
 

 

 

 

 

EVROPSKÉ POHÁRY 

 

Sporting CP Lisboa – VK Lvi Praha 1:3 (25:21, 24:26, 23:25, 15:25) 

Povzbuzeni  výhrou nad Sportingem Lisabon nastoupili svěřenci Tomáše Pomra proti domácímu 

Epicentr-Podolyany Horodok s odhodláním porvat se o postup do semifinále Challenge Cupu. 

Epicentr-Podolyany Horodok – VK Lvi Praha 0:3 (17:25, 22:25, 22:25) 

 

„Ostravská“ část pavouku Chalenge Cupu se odehrála v maďarském Kaposváru, který byl zároveň 
osmifinálovým soupeřem Ostravanek a paradoxně dle reglementu CEVu byla Ostrava určena jako domácí 
tým. Pokud by ostravské volejbalistky zvítězily, tak by nastoupily proti lepšímu z dvojice Skopje-Nitra,         
a to už by byl souboj o semifinále poháru. Bohužel se tak nestalo. 

TJ Ostrava – 1. MCM-Diamant Kaposvar 0:3 (19:25, 18:25, 20:25) 

Ostravské ohlasy po utkání: 

kapitánka Helena Hrdličková: „Soupeř nás přehrával na side outu. Nedařilo se nám ubránit jejich útočící hráčky, 
nebyly jsme schopny jim znepříjemnit jejich hru a dostat je pod tlak. Mrzí nás, že si zítra nezahrajeme a doufáme, 
že zraněná Káča bude brzy zpět.“ 

trenér Zdeněk Pommer: „Bezprostředně po zápase zklamání. Všichni jsme čekali, že tady předvedeme víc. 
Soupeř na nás vletěl a zatlačil podáním. Musíme si vzít ponaučení a předvádět lepší hru, protože to umíme! 
Rozdílová hráčka Klisura patří do italské A1 a ne do maďarské ligy. Navíc se zachovala fér a omluvila se naší 
zraněné hráčce.“ 

   

Výsledkový servis č. 11   do 13. 12. 2020 

 



EXTRALIGA DOSPĚLÝCH   

• Svěřenci trenéra Václavíka jsou určitě s bodovým ziskem tohoto týdne spokojeni – šest z devíti možných 

bodů  katapultovalo Ostravu na osmou příčku tabulky a to ještě mají odehráno pouze deset zápasů 

• Zato Jakub Salon asi spokojen nebyl. Pozitivem je potvrzení nedobytnosti domácí tvrze v zápase s Brnem, ale 

nulový zisk z hřišť soupeřů je varující. Zvlášť porážka bez bodu v Příbrami hodně mrzí. Beskydy drží devátou 

příčku se ziskem jedenácti bodů. Pod nimi, se stejným počtem bodů, ale se zápasem k dobru je Kladno. O 

postavení Beskyd v tabulce času vánočního hodně napoví předposlední zápas letošního roku 19. prosince ve 

Zlíně. Na body ze zápasu s Jihostrojem 22. prosince se asi moc spoléhat nedá… 

• V ženské extralize sokolky končí podzimní zápasovou pouť 17. prosince v Ostravě. Ostravský celek pak o den 

později ještě přivítá tým KP Brno 
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1 VK Dukla Liberec 12 9 0 2 1 31:13 29  1 VK UP Olomouc 9 7 1 1 0 26:6 24 

2 VK Jihostroj České Budějovice 11 8 2 0 1 31:10 28  2 VK Dukla Liberec 8 6 1 1 0 23:6 21 

3 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem 12 6 1 2 3 27:19 22  3 PVK Olymp Praha 9 5 2 1 1 24:11 20 

4 ČEZ Karlovarsko 8 5 2 1 0 23:9 20  4 TJ Ostrava 9 6 0 2 1 23:11 20 

5 VK Lvi Praha 10 4 2 1 3 21:16 17  5 VK Šelmy Brno 11 5 2 0 4 22:20 19 

6 AERO Odolena Voda 10 5 0 2 3 21:18 17  6 VK Královo Pole 7 4 1 0 2 16:11 14 

7 Volejbal Brno 13 4 1 1 7 20:27 15  7 Volejbal Přerov 11 1 1 1 8 10:30 6 

8 VK Ostrava 10 4 0 1 5 16:18 13  8 TJ Sokol Šternberk 11 1 0 3 7 10:30 6 

9 Black Volley Beskydy 11 1 4 0 6 19:26 11  9 TJ Sokol F-M 9 0 2 0 7 10:25 4 

10 Kladno volejbal cz 10 3 0 2 5 14:23 11  10 VK Prostějov 8 1 0 1 6 8:22 4 

11 Fatra Zlín 13 1 2 1 9 12:35 8           

12 VK Euro Sitex Příbram 12 1 1 2 8 12:33 7           
 

VK Ostrava – Black Volley Beskydy 3:0 (25:22, 25:22,25:21) 

Domácí: Matula, Janků, Kotas, Dvořák, Ihnát, Sedláček, libero Sobczak. Střídali: Vancl, Muroň, Kružkov, Jambor 

Hosté: Dolgopolov, Mečiar, Široký, Romanutti, Krysiak, August, libero Moník. Střídal: Pospíšil 

David Janků (kapitán VK Ostrava): „Dnešní zápas 
rozhodl servis. My jsme v této činnosti byli lepší. Ubránili 
jsme následně hodně útoků a dařilo se nám je zakončit.“ 

Jan Václavík (trenér VK Ostrava): „Ke kvalitnímu 
servisu jsme přidali i velmi slušný útok jak po čapnutých 
balonech, tak po těžké přihrávce. Před utkáním jsme si 
řekli, že půjdeme za vítězstvím a to se nám podařilo.“ 

Tomáš Široký (kapitán Black Volley 
Beskydy): „Gratuluji soupeři k vítězství. My jsme se 
připravovali na tlak domácích kvalitním podáním, ale 
stejně jsme se s tím nedokázali vyrovnat. V každém 
setu tam byly bodové série, které domácí posunuly k 
vítězství. My jsme na servisu byli horším týmem, a proto 

jsme dostali 3:0.“ 

Jakub Salon (trenér Black Volley Beskydy): „Domácí byli jednoznačně lepší na podání. Věděli jsme, že 
v domácí hale na tom mají postavenou svoji hru, když se jim to daří. A to byl případ dnešního utkání.“ 

Black Volley Beskydy – Volejbal Brno 3:2 (25:18, 23:25, 30:32, 25:19, 15:7) 

Domácí: August, Dolgopolov, Mečiar, Čechmánek, Romanutti, Krysiak, libero Moník. Střídal: Mišek 

Hosté: Pražák, Provazník, Licek,  Klajmon, Římal, Hrazdira, libera Lžičař, Špelda. Střídali: Jakubec, Janečka, 
Toman, Čeketa 



Tomáš Široký (kapitán Black Volley Beskydy): „Podali jsme bojovný výkon a zaslouženě máme dva body.“ 

Jakub Salon (trenér Black Volley Beskydy): „Zase jsme potvrdili, že doma hrajeme lepší volejbal než venku a 
to doufám, že se v pátek změní. Jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce a ten tie-break – to jsme byli 
lepší tým. Víceméně si myslím, že po celou dobu zápasu jsme byli lepší, akorát to zatím nedokážeme dohrát na 
tři body.“ 

Michal Hrazdira (kapitán Volejbal Brno): „My jsme chtěli vyhrát, hodně jsme bojovali, bohužel v útoku jsme měli 
strašně moc nepřesností. I přes tu velkou bojovnost jsme to nedotáhli do konce.“ 

Ondřej Marek (trenér Volejbal Brno): „Jsem rád za vybojovaný bod z venku, je to náš letošní první, doma 
hrajeme výrazně lépe. Dnes to byl vyrovnaný boj s chybami na obou stranách, my se momentálně trochu pereme 
s náhrou, na čemž musíme pracovat.“ 

 

VK EURO SITEX PŘÍBRAM – BLACK VOLLEY BESKYDY 3:1 (19:25, 25:16, 26:24, 25:20) 

Domácí: Viiber, Böhm, Hladenko, Hulpach, Pavelka, Polák, libero Juračka. Střídali: Kuchař, Trojanowicz, 
Rosenbaum 

Hosté: Dolgopolov, Mečiar, Čechmánek, Romanutti, Krysiak, August, libero Moník. Střídali: Pospíšil, Široký, 
Mišek, Prokůpek 

Martin Böhm (kapitán VK Euro Sitex Příbram): „Na začátku jsme byli trochu nervózní, po tolika prohrách 
navíc nepanuje v týmu dobrá nálada, což je běžné, když se dlouhodobě prohrává. Poslední zápasy jsme ani 
individuálně nehráli příliš dobře. Dnes se nám zadařilo, zlepšili jsme se na útoku a přestali jsme kazit servis a 
předvedli jsme kolektivní výkon. V polovině zápasu jsme trochu prostřídali a hráči, kteří přišli, výborně pomohli 
a hezky to zapadlo. Nejvíc dnes musím pochválit Rosiče (Dana Rosenbauma juniora), který přišel na hřiště 
v těžké situaci, a zvládnul to úplně v pohodě.“ 

Petr Klár (trenér VK Euro Sitex Příbram): „Dnes nebudu gratulovat soupeři, ale dravému mládí. Zápas mi 
otočil 18letý nahrávač a zaslouží si pochválit. Ukázal všem cestu a ta je jednoduchá. Emoce, entuziasmus 
a srdíčko. To dnes na soupeře stačilo, i když vidím na tréninku, že jsme schopni hrát daleko lépe.“ 

Tomáš Široký (kapitán Black Volley Beskydy): „My tady vyhrajeme první set, pak nevím, jestli přestaneme 
hrát nebo jestli se domácí tolik zlepšili. Pro nás asi přišlo uspokojení, domácí začali hrát lépe a nám se nedařilo 
hrát ani na side-out a zbortila se nám celá hra.“ 

Jakub Salon (trenér Black Volley Beskydy): „Vypadalo to jako všechny naše ostatní zápasy venku. Skvěle 
jsme vyhráli první set, do druhého setu nastoupíme také skvěle a pak si to necháme protéci mezi prsty. Víme, 
na čem máme pracovat, pracujeme na tom a víme, co musíme zlepšit.“ 

 

VK OSTRAVA – VOLEJBAL BRNO  3:0  (25:12, 25:18, 25:19) 

Ostravský uragán vlítnul do haly a za necelých dvacet minut bylo po prvním setu. Také v dalších setech nedali 
domácí Brnu nejmenší šanci. V celém zápase předčili hosty ve všech činnostech. Dominovali jak na podání, 
tak v útoku, který si připravili skvělou obranou. V rychlém zápase si připsali třetí domácí výhru v řadě. 

Domácí: Ihnát, Sedláček, Matula, Janků, Kotas, Dvořák, libero Sobczak. Střídali: Vancl, Kružkov, Jambor, 
Závodský 

Hosté: Hrazdira, Janečka, Římal, Licek, Pražák, Truong, libero Lžičař. Střídali: Jakubec, Provazník, Čeketa, 
Klajmon 

Ohlasy po utkání: 

David Janků (kapitán VK Ostrava): „Mám radost z vítězství. Až na začátek druhého setu jsme podali koncentrovaný 
výkon a dalo by se říct, že jsme celý zápas byli u kormidla my. Jsou to fajn tři body do tabulky.“ 

Jan Václavík (trenér VK Ostrava): „Opět nám pomohl servis s následnou obranou. Dnes jsme i lépe útočili, soupeř 
udělal hodně nevynucených chyb.“ 

Michal Hrazdira (kapitán Volejbal Brno): „Ostrava byla jasně lepší na servisu. I když jsme se dostali do malého 
vedení, servisem nás opět dotáhla a dosáhla zaslouženého vítězství.“ 

Ondřej Marek (trenér Volejbal Brno): „Soupeř nás předčil ve všem, hrál daleko agresivněji. Naši hráči se „trochu“ více 
trápili. Musíme s tím na tréninku něco udělat.“ 



VK DUKLA LIBEREC – VK OSTRAVA  3:1 (23:25, 25:15, 26:24, 25:16) 

Oba soupeři  v posledním utkání  neztratili ani jeden set. Ostrava si vyšlápla na Brno a Dukla v tréninkovém 
tempu zvítězila nad Kladnem. Vstup do utkání měla Dukla velmi dobrý (22:17), ale v samotné koncovce 
zbytečně set ztratila. Druhý set si již Dukla od začátku hlídala a s velkým náskokem i získala. To ve třetím 
domácí tahali dlouho za kratší konec, ale dramatickou koncovku zvládli a ujali se vedení. Čtvrtý set již byl 
v režii domácích a tři body zůstaly zaslouženě na Dukle. 

Domácí: Kriško Tomáš, Leikep Libor, Kriško Michal, Šulista Petr, Krajčovič Šimon, Kovalchuk Volodymyr, libero 
Kopáček Václav. Střídali: Suda Radek, Šábrt Martin, Shafranovich Alexander, Štokr Jan, Srb Jiří 

Hosté: Ihnát Jakub, Sedláček Oliver, Matula Sebastian, Janků David, Kotas Václav, Dvořák Jakub, libero Sobczak 
Damian, Jelen Dominik. Střídali: Vancl Matouš, Kruzhkov Iurii, Jambor Tomáš, Závodský Radim, Muroň Ondřej 

Jan Štokr (kapitán VK Dukla Liberec): „Opět jsme rádi za tři body. Pro nás to nyní není vůbec lehké. Včera 
utkání, dnes ráno jsme museli všichni do Prahy na testy. Prostě ten program je velmi náročný. V neděli, zítra hned 
odlétáme do Bulharska, takže není na nic čas. Myslím si, že dnes zase Ostrava ukázala, v čem je její největší síla. 
V servisu a dobře organizované hře v poli.“ 

Michal Nekola (trenér VK Dukla Liberec): „Mrzí mě hrozně ten první set, protože to utkání by bylo potom možná 
na 3:0. Neměli bychom si dovolit promarnit nebo prohospodařit pětibodové vedení v koncovce. No stalo se. 
Naštěstí jsme získali tři body a nyní se už můžeme soustředit na osmifinále evropského poháru.“ 

David Janků (kapitán VK Ostrava): „My jsme celkem zázračně vyhráli první set, kde jsme v koncovce dobře 
ubránili obě účka, které se v sestavě Dukly protočili, a to nám vyhrálo první set. Potom bych řekl, že jsme byli 
rovnocenným soupeřem Liberci. Akorát ten třetí set nám nevyšel až do konce, ten vyšel lépe Liberci. No a čtvrtý 
set, tož, to se raději zeptejte našeho trenér. Kluci z lavičky ale udělali, co bylo v jejich silách a jsou určitě rádi, že 
si i zahráli.“ 

Jan Václavík (trenér VK Ostrava): „Ve dvou setech jsme byli Dukle konkurence schopni. Škoda prostě toho 
třetího setu, kde to Tomáš Kriško ukončil esem. Trošku jsme doufali, že bychom to my mohli takto ukončit. Dva 
sety za nás velice dobrý. Jenom mě mrzí, že jsme utkání nedotáhli do tiebreaku.“ 

 

TJ SOKOL F-M – PVK OLYMP PRAHA  0:3 (21:25, 13:25, 13:25) 

V posledním letošním domácím zápase přivítaly sokolky hosty z Olympu Praha. V minulosti tento duel 
vždy nabídl kvalitní podívanou, ale dnes sokolky stačily držet krok jen v prvním setu. 

Domácí: Mitrega, Grygarová, Pavelková, Tkáčová, Šnellyová, Petrová, libero Teperová. Střídaly: Borovcová, 
Staňková, Hadáčková 

Hosté: Šimáňová, Smutná, Hodanová, Purchartová, Kosmanová-Havlíčková Komárková, libero 
Pešková. Střídala: Plačková 

Daniela Pavelková (kapitánka Sokol Frýdek-Místek): „První set vyrovnaný, pak jsme úplně odešly. Olymp hrál 
to, co potřeboval a udělal si z nás trhací kalendář. Je to škoda, protože jsme je uměly vždy doma potrápit. Teď se 
musíme připravit na poslední kolo v Ostravě a zlepšit úplně vše.“ 

Leoš Chalupa (trenér Sokol Frýdek-Místek): „Soupeř byl ve všech činnostech lepší, hodně nás trápil servisem. 
Gratuluji k vítězství.“ 

Pavlína Šimáňová (kapitánka Olymp Praha): „Jsem ráda za vítězství za tři body. Dnes jsme to dobře zvládly, 
dobře jsme servírovaly a bránily. Díky tomu jsme soupeře nepustily moc do hry.“ 

Stanislav Mitáč (trenér Olymp Praha): „Jeli jsme do Frýdku-Místku zvítězit a přivést tři body, které nás posouvají 
v tabulce. Utkání jsme odehráli v základní sestavě, protože nás čeká v posledním kole 
Liberec.“                                             

 

V Janovicích, dne 13. prosince zapsal Brouk z Beskyd 

 

p.s. snad se aspoň v novém roce dočkáme také výsledků z dalších soutěží 


