
Netolice  –  Předposlední  dvojzápas  druholigové sezony netolickým volejbalistům příliš  nevyšel.
Diváci mohli mít radost jen při ranním zápase, kdy jejich družstvo zvítězilo alespoň v pátém setu.
Odpolední zápas však již byl pod taktovkou hostů z USK Slávia Plzeň.

Na Plzeň se Netolickým moc nedařilo.Autor: František Reindl

Netolice sice ještě  udržely druhou pozici  průběžného pořadí,  ale  dvoubodový zisk z posledního
domácího zápasu jim k udržení konečného druhého místa asi stačit nebude. A statistika dokonce
nabízí i možnost, že se ještě nemusí ani dostat na vysněnou medailovou příčku. Jejich posledním
letošním soupeřem bude TJ Praga Praha, za kterou nyní hraje bývalý extraligový nahrávač Dukly
Liberec Luboš Novák. Na jeho zkušenostech z působení nejen v České republice, ale i mimo ni, si
Netolice vylámaly zuby již při vzájemném duelu v netolické hale.

A co  hůř,  netolické  družstvo  mimo  zraněného  Lukáše  Holečka  přijde  i o jednu  ze  svých
nenahraditelných úderných sil  Petra  Šandu,  který se z tohoto zápasu musel  omluvit.  Nebude to
jednoduché, ale hráči se s tím zkusí poprat.

Netolice –  Plzeň 3:2 (25:11, 16:25, 25:17, 25:27, 15:11). Stejný vstup jako v zápase v plzeňské
hale předvedli i doma volejbalisté Netolic. Hosté se nestačili ani nadýchnout a bylo to 6:1. Na 10:4
smečoval David Tříska a zasmečoval si i nahrávač Jan Suchý, který poslal míč o blok daleko za
hřiště (20:9). A úplně stejně jako již ve zmiňovaném zápase z plzeňské haly se rázem vše otáčí a
najednou  prohrávají  domácí  ve  druhém  setu  1:7.  Za  stavu  4:12  již  netolický  trenér  střídá  a
s očekáváním změny na smeči posílá na hřiště Tomáše Bartoše. Změna na útoku přinesla své ovoce
a výborná plachta z rukou Jakuba Škody nutí hosty k oddechovému času (9:14). Ale Plzeň si již
v netolické  hale  začíná  věřit  na  servisu a  vyrovnává  stav  setů  na  1:1.  Třetí  set  byl  z počátku
vyrovnaný, ale Netolice pomalu ale jistě navyšovaly svůj náskok, který jim hosté již nevzali. Je tu
čtvrtý set a oba týmy ví, že může být pro hosty poslední. Strhla se tedy opravdová volejbalová
lahůdka pro všechny přítomné diváky. Odstartoval jí svým dělovým servisem David Tříska (5:1).
Po sérii dlouhých výměn Plzeň srovnává skóre na 8:8.  Hraje se o každý míč a domácí začínají
ztrácet a řeší to oddechovým časem (18:20). Ke stejnému kroku přistupují i hosté (20:20) a vzápětí
znovu i Netolice (22:23).  Po posledním vyrovnání na 25:25 následovaly dva body pro hostující
družstvo a stav setů byl vyrovnán. Velice vyrovnaný pátý set přerušil oddechový čas Plzně (9:8) od
kterého hosté ve svých výměnách více ztráceli, než získávali, a tak celková výhra připadla na stranu
Netolic.

Netolice – Plzeň 0:3 (21:25, 23:25, 19:25). V celkově vyrovnaném prvním setu začínají domácí od
stavu 16:17 pomalu ztrácet  a  jejich snahu o zvrat  (19:20) zastavují  Plzeňští  svým oddechovým
časem. Hosté jsou při síle a Netolice na ně nemohly najít recept a první set ztratily. Druhý set dával
všem věrným divákům naději na zvrat v utkání až do stavu 21:21, kdy ale opět koncovku ovládli
volejbalisté z Plzně. Netoličtí však umí bojovat a ve třetím setu si vybudovali pětibodový náskok
(15:10). V té chvíli ale ještě nikdo netušil, že Jiří Ulč, který právě přišel na servis, téměř ukončí
tento set svým velice nekompromisním smečovaným podáním. Netolice marně střídají, berou si
oddechový čas, když Jiří Ulč odchází ze servisu, je stav již 15:19. Z netolického družstva rázem
vyprchala  veškerá  bojovnost,  ale  i přesto  se  snaží  set  dohrát  ve  vší  důstojnosti.

Poslední  domácí  rozloučení  s touto  sezonou  tedy  neproběhlo  dle  přání  fanoušků  a  diváků
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netolického volejbalu, ale i přesto všichni v hale děkovali svému družstvu dlouhým a bouřlivým
potleskem. Jak již bylo zmíněno, posledním letošním soupeřem Netolic bude TJ Praga Praha.

1. Domažlice 18 8 2 6 86:51 72
2. Netolice 13 10 5 6 81:58 64
3. Chabařovice 14 7 4 9 75:61 60
4. Mladá Boleslav 18 1 3 12 70:54 59
5. Slavia Plzeň 14 4 5 11 69:64 55
6. Praga Praha 11 7 6 10 72:67 53
7. Česká Lípa 14 1 7 12 65:69 51
8. Jablonec n. Nis. 7 6 8 13 58:77 41
9. Ervěnice 8 5 3 18 56:76 37
10. ISŠTE Sokolov 2 2 8 22 39:94 18
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