19.1.2019 Šňůra výher přerušena v Dačicích
TJ Centropen Dačice - TJ Třebíč 5:3 (3474:3415)
Souboj druhého se čtvrtým týmem tabulky – takové bylo hlavní menu 13. kola 1. kuželkářské
ligy. Utkání slibovalo napínavou podívanou, průběh byl skutečně zajímavý a v konečném
účtování se projevila skutečnost, že domácí Dačice nastoupily v plné síle, kdežto hostující
Třebíči chyběl pro zranění tahoun Kamil Nestrojil. Dačice zvládly závěr lépe a připisují si dva
body za výhru.
Zápas odstartovaly ty největší kalibry obou celků – na domácí jedničku Petra Žahourka
nastoupil třebíčský kapitán Robert Pevný. Petr začal famózními plnými, Robert kontroval
výtečnou druhou dráhou. I ve druhé půli duelu bylo na co koukat, Petr i Robert zahráli
maxima svých týmů, ale více ze hry měl domácí borec a bere bod (620:598). Druhý dačický
bod získal Mojmír Holec, kterého po tři dráhy velmi srdnatě proháněl Jan Dobeš z třebíčské
rezervy. Na závěrečný Mojmírův nástup už ale bohužel neměl Honza síly (588:570) a Dačice
vedou po první rundě 2:0 o 40 kuželek. Prostředek utkání vyšel třebíčským výsledkově
mnohem lépe, když dokázali využít zaváhání domácích borců. Jiří Mikoláš nasadil od začátku
slušné tempo a donutil domácího Pavla Kabelku v půli střídat. Petr Janák přinesl drobné
oživení do dačické hry, ale Jirka si vše podstatné pohlídal (529:562). První půlka souboje
Karel Novák – Dalibor Lang byla trochu volnější, oba hráči získali po jedné dráze po
průměrných náhozech. Pak ale Daliborovi „bouchly saze“ a na třetí báječné dráze (174)
nadělil Karlovi 31 kuželek, což bylo pro zisk druhého třebíčského bodu rozhodující
(549:563). Srovnáno 2:2, zanedbatelný počet 7 kuželek na straně Třebíče. Závěrečná třetina
měla být napínavá! 6 kuželek z třebíčského náskoku „ztratil“ Václav Rypel proti Jiřímu
Němcovi, jelikož ale získal 3 dráhy po bojovném výkonu, tak zaznamenal také třetí bod pro
hosty (568:580 – 1:3). O výhře domácího celku tak rozhodl duel Daniel Kovář – Mojmír
Novotný. Dan má letos výbornou formu, naopak Mojmír se zatím nemůže dostat do optimální
kuželkářské pohody, a podle toho to také dopadlo. Dačický borec opanoval všechny čtyři
dráhy a šestistovkou nedal soupeři šanci (602:542).
Dačice přerušily Třebíči sérii výher, snad na ni třebíčští navážou po pauze, kterou vyplní
krajská mistrovství jednotlivců. V dalších dvou kolech se třebíčští kuželkáři představí na
domácích drahách. Nejprve přivítají 2. února Lokomotivu Tábor, o týden později změří síly se
Slavojem Praha, utkání začínají v 15:00.

