13.1.2018 Jarní část sezóny zahájili třebíčští výhrou
HKK Olomouc - TJ Třebíč 2:6 (3268:3400)
Zimní pauza je minulostí, kuželkářům začala druhá půlka sezóny. Třebíč na úvod jarní části
vycestovala za takřka „povinnými“ body do Olomouce. Olomoučtí letos neprožívají optimální
sezónu, přezimovali na 10. příčce a na jaře jsou navíc oslabeni o tradiční oporu Jiřího Němce.
Třebíč potvrdila roli favorita a odváží si z Hané 2 body.
Základ k úspěchu položil hned v úvodní rundě Petr Dobeš, když jeho soupeř Martin Rédr
nestačil jeho tempu a v půli ho střídal Břetislav Svoboda. Ani Břeťa však Péťu nepotrápil a
k vidění byla jediná šestistovka utkání (513:605). Na domácí jedničku Michala Albrechta
nastoupil Jiří Mikoláš a držel se statečně až do poslední dráhy, kde měl však trumfy v rukávu
Michal (564:548). Srovnaný stav 1:1, Třebíč vede o 76 kuželek. V prostřední rundě získal pro
hosty důležitý bod Robert Pevný nad Matoušem Krajzingerem, a to v duelu, kde každý
chvilku tahal pilku, za delší konec nakonec táhl Robert (541:550). Hodně vánočního cukroví
si zřejmě dopřáli Kamil Bartoš a Mojmír Novotný, jejich vyrovnaný souboj nenabídl přílišnou
kvalitu a o pouhou jednu kuželku byl nakonec šťastnější domácí hráč (538:537). Skóre je tedy
stále vyrovnané, 2:2, byť náskok hostí narostl na 84 kuželek. Klid a pohodu do třebíčských
řad přinesla dvojice zadáků Kamil Nestrojil a Václav Rypel. Kamil skvělou hrou do plných
nedal šanci Jaromíru Hendrychovi (555:585), Vašek si zase mazácky poradil s Milanem
Sekaninou povedenou dorážkou (557:575).
Celkovým účtem utkání je na první pohled jasná výhra 6:2 o 132 kuželek, na kterou ovšem
stačily pouze 3 odpovídající výkony třebíčských hráčů. Snad se i zbylé trio rozehraje k lepším
náhozům, příště už by to totiž nemuselo stačit. Přesvědčit se o tom můžeme hned v dalším
kole v sobotu 20.1. od 15:00 v domácí utkání proti TJ Valašské Meziříčí.

