8.4.2017 Výhra v Rosicích k titulu nepomohla
KK Slovan Rosice - TJ Třebíč 2:6 (3315:3409)
V závěrečném kole předvedli třebíčští povedený výkon a výhrou v Rosicích splnili svůj úkol ve hře o
titul, jenže Česká Třebová doma také nic nepodcenila a přesvědčivým vítězstvím nad Hořicemi (7:1)
slaví postup do Interligy. Třebíč končí o bod zpět na druhé příčce.
Třebíčští tahouni Kamil Nestrojil a Petr Dobeš nastoupili hned v úvodu utkání, za Rosice startovali
Dalibor Matyáš a Jiří Zemek. Kamilova záda nedovolila odházet více než 11 ostrých hodů, a tak přišlo
střídání. Náhradník Mojmír Novotný měl 2 jasné motivace – odčinit výbuch z minulého kola ve
Velenicích a nezkazit Kamilovi dlouhodobý průměr. Povedlo se, trpělivým výkonem se Mojmír dostal
až za šestistovku a pokořil nejlepší nához domácích, tedy Dalibora (590:612). Petr se s Jirkou dlouho
přetahoval o každou kuželku, ale závěrečná dorážka patřila domácímu hráči a tím i bod pro Rosice
(575:552). Vyrovnaný stav 1:1 a 1 kuželka navíc pro domácí. Prostředek zápasu sehrály dvojice Iva
Fabík-Jan Dobeš a Adam Palko-Martin Myška. Jako na horské dráze si museli připadat Honza
s Ivošem, každý chvilku tahal pilku. Honza zabral ve třetí dráze, ale Ivošovy poslední plné byly nad
Jendovy síly a Rosice těsně získávají druhý bod (570:568). Martin si od začátku udržoval decentní
náskok a Adamovy občasné výpady včas eliminoval, takže bod pro Třebíč (527:553). Před poslední
rundou stále srovnáno 2:2, nyní 23 kuželek pro hosty. Třebíčští zadáci, tentokrát ve složení Dalibor
Lang a Robert Pevný, neponechali nic náhodě a své soupeře – Jana Vařáka i Jiřího Axmana od začátku
drželi pod tlakem. Dalibor zdolal Honzovu rychlopalbu i přes závěrečné zdravotní obtíže (530:547).
Robert měl pozici malinko jednodušší, neboť Jirka musel kvůli zranění nohy vystřídat, a než se Michal
Hrdlička dostal do tempa, bylo po utkání (527:553).
Třebíčské družstvo se po návratu do 1.ligy představilo v dobrém světle a nechybělo mnoho, aby se
hned podařilo postoupit ještě výš. Konečné druhé místo je určitě nadějí do budoucna, letošní sezónu si
třebíčští budou ještě chtít prodloužit díky působení v Poháru ČKA, tak držme palce.

