
domácí: NAUTILUS Chodov B       datum: 02/10     hosté: Katastrální úřad KVA 

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

ŠANDERA Petr         256   97  353 11    NOVÁKOVÁ Růžena       243    83  326  7                                                           

ČEPILA Karel ml.      282  116  398  4    HAVLÍK Roman               258  103  361  7                                                                     

SMRŽ Petr                274  123  397  4    KALÁN Roman                283  117  400  5                                                              

KLOFANDA Jiří        259  140  399  8    TOMANDL Libor             286  128  414  4                                                                      

body:  6    celkem: 1071  476 1547 27    body:  4    celkem: 1070  431 1501 23 

                    Vítězí NAUTILUS Chodov B poměrem 6 : 4 . 

  náhradníci:  1. start  HAVLÍK Roman     

Konečně se naše béčko po delší době dočkalo domácí výhry. Ale museli o ní v závěru perně bojovat. 

První si zahrál Petr. Ač se mu dnes nedařilo tak jak si plánoval svou soupeřku celkem jasně přehrál a 

navíc vybojoval náskok tří devítek v kuželkách. Což bylo pro další vývoj zápasu velmi důležité. Druhý šel 

na plány kapitán Karel. I ten si šel celkem jasně za povinnou výhrou a také on přidal solidní náskok 

v kuželkách. Nakonec mu dvě kuželky chyběly ke čtyřstovce. Po polovině zápasů tedy vedeme 4-0 a 

máme k dobru čtyřiašedesát kuželek. Třetí šel do boje Petr. Tady už se bojovalo o to jestli budou mít naši 

více klidu do závěru zápasu nebo ještě přijde nečekaná zápletka. Náš hráč prakticky celý duel svého 

soupeře nepouštěl do  žádného trháku. Nakonec měl ještě i šanci tento duel vyhrát a pojistit před 

závěrečným duelem naši výhru, ale nedal existenc a to rozhodlo, že první výhru mají hosté. Ale I tak jsme 

před posledním duelem vedli 4-2 a k dobru bylo jednašedesát kuželek. Což by se dalo říct, že bylo více 

než nadějné. Poslední si zahrál Jirka. Tomu nedávný zápas doma zrovna moc nevyšel a tak to ještě neměl 

moc jednoduché. A nutno říct že si trochu zahrával s nervovou soustavou svých spoluhráčů i přítomných 

domácích fandů. Hlavně při hře do plných. Tam na soupeře na obou drahách docela dosti ztrácel. 

Naštěstí mu ale nejlépe ze všech vyšla dorážka a nakonec mu chyběla jediná kuželka ke čtyřstovce. Sice 

prohrává o patnáct kuželek, ale to na konečné výhře našeho béčka nic nezměnilo. Takže první letošní 

výhra našich a doufejme, že v nastoleném trendu budou nejenom na domácí kuželně pokračovat. 


