
    domácí: NAUTILUS Chodov A       datum: 06/11     hosté: Katastrální úřad KVA 

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

PAVELKA Vladimír     287  120  407  6    MYŠKOVÁ Jiřina        257  120  377 11                                              

HRUŠKA Milan           267   97  364  9     TOMANDL Libor        257  123  380  8                                                   

VAŠKO Jozef               291   97  388 13    KALÁN Roman          288  140  428  3                                                 

HAVEL Martin           290  159  449  4    ŠKROCH Michal         280   96  376 15                                               

body:  6    celkem: 1135  473 1608 32    body:  4    celkem: 1082  479 1561 37 

                   Vítězí NAUTILUS Chodov A poměrem 6 : 4 . 

Nováček letošního ročníku se podruhé letos ukázal na Chodovské kuželně a opět hodně zlobil a sahal 

chvíli i po bodech. První si za naše zahrál Vláďa. Tomu vyšla výborně první dráha kde si , jak se posléze 

ukázalo, vytvořil hodně solidní náskok. Změna drah sice lépe sedla jeho soupeřce, přesto náš zástupce 

s přehledem uhrál první body a k tomu i třicet kuželek náskoku. Druhý se na place, poprvé po operaci 

ruky, ukázal náš kapitán Milan. Bylo vidět, že mu herní pauza zrovna moc neprospěla. Do plných svého 

soupeře sice o deset kuželek porazil, ale v dorážce šestadvacet kuželek ztratil a hosté tak uhráli první 

dílčí bodíky. Třetí si zahrál Pepa. Ten velmi dobře zahrál do plných. V těch byl o tři kuželky lepší soupeře. 

V dorážce to ale byla bída a utrpení stejně jako u jeho předchozího spoluhráče a nejenom že náskok 

z plných ztratil, ale ještě návdavkem dostal nadílku do mínusu dalších padesát kuželek od soupeře. Takže 

před poslední dvojicí hosté vedou 4-2 a mají k dobru +36 klacků. To nevypadalo zrovna moc dobře pro 

domácí tým. Naštěstí za nás letos konečně častěji nastupuje Martin a ten v poslední době má herní 

fazónu jako hrom. Hned na první dráze dokázal manko v kuželkách rychle smazat a k naší velké radosti i 

výrazně převážit na naši stranu. Změna drah sice lépe vyšla jeho soupeři, našim dvojka dnes vůbec nešla, 

přesto náskok Martina z první dráhy byl dostatečně veliký aby k bodům za výhru přidal i důležité body za 

lepší celkové skóre a tak jsme ubojovali domácí výhru. 


