2.12.2017 Óda na kuželky
Klokani CB Dobřany - TJ Třebíč 6:2 (3585:3568)
Bitva jako řemen o titul podzimního krále se konala v Dobřanech, jednobodový náskok
na čele tabulky přijela hájit hostující Třebíč. Dramatické utkání se spoustou kvalitních náhozů
bylo napínavé až do posledních hodů, v nichž byli nakonec šťastnější domácí o 17 kuželek.
Utkání, které nemělo favorita, zahájili za domácí „klokany“ Zemanové Vlastimil mladší a
Vlastimil starší, třebíčský útok vedli Jiří Mikoláš a Petr Dobeš. Obě dvojice byly rozdílné
jako den a noc. Mladší Vlasta nejlepším náhozem domácích na všech čtyřech drahách nedal
šanci Jirkovi (629:574) a zaznamenal první bod domácích, starší Vlasta neměl svůj den a Péťa
si s ním hladce poradil také ve všech setech (539:613), tedy bod pro Třebíč. Po 1. třetině
srovnáno 1:1 a 19 kuželek pro hosty. Střed utkání nabídl souboje Josef Fišer - Robert Pevný a
Martin Pejčoch - Mojmír Novotný. V této rundě domácí borci nadělili hostům ve hře do
plných neuvěřitelných 91 kuželek! V dorážce se Pepovi ovšem moc nedařilo a tak Robert
alespoň dorovnal rozdíl, byť na bod to nestačilo (571:568). Mojmír zahrál v dorážce také
výrazně lépe než v plných, ale Martin drama nepřipustil (622:581). Před závěrečnou třetinou
vedou domácí 3:1 o 25 kuželek. A v závěru se děly věci. Na Lukáše Doubravu nastoupila
třebíčská jednička Kamil Nestrojil, Jiří Baloun zápolil s Václavem Rypelem. Lukáš trochu
zaspal začátek a Kamil umazává kuželku za kuželkou, Vašek se s Jirkou tahá o každý hod,
v půlce rundy už domácí vedou pouze o 1 kuželku. Kamil vyhrává i třetí dráhu, bod má tedy
jistý. Vašek třetí dráhu těsně prohrává, ale přesto třebíčští průběžně vedou o 2 kuželky! Kamil
zahrál i poslední dráhu dobře, jenže Lukáš našel na poslední chvíli devítkový recept a famózní
dráhou 171 získal pro domácí dostatek kuželek, když celkově prohrál s Kamilovým nejlepším
výkonem utkání (613:631). A jelikož Vašek poslední dráhu s Jirkou jen remizoval a celkově
prohrál o 10 (611:601), body zůstávají v Dobřanech.
Atraktivní zápas v báječné atmosféře byl určitě výtečnou reklamou na kuželky. Utkání
rozhodlo o tom, že na prvním místě tabulky přezimují Klokani z Dobřan, Třebíč na druhém
místě ztrácí 1 bod a na jaře se bude určitě chtít vrátit na příčku nejvyšší. Jarní duely začínají
13. ledna 2018, třebíčští zavítají do Olomouce.

