Volejbalový víkend kadetů
Napsal uživatel Ilona R.
Středa, 09 Leden 2019 12:23

Tak hned první víkend v novém roce naši kadeti nelenošili a v sobotu i v neděli odehráli 4
zápasy krajského přeboru.

V sobotu 5.1. jsme jeli do Rychnova nad Kněžnou. Protože kluci celý prosinec jen posilovali, tak
jsme věděli, že volejbalově to nebude nic moc a to se také potvrdilo. První zápas jsme sice
vyhráli, ale bylo to spíš „uplácané“. Tyto dva získané body nám ale stačily, abychom se udrželi
v průběžné tabulce na II. místě a nad Rychnovem. Druhý zápas už trenér nechal stále hrát
všechny naše mladý (3 kluky ročník 2005). Zápas jsme sice prohráli, ale mladí rozhodně ostudu
neudělali. Chudáci tedy už od rána dostávali pěknou sodu od trenéra (údajně je musí
zocelovat), ale když už se to zdálo být příliš i na mě (a to jsem zvyklá), tak jsem musela
zasáhnout. Trenér se ale osopil i na svoji úžasnou asistentku, ale když ta mu pohrozila
složením funkce, tak se toho správně velmi zalekl a trošku ubral :).

Lanškroun x Rychnov n./K. 3:2 (23, -17, -21, 21, 8)

Lanškroun x Rychnov n./K. 0:3 (-21, -21, -20)

V neděli 6.1. se jelo až do Dvora Králové nad Labem. Tam nás čekala hezká velká hala a kluci
si oba dva zápasy vyloženě užívali. První zápas vyhráli 3:0 a tak v druhém trenér nařídil „solit
servis“ a byla to hezká podívaná. Někdy to byla šňůra 5-6 podání co nám soupeř nebyl schopen
vzít. Kluci zkoušeli různé signály a bylo vidět, že se pomalu dostávají do formy :). Také druhý
zápas jsme vyhráli bez ztráty setu.
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Lanškroun x Dvůr Králové n./L. 3:0 (12, 17, 22)

Lanškroun x Dvůr Králové n./L. 3:0 (13, 22, 17)

Hráči : Jiří Jehlička (Jířa - kapitán,N), Jiří Roubal (Jirka - S), Bedřich Smolák (Bedřoch - B),
Tadeáš Šebrle (Gdoule - S), Lukáš Majer (Sendy – B,S), Filip Joza (Fíla - U), Vojtěch Srp (Vojta
- B), Daniel Waclaw (Dan - L), Vojtěch Teichmann (Vojta – B)

Trenér : Jiří Roubal /st./ (Roubík)
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