
Do třetice se v lednu utkala naše družstva Nautilusů. Tentokráte to byla odveta mezi áčkem a 

céčkem. Domácí nastoupili s přecevzetím odčinit nečekanou ztrátu bodů z podzimního zápasu. První 

si zahráli Petr a Anička. Do plných nebyl mezi nimi velký rozdíl. Domácí hráč uhrál mírné vedení tří 

kuželek. Jenže dorážka, to už byl přece jenom velký rozdíl mezi oběma hráči. Domácí kapitán dává 

dohromady sedmnáct kuželek přes stovku, kdežto Anička byla v této části duelu o třicet kuželek 

horší. Také díky tomu první body zápasu hrál domácí kapitán. Sice mu chybělo devět kuželke ke 

čtyřstovce, ale body uhrál a k tomu u třiatřicet kuželek k dobru. Druzí šli na plány David a Jana.            

I tentokrát byly plné hodně vyrovnané. David v nich byl pouze o pět kuželek lepší soupeřky. Jenže 

znovu to byla dorážka, ve které byl hodně velký rozdíl mezi hráči. David uhrál celkem rovných sto 

čtyřicet, což bylo o třiačtyřicet kuželek více než dává Jana. David se jako první hráč dne dostal přes 

čtyřstovku, o sedm kuželek a i druhé body mají domácí. Navíc rozdíl v kuželkách narostl o  čtyřicet 

devět kuželek. Třetí hráli  Milan a Pepa. Rozhodující náskok uhrál domácí hráč hlavně do plných .        

V těch je lepší soupeře o sedmatřicet kuželek. V dorážce se sice Pepa dostal šest kuželek přes stovku  

i tak jeho manko narostlo o dalších dvacet kuželek. Milan výkonem sedmnáct kuželek přes čtyřstovku 

bere třetí body a přidal dalších padesát sedm kuželek k dobru pro svůj tým. Za rozhodnutého stavu 

nastoupila poslední dvojice ve složení Marcel versus Andrea. Opět to byl duel jako přes kopírák toho 

předchozího. Marcel do plných dává pět kuželek přes třista a uhrál si náskok devatenácti kuželek.      

V dorážkách domácí hráč dohromady dal stotřicet čtyři, což bylo o jednačtyřicet více než se podařilo 

uhrát  Andree. Nakonec Marcelovi chyběla jedna kuželka ke čtyřistačtyřiceti čímž o šedesát kuželek 

poráží Andreu. Domácí tak výhrou 10:0 vrací soupeřům podzimní porážku i s úroky a zatím v lednu 

neokusili hořkost porážky.  


