29.9.2018 Robertův majstrštyk na Slavoj nestačil
KK Slavoj Praha - TJ Třebíč 6:2 (3543:3407)
V Praze na Žižkově, kde hrají svá domácí utkání kuželkáři Slavoje, chtěli třebíčští navázat na
výhru z Tábora, k bodům však bylo tentokrát daleko. Ex-interligový Slavoj si svoji domácí
baštu pohlídal a Třebíči nadělil po kvalitním výkonu 136 kuželek.
V první čtveřici stojí za zmínku pouze tradičně výborný výkon domácího Zdeňka Gartuse,
který povolil Aleši Zemanovi jen jeden setový bod, jinak měl duel pevně pod kontrolou
(598:526). V souboji Petr Pavlík – Jiří Mikoláš se našemu Jirkovi skvěle dařilo do plných,
horší to bylo s dorážkou. V těsném souboji byl nakonec šťastnější Jirka o 5 kuželek
(531:536). Středáci Dalibor Lang a Mojmír Novotný chtěli přidat na konto hostí nějaký ten
bodík a pokud možno ukrojit z domácího náskoku 67 kolků nějakou porci. Bohužel zůstalo
jen u přání. Dalibor sváděl s Evženem Valtrem vyrovnanou bitvu, před poslední dráhou vedl o
2 kuželky, ale závěrečná dorážka přála Evženovi a bere bod (563:553). Mojmírovi vyšla
bohužel pouze jedna dráha, jinak držel František Rusín otěže pevně v rukách a bezpečně
přidal Slavoji třetí bod (582:531). V kuželkách se zázraky občas dějí, ale otočit 128 kuželek
proti reprezentantovi Jaroslavu Hažvovi a Davidu Kudějovi? To byl bláhový sen. Přesto
nabídla poslední čtveřice vynikající podívanou ve skvělé atmosféře a hostující Robert Pevný i
Kamil Nestrojil rozhodně přispěli ke kvalitě zápasu. Extratřídou byl duel Jardy a Roberta,
devítka střídala devítku, famózní plné a ještě lepší dorážky. Jarda by kdykoliv jindy na 647
pravděpodobně vyhrál, ale Robert byl jednoduše k nezastavení a nejlepším náhozem utkání
přidal druhý bod pro Třebíč (647:662). David s Kamilem byli soupeři více než vyrovnaní a
hrálo oba velmi dobře, až do poslední dorážky, která Davidovi sedla lépe a pečetí domácí
výhru, Kamil zůstal jen těsně pod šestistovkou (622:599).
Slavoj podal výtečný výkon, třebíčští svými výkony v prvních dvou rundách cestu domácím
k bodům dost usnadnili. Na dva hráče se získávají body těžko. V pohárové pauze snad Třebíč
dobře potrénuje a dobře připraví své síly na Jičín. Východočechy hostíme v sobotu 13.října od
15:00.

