17.3.2017 Pokoření Častrova
Sokol Častrov – TJ Třebíč B 2:6 (2534:3594)
Na kuželně Častrova se často body nedělají. Těžká saduritová dráha a soupeř preferující
prudké hody je kombinace pro většinu družstev nezvladatelná.
Boss družstva tentokrát udělal kosmetické úpravy v sestavě a nakonec jeho plán vyšel.
První na častrovskou dvoudráhu nastoupil Lukyn (L. Toman) hra to nebyla dobrá, ale soupeř
se přizpůsobil a proto Lukyn získal premiérový bod dne.
Druhého postavil šéf Myšáka (Martina Myšku) na nejlepšího hráče domácích. Myšák se držel,
bojoval, hrál dobře, ale na dělostřelbu domácího v plných nestačil (no kdo by taky stačil).
Stav na ukazateli byl po dvou dvojicích 1:1 a 16 kuželek pro domácí.
Na třetím postu hrál zkušený Alda (Aleš Zeman). Opět se nedařilo eliminovat domácí plné a
průběh ukazoval, že bod pro třebíčské bardy tentokrát nebude. Alda ale není ustrašená myš,
ale bojovný lev. V poslední dorážce se trpělivou hrou přibližoval k soupeři a zbýval Aldův
polední hod. Stav domácí 404, Alda 398. Mohutný nápřah, koule letí do levé ulice a bác –
devítka a Alda vybojoval již ztracený bod.
Druhou polovinu zápasu načal Jarda (Jaroslav Tenkl). V minulých zápasech se mu moc
nedařilo, tak ho nominace vedoucího trochu překvapila. Nechal na dráze vše co v něm je.
Jedna ulice navazovala na další a ač jeho soupeř nehrál špatně, na Jardovu hru nestačil, jeho
nához 477 byl jasným výkonem dne. Stav 1:3 z pohledu domácích a rozdíl pouze 14 pro tři
kápě.
Koxa (Karel Uhlíř) se postavil na předposlední místo. Na první dráze to nebyla valná hra, ale
soupeř, asi ze slušnosti k hostům, hrál ještě hůř. Tradičně i fíky u Koxy nevěstily nic dobrého.
Dalším faktorem bylo i to, že domácí vystřídali a čerstvý hráč hned ukázal co v něm je a
smazal větší část třebíčského náskoku. Ovšem poslední dorážka byla pevně v kladivech Koxy
a nebylo pochyb o bodu pro třebíčského bijce.
Závěr má tradičně Fanino (František Caha). Soupeř na něj nastoupil ve velkém stylu a hned
na začátku plných stáhl dvacet z třiašedesáti. Bombarďáckou hru ale domácí nevydržel v
dorážce a Fanino první dráhu těsně vyhrál. Na druhé se soupeři drželi a v závěrečné dorážce,
přes velkou snahu Fanina, domácí těsně vyhrál.
Vedoucí děkuje všem hráčům za projevenou soudržnost a bojovnost v tomto zápase.

