3.3.2018 Třebíč na Hvězdu nestačila
KK Hvězda Trnovany - TJ Třebíč 5:3 (3533:3485)
Kuželna v Ústí nad Labem, kde hraje svá domácí utkání družstvo KK Hvězda Trnovany,
viděla velmi napínavé utkání až do posledních hodů, třebíčští kuželkáři živili své šance na
úspěch poměrně dlouho, ale nakonec byli šťastnější domácí a získávají dva body.
Vstup do zápasu se hostům povedl až nečekaně dobře. Petr Dobeš hrál na každé dráze prim,
ukázkové plné a skvělá dorážka bez chyby, to byl účinný recept na Milana Stránského, který
sice také potvrdil svou dobrou kvalitu, ale na Petrův nejlepší nához utkání to nestačilo
(590:631). Krásu i trpkost kuželek předvedl duel Miroslava Šnejdara a Mojmíra Novotného.
Trnovanské eso Mirek jasně převálcoval Mojmíra na první dráze o 37 kuželek a zdálo se, že
má duel pevně v rukách. Jenže další tři dráhy ovládl Mojmír o 3, o 6 a o 3 kuželky a tím
vydobyl pro Třebíč druhý bod, byť na poražené kuželky byl Mirek znatelně lepší (604:579).
Vedeme 2:0 o 16 kuželek. První trnovanský bod obstaral Pavel Jedlička proti Robertu
Pevnému. Robertovi sice patřil úvod náhozu, ale pak mu došly ostré náboje a iniciativu
převzal Pavel, který si pohlídal i závěr (572:554). Divácky hodně atraktivní byl duel Josefa
Šálka a Jiřího Mikoláše. Každý chvilku tahal pilku, skóre se přelévalo z jedné strany na
druhou. Na poslední dráze už to vypadalo, že domácí Josef má vše pod kontrolou, ale Jirka
měl v rukávu ještě trumfovou dorážku. Devítkové finále znamenalo bod pro Třebíč (573:578).
Stav 3:1 a pouhé 3 kuželky ve prospěch hostí slibovalo napínavou podívanou. Domácí
nasadili Jiřího Zemánka a Michala Koubka, třebíčský náskok hájili Kamil Nestrojil a Dalibor
Lang. Jiří hrál velmi dobře a Kamilovi to tentokrát nelepilo podle představ, takže z tohoto
duelu vyšel vítězně domácí borec (594:557). O poznání vyrovnanější mač se hrál souběžně,
vždyť Michal s Daliborem na první a třetí dráze remizovali, druhou dráhu získal Michal o 4
kuželky. Poslední plné těsně vyhrál Dali o 1 kuželku, takže o výsledku celého zápasu
rozhodne až poslední dorážka. Michal měl v závěru pevnější nervy i šťastnější ruku na
devítky, takže přidal domácím další a tím pádem vítězný bod (600:586).
Prohra v Trnovanech zkomplikovala třebíčské ambice na čelo tabulky, byť lídr ligy Dobřany
také prohrál (v Hořicích), takže manko zůstalo stejné – pětibodové. V dalším kole poměří
Třebíč síly s týmem KK Zábřeh, a to v sobotu 10.3. od 15:00 na třebíčské kuželně.

