
Doposud nejúspěšnější volejbalovou sezonu ve druhé lize ukončili netoličtí volejbalisté výhrou na
palubovce TJ Praga Praha. 

I přes porážku v ranním velmi vyrovnaném zápase si z odpoledního zápasu odvezli výhru a ziskem
dvou bodů si tak pojistili své konečné druhé místo. Přitom výhled na tento finálový duel nebyl příliš
pozitivní, pro zranění se omluvil František Reindl, omluven byl i Petr Šanda a nakonec na lavičku
neusedl  ani  Roman  Vácha.  Do  poslední  chvíle  nebylo  ani  jasné,  zda  Lukáš  Holeček  již  bude
schopen plně zatížit svůj téměř vyléčený kotník. Při pátečním tréninku však ukázal, že vše vypadá
již v pořádku, a tak Netolice odjížděly do Prahy s blokařskou dvojicí Lukáš Holeček a Jakub Škoda.
Na postu univerzála nastoupil Jaroslav Žáček a zacelil tak poslední trhlinu v sestavě netolického
družstva. 

Praga – Netolice 3:1 (27:25, 17:25, 25:18, 26:24). Již první set ukázal, že půjde o velice vyrovnaný
volejbalový duel, ve kterém se budou obě družstva přetahovat o vedení. Na 6:5 snižoval Ondřej
Mach,  když  doslova  procedil  svou  smeč  skrz  blok,  Jan  Suchý  srovnával  stav  setu  svým
jednoblokem (14:14) a Jaroslav Žáček útokem ze zadní zóny navýšil slibný náskok Netolic již na
20:17. Chybička na straně rozhodčích rozhodila hosty a domácí začali rychle stahovat (23:23) a po
dalším zaváhání  Netolic  si  nakonec  i  tento  set  berou.  Vydařený vstup  netolického družstva  do
druhého setu zařídil svým dělovým servisem David Tříska (1:7), který se svým již druhým esem
vrátil na podání již za stavu 12:17. A když v závěru setu ten samý hráč na bloku s Jakubem Škodou
zastavuje domácí útok ze zadní zóny (17:23),  je o výsledku setu již rozhodnuto. Ve třetím setu
oplácí Pragovka hostům stejnou mincí (9:2) a tak trenér Netolic posílá za stavu 17:11 na hřiště
Jaroslava Matyse. Celé družstvo ožilo, ale na obrat setu to nestačilo. Pozitivní naladění netolického
družstva do dalšího setu hasí svým servisem hned v úvodu bývalý extraligový nahrávač Luboš
Novák (4:0).  Trápení  Netolic  nebere konce (16:8),  nové světlo  přináší  na hřiště  až svou smečí
Tomáš Bartoš (19:13). Pozadu nezůstal ani Zbyněk Baron, který na postu libera vybral během jedné
výměny dvě tvrdé smeče hostů a David Tříska tak mohl snížit náskok hostů již na pouhé tři body
(19:16). Do koncovky setu vstoupili domácí s náskokem 24:19, ale Netolice zabojovaly. Nejprve
přidal dva body Tomáš Bartoš (jednoblokem a pak smečí), dvojblok Jaroslav Žáček a Jakub Škoda
další a Lukáš Holeček to korunoval svým esem na 24:24. Poslední dvě dramatické výměny však
patřily domácím a bylo dobojováno. 

Praga – Netolice 2:3 (17:25, 25:18, 28:26, 19:25, 12:15). Odpolední zápas připravil stejně pohledný
volejbal.  Vyrovnaná  úvodní  část  (11:11)  a  pak  začíná  bod  po  bodu  ztrácet  Praga.  Posledním
hřebíkem  je  špatný  příjem  domácích  ze  servisu  Jana  Suchého,  který  hned  z  první  zabíjí
nekompromisní smečí David Tříska (15:23) a celý set  uzavřel Lukáš Holeček jednoblokem. Ve
druhém setu Netoličtí až příliš  riskovali servis (šest zkažených),  v úvodu ještě vedli (8:13), ale
domácí vyrovnali na 16:16 a hostům se rázem přestalo dařit, až tento set ztrácejí úplně. Třetí set
rozjeli lépe domácí (8:4), ale Tomáš Bartoš i Jan Suchý přidali svým servisem každý po čtyřech
bodech a stav se otočil (12:16). Praga však srovnala (18:18) a obě družstva začínají opět od nuly.
Rozjezd domácích zastavil Ondřej Mach zkráceným míčem (20:19) a David Tříska smečí srovnal
na 21:21. Obě družstva se pak přetahovala o každý míč až do stavu 26:26, dvě nepřesnosti a domácí
mají  výhodu  jednoho  setu.  Do  čtvrtého  setu  posílá  trenér  Netolic  Milan  Holeček  odpočatého
Jaroslava Matyse, který na hřiště přinesl jím očekávanou změnu. Hosté tak navyšovali svůj náskok
od začátku setu, po smeči Ondřeje Macha (3:7) z téměř palubovky zvednutého balónu Zbyňkem
Baronem (9:14) až do koncovky setu kdy o osudu Netolic rozhodl smečí David Tříska již na 18:24.
Stav se tedy opět vyrovnal a na řadě byl poslední set celé sezony, do kterého dala obě družstva své
maximum. Do půlky setu vyrovnaný duel (7:7) přerušila oběma oddechovými časy Pragovka (8:10
a 11:13). Závěr setu pak patřil netolickým volejbalistům, kteří si poslední hvizd rozhodčích náležitě
užili. Druhé místo oslavilo celé družstvo až společně se svým liberem Romanem Váchou, který si
toho  dne  přivezl  z  porodnice  jejich  možného  volejbalového  nástupce,  a  tak  bylo  opravdu  co
oslavovat. Jako již tradičně každý rok uzavřou netoličtí volejbalisté svou herní sezonu na turnaji se



svými přáteli v Husinci. 

Ostatní výsledky: Česká Lípa – Jablonec 1:3 a 3:1, Domažlice – Chabařovice 0:3 a 3:2, Plzeň –
Sokolov 3:0 a 3:0, Ervěnice – Mladá Boleslav 3:2 a 3:2. 

Konečná tabulka: 
1. Domažlice 18 9 2 7 89:56 74
2. Netolice 13 11 5 7 85:63 66
3. Chabařovice 15 7 5 9 80:64 64
4. Slavia Plzeň 16 4 5 11 75:64 61
5. Mladá Boleslav 18 1 5 12 74:60 61
6. Praga Praha 12 7 7 10 77:71 57
7. Česká Lípa 15 1 7 13 69:73 54
8. Jablonec n. Nis. 8 6 8 14 62:81 44
9. Ervěnice 8 7 3 18 62:80 41
10. ISŠTE Sokolov 2 2 8 24 39:100 18
František Reindl


