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V první adventní sobotu tohoto roku, tedy 2. 12. jsme doma ve Šlapanicích hostili tým z Nového
Jičína. Oba dva týmy se dobře znají už od kvalifikace, kdy se utkaly spolu s dalšími týmy o
postup do druhé ligy. Známé sestavy však byly značně obměněny. Na obou stranách, s
výjimkou základních kamenů, nastoupila mladá krev.

Náš tým zahájil první utkání v sestavě: Štěti na náhře (jako nastávající jednička tohoto postu),
Goldy na účku (jako dlouholetá neochvějná mlátička), Schubert na bombě (jako základní kámen
sestavy), Gája na druhé smeči (jako mlátička č. 2), Žbány s Doláčem na bloku (pro doplnění
počtu do šesti) a Tomík na liberu (jako univerzální hráč se 100 % na náhře i bloku). Pozornější
si všimnou, že jsme na palubovce postrádali našeho kapitána Zemáčka, údajně kvůli nemoci.
Dále jsme se museli obejít bez Pohyho, který si vybral svoji jedinou absenci, hraním na
vánočních trzích v cizině. Útočná kapacita týmu se tím značně ztenčila.

První zápas jsme, jak už bývá zvykem, zahájili ještě studení. Probrali jsme se až v koncovce,
kdy jsme konečně herně dotáhli soupeře, nicméně ten tuto dílčí část utkání vyhrál. V dalších
setech jsme postupně přidávali na emocích i výkonu a soupeře přehráli většinou v koncovkách,
které se poslední dobou stávají našim oblíbeným hazardem. Nutno dodat, že se o 99 %
důležitých balónů postaral Goldy. Díky jeho výkonu, podpořeným vynikajícím příjmem a ještě
lepším dirigentem na náhře, jsme vyhráli nad soupeřem 3:1 a měli jisté tři body.

Do druhého zápasu jsme (Schubert se Zemáčkem) naplánovali podobnou sestavu. Avšak
Tomík se přesunul na smeč a postu libera se chopil další z vynikající střední věkové skupiny,
Táci. Také nás přijel podpořit trenér, který do té doby válčil spolu se svými svěřenci v mladší
věkové kategorii. Nicméně realita na palubovce, co se týče sestavy byla trošku jiná než plán.
Schubert nahradil Tomíka na bombě. Bohužel se zároveň zrcadlově otočily i posty smečařů a
tím přišel Gája o svoji oblíbenou pozici, na kterou si už navykl. Přes veškerá nedorozumění
jsme nastoupili se vší vervou, jako bychom to ani nebyli my a první set vcelku s přehledem
vyhráli. Tím jsme v sobotu taky skončili. Jako by se každý v hlavě akorát ujistil, že to zase
vyhrajeme a už se viděl na baru s pivkem v ruce. Soupeř na to měl jiný názor.

Nezbývá než soupeři pogratulovat k vynikajícímu týmovému výkonu. Po výhře nad Šlapanicemi
při poměru setů 3:1 pro Nový Jičín, si soupeř odvezl zasloužené tři body z horké šlapanické
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půdy.

Doláč
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