
 

Áčko Nautilusu i ve druhém letošním zápase hrálo na domovské kuželně, tentokrát jako domácí tým a 

za soupeře mělo opět kolegy,  tentokráte z týmu Nautilusu B. První hráli Vláďa a Veronika. Domácí 

hráč se oklepal z nedávné porážky,  což se projevilo na výrazně lepších plných, než které zahrál 

posledně. Do třístovky mu chybělo osm kuželek a to bylo o třicet více než uhrála Veronika. V dorážce 

už hráčka hostí držela se soupeřem krok, dokonce byla o tři kuželky lepší, ale její ztráta z plných byla 

tímto počinem pouze kosmeticky upravena a tak první body berou domácí. Druzí hráli Petr a Jirka. Do 

plných se oba drželi nastejno, když domácí kapitán byl o dvě kuželky lepší. Jenže v dorážce Jirkovi 

poněkud došel dech, jelikož mu i díky třinácti chybám tři kuželky chyběli do stovky. Petr sice také 

v dorážce nezářil, ale byl v ní o jedenáct kuželek lepší soupeře a to mu stačilo na výhru. Třetí hráli 

David a Pavel. To byl asi nejvyrovnanější duel. David si do plných vybudoval náskok šestadvaceti 

kuželek. V dorážkách sice Pavel ze své ztráty mohutně stahoval, do stočtyřiceti mu chyběly dvě 

kuželky, ale nakonec Davidovi ještě jedenáct kuželek k dobru zbylo a tak i třetí duel vyhrává domácí 

hráč. V tomto duelu se konečně i hostující hráč dostává přes čtyřstovku, když domácí byli v tomto 

ohledu zatím stoprocentní. Za rozhodnutého stavu nastoupila poslední dvojice ve složení Marcel a 

Petr. Opět si byli oba velmi vyrovnaní do plných. V těch domácí hráč nahrál plus tři kuželky. V 

dorážkách pak dominuje domácí hráč. Petr se sice dostal přes stovku, o jednu kuželku, ale na 

Marcelových sto osmatřicet to bylo žalostně málo. Takže i poslední duel vyhrává domácí hráč a hosté 

si odnášejí domů žlutého ptáčka zpěváčka i s klíckou. A Marcel naplnil stoprocentní kvótu čtyřstovek 

domácích hráčů. 


