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V pátek 10.5. jsme jely na třídenní turnaj do Přerova. Vyjely jsme před obědem takže jsme se
vyhnuly škole (jupí
Hrály jsme asi stejně dobře a proto to byl tvrdý boj. Hrálo se dobře a už jsme začaly útočit
zezadu na tomto turnaji. Nakonec nás Krumlov přehrál.

Teď nás čekal těžký zápas se Svitavami. Nebo to jsme si aspoň myslely. Věřte nebo ne
LANŠKROUN PORAZIL SVITAVY. Z tohohle zápasu jsme měly největší radost a poctivě jsme
bojovaly a nakonec i VYHRÁLY.

Poslední zápas dneška jsme hrály s Přerovem A.
Hrály jsme svoji hru a vyhrály jsme.

Sobota:

První zápas se odehrál s Vyškovem. Někdy se dělaly chyby někdy ne. Tenhle zápas byl jasný
že pro nás to bude vítězství.

Druhý zápas se odehrál s Mikulovou Prahou B. Chvílemi to byla taková plácaná, ale my měly
lepší útok a vyhrály jsme.

Třetí zápas byl katastrofa. A to doslova. Protihráči dávaly spodní podání hodně vysoko a taky
hodně daleko a my se lekly(?) možná, ale určitě jsme si s tím neuměly poradit a pak už nám
moc utekly a my prohrály. Hrály jsme s Junior Brno.

Z minulého zápasu jsme se jakž takž oklepaly a čekalo nás Uherské Hradiště. První set jsme si
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vedly hodně dobře a vyhrály ho, ale oni se pak vzpamatovaly a začaly hodně útočit a to nás
položilo. Jinak to byl hezký zápas.

Poslední zápas tohoto dne byl s Levicí. Ani na třetí pokus, který jsme s nimi hrály, jsme
nevyhrály.

Neděle:
A dnes už na nás padla únava. Klidně bychom spaly do večera, ale to nešlo, čekaly nás
finálové zápasy. Naštěstí byly jen dva.

První z nich byl opět s Přerovem A. A tak jako v pátek jsme ho porazily i dnes.

Čekal nás zápas o 5. místo s Juniorem Brno.
Teď jim to podání neprošlo tak hladce, Lanškroun zabral a vybojoval si výhru.

Tím pádem máme krásné 5.místo a velkého plyšáka domů.

Než jsme jely domů, vrátily jsme náš suvenýr z Olomouce a pak jsme pokračovaly v cestě.

2/2

