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II. národní liga -mu?i
??ár n.S. - VELMEZ 3:0 (16,16,24), 1:3 (-21,17,-21,-23)
Nová?ek hned napoprvé "vyfasoval" lo?ského vít?ze a navíc tým z bývalého okresu. Velice slu?ná náv?t?va vid?la i
dobrý volejbal. První zápas vyzn?l jednozna?n? pro domácí. My jsme hráli jako nezralí dorostenci. Servis byl sice
agresivní, ale ka?dý druhý v autu. Hráli jsme bez citu na vyvíjecí se skóre. Junio?i by asi projevili v?t?í disciplinu. Chyba j
spí? ve m?, proto?e jsem na to reagoval ?patn? a nep?edvídal jsem, ?e nás to tak zasko?í. Moc jsme spolu nehráli,
Ondra ?aba krom? jednoho turnaje úpln? poprvé. Honza Ku?era (K??a) je ji? 5 let z dorostenecké kategorie, pro?el
n?kolika kluby a trochu na ná? styl pozapomn?l. To m? také zasko?ilo, ale m?l jsem p?edvídat. Ov?em klobouk dol?
p?ed ??árem. Prakticky nám nedovolil v?bec nic. Výborný nahráva? Jirka Mou?ka, (kdysi hrál u nás),výborný sme?a?
Ondra Kadlec (kdysi také za nás hrál). A nejnebezpe?n?j?í pro nás diagonální hrá? Ond?ej Trojánek. Dva sety
byly jednozna?né a a? v posledním setu jsme se zlep?ili. Ov?em nemyslím, ?e jsme bychom byli schopni i v p?ípad?
výhry zvrátit výsledek v ná? prosp?ch. Celkov? hrá?i nepodali n?jak ?patný výkon. Spí? jsme selhali jako celek. My jsme
?patn? pojali cit pro hru, ?ikovnost, p?edvídavost. Jako jednotlivec nezklamal nikdo. Danek byl stejný jako v?dy, bojovný,
hecující, volající si hlavn? o bodovky. Kaci spolehliv? na p?íjmu, v poli trochu bez emocí. Bojovní oba ?abáci
(Ondra=?abas, ?t?pán=Jackie), K??a razantní a a? trochu p?emotivovaný (ostatn? jako v?dy), Mára Slavík trochu
bázlivý (stejn? jako v?dy), ale bojovností v?e zast?el (nic nového), v?ichni t?i bloka?i: Va?ek Hladík (v 29. letech mezi
na?imi mladíky veterán), Huro? (Jirka Huryta) a Krejcar (Tomá? Krejska) si odehráli sv?j standard.Pestík na lavi?ce.
Po p?estávce vypln?né p?tisetovým zápasem II. NL ?en nastoupilo k odvet? jiné dru?stvo. Disciplina na bloku,
taktická nahrávka a výborný výkon p?edev?ím Danka ?ímala na postu diagonálního hrá?e zp?sobila obrat. Ostatní,
p?edev?ím K??a, se postupn? p?idávali. Druhý set byl mementem, ?e kdy? polevíme a za?neme la?írovat, nemusí se to
vyplatit. Rychle jsme se vrátili k na?im p?ednostem. T?etí set ná?, ve ?tvrtém vedli stále domácí, koncovka se
?t?stím a tak trochu mazáckým pipem K??i a blokem Jackieho oto?ila stav z 21:23 v kone?né vít?zství 25:23 a celkov?
3:1. V?ichni ukázali své dobré vlastnosti je?t? více jak v prvním zápase, Pestík se dostal na h?i?t? na del?í dobu jak v
úvodu. Ondra ?abas p?ed zápasem odjel pomoci vyhrát Chocni zápas ve Starém M?st? (3:2), za ní? také startoval
(a výborn?) ná? Patrik Indra.
Sestava: ?ímal, Slavík, Ku?era, ?aba ?t?pán , ?aba Ond?ej, Huryta, Krejska, Hladík, Pe?ta , libero Kacafírek
Kadeti: Extraliga 1. turnaj:
Velké Mezi?í?í - Slavia Hradec Králové 3:0 (13,10,22)
Velké Mezi?í?í - VK ?eské Bud?jovice 2:3 (-26,23,12,-27,-12)
Velké Mezi?í?í - Volejbal Brno 3:0 (18,18,19)
Velké Mezi?í?í - Sokol ?eská T?ebová 3:1 (17,-23,13,19)
Kadeti ve své extraligové premié?e p?ekvapili. P?ekvapili hrou, vystupováním a samoz?ejm? i výsledkem. Postup do
elitní p?tky, 3 jasná vít?zství a jedna porá?ka 2:3 se ur?it? ne?ekala. O to je to hodnotn?j?í. Zvlá?t? jasné vít?zství s
Brnem nás v?echny pot??ilo. Za?ali jsme famózn?. První zápas v sobotu s Hradcem Králové vypadal jako rozcvi?ka.
Vycházelo nám v?echno a soupe?e jsme donutili do role statist?. Dal?í zápas s ?eskými Bud?jovicemi byl p?ed?asnou
bitvou o první místo ve skupin? (to ov?em je?t? ani jeden tým netu?il). Vedli jsme 2:1 na sety a po porá?ce ve ?tvrté
sad? 27:29 jsme nezvládli 5. set a prohráli 12:15 a 2:3. Bod za tuto porá?ku m?l nakonec cenu zlata. V ned?li jsme
celý turnaj otvírali s Brnem. Od za?átku jsme i trochu p?ekvapiv? dr?eli taktovku hry my a stále jsme na?e vedení

upev?ovali. Soupe? korigoval a? v záv?ru a i tak byl výsledek více ne? p?esv?d?ivý. Poslední zápas s ?eskou T?ebovou
jsme po jasn? vyhraném prvním setu (25:17) trochu podcenili a nezvládli koncovku setu druhého (23:25). Potom to
sice byla bitva, ale "my tahali stále za del?í konec provazu". Výborn? zahráli v celém turnaji v?ichni, ale musím
p?edev?ím vyzdvihnout výkon Ja?ouna (Romana Ja?i). V?dy jsem na n?ho v sestavách zapomínal, nyní se zapsal tak, ?e
o n?m pí?u jako první. Jasný lídr týmu. Rozhodoval nejt???í vým?ny, stále v?echny povzbuzoval a navíc d?lal na h?i?ti a?
neuv??itelný po?ádek. Z h?i?t? neslezl po v?echny 4 zápasy. Výborn? mu sekundoval Eda He?mánek. Jeho vý?ka, jeho
výskok a jeho rána dominovaly nad v?ím. Trochu znervózn?l na p?íjmu. Filip Brychta je bloka?, který ji? m??e hrát i za
mu?e. By? volejbal hraje jen asi rok a p?l. Nenau?il se ?patnou techniku a nyní z toho ?erpá. Patrik Pintér na bloku
nám vypomáhá, proto?e typického druhého bloka?e nemáme a hledáme ho. Zvládl to dob?e a jeho p?edností byl
útok.Diagonálník Dominik ?aba m?l extraligovou premiéru a u?íval si ji. St?ídal ho Jakub V?ete?ka. Na nahrávce
skv?lý Honza Kasan a ve výte?né libero roste Petr Trybu?ek. Na lavi?ce byli dále p?ipraveni: Tomá? Meluzín, ?imon
Alexa, Martin Pospíchal a Patrik Juda (posledn? dva jmenovaní je?t? v ned?li vypomohli k 1. místu Havlí?kovu Brodu v
úvodním turnaji krajského p?eboru junior?). Kone?né 2. místo a 10 získaných bod? nás vyneslo do první p?tky. Turnaj
se uskute?ní 31.10-1.11. a my ho budeme po?ádat.
Skupinu o 1.-5.místo tvo?í celky: Ostrava, Zlín, ?ZU Praha, ?.Bud?jovice a Velké Mezi?í?í
Skupinu o 6.-10. místo: P?íbram, Volejbal Brno, Sokol Brno, Dukla Liberec a Prosek Praha
Skupinu o 11.-15. místo: Slavia Liberec, ?eská T?ebová, Hradec Králové, Nový Ji?ín a Beskydy
V dal?ím pokra?ování se uskute?ní celkem 4 turnaje. v prvních dvou v?dy první dva celky postoupí vý?e a poslední dva
sestoupí o skupinu ní?e. V posledních dvou turnajích se to týká pouze prvních a posledních celk?. Za ka?dý turnaj se po?ít
body (za 15. místo 1 bod, za 14. 2 body atd. za 1. místo je celkem 18 bod?) Prvních 8 dru?stev hraje finálový turnaj.
?áci: Krajský p?ebor

První kolo krajského p?eboru ?ák? se uskute?nilo v ned?li 4. ?íjna ve Velkém Mezi?í?í. Utkalo se celkem 6 dru?stev
systémem ka?dý s ka?dým. První t?i dru?stva potom postoupila do skupiny 1.-3. místo a zbylá do skupiny 4.-6. Nyní bude
odehrána série turnaj? a po ka?dém v?dy vít?z druhé skupiny nahradí posledního z první skupiny. ?áci Velkého
Mezi?í?í spolu s Jihlavou a ??árem n.S. se probojovali do první skupiny, Havlí?k?v Brod, KCTM Vyso?ina a Hrotovice
budou hrát druhou skupinu.
Velké Mezi?í?í 5.10.2015 Petr Juda
Pohán?no drupalem. Kontakt na provozovatele.
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