14.4.2018 Závěrečné kolo okořenila Třebíč rekordem kuželny
TJ Třebíč – Klokani CB Dobřany 7:1 (3622:3403)
Již před závěrečným kolem bylo jasno o postupujícím do Interligy (Dobřany) i o dvou
sestupujících do 2. ligy (Vrchlabí a Olomouc). Přesto měli hráči Třebíče ještě o co hrát,
jelikož v případě bodového neúspěchu by je v tabulce na druhém místě ještě mohly přeskočit
Hořice. Třebíčští ovšem neponechali nic náhodě a lídrovi soutěže uštědřili vysokou porážku,
navíc v novém týmovém rekordu kuželny a zaslouženě získávají stříbrné medaile.
Utkání odstartoval duel kapitánů obou týmů Petr Dobeš – Vlastimil Zeman mladší. Souběžně
hráli Kamil Nestrojil netradičně hned v úvodní fázi zápasu a také Lukáš Doubrava. Třebíčští
se do svých soupeřů pustili hodně zprudka, od začátku diktovali tempo hry, a byť hosté
nehráli špatně, výsledkově zaostávali. Péťa povolil Vlastovi jediný dílčí bod na druhé dráze a
nejlepším náhozem utkání soupeře s přehledem zdolal (635:582). Kamil získal nad Lukášem
dokonce všechny čtyři dráhy a ani o jeho výhře nebylo pochyb (624:572). Vedení 2:0 o 105
kuželek nečekal asi ani největší snílek. A krasojízda třebíčských pokračovala dál, Mojmír
Novotný i Jiří Mikoláš svým náhozem atakovali šestistovku, chyběly jen malinké krůčky. A
jelikož dobřanští Josef Fišer ani Martin Pejčoch si třebíčskou kuželnu zejména v dorážce
„neosedlali“, tak si domácí připisují další dva přesvědčivé výhry. Mojmír přehrál Pepu
(593:534), Jirka nepovolil ani set Martinovi (598:534). Vedení 4:0 o 228 znamená takřka jisté
vítězství, průběžný stav nahraných kuželek však ještě probudil naděje domácích na vylepšení
stávajícího rekordu kuželny. Nelehký úkol vzali na svá bedra Václav Rypel a Robert Pevný,
Dobřany nasadily do závěrečné dvojice Zdeňka Říhu a Vlastimila Zemana staršího. V první
půli se Vaškovi nedařilo podle představ a Zdeněk získal náskok 37 kuželek. Robert s Vlastou
na dráhy v půli remizuje, ale také pár kuželek ztrácí. Zlepšeným výkonem ve druhé půli se
Vašek přiblížil Zdeňkovi na dostřel, ale bod přece jen získávají Dobřany (567:581) – jediný
čestný bod, který hosty zachránil od kanára, protože Robert skvělou poslední dráhou otočil
vývoj duelu a Vlastu poráží o 5 kuželek (605:600). Robert spolu s Vaškem také
v závěrečných hodech porazili dostatek kuželek na to, aby domácí mohli slavit kromě výhry i
nový týmový rekord kuželny s hodnotou 3622 sražených kuželek.
Třebíč si připisuje cenný skalp lídra soutěže a v tabulce končí stejně jako v loňské sezóně na
stříbrné pozici. Gratulujeme Dobřanům k postupu a těšíme se na další sezónu – vyjde
tentokrát útok na Interligu?

