23.4.2016

TJ Sokol Brandýs nad Labem – TJ EMĚ Mělník
0:3 (-28,-22,-26) , 0:3 (-19,-18,-20)
A je tady opět jaro a s ním zápasy Výkladní skříně mělnického volejbalu KP II!
Vzhledem k počasí, které poslední dobou je, jaké je, byl zázrak, že se mužstvo VK dokázalo před jarní
sezonou alespoň jedinkrát sejít na oficiálním venkovním tréni nku. Ovšem, vzhledem k ambicím, které
mužstvo má, není se čemu divit, že se na trénink před zápasem dostavili borci v počtu až sedmi kusů!
První zápas jsme odehráli v Brandýse, kde nás přivítalo, na letošní jarní poměry, relativně
příznivé počasí. Sedm statečných, mělnických borců, se lehce rozcvičilo a po již standardní střižbě o
kapitána a zápis se šlo na to. První set se nevyvíjel příznivě, prohrávání v průběhu až o sedm bodů,
není zrovna ideální stav. Jury se snažil pohřební náladu (asi to dělaly ty černý dresy),
pozvednout, jak to šlo, ale Pany, známý to prudič, po vzoru Mirka Dušína, zatvrzele mlčel. Nakonec se
přeci jen podařilo radost ze hry z mrtvol dostat a set, po tahanicích v koncovce, vyhrát. Druhý a třetí
byl již lepší, rozehrál se i do té doby, po páteční šichtě unavený, nahrávač a mač jsme dotáhli do
vítězného konce.
Občerstvení mezi zápasy se neslo v tradičním duchu, jen putyka (zakouřená herna, ale s
tankovými Krušovicemi) nebyla zrovna ideální.
Na druhý zápas, k překvapení kapitána (Himlik), odjel Pany, kterého odveleli rodinné
povinnosti. Mač jsme zahájili ve velkém stylu! Soupeř, nevěda, kde mu hlava stojí, rázem prohrával
rozdílem třídy! Útok střídal útok, na bloku jsme excelovali a na jednou....., time out! Vedení 12:6, my
na podání, v laufu a time out??? Šli jsme ze hřiště, nevěřícně kroutili hlavami, až se nám dostalo
vysvětlení. Kapitán, po fofr začátku, vzal "medical time out", aby zpomalil své tempo a v klidu se
vydýchal! Byli jsme jasně lepším týmem, rozehráli se všichni, za zmínku stojí snad j en jeden vyběhaný
balon, kdy Filip běžel vybrat odražený míč skoro na náměstí, dalším obětavým zákrokem ho někdo
vrátil na hřiště a nejzkušenější hráč ho poslal trestuhodně do sítě!! I takové věci se ovšem dějí!

Závěrem: 6:0 pro nás, 6 bodů doma, takže skvělé
Obsazení: Koky, Filip, Pany, Jury, Slotr, Himlik, Romča
Neobsazení:

Králik - se neozval
Ivan – rýmička
Rauky - dlouhodobě mimo provoz
R.

