
Volejbalisté vezou z Ervěnic další čtyři body
Ervěnice – Volejbalisté Netolic si ve svém raním duelu dalšího kola II. ligy s VK Jirkov Ervěnice 
vybrali svou smolnou chvilku. V jejich úplně nové a velice prostorné hale se v úvodních dvou 
setech úplně ztratili a po prohře v pátém setu tak získali jen jediný bod.

 
Netoličtí bodovali i v Ervěnicích.Autor: František Reindl

Nejsou ale jediným družstvem, které se s touto novu halou muselo poprat, body zde ztratilo mnoho
dalších včetně aktuálně první TJ Jiskry Domažlice. V odpoledním zápase, který byl pro Netolické
již  140. utkáním  v jejich  dosavadním  působení  v druhé  lize,  již  obhájili  svou  pozici  druhého
družstva průběžného pořadí a zvítězili.  I přes ztrátu těchto dvou bodů překonali svou dosavadní
59 bodovou hranici  a  čtyři  zápasy před  koncem letošní  sezony se  stále  drží  na  druhém místě.
Statistický  pohled  do  aktuální  tabulky  napovídá,  že  z ještě  dvanácti  získatelných  bodů  jim  na
historické medailové třetí místo chybí již jen pouhé čtyři body. Udržení druhého místa je však bude
stát  mnohem více sil  a  to teoreticky osm bodů za předpokladu, že VK Slovan Chabařovice již
neztratí jediný bod.

Ervěnice – Netolice 3:2 (25:22, 25:20, 18:25, 21:25, 15:13). Do obou zápasů neměl trenér Netolic
Milan Holeček příliš na výběr pro případné větší kombinace. Po zranění kotníku blokaře Lukáše
Holečka mu zbyli již jen dva blokaři a na lavičce smečařů tentokrát chyběl i  Jaroslav Žáček. První
set  byl  poměrně  vyrovnaný,  na  7:6  smečoval  středem sítě  František  Reindl,  Jan  Suchý  svým
jednoblokem ještě  přibrzdil  rozjíždějící  se domácí  na 16:14, ale  pak domácí  odskakují  (22:17).
Netolice ještě slibně dotahují na 23:21, ale Ervěnice si koncovku setu pohlídaly. Ve druhém setu
svítala hostům naděje (10:13), ale domácí po oddechovém čase otáčejí a na řadě s oddechovým
časem jsou hosté (19:14), Netolice však neměly na další zvrat a bez velkého odporu set odevzdávají
domácím. Trenér Netolic však přichází se změnou a na další část zápasu posílá do hry Jaroslava
Matyse, pod jehož taktovkou družstvo ožilo a bere si dva následující sety zpět ve svůj prospěch. Do
rozhodujícího pátého setu vstupují lépe domácí (5:1). Netolice se však nevzdaly a ke konci setu nutí
Ervěnice k oddechovému času (13:11) a dokonce ještě přidávají další bod na 13:12. Následný bod
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však již patřil opět domácím a Netolice již set nedokázaly otočit.

Ervěnice – Netolice 1:3 (23:25, 16:25, 25:19, 23:25). Vstup do odpoledního zápasu nevypadal pro
Netolice vůbec dobře (11:6).  Střídání  obou netolických liber  Romana Váchy a  Zbyňka Barona
v průběhu hry však přineslo své ovoce a stav se podařilo otočit (15:20) a dovést set i k vítěznému
konci. Ve druhém setu Netolice konečně ukazují svůj standardní volejbal a s naprostým přehledem
vítězí po závěrečném esu z rukou Jakuba Škody. Do dalšího setu se Ervěnice probouzejí a začíná
boj  o každý míč (13:13).  Pak začínají  hosté ztrácet na síle a domácí Ervěnice přidávají  bod za
bodem až k vítěznému konci. Obě družstva ví, že následující set může rozhodnout vše a na hřišti se
strhává opravdová volejbalová podívaná prošpikovaná dlouhými výměnami,  precizně sehranými
rychlíky  a  přichází  i nekompromisní  smeče  ukončující  výměny  (7:7,  14:14,  21:21).  Dva  body
navrch pro Netolice pak donutily domácí vzít si závěrečný oddechový čas (21:23). Netolice přidaly
na 21:24 a jako by jim doslova došel dech, domácí dotahují na 23:24. Poslední balón však patřil
opět  hostům  a  Netolice  se  tak  neskrývaně  radovaly  ze  zisku  dalších  tak  potřebných  bodů.

Tuto sobotu  čeká  netolické volejbalisty poslední  domácí  zápas  této  sezony.  Bude se bezesporu
jednat  o klíčové  utkání,  které  bude rozhodovat  o jejich letošním možném umístnění.  Zvou tedy
všechny příznivce volejbalu na svůj dvojzápas s USK Slávia Plzeň, která si jistě bude chtít spravit
chuť po výprasku, který teď doma obdržela. Tento poslední volejbalový svátek pro všechny věrné
fanoušky  netolického  družstva  začne  v netolické  hale  již  tradičně  v 10.00 a  bude  pokračovat
odpolední zápasem od 14.00 hodin.

Výsledky ostatních zápasů: Česká Lípa – Domažlice 0:3 a 1:3, Praga Praha – Jablonec 3:2 a 3:0,
Plzeň – Chabařovice 1:3 a 0:3, Mladá Boleslav – Sokolov 3:0 a 3:0.

1. Domažlice 17 8 2 5 82:48 69
2. Netolice 13 9 5 5 78:53 62
3. Chabařovice 14 6 3 9 70:56 57
4. Mladá Boleslav 16 1 3 12 64:53 53
5. Slavia Plzeň 13 4 4 11 64:61 51
6. Česká Lípa 14 1 7 10 64:63 51
7. Praga Praha 11 6 5 10 67:62 50
8. Jablonec n. Nis. 6 6 8 12 55:73 38
9. Ervěnice 6 5 3 18 50:75 31
10. ISŠTE Sokolov 2 2 8 20 38:88 18
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