
 

 

Takže historický okamžik mají chodovští kuželkáři za sebou.Poprvé se totiž v  A skupině KLNK nastupují  

tři týmy Nautilusu Chodov. Áčko je pravidelný účastník,béčko hraje třetí sezónu a céčko si dnešním 

zápasem odbylo premiéru v této skupině.A jak to bývá v této skupině pravidlem, tak pokud jsou tu dva 

a více týmy stejné základny tak si hned na úvod soutěže zahrají proti sobě.A céčko ve svém prvním 

utkání zahrálo proti kolegům z béčka.Do první dvojice nastoupily Veronika a Jana. Domácí hráčka hrála 

prim při hře do plných.Tam uhrála náskok osmadvaceti kuželek.V dorážkách byla naopak lepší Jana , 

která své manko mohutně stahovala.Nakonec ,ale domácí hráčce pět kuželek k dobru zbylo a tak bere 

první body pro domácí. Jenom ta čísla na úvod sezóny obou hráček zrovna o velké formě 

nepřesvědčila. Navíc i těch chyb v dorážkách „bolo privela“. Druzí si zahráli Petr a Pepa. Opět to je 

domácí hráč ,který lépe zvládal hru do plných.V těch si vybudoval náskok dvaceti kuželek.Na rozdíl od 

své spoluhráčky Petr zvládá lépe i dorážky a nakonec mu jedna kuželka chyběla ke čtyřstovce.A poráží 

Pepu o šestadvacet kuželek.Po půlce tak vede domácí béčko 4-0 a má k dobru jednatřicet kuželek.Do 

třetí dvojice nastoupili Jirka a Anička. Do plných  si tentokráte oba své soupeře pohlídali a tak s mírným 

náskokem čtyř kuželek na tom byla lépe Anička. Ta si i v dorážkách překvapivě lépe vedla než-li její 

soupeř a i v této činnosti si zvyšovala své vedení. Dokonce se dostala  dohromady s plnými šest kuželek 

přes čtyřstovku a i díky tomu poráží Jirku celkem o dvě devítky. A snižuje tak ztrátu svého týmu na 2-4 

a také v kuželkách se náskok domácích snížil už na třináct kuželek.Tím pádem i v závěrečné dvojici měli 

oba zástupci svých týmů stále oč hrát.Takže to bylo na Pavlovi a Leošovi. Shodou okolností dvou kolegů 

z týmu Zahrádkářů ,ve kterém hrají v Kulichovi. Domácí hráč lépe zvládá oboje plné. V těch poráží 

soupeře celkem o pětadvacet kuželek. A zdálo se že je rozhodnuto. Jenže Pavel stejně jako jeho první 

spoluhráčka předvádí trápení v dorážkách.Tam hodně chybuje a  rychle se jeho vedení snižuje.Nakonec 

mu chyběla jedna kuželka k devadesátce.To Leoš vycítil šanci a v dorážce ještě bojuje o zvrat.Jenže 

přestože dává o patnáct kuželek více než Pavel, na obrat to nestačí.Domácímu hráči ještě deset kuželek 

z vedení po plných zůstává a tak i poslední body bere domácí hráč. Béčko tak poráží céčko 8-2.Tým 

céčka tak alespoň může hrát jediná čtyřstovka dne, kterou zahrála jich hráčka Anička. 


