
Dalších šest bodů znamená jistotu druhého 
místa
Netolice  – Druholigoví volejbalisté Netolic mají formu jako hrom a doma doslova roznesli VK
Prasyl Mladou Boleslav.

Na rozdíl od minulého zápasu v Mladé Boleslavi jim Prasyl doma žádnou pšenku nesebral. A tak si
Netoličtí po dvou výhrách připsali dalších šest bodů do průběžného pořadí a mají tak na svém kontě
již  58 bodů.  Tři  dvojzápasy  před  koncem sezony jim tak  chybí  jediný bod  na  srovnání  jejich
dosavadního maxima (59 bodů) ze sezony 2012-13, kdy obsadili čtvrté místo. Pokud se nic nestane
a budou pokračovat i v posledních zápasech takto dál, tak by mohli v jejich čtvrtém působení ve
druhé lize konečně dosáhnout  na medailové ocenění,  které  by bylo nepopsatelným dárkem pro
všechny jejich příznivce a fanoušky.

Netolice  –  Mladá  Boleslav  3:0  (25:21,  25:14,  25:18). Do  prvního  setu  nastoupili  Netoličtí
s respektem, aby ne, vždyť před nimi byl jeden ze dvou soupeřů, se kterým v této sezoně dvakrát
prohráli. Na druhou stranu s velikým odhodláním srovnat účty a poslat Mladou Boleslav domů bez
jediného bodu. Hned v úvodu setu ukazují, že potáhnou za jeden provaz, a to když Lukáš Holeček
(blokař) bagrem doslova vytáhnul ze sítě čapnutý balón a nahrál jej na připraveného Petra Šandu,
který  prudkou  smečí  hned  ukončil  tuto  rozehru  (3:1).  S velkou  rozvahou  pak  pokračují
v navyšování svého náskoku, jako když David Tříska technicky zahrál doprostřed prázdného hřiště
již na 11:6. Ať Mladá Boleslav dala ránu, nebo zalila, všude bylo netolické libero Zbyněk Baron,
který míč téměř vždy přijal a Netolice si mohly následně připsat další bod. Snad jediný, kdo jim
z hostů v prvním setu zaškodil, byl Marek Dlouhý, a to svým smečovaným servisem (ze 17:10 na
17:14), ale netolický kapitán Ondřej Mach vrací soupeři stejnou mincí a svým plachtěným servisem
ze 17:14 zvyšuje na 21:14. V závěru setu ještě Mladá Boleslav snižuje svou ztrátu, ale o výsledku
setu je již rozhodnuto. Do druhého setu opadla z domácích nervozita a tak se hosté drželi jen do
stavu 7:5. Pak netoličtí volejbalisté povzbuzováni svými věrnými fanoušky roztočili svá kladiva a
deklasovali soupeře o jedenáct bodů, kdy poslední bod získali po esu Jakuba Škody. Do třetího setu
vstupují Netolice s čtyřbodovým náskokem po servisu svého nahrávače Jana Suchého a rozjíždí tak
další set až na 9:4. Jejich slibný rozjezd pak zastavuje svým dělovým servisem opět Marek Dlouhý,
který srovnává na 9:9. Netolice se však hned vracejí do zápasu a po sérii přesných bloků a smečí
vrací set ve svůj prospěch (20:12). Když se Mladé Boleslavi vrací Marek Dlouhý opět na podání,
leží  před ním již téměř neřešitelný problém, stav je  24:15 a  i přes  jeho velikou snahu již  bere
netolickým volejbalistům jen tři body a pak jeho tým definitivně prohrává.

Netolice – Mladá Boleslav 3:1 (25:14, 25:14, 23:25, 25:17). Do prvních dvou setů odpoledního
zápasu vlétly Netolice jako hurikán a smetly mladou Boleslav dvakrát 25:14. Přispěl k tomu nejen
dělový servis Davida Třísky 12:8, smeč středem Lukáše Holečka 19:9, neocenitelná práce Zbyňka
Barona v poli,  ale i jedna z posledních smečí prvního setu z rukou Františka Reindla.  Druhý set
rozjíždí  svou smečí  Ondřej  Mach (5:2),  přidává  se  i Jan  Suchý nejprve  z pozice  nahrávače  ne
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častou, ale tvrdou smečí (11:6) a následně svým esem již na 17:7. V závěru setu ještě přidávají body
Jaroslav Žáček blokem a Jaroslav Matys  svým servisem (22:12) a set  ukončil  svou smečí  Petr
Šanda.  Dva naprosto  jednoznačné  sety na  straně  Netolic  střídá  chyba  za  chybou  v tom třetím,
domácí se nemohou zkoncentrovat a platí za to ztrátou setu. Po studené sprše přichází vyrovnaný
volejbal až do stavu 7:7. Pak svůj úkol kapitána na svá bedra bere Ondřej Mach a svou velice
nepříjemnou plachtou od stavu 8:8, podpořen zbytkem družstva, rozjíždí úprk Netolic až na 16:8,
kdy po nahrávce Jakuba Škody úspěšně smečoval ze zadní zóny netolický nahrávač Jan Suchý.
Hosté již tuší,  že v Netolicích jim pšenka nepokvete a na nějaký zvrat zápasu již nemají žádné
ambice. K radosti všech přítomných diváků a hráčů se slaví jen na domácí straně.

Druholigový  volejbal  čeká  poslední  přestávka  letošní  sezony,  po  které  pojedou  Netolice  na
palubovku aktuálně předposledního volejbalového klubu Jirkov Ervěnice. Svým domácím divákům
se znovu představí až 14. března, a to pravděpodobně v klíčovém zápase celé sezony proti USK
Slavia Plzeň, která je dle losu pro poslední zápasy dalším žhavým kandidátem na medailové pozice.

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

1. Domažlice 15 8 2 5 76:47 63
2. Netolice 12 9 4 5 73:49 58
3. Chabařovice 12 6 3 9 64:55 51
4. Slavia Plzeň 13 4 4 9 63:55 51
5. Česká Lípa 14 1 7 8 63:57 51
6. Mladá Boleslav 14 1 3 12 58:53 47
7. Praga Praha 10 5 5 10 61:60 45
8. Jablonec n. Nis. 6 6 7 11 53:67 37
9. Ervěnice 6 4 3 17 46:70 29
10. ISŠTE Sokolov 2 2 8 18 38:82 18

František Reindl

dnes 14:23 
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