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Vedoucí celek tabulky Rosice doma body nerozdává, a tak mohla průběžně osmá Třebíč jen
překvapit. A ono to klaplo! S určitou dávkou štěstí se povedlo udržet náskok z úvodu utkání a
třebíčští si z Rosic odvážejí velmi cenné dva body.
Hosté překvapili nasazením své nejúdernější dvojice hned na úvod zápasu. Proti Adamu
Palkovi a Jiřímu Zemkovi totiž nastoupili Robert Pevný a Kamil Nestrojil. Adam měl
poměrně pomalý start a Robert si vypracoval pohodlný náskok, který navzdory slabší druhé
půli udržel (564:584). Kamil nejprve vedl, Jiří však poté exceloval na třetí dráze (171). A
přestože Kamil v závěru opět zabral, nakonec mu 5 kuželek chybělo a bod berou Rosice
(587:582). Stav 1:1 a 15 kuželek pro Třebíč. V duelu Ivo Fabík – Dalibor Lang by sázkaři
vsadili na domácího borce, ale třebíčský matador ukázal, že zdaleka nepatří do starého železa.
Dalibor trpělivým výkonem těžil z Ivošova pomalejšího začátku a v napínavém závěru
náhozu byl Dalibor o pouhou jedinou kuželku šťastnější (581:582). Neméně napínavý byl i
souběžný souboj Jan Vařák – Jiřím Mikoláš. Honza měl skvělou první půlku, v dorážce
několikrát předvedl, že se dá porazit v podstatě každá figura, ale pak zvolnil a Jirka přebral
otěže. Třebíči opět přálo štěstí, Jirka vyhrál o 2 kuželky, když šel Honza posledním hodem do
plných a srazil pouze 3 kolky (570:572). Před poslední rundou vede Třebíč 3:1 o pouhých 18
kuželek. Rosice vyslaly do závěru juniorského reprezentanta Jana Meceroda a také zkušeného
Jiřího Axmana. Třebíčské barvy hájili Mojmír Novotný a Václav Rypel, který se do sestavy
vrátil po zranění. Mojmír zahrál slušné plné, ale v dorážce to nebylo ono. Honza zahrál
nejlepší nához utkání a po zásluze bere bod, vyhrál o 35 kolků (598:563). Naštěstí pro hosty
neměl Jirka Axman ideální den, čehož Vašek dokonale využil. Opanoval první půlku, a
přestože další dvě dráhy o kuželku prohrál, nastřádaný náskok stačil jak na dílčí výhru nad
Jirkou (529:553), tak i na celkové vítězství třebíčského družstva o 7 kuželek.
Třebíč touto výhrou sesadila Rosice z čela tabulky. Na pozici lídra se vyšplhaly Dačice, které
výborným výkonem dokázaly zvítězit ve Valašském Meziříčí. A právě do Valašského
Meziříčí zamíří v příštím kole i Třebíč. Podaří se zopakovat úspěch z Rosic?

