17.3.2018 Vrchlabí v Třebíči nedostalo šanci
TJ Třebíč – SKK Vrchlabí 7:1 (3590:3301)
Souboj druhého s posledním dopadl podle očekávání, Třebíč neponechala nic náhodě a
nejlepším domácí náhozem v sezóně zcela jasně ovládla zápas proti Vrchlabí, hostům nadělila
téměř 300 kuželek.
Vše odstartovali Petr Dobeš a Jiří Mikoláš. Péťa si na všech čtyřech drahách poradil s Petrem
Kynčlem a kvalitním závěrem zaostal o pouhou kuželku pod šestistovkou (599:539). Jirka si
proti Jiřímu Vejvarovi v první půli vybudoval parádní náskok, zejména druhá dráha (177)
stála za podívanou. Poté Jirka malinko odpočíval, ale přesto duel bezpečně dotáhl do
vítězného konce (593:558). Vedení 2:0 o 95 kuželek je úvod přesně podle domácích představ.
O další body šli bojovat Mojmír Novotný a Robert Pevný, hosté nasadili Michala Rolfa a
Martina Maršíka. Mojmír na třech dráhách nestačil Michalově skvělé hře do plných a slušnou
dorážkou už bohužel ztrátu nedohnal. Michal v poslední třicítce polevil a Mojmír zdařilým
závěrem alespoň částečně stáhnul manko (584:605). Kdo viděl úvod Robertova náhozu, jistě
by si nevsadil na to, že nakonec zaznamená nejlepší výkon dne. Ale stalo se. Robert vykouzlil
výtečnou dorážku a pak i nadále diktoval tempo hry, kterému Martin navzdory hezkým plným
nestačil (615:556). Do závěrečné rundy nastupují hráči za stavu 3:1, domácí vedou o
pohodlných 133 kuželek. Václav Rypel hrál s Danielem Balcarem první půlku vyrovnanou
partii, jenže zatímco vrchlabský hráč ve druhé půli pomalu uvadal, Vaškův výkon rostl
každým hodem, dokonalým závěrem se přehoupl přes vytoužené šestikilo (610:554). Poměrně
jednoduché to pak měl Kamil Nestrojil, jelikož Michal Erben nenašel recept na třebíčskou
kuželnu. Kamil se blýsknul hrou bez chyb a Michalovi nadělil rovných sto kuželek (589:489).
Tou dobou již třebíčští věděli, že hrají nanejvýše o konečné druhé místo v tabulce, jelikož
Dobřany uspěly v Trnovanech a z první příčky je již nikdo nesesadí. V programu ligových
soutěží nastává dvouvíkendová pauza, po které budou chtít třebíčští uspět v Českých
Velenicích a poté v závěrečném kole porovnají své síly s postupujícími dobřanskými. Jistě to
bude navzdory předem rozdaným kartám zajímavé utkání druhého s prvním, start bude
v sobotu 14.4. ve 14:00.

