V Drásově dvakrát prohráváme
Napsal uživatel Lukáš Marek
Pondělí, 25 Únor 2019 15:44

Poslední únorovou sobotu vyráží výběr hráčů chlapského áčka do městyse Drásova. Jedeme
plni očekávání z důvodu krásné motivace od trenéra Standy Musila. Slíbil, že za každý bod
dostaneme láhev šampaňského. Tedy je se o co rvát. Posádku výpravy obsahuje vcelku stabilní
sestava, avšak bez několika hráčských posil a vedení head-coache (hlavního trenéra) Standy
M.

Tuto roli radostně přijal Jirka Roubal st.

Plni nadějí vlítáme do prvního setu, ale vzápětí padáme k zemi z důvodu důsledné hry celku
Drásova. V podstatě všechny sety mají stejný průběh, a i když herně se tváříme být dobrým
manšaftem, tak zejména na příjmu a částečně na ostatních herních činnostech dostáváme na
frak. Pokud byl v diváckém hledišti nějaký analfabet, tak jedině ten mohl ocenit naši hru nevědě
stavu na počítadle. Vždy když už to vypadalo, že vyrazíme do slibné koncovky, tak Drásov
zatlačil na podání a náš sen o vychlazeném šampaňském se v tu ránu rozplynul.

Drásov x Lanškroun 3:0 (15, 16, 19)

První sada tedy skončila poměrně rychle a naším cílem bylo si domluvit co nejdřívější začátek
zápasu druhého. Bohužel zjišťujeme, že není možné. Drásovští totiž dodržují pravidla stejným
způsobem jak tresty za pozdní docházku u učitele Igora Hnízdo ve filmu Obecná škola. Údajně
se již jednou stalo, že se sponzor dorazil podívat na svůj tým ve 14:00 a s překvapením zjistil,
že je po utkání. Nastolil tedy jasná pravidla a hráči s tím nic neudělají. Polední pauzu trávíme
v malebném vinném sklípku, kam jsme byli pozváni na výbornou gulášovou polévku.

Druhou sadu začínáme tedy v plánovou druhou hodinu. I když jsme do prvních dvou setů dali
více energie a taktických postřehů, tak proti změněné sestavě týmu Drásova moc
nevzdorujeme.

Drásov x Lanškroun 3:0 (21,23,11)
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„Cíle nesplněny, nezoufáme a jedeme dál.“ Bohužel jsme v Drásově neurvali ani bod a tím se
nám pozice v tabulce trochu komplikuje. Avšak naděje umírá poslední a všichni pevně věříme,
že náš celek zakončí tuto sezónu se zvednutou hlavou ideálně na 8. místě tabulky.
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