
   domácí: KK Chemie Sokolov C     datum: 02/03        hosté: NAUTILUS Chodov A 

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

BARON Josef          267  115  382  8    PAVELKA Vladimír     277  135  412  3 

PAŤHA Ladislav       273  104  377  9    HRUŠKA David         280  116  396  7 
DRÁŽĎANSKÝ Jaroslav  283  129  412  6    VAŠKO Jozef          274  117  391 11 

POLLNEROVÁ Helena    288   98  386 12    HRUŠKA Milan         274  123  397 10 
body:  2    celkem: 1111  446 1557 35    body:  8    celkem: 1105  491 1596 31  

                   Vítězí NAUTILUS Chodov A poměrem 8 : 2 . 

  náhradníci:  1. start  DRÁŽĎANSKÝ Jaroslav 

V letošním ročníku našemu áčku nadmíru svědčí padavá sokolovská kuželna.        

A nepokazili si to ani v tomto zápase.První šel na plány Vláďa. Do plných poráží 

soupeře o deset kuželek a v dorážce dokonce o dvacet. Celkem zahrál dvanáct 

kuželek přes čtyřstovku ,což bylo mnohem lepší než co zde předvedl před týdnem.  

A bral za to první naše bodíky. Druhý šel na plány David. Ten se trochu déle 

hledal na své první dráze. Ale změna drah mu nadmíru prospěla. Dokázal smazat 

mírnou ztrátu z dráhy první a nakonec uhrál i on cenou výhru. Třetí si zahrál 

Pepa. Opět se po delší pauze ukázal na sokolovské kuželně a na první dráze 

nezahrál špatně. Změna drah mu ale nesedla a dlouho se na dráze hledal. Toho 

využil jeho soupeř a našeho hráče poráží. Poslední šel do boje kapitán Milan a 

na něm bylo aby dovedl tento zápas do našeho vítězného konce. Stačilo mu pouze 

udržet skóre na naší straně. Ale obecně našemu kapitánovi tyto dráhy zrovna moc 

nesedí a tomu bylo i dnes. Ale bojoval a nevzdával tento duel. Hodně mu pomáhala 

i jeho soupeřka. Ale boj to byl se vším všudy. Chvíli jsme vedli my a ke konci 

tahala za delší konec provazu soupeřka a dokonce už i chvilku vedla i na 

kuželky. Naštěstí náš kapitán ukázal, že umí bojovat až do posledního hodu a ve 

finále se mu soupeřku povedlo i porazit. Čímž završil naši vítěznou sokolovskou 

šňůru. 

 


