21.5.2016
Muži "A": Kolín: Mělník 2:3, 2:3.
Vše začalo neobvykle...sraz v 7:30 na vlakovém nádraží. Sloter přijel na kole, jelikož
nestíhal a hned se nabízela otázka Kam s ním (s kolem)? Naštěstí si nenechal Kralik ujít
dobrodružnou cestu na mistrák (pro jistotu přijel autem), tak o kolo bylo postaráno. Ve vlaku
nás přivítala veselá průvodčí, která nás poslala na úplný konec vlaku. Nikdo se neodvážil si k
nám přisednout a tak jsme měli neomezený prostor na konzumaci plechovkáčů - zde je třeba
vyzdvihnout připravenost Romči a Filipa, kteří zásobovali celý tým.
Do Kolína jsme přijeli bez ztráty a kapitán Koki mohl přemýšlet o sestavě. Kralik
zůstal v záloze na lávce, náhra sloter, blok pany a rauky, smeč koki a filip, účko romča. První
set jsme zkušeným výkonem dotáhli k vítězství, ve druhém do půlky setu pokračovali v
dobrém výkonu, avšak KRIZE na příjmu rozhodla a set byl ztracen. Další set opět relativně v
naší režii-vedení 2:1. Ve čtvrtém setu získal super drobný náskok do koncovky, který se nám
podařilo stáhnout, ale nakonec bylo šťastnější soupeři (25:23). Tiebreak...od začátku jsme
tahali za kratší konec, ale první matchball jsme si vypracovali my (14:13), 2 body pro
soupeře, matchball pro ně, odvráceno, dva zuby navrch...suma sumárum výhra a důležité 2
body.
Občerstvení, zrzavý iontový nápoj v dostatečném množství, rychle zpět na hřiště a šlo
se na to.
Sestava skoro stejná - místo romči kralik. První set vlažný výkon z obou stran, výhra
domácích. Rauky už neplnil svou úlohu na bloku a tak došlo ke změně…na blok Filip, Kralik
smeč, Romča účko. Soupeř na změnu nedokázal zareagovat a hladce jsme jej vyhráli. Třetí set
nebyl tak jednoznačný, ale opět výhra. Ve čtvrtém jsme nedokázali navázat na předchozí sety
a v koncovce jej prohráli. Tiebreak jsme si tentokrát pohlídali a získali další důležité (2) body.
V čele máme 3 body náskok a příští sobotu přivítáme šatnáře z Kutné Hory. Přijďte nás
podpořit v boji o titul.
Rauky

