10.11.2018 Zábřeh ani v Třebíči nebodoval
TJ Třebíč – KK Zábřeh 5:3 (3442:3409)
Po dvouzápasovém půstu chtěla Třebíč konečně bodovat, tím spíš, že soupeřem byl Zábřeh,
celek z chvostu tabulky, který zatím letos ještě vůbec nebodoval. Cesta zápasem byla trošku
trnitá, ale nakonec se vše podařilo a Třebíč si za výhru připisuje dva body.
Domácí začali s dvojicí Mojmír Novotný a Dalibor Lang. Hosté nasadili hned na úvod těžký
kalibr – Tomáš Dražil a Martin Sitta – v naději, že využijí matnějších výsledků domácích
borců z poslední doby. Ale nakonec z toho byl pro hosty „jen“ remízový stav 1:1 a vedení
Zábřehu o pouhou jednu kuželku. Tomáš těsně přehrál Mojmíra až v samotném závěru velmi
vydařenou poslední dráhou (568:571). Dalibor zaváhal pouze na úvod náhozu a poté opanoval
zbylé tři dráhy a Martina celkově zdolal o dvě kuželky (575:573). Prostřední část nabídla
šestistovku v podání Marka Ollingera ze Zábřehu, domácí Aleš Zeman jeho vysokému tempu
nestačil, ani střídající Jaroslav Tenkl Marka nezabrzdil a byl z toho jasný druhý bod pro hosty
(539:606). Naopak druhý bod pro Třebíč zajistil Jiří Mikoláš, který s Josefem Sittou prohrál
jen první třicítku a pak už diktoval hru až do konce náhozu Jirka (586:547). Na ztrátu kuželek
jsou třebíčští dotahováci Robert Pevný a Kamil Nestrojil už asi zvyklí, tentokrát ale Třebíči
chybí „jen“ 29 kuželek a stav je srovnán 2:2. Za hosty v závěru nastoupili Zdeněk Švub a Jiří
Flídr. Robert se se Zdeňkem přetahoval o každou kuželku a každou dráhu, v závěru měl více
ze hry Zdeněk a těsně Roberta zdolal (569:572). Naštěstí Kamil neponechal nic náhodě a od
začátku měl nad Jirkou navrch, získal všechny čtyři dráhy a svůj výkon vyšperkoval
šestistovkou, která třebíčským zajistila dostatek kuželek k otočení celkového skóre (605:540).
Třebíč slaví letošní první výhru na domácí kuželně, byť s posledním celkem tabulky, který ale
rozhodně podal poměrně slušný výkon. V dalším kole prověří třebíčští protivníka z opačného
pólu tabulky, zavítáme na kuželnu lídra tabulky KK Slovan Rosice.

