1.4. a 2.4.2017 Aprílový víkend přinesl radost i zklamání
TJ Třebíč – KK Hvězda Trnovany 6:2 (3494:3426)
TJ Lokomotiva České Velenice - TJ Třebíč 5:3 (3503:3499)
První dubnový víkend připravil třebíčským kuželkářům dvojzápas. Nejprve v sobotu v řádném 21.kole
přivítali třebíčští hráče Trnovan a nebezpečného soupeře zdolali, v neděli pak v odloženém utkání
15.kola přišla velmi těsná prohra na drahách Českých Velenic.
Domácí zápas rozehráli Dalibor Lang a Petr Dobeš a jejich partie se vyvíjely zcela odlišně. Zatímco
Dalibora poměrně jasně přehrával nejlepším náhozem hostů Miroslav Šnejdar (531:626), Petr nedal
Pavlu Jedličkovi nejmenší šanci a zajistil Třebíči první bod (614:546). 1:1, Trnovany mají 27 kuželek
více. Také prostředek utkání skončil remízou, když domácí Robert Pevný nezaváhal ani na jedné dráze
a Milanovi Stránskému nepovolil ani jeden bod (585:552), zatímco Mojmír Novotný vinou slabších
plných nestačil na Michala Koubka (562:585). Opět srovnáno 2:2, Třebíč stáhla 10 kuželek. Stáhnout
zbylých 17 kuželek vyrazili Václav Rypel a Kamil Nestrojil, trnovanský náskok hájili Josef Šálek a
Jiří Zemánek. Domácí se dobrou hrou dostali do plusu hned po první dráze a s přibývajícími hody
konto třebíčských utěšeně narůstalo. Vašek trpělivou hrou zdolal Pepu (573:541), Kamil nejlepším
náhozem utkání bezpečně pokořil Jirku (629:576).
Výhra nad celkem Trnovan a velmi těsná prohra vedoucí České Třebové v Českých Velenicích o 2
kuželky dala šanci Třebíči uchopit boj o první příčku do svých rukou. Zbývalo potvrdit tuto šanci v
nedělní dohrávce právě v Českých Velenicích.
Jenže veleničtí stejně jako v sobotu slavili velmi těsnou výhru, tentokrát o 4 kuželky. Příznivé
padavosti velenické kuželny bohužel hned v úvodu nevyužil Mojmír Novotný, naopak se velmi trápil
a v půli byl střídán Karlem Uhlířem, ale ani ten neměl šanci proti Ladislavu Chmelovi (591:498).
Situaci pro hosty v první rundě tedy zachraňoval výborně hrající Kamil Nestrojil, který vyzrál na
Zbyňka Dvořáka (584:609). Srovnáno 1:1, ale ztráta 68 kuželek nevěstila nic dobrého. Druhá runda
byla pro třebíčské mnohem veselejší. Robert Pevný svedl s ostrostřelcem Tomášem Marouškem duel
jak na houpačce, kde závěrečné zhoupnutí patřilo Robertovi díky famóznímu dohozu (586:591).
Jednodušší to měl Petr Dobeš, jelikož Ondřej Touš s výjimkou třetí dráhy příliš „nekousal“ a Petr
skvělým náhozem utkání přišel snadno k bodu (537:637). Hosté vedou 3:1 o 37 kuželek. Tento náskok
se navzdory dobrému výkonu třebíčských Dalibora Langa a Martina Myšky pomalu, ale jistě vytrácel.
Zdeněk Dvořák a Branislav Černuška dostali domácí po třetí dráze do vedení o 18, a přestože Dali a
Martin v závěru ještě zabojovali, v napínavém závěru Velenicím zůstaly ještě 4 kuželky navíc.
České Velenice tedy 2x v rychlém sledu za sebou udolali soupeře hrající o titul, třebíčská prohra
přihrála vánek do plachet České Třebové, která v závěrečném kole bude doma hostit celek z Hořic,
Třebíči chybí jeden bod a zajíždí do Rosic. Kuželky jsou plné překvapení, uvidíme…

