4.3.2017 Třebíč zabrala a konečně naplno bodovala ve Vrchlabí
SKK Svijany Vrchlabí - TJ Třebíč 2:6 (3502:3589)
Po dvou matných domácích výkonech se třebíčští kuželkáři vydali zkusit štěstí v podhůří Krkonoš.
Kuželna ve Vrchlabí patří k těm padavějším a Paní Štěstěna tentokrát hostům přála.
Prolomit smolné období vyrazila netradiční zahajovací dvojice Dalibor Lang a Kamil Nestrojil.
Dalibor měl těžkou úlohu, držel se zuby nehty, ale jeho soupeř Michal Rolf zahrál nejlepší nához
domácích a to znamená první bod pro domácí Vrchlabí (622:579). Kamil si asi ani nevzpomene, kdy
naposledy šel do utkání jako „otvírák“ (jestli vůbec bylo kdy?), každopádně proti Martinu Maršíkovi
předvedl mnohem stabilnější výkon a v závěru soupeři výrazně odskočil (557:610). Stav vyrovnán 1:1,
hosté mají 10 kuželek navíc. Robert Pevný sice s Ladislavem Erbenem prohrál první dráhu, ale pak
měl duel ve svých rukách a donutil domácí vystřídat. Ovšem ani náhradník nebyl pro problém pro
Roberta, který jen velmi těsně neokořenil svůj výkon šestistovkou (545:599). Mojmír Novotný svým
výkonem překvapil nejen sebe, ale především Jiřího Bartoníčka. Mojmírovi výtečně sedla dorážka,
vylepšeným osobním maximem sebral Jirkovi vítr z plachet a zaznamenal hostům důležitý třetí bod
(594:625). Takže 1:3 a 95 kuželek pro Třebíč – dobrá pozice pro závěr. Jenže v poslední rundě
nastupuje domácí eso Ladislav Beránek a ten umí. Petr Dobeš sice zvládl úvodní dráhu skvěle (175),
ale pak se dařilo lépe Láďovi a Vrchlabí si připisuje druhý bod (603:571). Klid hostujícím hráčům
však přinesl nestárnoucí Václav Rypel, který houževnatým výkonem vyšperkovaným až za šestistovku
přehrál Daniela Balcara (581:605) a stanovil konečné skóre na 6:2 pro Třebíč.
Třebíčští snad znovu nasedají na vítěznou vlnu. Výhru z Vrchlabí budou chtít určitě potvrdit nejen
v úterní (7.3. od 18:00) domácí odvetě 1. kola nadstavby Poháru ČKA proti Sokolu Husovice B, ale i
v sobotu (11.3. od 15:00) v 19. kole 1.KLM doma proti celku Červený Kostelec.

