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V sobotu 29. 9. jsme vyrazili k předposlednímu mistrovskému utkání podzimní části na horkou
půdu do Poličky.
Věděli jsme, že to nebude vůbec jednoduché. Polička byla na 1. místě tabulky bez ztráty bodu
a z minulosti víme, že body se odtud vezou velice těžko, zvlášť když se hraje v tělocvičně. Na
náladě nám proto nepřidal ani telefonát cestou do auta od Jenyho – že se bude hrát v
tělocvičně kvůli zimě. Sestava nebyla také ideální – sice 3 mladí, ale zbytek podle mne nic moc
– na 2 zápasy a bez nahrávače.

Do 1. zápasu jsme nastoupili v zajímavé sestavě – na smeči Kamil a Čába, na bloku Pavouk a
Ivoš ml., na náhře Dědek a a na účku Jozič. Na lavičku byl určen Uri. Jenomže po rozcvičce
došlo k podstatné změně – rozhodčí kvůli technické chybě v zápise vyškrtnul Dědka a tak šel
nahrávat Uri (ještěže nemohl odjet do sklípku).
Hra z naší strany nebyla nic moc, spousta chyb, špatný příjem i pole, Polička hrála
standardně výborně A tak jsme odešli za ¾ hodiny se sklopenými hlavami a jednoznačnou
porážkou 3:0 (16, 19, 15) do šatny.
V průběhu krátké pauzy mezi zápasy se podařilo díky „sklípkaři" Standovi napravit technickou
chybu a do 2. zápasu šel na náhru dědek. Pavouk zůstal na lavičce a na 2. blok nastoupil Uri. V
prvním setu jsme změnami v sestavě soupeře zaskočili a set jsme překvapivě vyhráli. Od
druhého setu již soupeř opět zabral a nám se již tak nedařilo skládat balóny. I přes zlepšený
výkon a téměř dotažený 4. set jsme opět prohráli – tentokrát „pouze" 3:1 (-18, 18, 20, 23). I přes
porážky jsme si celkem dobře zahráli a skoro polovina týmu „dohrávala" sobotní
odpoledne sdělováním dojmů u Krkovičky.
Poslední utkání hrajeme tuto sobotu doma – má být krásné počasí – tak zveme příznivce
na zajímavou podívanou. Jelikož „A-čko" už jede k 1. mistráku 2. ligy, tak nám nepomůže asi
nikdo z mladých – takže hrát bude asi samá zkušenost.
Jinak díky mladým za výpomoc v podzimní části.

Sestava: Kamil, Pavouk, Uri, Čába, Ivoš ml., Jozič a Dědek.
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