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Nově zrekonstruovaná kuželna v Duchcově nabídla v 5. kole napínavý souboj, ve kterém
domácí dlouho živili naděje na oba body, jenže Třebíč nesložila zbraně a v závěrečné dorážce
dokázala otočit celý zápas ve svůj triumf.
Třebíčští hráči měli ještě v živé paměti loňské hubené a šťastné vítězství v Duchcově o
pouhopouhou 1 kuželku a chtěli se vyvarovat dalšího dramatu, navíc když domácí nastoupili
v oslabené sestavě bez dvou důležitých tahounů. Jenže chyba lávky, po první třetině Třebíč
prohrává 0:2 o 63 kuželek. To Jiří Mikoláš těsně prohrál první tři dráhy a v závěru alespoň
korigoval stav kuželek s Josefem Pechou (569:567). A Aleš Zeman začal proti mladému
Jaroslavu Bulantovi skvěle, ale pak Aldovi došel dech a naopak Jarda chytil svou ulici a
nejlepším náhozem utkání nedal Aldovi šanci (613:552). Pro případný úspěch Třebíče bylo
žádoucí, aby se ve druhé rundě zadařilo alespoň jednomu z dvojice Mojmír Novotný a
Dalibor Lang, a ono to vyšlo v obou případech. Mojmír měl bod jistý už po třech vítězných
drahách, když využil slabšího dne Jiřího Semelky (540:573). Dalibor se přetahoval
s Františkem Dobiášem o každou dráhu, finálovou dorážku pak zvládnul mnohem lépe než
soupeř a Třebíč bere bod (559:576). Stav 2:2 s ztrátou 13 kuželek vypadal jako poměrně
hratelný pro závěrečnou dvojici Robert Pevný a Kamil Nestrojil. Jenže proti byl František
Kopecký, který se pustil do Roberta naprosto neohroženě a první tři dráhy doslova ničil
soupeře v dorážce. Naštěstí pro Třebíč Frantovi v závěru došel dech a Robert ve druhé půli
našel „dočasně ztracenou“ formu, a tak ztráta kuželek nebyla příliš velká (573:564). Kamil
souběžně „bojoval“ s Janem Ransdorfem pouze ve hře do plných. Dorážka totiž byla zcela
v režii Kamila, kde třebíčský borec nasbíral potřebné kuželky k tomu, aby nakonec hosté
celkově otočili skóre ve svůj prospěch (544:605).
Třebíč takřka celý zápas koukala soupeři „na záda“, ještě před poslední dorážkou drželi výhru
v rukou domácí, ale Paní Štěstěna nám v Duchcově opět přála a odvážíme si dva cenné body.
V šestém kole zkusíme venkovní vítězství potvrdit v domácím zápase s Hořicemi, začátek je
v sobotu 27.října v 15:00.

