10.11.2018 Před vánoční pauzou vítězná serie
TJ Třebíč – KK Hvězda Trnovany 6:2 (3434:3264)
Třebíčští kuželkáři se s podzimní částí letošního ročníku loučili před domácím publikem,
když hostili Hvězdáře z Trnovan. A rozlučka to byla příjemná, domácí poměrně bezpečně
kontrolovali průběh zápasu a v pohodě si dokráčeli pro dva body, ovšem byla to teprve druhá
výhra v ročníku na domácí kuželně.
V zahajovací dvojici nastoupili Dalibor Lang a Jiří Mikoláš, Hvězdu reprezentovali Pavel
Jedlička a Petr Fabián. Dalibor nestačil na nejlepší nához hostů, Pavel hrál dorážku bez chyb a
bere bod (551:576). Petrova rychlostřelba stačila proti Jirkovi jen na první dráze a pak už
domácí borec zcela převzal otěže duelu a přesvědčivě zvítězil (583:522). Prostřední pasáž
začala za stavu 1:1 a 36 kuželek pro domácí. Václav Rypel zaváhal proti Zdeňku Kandlovi jen
na neoblíbené druhé dráze, ale na zbylých třech drahách si vše vynahradil, atakoval
šestistovku a zaznamenal nejvyšší nához utkání = jasný bod pro Třebíč (595:536). A jelikož
bodoval i Mojmír Novotný, který využil slabší dorážky Romana Voráčka (579:547), tak se
domácím zadákům nastupovalo příjemně za stavu 3:1 s výhodou 127 kuželek! Jaká změna
v porovnání s minulými domácími zápasy… I proto si mohl Robert Pevný dovolit lehké
zaváhání, když nestačil na průměrný nához Michala Koubka (536:547). Souběžně hrající
Kamil Nestrojil však nepřipustil žádné drama, od začátku výrazně přehrával Milana
Stránského v plných i v dorážce a získal pro Třebíč přesvědčivě čtvrtý bod ze hry (590:536).
V konečném účtování byli soupeři vyrovnaní ve hře do plných, utkání tedy rozhodla dorážka,
kde byli domácí jasně lepší a zaslouženě vítězí. Je to již čtvrtá výhra v řadě, snad na tuto
zdařilou sérii navážeme i po zimní pauze. Úvodní kolo jarní části ligy sehrajeme na domácí
kuželně, kde přivítáme v sobotu 12.ledna od 15:00 TJ Valašské Meziříčí. Pohodový zbytek
roku, šťastné a veselé Vánoce, úspěšný vstup do roku 2019!

