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DOMÁCÍ 
   

čz. 44 HOSTÉ 
     

jméno hráče PL DO SUMA B CH jméno hráče PL DO SUMA B CH 

KREJCÁREK 220 87 307 0 8 HAVEL 224 127 351 2 1 

PAVELKA  219 89 308 2 7 HRUŠKA M. 201 88 289 0 12 

HORNOVÁ 226 102 328 2 4 KERTÉZSOVÁ 176 51 227 0 20 

HRUBOŠ 206 81 287 2 9 ŠANDERA 213 89 302 2 11 

 
871 359 1230 2 28 

 
814 355 1169 0 44 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
junioři 8   1230   2 

      
stavěči 4   1169   0 

  
  

    

Poslední zápas letošního ročníku byl konečně odehrán. První si zahráli František a Martin. Domácí hráč se do plných 

dostal patnáct kuželek přes stovku a v tu chvíli vedl o jedenáct kuželek. Poprvé a také naposledy. V následné dorážce 

totiž Martin zvládl sedmdesát kuželek, což bylo o tři devítky více, než se povedlo uhrát Františkovi. Takže po polovině 

duelu je na tom hostující hráč o šestnáct kuželek lépe. Druhé plné si Martin pohlídal mnohem lépe než-li ty první a 

dostal se o dvacet kuželek přes stovku. Což mu navýšilo vedení o dalších patnáct kuželek. Ve druhé dorážce se František 

o jednu kuželku oproti první dráze polepšil (43/44), což mu v konečném součtu i s plnými, dalo sedm kuželek přes třista. 

Martin sice nezopakoval sedmdesátku jako na dráze první, dává o třináct kuželek méně i tak o jednu kuželku překonal 

třistapadesátku. Což v tuto chvíli znamenalo vedení Stavěčů 2-0 a náskok čtyřiačtyřiceti kuželek. 

Druzí se představili na plánech Vláďa a Milan. Domácí hráč opět hrál v šermířském postoji, který mu mimochodem 

hodně svědčí. A Milan, stále s hendikepem doléčování zlomených žeber. Takže se čekalo, jak se jim bude dařit. První 

plné se dostal domácí hráč přes stovku o jednu devítku. Což bylo o sedm více, než se povedlo Milanovi. V dorážce Vláďa 

zvládl rovných pět devítek a jeho vedení narostlo o jednu celou devítku. I druhé plné zvládl lépe domácí hráč. Přidal 

jednu kuželku navíc oproti výkonu z dráhy první. To Milanovi se zrovna moc nedařilo, dokonce dal jeden mantinel  a 

výsledkem bylo, že mu do stovky jedna kuželka chyběla. Takže před druhou dorážkou má Vláďa slušný náskok. Milan se 

ještě nevzdával, jenže hned první devítku si zkomplikoval „čestíkem“. Nakonec mu po posledním hodu chyběly dvě 

kuželky k šesti kompletním devítkám. To ale znamenalo, že mu po součtu všech čísel, chybělo jedenáct kuželek do 

třístovky. A to bylo dnes na Vláďu málo. Ten v dorážce dal o jednu kuželku méně než na dráze první, přesto zahrál na 

druhé dráze stopadesát čtyři. Na chlup stejně jako na dráze první. Což mu v součtu obou drah dává dohromady osm 

kuželek přes třístovku. Takže po polovině duelů je srovnán stav na 2-2 a Stavěči mají k dobru pětadvacet kuželek. 

Do osudu celé zápasu významně promluvil třetí duel. V tom se představili Andrea a Květa. Stavěčům z různých důvodů 

nemohli nastoupit jejich stálice Verča a David a tak museli vytáhnout z rukávu jiného hráče. V tomto případě hráčku 

Květu Kertézsovou z bývalého družstva Byrokratů, ze kterého mimochodem přišel ke Stavěčům i Petr Šandera. Otázkou 

bylo, jak se jí bude dařit, když koule v ruce držela naposledy před covidem. Nakonec ale všechny přítomné a dovolím si 

tvrdit, že i sebe příjemně překvapila. Holt když se kuželky umí tak se nedají zapomenout. První plné zvládla lépe domácí 

hráčka. Dostala se devět kuželek přes stovku. To Květa se chvíli zaměřovala a tak jí do stovky chyběly dvě devítky. V 

dorážce Andree chyběly dvě kuželky do šesti celých devítek. To její soupeřce tři ke čtyřem devítkám. Takže po polovině 

duelu vede domácí hráčka o šestačtyřicet kuželek. Vedení domácí kapitánky,se ale dopředu očekávalo. Přece jenom je 

Andrea na kuželně mnohem častěji, než-li její soupeřka. Ve druhých plných se Květa konečně našla a zlepšila se o tucet 

kuželek oproti první dráze (82/94). Jenže ani domácí hráčka nezahálela a k výkonu z dráhy první přidala osm kuželek 

(109/117). Ve druhé dorážce se ukázalo, že hostující hráčce přece jenom tréninky chybí. V té se protrápila pouze ke 

dvěma celým devítkám. Obzvláště pravá zadní fána v první devítce jí stála spoustu hodů. Nakonec jí chyběly tři kuželky 

do dvěstětřiceti. I tak více než slušný výkon, na to jak se dlouho na kuželně neukázala. Doufejme, že jí kuželky opět 

začnou bavit a uvidíme jí v zápasech a trénincích častěji, třeba už v příštím ročníku Kulicha. Nakonec tedy tento duel 

zvládla vítězně domácí kapitánka, které to dneska moc dobře padalo. Ve finále jí chyběly dvě kuželky ke třistatřiceti a 

jedna kuželka jí chyběla, aby vyrovnala letošní nejlepší ženský výkon, který má v držení Veronika od Stavěčů. Takže před 

posledním duelem večera a vlastně i letošního Kulicha, se ujímají vedení 4-2 Junioři a mají k dobru, bez čtyř, osmdesát 

kuželek. Ke vší úctě k poslednímu hráči Stavěčů Petrovi, už bylo prakticky o výhře domácích rozhodnuto. Ale nikdy 

neříkej nikdy, obzvláště u kuželek. 



 

Poslední si tedy letos zahráli Michal a Petr. Domácímu hráči vyšli moc pěkně úvodní plné, když se dostal o třináct kuželek 

přes stovku. V té chvíli tak vedl o sedmu kuželek. Stejně jako jeho první spoluhráč František, vedl poprvé a naposledy. 

V dorážce Michal zvládl celé čtyři devítky. Petrovi do pěti chyběla jedna kuželka. Což znamenalo, že po polovině duelu 

vede hostující hráč o jednu kuželku (149/150). Na Michalovi byla od začátku vidět přílišná snaha zápas nepokazit, což 

byla velká škoda, jelikož jeho tým měl solidní náskok v kuželkách a tak si mohl svůj poslední zápas sezóny pěkně užívat. 

To se ukázalo ve druhých plných. Do stovky mu chybělo sedm kuželek a to byla voda na Petrův mlýn. Ten se naopak přes 

stovku o sedm kuželek dostal a jeho náskok před dorážkou, byl patnáct kuželek. V poslední dorážce letošní sezóny pak 

oba zvládli pět celých devítek. Petr se díky tomu dostal dvě kuželky přes třístovku a tento duel o patnáct kuželek vyhrál. 

Tím se tedy srovnal stav na 4-4 a o vítězi musel rozhodnout větší počet poražených kuželek. Ten byl samozřejmě na 

straně domácích a tím tak Stavěče připravili o neporazitelnost v letošním ročníku Kulicha. Junioři vítězí 6-4 a do tabulky 

si připisují dva body. 

Skončil tedy obzvláště dlouhý letošní ročník Kulicha, což bylo hlavně způsobeno tím, že se dlouho nevědělo, jestli kuželky 

budou v Chodově vůbec existovat. Nakonec se povedlo kuželky v hotelu Nautilus zachránit díky společnému úsilí všech 

kuželkářů. Vznikl spolek Kuželky Chodov z.s. a pod jehož záštitou kuželky pokračují. Pevně věřím, že i dále pokračovat 

budou, což bude záležet pouze na vás kuželkářích. Přeji vám příjemné prožití léta a po krátkém odpočinku od kuželek 

doufám, že se budeme od září opět potkávat na kuželně. 

Závěrečné vyhodnocení plánuji na sobotu 3.9.2022 , kde vás čekám v hojném počtu.      

Ještě trochu statistiky 

Družstvo nejlepší výkon: AJEŤÁCI   1304 

Hráč/ka nejlepší výkon:    Marcel Rewczuk Ajeťáci  368     Veronika Fuková Stavěči: 329 

Hráč/ka nejlepší průměr: Havel Martin Stavěči:     335       Veronika Fuková Stavěči: 312 

Hráč/ka bez chyby:            Rewczuk Marcel Ajeťáci 

 

  KONEČNÁ TABULKA 

DRUŽSTVA ZÁP.   +   - KUŽELKY PRŮMĚR b + b - 
 

POŘ. 

STAVĚČI 12 96   24 14997 1250 22   2 
 

1 

AJEŤÁCI 12 75 45 14329 1194 18 6 
 

2 

DŘEVÁCI 12 78 42 14346 1196 16 8 
 

3 

JUNIOŘI 12 66 54 14107 1176 14 10 
 

4 

ZAHRÁDKÁŘI 12 49 71 13242 1104 10 14 
 

5 

ŠIKULOVÉ 12 30 90 11703 975 2 22 
 

6 

STAROSEDLÁCI 12 26 94 12310 1026 2 22 
 

7 
 


