
 

          

ZPRÁVY Z ČESKOTŘEBOVSKÉHO VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU SOKOLA II. 

KADETI EXTRALIGA 

Úspěšné vystoupení kadetů v 2. kole nejvyšší volejbalové soutěže – extralize. 

Druhým kolem pokračovala o víkendu 22. a 23. října pro družstvo kadetů TJ Sokol Česká 
Třebová II nejvyšší volejbalová soutěž – extraliga. Tentokráte jsme cestovali do krajského 
města Jihočeského kraje, do vzdálených Českých Budějovic. Po zdlouhavé cestě a ubytování 
se v „Penzionu 4 dvory“ jsme vyrazili do haly Jihostroje k utkáním, ve kterých nás čekalo 
družstvo z Brna, VK Karlovarsko (vystupující pod názvem VK Ostrov), domácích Českých 
Budějovic a z Příbrami. Tedy všechna družstva, která mají zastoupení v naší nejvyšší mužské 
extralize a nesrovnatelně lepší jak materiální, tak finanční podmínky k působení v soutěži  

Sobotní zápolení začalo utkáním s družstvem z Brna, které jsme v poklidném tempu vyhráli 
3:0 po setech 25:15, 25:16 a 25:17. Utkání stejně jako druhé v pořadí s Ostrovem (jinak VK 
Karlovarsko) bylo bez emocí, hráli jsme koncentrovaně a to, co stačilo, bez zbytečného 
plýtvání silami, tedy efektivně. V koncovce obou utkání si zahráli i kluci z lavičky a jak lze 
vytušit i druhé utkání jsme vyhráli 3:0, a to celkem pohodově po setech 25:18, 25:9 a 25:17.  

Turnaj pokračoval v neděli úvodní bitvou s družstvem domácích z Českých Budějovic. Tento 
zápas měl zcela odlišnou kvalitu a to i proto, že minimálně polovina hráčů domácích jsou 
reprezentanti. My jsme bojovali o každý míč, ale místy (zejména chybami na servisu ve 
druhém setu) jsme domácím pomohli. Hra byla celkem vyrovnaná, škoda jen, že v 
koncovkách setů se v chybách přidali na stranu domácích i oba rozhodčí a ulehčili 
Budějovicím vítězství 3:1 po setech 25:19, 25:12, 20:25 a 25:21.  

Posledním utkáním s Příbramí vyvrcholil extraligový turnaj skupiny. Nastoupili jsme proti 
rychle hrajícímu družstvu, kde se střídaly útoky z obou kůlů, středem, …, po střelených 
nahrávkách. Nicméně po krátké chvilce jsme si na tento herní styl zvykli (ten nám není cizí 
ani z našeho účinkování v ČP před dvěma lety) a začali tyto pokusy celkem účinně eliminovat 
dobře postaveným blokem nebo celkem dobrou hrou v poli. První set jsme vyhráli i k 
překvapení příbramských 25:18. Bohužel ve druhém setu přestal fungovat servis, který se stal 
neúčinným, a Příbram nám prohru z prvního setu vrátila 20:25. Třetí a čtvrtý set byl kopií 
prvních dvou – ve třetím vítězíme 25:18 a čtvrtý prohráváme 17:25. Rozhodl tiebreak, ve 
kterém jsme začali lépe a vedli jsme 2:0, pak prohráváme 6:4 a následně točíme strany za 
stavu 8:6 pro nás, za stavu 14:12 kazíme servis a za stavu 14:13 naše libero vyhodilo servis 
soupeře do zámezí. Postupně ztrátujeme, ale nakonec prohráváme 17:19. Škoda a velká, 
nicméně v konečném důsledku i bod z tohoto souboje stačí na druhou pětku (a 9. místo z 
dvaceti)  v příštím extraligovém turnaji.  

Extraliga druhé nejlepší pětky bude pokračovat turnajem v Ostravě ve dnech 12. -13. 
listopadu 2016, ve kterém se utkáme s družstvy z Frýdku Místku, Duklou z Liberce, VK 



Ostravy a Příbramí. Opět to jsou družstva Sportovních center mládeže se kterými se jako 
„malý“ oddíl snažíme již několik let držet krok (a daří se nám to) i přesto, že někteří naši hráči 
již nastupují právě v těchto centrech  

Sokol Česká Třebová II a město Česká Třebová úspěšně reprezentovali: M. Blažek, D. 
Jaško, J. Jirásek, P. Kaška, A. Olejár, T. Olejár, V. Tecl, O. Unzeitig, R. Vovk.                      
Trenér: Olejár M.   

 STARŠÍ ŽÁCI KRAJSKÝ PŘEBOR 

Starší žáci Sokola II v krajském přeboru vítězně. 

 Druhým kolem pokračoval KP starších žáků. Turnaj pořadatelsky připadl k nám do ZŠ 
Nádražní v České Třebové. Pro nás to v letošní sezóně byl první turnaj (předchozí jsme měli 
volno, a tak jsme netrpělivě očekávali soupeře a jejich kvalitu).   

Volno mělo tentokráte družstvo Svitavy A (asi náš největší soupeř), a tak jsme na domácí 
palubovce postupně změřili síly se Svitavami B, Pardubicemi, Lanškrounem a Litomyšlí.  

V prvních dvou utkáních proti Svitavám B a Pardubicím jsme si moc nezahráli, spíše 
zaservírovali a  občas sehráli pro radost hráčů, trenéra a přítomných rodičů nějaký pěkný 
signál a obě utkání hladce vyhráli.  

Ve třetím utkání proti Lanškrounu jsme udělali několik zbytečných chyb hned v úvodu obou 
setů, a tak se nás soupeř snažil držet, ale pokud jsme přidali na obrátkách, tak na nás nestačil a 
po kontrolovaném průběhu jsme bez větších problémů vyhráli 2:0.   

V posledním utkání proti Litomyšli soupeř nehrál špatně, ale kupil dost chyb na příjmu i v 
útoku a občas i na servisu, a tím nám výhru značně ulehčil.  

Výsledky:  
Sokol Č. Třebová II - Svitavy B               2:0    (25:5, 25:8)  
Sokol Pardubice - Sokol Č. Třebová II    0:2   (7:25, 6:25)  
TJ Lanškroun A - Sokol Č. Třebová II    0:2  (12:25,12:25)  
Sokol Č. Třebová II – Litomyšl                2:0    (25:5, 25:14)  

Pochvalu za předvedené výkony a úspěšnou reprezentaci Sokola II i města Česká Třebová 
si zaslouží všichni zúčastnění hráči: M. Fric, D. Jaško. J. Jirásek, P. Kaška, A. Olejár, O. 
Unzeitig , R. Vovk. 

 

 

 

 

 



 

STARŠÍ ŽÁKYN Ě KRAJSKÝ PŘEBOR 

Starší žákyně vezou ze Svitav důležitý tříbodový náskok 

     V neděli 23.10.2016 jsme odcestovali do nedalekých Svitav, kde se pořádalo první kolo 
Krajského přeboru starších žákyň. Po úspěšné kvalifikaci nás čekaly souboje v nejvyšší 
skupině A. 

V prvním zápase jsme porazili Dolní Újezd 2:1. 

     Po krátkém odpočinku nastupujeme proti Lanškrounu, kde v prvním setu hrajeme 
technicky hodně špatně. Obrovský problém je dostat míč na stranu soupeřek. Koncovku 
prvního setu a druhý set hrajeme to, na co máme. V tiebreaku prohráváme 3:11, podaří se 
dotáhnout na 12:13, to je ale z naší strany vše. Zápas s Lanškrounem prohráváme 1:2. 
Pokud by se na turnaji vyhlašovala cena Fair play (a já bych byl určitě pro zavedení!), tak by 
jí bezpochyby získala hráčka Lanškrounu Míša Janků. I když nemusela, tak opravila 
rozhodnutí rozhodčího ve svůj neprospěch. Možná se Vám to zdá jako maličkost, ale chce to 
hodně odvahy. Každý určitě kolem sebe ví o věcech, které by se dělat neměly, ale raději mlčí. 
Mrzí mě, když se před některými nečestnostmi přivírají oči. Ale jsem přesvědčený, že 
čestných lidí je většina. 

     V předcházejícím zápase Svitavy porazily Lanškroun 2:1 a tak nastupujeme v posledním 
utkání dne proti domácím dívkám o první místo. Zápas zvládáme a vyhráváme 2:0. Těsně na 
míče turnaj celkově vyhráváme a získáváme důležitý tříbodový náskok. 

Výsledky soutěže Krajský přebor starší žákyně. 23. 10. 2016 Svitavy, Polička 

Skupina A                                              Skupina B                               Skupina C 

1. Č. TŘEBOVÁ II.   14bodů      1. Č.TŘEBOVÁ         8bodů    1. POLIČKA        4body 
2. LANŠKROUN A     11bodů      2. SVITAVY A          7bodů    2. M. TŘEBOVÁ 3body 
3. SVITAVY B            10bodů       3. LANŠKROUN B  6bodů    3. PARDUBICE   2body      
4. DOLNÍ ÚJEZD          9bodů       4. ŽICHLÍNEK         5bodů    4. LETOHRAD    1bod 

Další kolo se hraje 6. 11. 2016 
A skupina: pořadatel Č. Třebová: ČT, ČT II., LA A, SY 
B skupina: pořadatel Lanškroun: LA B, DÚ, SY A, PO 
C skupina: pořadatel Pardubice: ŽI, PA, LET, MT 

Hráčky: L. Farago, S. Horská, B. Koubová, V. Koubová, N. Kubátová, M. Kubištová, A. 
Linhartová, A. Říhová, V. Vomáčková. 

Trenéři: J a J Koubovi 

 

 

 



 

NEJMLADŠÍ HRÁČ MUŽSKÉ VOLEJBALOVÉ EXTRALIGY JE NÁŠ ODCHOVANEC 

SOKOLA II – LUKÁŠ VAŠINA 

     Další z mnoha odchovanců, který již v minulé sezoně oblékal dres extraligových 
mládežnických družstev ve VK Ostrava, je Lukáš Vašina. Dokonce se ve svých 17 letech a 
věkovou příslušností ještě patřící do kategorie kadetů, stal nejmladším hráčem naší nejvyšší 
volejbalové soutěže - extraligy mužů. V tomto týmu působí jako druhý nahrávač. Společně, v 
plejádě vynikajících hráčů, kryje záda zkušenému polskému nahrávači Mateuszovi Biernatovi 
(se zkušenostmi z Plus ligy). Je tak dalším hráčem, který prošel kolébkou českotřebovského 
volejbalového oddílu SOKOLA II. Reprezentuje náš klub v mužské nejvyšší soutěži a 
reprezentaci ČR. A nemusí být zdaleka posledním, protože práce s mládeží je v tomto oddíle 
SOKOLA II velice vysoce ceněna v českém volejbalovém hnutí. V našem extraligovém týmu 
juniorů a kadetů si o takovouto příležitost říká už teď několik hráčů, ať už je to Martin 
Blažek, Ondřej Unzeitig, Petr Kaška, Jiří Jirásek, Vojta Tecl, ale i Tomáš Olejár či Dan Jaško. 
A další talenti rostou v žákovských kategoriích. 

M. Opatřilová 

 

 


