
 

Béčko přivítalo na domácí kuželně prozatímní lídry letošního ročníku. První si zahrál Pavel. Do plných 

poráží soupeře o tři kuželky. Bohužel dorážka z jeho strany byla jedno velké trápení. O čemž svědčí 

osmnáct chyb. Toho soupeř využil a naopak jemu dorážka sedla skvěle a poráží v ní našeho hráče o 

šestačtyřicet kuželek. Z toho je jasné, že první body bere hostující hráč. No a Pavel díky špatné 

dorážce se nedostal ani na dohled čtyřstovce. Druhý si zahrál Petr. Do plných si nechal soupeře 

pokaždé utéct,  až z toho byl rozdíl  třiceti devíti kuželek. V dorážkách už byli oba mnohem 

vyrovnanější a přestože Petrovi chyběli dvě kuželky ke sto padesáti, ještě o další čtyři kuželky za 

soupeřem zaostal. Náš hráč se sice dostal jednadvacet kuželek přes čtyřstovku, což by mu většinou 

stačilo  na většinu soupeřů, kromě toho se kterým právě hrál. Tomu dneska naše kuželna nebývale 

sedla a dala mu konečné číslo čtyřista šedesát čtyři. Až z toho byli všichni překvapeni, jelikož takové 

číslo na Chodovské kuželně moc často nebývá vidět. Třetí hrál Jirka. Do plných svého soupeře porazil 

o pětadvacet kuželek a tohoto náskoku prakticky žil až do konce duelu. I když v dorážce  zahrál sto 

šestnáct, což není zase až tak málo, jeho soupeř právě v dorážce své manko mohutně stahoval. 

Nakonec mnoho nechybělo aby se mu to i povedlo. Naštěstí našemu hráči zůstala jedna kuželka 

v plusu, díky čemuž uhrál naše první body. Poslední hrála za domácí Veronika. Ta dnes neměla zrovna 

svůj den. Do  plných zaostala za soupeřem o čtyřiatřicet kuželek. Také dorážka zrovna nebyla podle 

jejího gusta a protože jí v ní chyběla jedna kuželka do stovky a soupeř stovku překonal o dvaatřicet 

kuželek, byly z toho opět body pro hosty. A Veronika taktéž na čtyřstovku koukala hodně zdaleka. 

Hosté dnes vytvořili rekord chodovské kuželny, když se dostali jednačtyřicet kuželek přes metu 

sedmnácti set. 


