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Zlatý hřeb sezóny 2015/2016 „Výkladní skříně“, aneb souboj o vedení
v tabulce s Benátkami n/J
Znalec krajského volejbalu ví, že není většího souboje v naší soutěži, než MĚLNÍK vs.
BENÁTKY. Pro laiky bych to přirovnal k fotbalovým soubojům Real - Barcelona, Sparta - Slavia,
Brazílie - Argentina, Německo - Anglie atd. Pokud navíc připočteme k uvedenému, že letos tento
duel dvou STŘEDOČESKÝCH GIGANTŮ kořenila přímá konfrontace o první místo v tabulce, tak
bylo opět o náboj postaráno.
Už ráno při srazu před Skleníkem také cítili hráči válečnické chvění. Někteří se navíc chvěli
ještě po sobotní „rozcvičce“ v Čelákovicích – zvlášť u zkušenějších hráčů byl znát zřetelný třes
svalové hmoty dolních končetin, ale často také střídán křečí. Přesto bylo možné konstatovat, že
regenerace zásluhou iontové-plzeňské infuze podávané u Beníšků hned po příjezdu z Čelákovic
proběhla v pořádku. Ti, kteří ji ošidili si museli vypomoci metodou „KOŇSKÉHO GELU“, kterým
se Jury napatlal komplet a teplota těsně nad 10,0°C vybízela, aby se použil i jako přesnídávka.
Nepříznivé počasí, možná také absence rozhodčího, ale asi především rodičpovinnosti
zatemnily našemu kapitánovi Panymu mysl na tolik, že byl schopen vyslovit před zápasy návrh
domácích na „zremizování“ (3:1, 1:3) bez boje. V jiných týmech by kapitána poslali na autobus, či
vlak. Ve VÝKLADNÍ SKŘÍNI už dávno podobné chorobomyslné výroky neřešíme.
Benátky n/J – Mělník 1:3 (30:32, 19:25, 25:23,15:25)
Sestava (smeč Fíla, Koky, blok Pany, Jury, účko Himlik, náhra Slótr – libero Roman) se
stala jedinou možnou, na lavičce totiž zůstal už pouze cyklofanda - Standa a nejvěrnější fanyna Pajucha. Z prvního zápasu stojí za zmínku především profesorsky zvládnutá koncovka v úvodní
sadě a série Himlika ve druhém setu, ve kterém přišel na podání za stavu 16:16 a odešel na příjem
do pole za stavu 23:16 pro hosty. Ve třetím dějství ještě domácí kosmeticky upravili skóre, ale
s vítězstvím VÝKLADNÍ SKŘÍNĚ se víceméně smířili.
Benátky n/J - Mělník 1:3 (20:25, 19:25, 25:23, 24:26)
Také ve druhém duelu, před kterým si dali hosté další ionto-plzeňské infuze kraloval na
nahrávce Slótr. Ten rychlou hrou nenechal žádného svého spoluhráče vychladnout. Dokonce cca
4krát za 4sety smečoval i Himlik, což jen opět dokazuje pestrou distribuci našeho nahrávače, která
blokaře Benátek přiváděla k šílenství. Vyzdvihnout musíme také psychickou odolnost Romana toho nerozhodily „taktické“ manévry, pokyny a střídání Juryho. Pochvalu zaslouží tradičně i obě
kladiva - Koky a Fíla…. No a konečně rovněž Pany. Ten za deštivého přerušení, při stavu 2:1 na
sety pro Mělník vyhodnotil další nabídku domácích na „dopsání“ zápasu 3:2 pro Benátky jako
krajně nevýhodnou pro VÝKLADNÍ SKŘÍŇ, čímž získal ztracený kredit kapitána zpět. Sílu
Mělníka po dešti nejlépe dokumentovala koncovka čtvrtého setu, kdy hosté dotáhli ze stavu 20:24
utkání do vítězného konce výhrou v setu 26:24.
Celkově se jednalo o historický okamžik v KP II. To, že nepřijel už několikrát rozhodčí se
stalo, ale aby na „empajru“ neseděl vůbec nikdo …. ani střídající hráč, ani vysloužilý funkcionář,
ani divák – fanoušek ….. tak to tu ještě nebylo. Domácí nesli tento historický zápis zvlášť nelibě.
Několikrát pronesli: „když se ani nemůžeme s nikým hádat, tak ten volejbal nás nebaví.“ Bez
ohledu na to VÝKLADNÍ SKŘÍŇ TJ EMĚ MĚLNÍK volejbal bavil a hlavně udělala o víkendu
důležité kroky k návratu na středočeský trůn. Slovo „TITUL“ je však v kabině, na tréninku i při
zápasech stále zakázané. Další možná rozhodující body může získat o víkendu v Kolíně a doma
proti Kutné Hoře. Právě na zápasy 28.5. vás k Rasovně všechny srdečně zveme.
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