16.2. a 17.2.2019 Trip po Východních Čechách přinesl dva body
SKK Jičín - TJ Třebíč 3:5 (3308:3351)
SKK Hořice - TJ Třebíč 7:1 (3420:3347)
Po dvouzápasové pauze zapříčiněné poruchou na třebíčské kuželně se třebíčští dostali do hry
o uplynulém víkendu, a to hned dvojzápasem - v sobotu v Jičíně regulérním 16. kolem a
v neděli v Hořicích předehrávkou 18. kola. Ze zdravotních důvodů vyrazila „na trip“ sestava
se dvěma náhradníky a zisk dvou bodů za výhru v Jičíně lze tedy brát jako relativní úspěch.
V obou utkáních předvedl třebíčský celek takřka stejné náhozy (Jaroslav Tenkl se
v jednotlivých náhozech lišil pouze o 5 kuželek, Dalibor Lang a Mojmír Novotný dokonce
pouze o 1 kuželku). Zatímco v Jičíně, který bojuje o záchranu, stačil Třebíči tento průměrný
nához na výhru, Hořice neponechaly nic náhodě a poměrně bezpečně uhájily svou domácí
kuželnu.
Hlavním tahounem třebíčských v Jičíně byl hned v první rundě Robert Pevný (596), který
nejlepším náhozem utkání eliminoval nejlepšího jičínského borce Pavla Loudu (573). Bod ze
hry uhráli ještě Dalibor Lang (587:554) ve druhé rundě a Mojmír Novotný (565:530)
v poslední třetině. Náhradníci Jan Dobeš (521:542) a Jaroslav Tenkl (531:539) se drželi svých
soupeřů statečně a úspěch jim unikl až na posledních drahách. Václav Rypel (551:570)
v závěru zkušeně kontroloval příznivý stav pro Třebíč a o bod se připravil jen slabšími
plnými.
Nedělní zápas v Hořicích měl podobný začátek jako v Jičíně, Třebíč také ukořistila první bod
nejlepším náhozem utkání Dalibora Langa (586:576), jenže to bylo ze strany hostí bohužel
vše. Hořičtí se ukázali být těžším a vyrovnanějším soupeřem. Václava Rypela (531:552)
limitovalo drobné zranění. Honza Dobeš předvedl sice nejlepší dorážku zápasu, ale v součtu
se slabými plnými to nestačilo (555:582). Jardovi Tenklovi po slibném úvodu došly síly
(536:557). Robert Pevný (575) těsně nestačil na nejlepšího domácího borce Jiřího Baiera
(583) a Mojmír Novotný (564:570) také těsně nedokázal využít nabízených šancí.
Na oddech není příliš času, další ostrý dvojzápas sehrají třebíčští hned další víkend, tentokrát
na domácí kuželně. V sobotu přivítáme od 15:00 Duchcov v rámci 17. kola, nedělní utkání
proti Českým Velenicím pak bude předehrávkou 19. kola.

