3.2.2018 Třebíč rekordním náhozem obrala Jičín
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Jičínská kuželna má po 14. kole nový rekord na 6x120hodů sdružených, zasloužilo se o to
družstvo TJ Třebíč skvělým kolektivním výkonem se čtyřmi šestistovkami.
Cestu k úspěchu od samého začátku nastartovali Petr Dobeš a nestárnoucí Dalibor Lang.
Dalibor přehrával mladého Jaroslava Soukupa kvalitní dorážkou a zkušeně si pohlídal závěr
duelu (591:615). Péťa sice malinko zaspal úvod souboje s Pavlem Kaanem, ale pak zejména
v dorážce (283) předváděl světový výkon a nejlepším náhozem utkání nedal soupeři žádnou
šanci (590:657). Skvělý vstup do utkání, vedeme 2:0 o 91 kuželek. V prostřední části se snažil
vykřesat naději na domácí úspěch Jiří Drábek proti Mojmíru Novotnému. V kvalitním duelu
se oba borci přehoupli přes šestistovku, Mojmírovi se dařilo v plných, Jirka exceloval
v dorážce a ta rozhodla - první bod pro Jičín (625:601). Naštěstí pro Třebíč co Jirka domácím
nahrál, to poztrácel Pavel Louda proti Robertu Pevnému. Robert měl od začátku vše ve svých
rukách a bezpečně přidal důležitý třetí bod pro hosty (525:579). Stále vedeme, před poslední
rundou 3:1 a náskok vzrostl na 121 kuželek. Tento pohodlný náskok by již dvojice zkušených
zadáků Václav Rypel a Kamil Nestrojil měla bezpečně udržet, ale v kuželkách není nikdy nic
jistého… Vašek začal velmi dobře a Lukáše Vika dlouho přehrával, nicméně v závěru se
domácímu kapitánovi přece jen povedlo duel otočit a připsal Jičínu druhý bod (594:583). To
však bylo ze strany domácích vše, jelikož Kamil neponechal nic náhodě a od začátku
ukazoval Jaroslavu Soukupovi záda. Již v první půli si vypracoval luxusní náskok, který
s přehledem udržoval až do bezchybného konce (586:633).
Domácí družstvo podalo velmi slušný výkon, ovšem tentokrát ke své smůle narazilo na
třebíčské. Parádní individuální výkony bez větších výpadků zaslouženě rozhodly o bodech
pro Třebíč, která bude chtít tuto výhru potvrdit v dalším kole v sobotu 10. 2. na domácí
kuželně proti Sokolu Duchcov.

