
Také druhý lednový zápas svedl proti sobě dva Nautilusy. Tentokrát béčko a áčko. První si zahráli 

Veronika a Vláďa. Domácí hráčka v první půlce duelu dává dvě kuželky přes dvoustovku, což v té chvíli 

znamenalo vedení čtyřiadvaceti kuželek. Docela nečekaný úvod. Ale to byla teprve polovina duelu a 

před hráči zbývalo ještě dalších padesát hodů. No a ve druhé půli se začali dít věci. Do plných to ještě 

bylo stále pro domácí hráčku lépe rozehrané i když ztratila z náskoku čtyři kuželky. Jenže prvních 

deset hodů v dorážce předvedl hostující hráč doslova smršť. Pět doražených devítek to bylo opravdu 

nevídané. Pětačtyřicet bodů oproti soupeřky šestnácti, znamenalo dokonalý obrat ve vývoji duelu. 

Když pak Vláďa i nadále nepolevoval ve svém kvapíku, byli jsme v svědky dlouho nevídaného obratu 

vývoje tohoto duelu. Hostující hráč se nakonec dostal třináct kuželek přes čtyřstovku a uhrál první 

důležité body a k tomu i náskok  šestadvaceti kuželek pro svůj tým. Ještě  doplním k dobru bez dvou 

kuželek stovku ve druhé dorážce hostujícího hráče. Doufejme že domácí hráčka neudělá po tomto 

obratu z naší kuželny posilovnu. Druzí hráli Jirka a David. Opět jsme viděli napínavý a zajímavý duel. 

Jirka do plných  ztratil šestnáct kuželek a dalších třináct v dorážce. Takže po půlce vede David, za 

jedenáct kuželek přes dvoustovku o devětadvacet kuželek. Změna drah prospěla domácímu hráči. Do 

plných mu chyběly dvě kuželky do stopadesáti a jeho ztráta se snížila o jedenáct kuželek. Také 

v dorážce Jirka nepolevoval ve své snaze otočit zápas a byl v ní o osm kuželek lepší Davida. Naštěstí 

pro hostujího hráče mu ještě deset kuželek k dobru zbylo a tak i druhé body bere jeho tým. David se 

jako druhý hráč dostal přes čtyřstovku. Třetí hráli Pavel a Martin. První polovinu zvládl lépe domácí 

hráč. Do plných byl o deset kuželek lepší a v dorážce čtyři kuželky z náskoku ztratil.cI tak šel Pavel do 

druhé ploloviny s náskokem šesti kuželek. Druhé plné zahrál Pavel výtečně když mu jedna kuželka 

chyběla ke stopadesáti. Jenže Martin také zaválel a dostal se pět kuželek přes stopadesát, čímž byl 

před dorážkou srovnán stav na obou stranách, takže o vítězi musela rozhodnout  závěrečná dorážka. 

V té, ke smůle domácích Pavel doslova zkolaboval a dorazil pouze třicet kuželek. I díky osmi chybám. 

Toho náležitě využil Martin a sedmi devítkami rozhodl tento duel ve svůj prospěch. Idíky tomu 

hostující hráč uhrál sedmnáct kuželek přes čtyřstovku a kromě bodů přidal dalších třiatřicet kuželek 

k dobru pro hosty. Za rozhodnutého stavu nastoupili poslední hráči Jirka a Milan. Domácí hráč už hrál 

pouze o čest aby jeho tým nedostal kanára. Jenže hnedle úvodní  plné jeho snahu náramně 

zkomplikovali. Uhrál jenom stodvacet tři , kdežto Milanovi chyběla jedna kuželka ke stopadesáti. Jirka 

se poté v následné dorážce hodně snažil o čemž svědčí nula chyb na jeho straně, ale ani to mu 

nepomohlo snížit jeho ztrátu z plných. Ba naopak ještě dalších sedm kuželek ztratil. Po půli tak vedl 

Milan o třiatřicet kuželek. Druhé plné už byly u Jirky mnohem lepší, když zopakoval výkon svého 

soupeře z dráhy první. Jenže Milan byl jenom o dvě kuželky horší . Také v dorážce Jirka stahoval své 

manko, když k osmdesátce mu chyběly tři kuželky. Milan sice zahrál „jenom rovných sedmdesát“  ale 

i tak si v poklidu pohlídal své vedení. Oba hráči se v zápalu boje dostali přes čtyřstovku. Jirka o tři a 

Milan ještě dává o dalších čtyřiadvacet víc. Takže i poslední body získává hostující hráč a béčko tak 

odchází domů s kanárem. 


