
domácí: stavěči                 datum: 08/12               hosté: zahrádkáři 

 jméno hráče               pln  dor  cel ch           jméno hráče                  pln  dor  cel ch                                                          

HRUŠKA David           214    95  309  5      BAMBOUSKOVÁ Jana     224   74  298  8                                                 

ŠANDERA Petr            222    93  315  8     ČERMÁK Eduard              184   71  255 16                                                 

HAVEL Martin            255  133  388  0     ČERMÁK Radek               222    90  312  6                                            

FUKOVÁ Veronika      216    98  314  6      ZIGAL Pavel                     214  102  316  5                                                 

body:  8    celkem:      907  419 1326 19         body:  2    celkem:  844  337 1181 35 

                        Vítězí stavěči poměrem 8 : 2 . 

Domácí tým dnes šel za výhrou bez sebemenšího zaváhání. První si zahráli David a Jana. Hostující hráčka 

sice lépe zahrála oboje plné, ve kterých byla celkem o deset klacků lepší soupeře, ale David zase lépe 

zvládl dorážky ve kterých nejenom že dokázal ztrátu z plných smazat, ale ještě nahrál další bodíky na to 

aby tento duel vyhrál. Další šli na plány Petr a Eda. Tady byl domácí hráč od začátku lepší ve všech 

částech duelu. Hostujícího kapitána limitovala bolavá kolena, což se negativně projevilo na jeho 

konečném čísle. Petr se jako druhý hráč dostal přes třístovku a jeho tým po polovině duelů už vedl 4-0, 

čímž měl velice slibně nakročeno ke konečné výhře. Třetí dvojice už mohla rozhodnout o tom jak tento 

zápas dopadne. Domácí hráč Martin mohl pojistit výhru a hostující Radek ještě trochu zkomplikovat 

Stavěčům cestu za body. Jenomže Martin od začátku Radkovi nedal ani trochu naděje. Hned první plné 

vyhrál o dvaadvacet kuželek a v dorážce utekl o dalších šestadvacet . A po polovině duelu i něj svítilo 

187! Moc pěkný začátek, ale to ještě zdaleka nebyl z jeho strany konec. Změna drah přinesla mnohem 

vyrovnanější boj což se příznivě projevilo na výkonech obou hráčů. Martin zahrál do plných 131 a Radek 

za ním zaostal o jedenáct kuželek. Takže domácí hráč měl před dorážkou na kontě 318 a s napětím se 

čekalo, jak s tímto dál naloží. No a jel dál v té lajně jako po celý zápas a číslo stále pěkně narůstalo. Že 

překoná letitý rekord se pomalu, ale jistě stávalo realitou. ale ještě tu byla i naděje na překonání 

čtyřstovky, což by na osmdesátku bylo z říše snů. Šest hodů do konce už ale jeho rány kuželna odmítla 

akceptovat a na chvíli se sekla dvojka dráha , na které zrovna hrál a to ho nakonec zbrzdilo v rozletu. Na 

jedničce ještě ustál utrženou kuželku, ale druhá nucená přestávka mu poté dovolila už jenom dvě 

devítky a tak nakonec uhrál v tu chvíli „jenom 388“.Ale po chvíli všem došlo co tento skvělý výkon 

znamená. Navíc druhá dráha přes veškeré komplikace dala 201!! V jeho stínu zahrál i Radek skvělých 173  

a nakonec i on se dostal přes třístovku. Poslední si zahráli Pavel a Veronika. Opět to byl krásný souboj, 

který rozhodly prakticky dva předposlední hody obou aktérů. Do té doby se oba dlouho přetahovali o 

vedení .První dráhu vyhrál Pavel do plných i v dorážce a vedl o čtrnáct kuželek. Změna drah přinesla 

velký atak Veroniky. Po plných ubrala ze ztráty jednu devítku a v dorážce ke konci už o pár kuželek vedla. 

Rozhodl tzv. existencs na každé straně. Veronika jej bohužel nedala a Pavel jo a mohl jít do plných, ve 

kterých strhnul nakonec výhru o dvě kuželky na svou stranu a odehnal žlutého ptáčka zpěváčka od svého 

týmu. Domácí tak poráží hosty 8-2.                                                                                                                                                                                          

No čekalo se na tento den až nečekaně dlouho. Prakticky pět a půl ročníku. A dva roky bylo vše 

připraveno aby se tomu stalo. Vyměněny kuželky a nové koule ale stále nic. Ale jednou to padnout 

muselo .Stačilo jenom počkat až se ještě opraví dráhy a nakonec jsme se dočkali. Čeho? No přece 

absolutního rekordu jednotlivce v soutěži. Né že by nepadala v uplynulých ročnících pěkná čísla, ale 

pořád byly ve stínu dosavadního maxima když ještě v Chodově byla pouze jedna kuželkářská soutěž. Ale 

od teď se může rekordem pyšnit konečně náš Kulich a zasloužil se o to kdy jiný než.li Martin Havel od 

stavěčů výkonem 388 poražených kuželek a ještě to vyšperkoval bezchybným výkonem. A nebýt 

technických problémů kuželny mohlo být konečné číslo mnohem blíže vysněné čtyřstovky. 


