
domácí: Bonro A                 datum: 11/10        hosté: NAUTILUS Chodov A 

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

 CHVOJAN Petr              295  121  416  4      PAVELKA Vladimír       251  112  363  7                                                

 HAŠKOVCOVÁ Jana     293  140  433  4     REWCZUK Marcel        297    79  376 13                                                      

 ŠMÍD Karel                     274  103  377  8     HAVEL Martin               279  143  422  4                                                             

 GIERTLOVÁ Marcela     267    89  356 12    HRUŠKA Milan             284  142  426  5                                                              

body:  4          celkem: 1129  453 1582 28     body:  6    celkem: 1111  476 1587 29 

                    Vítězí NAUTILUS Chodov A poměrem 6 : 4 . 

Zápas dvou rozdílných polovin se šťastnějším koncem pro náš tým.První šel na plány  Vláďa.  Vůbec 

mu nesedli plné.V těch ztratil na soupeře čtyřiačtyřicet klacků.A v dorážce už ztrátu nedohnal,ba 

naopak ještě další kuželky ztratil.Takže prohráváme 2-0 a ztrácíme padesát tři kuželky.To nebyl moc 

dobrý začátek.a bylo ještě hůř.Druhý si zahrál Marcel.V plných soupeřce utekl o čtyři kuželky.S tím 

mohl být spokojen.Ale tragická dorážka jeho naděje na výhru rychle pohřbila.Třináct chyb a bez 

kuželky osmdesát znamenalo další prohru našeho hráče tentokráte o sedmapadesát klacků.Takže 

první půle zápasu vyzněla jasně pro domácí tým:4-0 a +110 kuželek.Dalo by se říct že bylo prakticky 

rozhodnuto a zbylé dva duely se odehrají pouze z povinnosti.To by ale nebyly kuželky aby se nadalo 

nic změnit.Do třetího duelu nastoupil Martin.V plných soupeře porazil o pět kuželek ale co bylo 

důležité svůj náskok ještě dokázal navýšit v dorážce a protože se soupeř nečekaně trápil tak náš hráč 

vyhrál o pět devítek.Takže před poslední dvojicí byl stav 4-2 a + 65 pro domácí.Stále na tom byli velmi 

dobře.Poslední si zahrál kapitán Milan.Ten si de facto šel svou hru užít a ještě zkusit cosi "s tím vším " 

udělat.A udělal.Do plných dokázal ze ztráty umáznout sedmnáct kuželek.V dorážce přes čtyři újezdy 

za s sebou v úvodní devítce rychle ubíral ze ztráty týmu v kuželkách kuželku po kuželce až v 

samotném závěru dokázal otočit celkové skóre v kuželkách ve prospěch našeho týmu.Poráží trápící se 

soupeřku o sedmdesát kuželek a naši tak celkově vítězí 6-4 o pět kolíků.Na to by si jistě po první půli 

nikdo ani v nejbujnější fantazii nedokázal pomyslet.Ale jak říkám v tom jsou kuželky krásné že ani za 

nepříznivého stavu se nesmí házet flinta do žita. 


