným úkolem a to uhrát čestné body a nedostat 

tak doma kanára. Ale přání zůstalo nejspíš v šatně. Jirka dnes zahrál nejhůře ze všech a nakonec na něj zbyl 

ten nepopulární čulibrk. Také díky tomu i poslední duel vyhrál soupeř a naši toho kanárka dostali na zlatém 

podnose. 


