
Volejbalisté Netolic mají za sebou velice úspěšný týden. Nejprve v úterý převzali ocenění Sportovec
roku v kategorii kolektiv dospělých, které bylo nádherným dárkem k jejich kulaté padesáté sezóně 
od založení jejich oddílu.

A poté v sobotním zápase dvakrát zvítězili nad TJ Lokomotiva Česká Lípa a prodloužili tak svou 
pozici na druhém místě průběžného pořadí druhé ligy. Jednalo se o zápas druhého s třetím, a tak jak 
hráčům, tak i divákům bylo jasné, že se bude bojovat o každý míč. Mezi věrnými diváky a fanoušky
byl jako již mnohokrát předtím i starosta města Netolic Vladimír Pešek, který tentokrát nepřišel 
netolické volejbalisty jen povzbudit, ale také jim zatím neoficiálně popřát k získanému ocenění.

Netolice – Česká Lípa 3:2 (25:19, 21:25, 25:19, 18:25 a 15:10).
Úvod prvního setu přinesl dle očekávání poměrně vyrovnaný volejbal (12:11). Zlom tohoto setu 
přichází po smeči Jakuba Škody středem sítě, kterou poslal své družstvo na druhý oddechový čas 
(16:13) a sebe na podání. Následuje blok Lukáše Holečka a při další výměně příjem smečovaného 
míče Ondřejem Machem, který ukončil na síti smečující David Tříska (18:13). Poslední kapkou 
bylo eso z rukou netolického nahrávače Jana Suchého již na 20:15, po kterém už domácí svůj 
náskok nepouští.

Nástup Netolic do druhého setu na 5:3 navýšil kapitán domácích Ondřej Mach zkráceným míčem za
padající blok. Volejbalisté České Lípy se však pouští do urputného boje a vynucují si vyrovnání 
stavu (10:10). Zlom tohoto setu přichází při podání nahrávače hostů Jana Javůrka, jehož sérii 
ukončily Netolice až za stavu 12:16. Česká Lípa pak velice úspěšně „ztrátuje" až do konce setu, a 
tak je stav setů vyrovnaný. První výraznější odskok domácích od soupeře ve třetím setu přišel po 
opětovně excelentně vybraném míči netolickým liberem Zbyňkem Baronem, který v bod proměnil 
tvrdou smečí Petr Šanda (15:10) a hosté si vzali oddechový čas. Radost domácím divákům pak jistě 
přinesl úspěšný troj-blok jejich družstva na 20:14. Po krátkém výpadku koncentrace (21:18) soupeř 
střídá a posiluje blok na hlavním kůlu. Jejich záměr správně přečetl Jan Suchý, který nahrává pod 
ruku Lukáše Holečka na středu sítě a společně tak vrací své družstvo zpět do hry. Česká Lípa 
nechce tento set ztratit, a tak se do stavu 16:16 hrál velmi vyrovnaný duel, po kterém Netolice na 
svého soupeře nestačí a stav setů je opět vyrovnán. Trenér Netolic Milan Holeček přichází do 
posledního setu s trochu nečekanou změnou a na lavičce nechává Davida Třísku. Na hřišti ho 
nahradil Jaroslav Žáček, který do utkání vstoupil svým jedno-blokem (1:0). Právě tento nový hráč 
se snad jako první uhnul soupeřově smeči o blok ven a odstartoval rozjezd Netolic ze stavu 9:8, ve 
kterém si urval i svůj další podíl na troj-bloku již na 11:8. Svým podáním si pak přidává i Jakub 
Škoda, a set téměř ukončuje Lukáš Holeček smečí do nepřesně postaveného bloku (14:9). Po 
posledním bodu hostů přišel závěrečný hvizd píšťalky a radost celého netolického týmu i diváků.

Netolice – Česká Lípa 3:1 (25:22, 25:13, 15:25 a 25:22).
Do odpoledního zápasu nastoupil na postu nahrávače Netolic Jaroslav Matys. Přinesl na hřiště nejen
svěží vítr, ale hlavně změnu rytmu hry, na kterou především v druhém setu soupeř z České Lípy 
nenacházel obranu. Již v prvním setu konečně přišla vyšší úspěšnost domácích bloků, kterou 
rozjíždí Jaroslav Žáček a Petr Šanda dvojblokem na 5:3, nebo Jaroslav Matys jedno-blokem (9:5). 



V koncovce setu hosté dotahují (22:20), ale Jaroslav Matys připravil další nahrávačkou lahůdku pod
ruku Jakuba Škody, který středu sítě přidává na již 24:22.

Ve druhém setu hosté nestačí na Netolice a podléhají poměrně snadno, jen se ziskem třinácti bodů. 
Karta se obrací a podobnou krizí si prošel i domácí tým. Do čtvrtého setu však přišel odpočatý Jan 
Suchý a další změnu rytmu hry soupeř jen těžko rozdýchává (6:2). Hostům však jde o vše a set 
z posledních sil vyrovnávají (14:14). Jejich snahu úspěšně kazí svým dělovým podáním, za podpory
všech ostatních, David Tříska (19:14). Česká Lípa se ještě jednou snažila zvrátit průběh setu 
(21:19), ale Netolice díky podpoře svých věrných divákům a fanoušků hrají doma v sedmi, a tak již 
nenechaly nic náhodě a vzaly si své druhé vítězství.

Příštím soupeřem Netolických bude aktuálně poslední VSK ISŠTE Sokolov. Pak se domácím 
divákům představí předposlední únorovou sobotu proti volejbalovému klubu Prasyl Mladá 
Boleslav.


