
 
 

 

 

Na Velký pátek 2. dubna byla svolána 1. Valná hromada Moravskoslezského krajského volejbalového svazu (MS KVS). 
Vzhledem k setrvávajícím opatřením vlády se musela uskutečnit distančním způsobem za pomoci internetu. V deset 
hodin dopoledne konferenci zahájil odstupující předseda MS KVS Vavřinec Pečinka. Jednání se aktivně zúčastnilo všech 
dvacet osm delegátů s hlasem rozhodujícím a hosté. Mezi hlavní body patřila volba nového předsedy a výboru MS KVS. 
Jediným kandidátem na post předsedy byl extraligový rozhodčí, trenér mládeže, dosavadní předseda STK MS KVS, člen 
Výboru a STK ČVS (a to jsem určitě na něco zapomněl) TOMÁŠ KAVALA. Ve volbě byl úspěšný a stává se tak novým 
lodivodem moravskoslezského volejbalu na minimálně čtyři roky. Přejme mu hodně zdaru, práce je opravdu dost… 

Další důležitou volbou bylo zvolení orgánu, který bude po celé volební období (do roku 2024) pomáhat předsedovi 
řídit volejbal v našem regionu. Tady je třeba trochu odbočit a vysvětlit nový způsob vedení krajských volejbalových 
svazů. Nejvyšším volejbalovým orgánem byl Výbor KVS, v případě našeho kraje měl přes dvacet členů a scházel se 
pouze dvakrát ročně. Z řad tohoto Výboru se volilo tzv Předsednictvo, jehož úkolem bylo praktické řízení svazu 
v průběhu celého roku. Nyní je hierarchie řízení následující – volební valná hromada zvolí přímo na konferenci výkonný 
orgán, který se nazývá Výbor KVS a ten řídí práci KVS po celou dobu svého volebního období. V případě Výboru našeho 
kraje nejdříve konference odhlasovala, že výbor bude devítičlenný a pak do něj navolila zbývajících osm členů (jejich 
jména uvádím abecedně, bez ohledu na pracovní zařazení): Zdeněk Grabovský, Provazník Michal, Slezák Jan, Sonnková 
Šárka, Široký Tomáš, Šloff Petr, Šťastný David a Zedník Tomáš. 

Na celostátní květnové konferenci v Praze bude zájmy našeho kraje zastupovat celkem čtrnáct delegátů s hlasem 
rozhodujícím. 

 

Blokařský koncert poslal Karlovarsko do finále UNIQA extraligy 

Čtvrtý semifinálový duel mezi pražskými Lvy a Karlovarskem rozhodl o druhém finalistovi UNIQA volejbalové 

extraligy mužů 2020/21. Stal se jím podle předpokladů vítěz základní části – tým Karlovarska. 

 

Výsledkový servis č. 24        do 5. 4. 2021 

 



VK Lvi Praha - VK ČEZ Karlovarsko 1:3 (25:20, 25:27, 10:25, 18:25) 

Domácí: Špulák, Mihajlović, Skakić, Nedeljković, Janouch, Smith, libera Ježek, Havlas. Střídali:  Pliasetskyi, Toman J., 

Vodička, Toman L.   

Hosté: Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, Vašina, libero Pfeffer. Střídali: Římal, Lux 

Jakub Janouch (kapitán VK Lvi Praha): „Začnu od druhého setu. Tam se nám nepodařilo koncovku vyhrát. I když jsme 

začali třetí set výborně se Stefanem na servisu, tak jsme se rozložili a Vary od té doby začaly výborně servírovat a hlavně 

blokovat. My jsme se z toho vůbec nedostali, nepomohli jsme si žádnou jinou činností. Gratuluji hostům, bohužel to musím 

uznat, i když mě to štve. Takový je volejbal a my se musíme dát dohromady a připravit se na boj o třetí místo.“ 

Tomáš Pomr (trenér VK Lvi Praha): „Blahopřeji hostům, zaslouženě dnes vyhráli a postoupili. Byli dnes lepší. My se 

budeme připravovat na boj o třetí místo.“ 

Lukáš Ticháček(kapitán VK ČEZ Karlovarsko): „Dneska to bylo super. Myslím si, že druhý set rozhodnul o vítězi tohoto 

semifinále a chtěl bych moc pochválit našeho manažera Ondřeje Hudečka za to, jakou nám dělal atmosféru v hledišti.“ 

Jiří Novák (trenér VK ČEZ Karlovarsko): „Samozřejmě jsem šťastnej, finále se nehraje každý rok, takže jsme hrozně 
šťastný za postup do finále. I když ten výkon dnes v určitých činnostech nebyl úplně ideální. Fungovala nám neuvěřitelně 

obrana a to nás dotáhlo do vítězného konce a domácí to malinko zlomilo." 

Dnes začíná boj o medaile UNIQA volejbalové extraligy 
mužů 2020/2021 

Kdo se stane mistrem UNIQA volejbalové extraligy mužů 

2020/21? Karlovarsko nebo České Budějovice? Komu 

zůstane v ruce „Černý Petr“ v boji o bronzovou medaili? 

Liberci nebo Lvům? Plno otázek a zatím žádné odpovědi. 

Ty nabídne až finálová série hraná na tři vítězná utkání a 

na dvě výhry hraná série zápasů o třetí místo, které 

odstartují už dnes. 

Do finále se probojovaly dva nejlepší týmy základní části - 

Karlovarsko a České Budějovice. O prvním místě Západočechů 

rozhodl při stejném počtu získaných bodů jeden uhraný set navíc a 

tím získali výhodu domácí palubovky pro úvodní, třetí a případně 

i páté rozhodující utkání. Dalším plusem Karlovarska, především 

v prvním utkání, může být i fakt, že mělo delší zápasovou zátěž. 

Jihostroj totiž do finále proplul zápasy play-off bez jediné porážky 

a podle slov trenéra Reného Dvořáka měl až moc volných 

dní. „Těžko se potom hledá zápasový rytmus. V dnešní covidové 

době nelze ani sehnat soupeře pro přátelské zápasy.“ Oba soupeři 

se dobře znají, vzájemné duely dlouhodobé části vždy ovládl 

domácí celek, který se opíral zejména o kvalitní servis. Ten by 

mohl být alfou a omegou i finálových soubojů. Zda rozhodne 

„plachta“ nebo tvrdý razantní servis asi velkou roli nehraje. „Je nám jedno jakým servisem budeme Karlovarsko trápit, hlavně 

abychom ho trápili,“ potvrdil českobudějovický trenér. 

Radost oběma trenérům před finále udělal návrat zraněných opor do sestavy. Zatímco karlovarský univerzál Patrik Indra už o sobě 

v semifinálových duelech v pražskými Lvy dával hodně vědět, českobudějovický kapitán, blokař Radek Mach se na palubovce 

objevil jen krátce, ale dobrou formu ukázal. Karlovarsko se může opřít o vyrovnané nahrávačské duo (Keemink/Ticháček), naproti 

tomu České Budějovice disponují údernější dvojicí univerzálů (Rejlek/Schouten). „Obě tyto dvojice jsou schopné rozhodovat 

zápasy, uvidíme, kdo jak na tom bude v následujících čtrnácti dnech,“ říká René Dvořák, který očekává dlouhou finálovou sérii, 

možná i na pět zápasů. 

O třetí místo se utká Dukla Liberec, pravidelný sběratel medailových umístění, s nováčkem v bojích o medaile, pražskými Lvy. 

Role mírného favorita je na straně Liberce, který vyhrál oba vzájemné duely v základní části letošní UNIQA extraligy, avšak vidina 

historicky první medaile Pražanů může s papírovými předpoklady pěkně zamíchat. Série hraná na dvě vítězná utkání se rozehraje 

pod Ještědem. DNES  18:00 VK Dukla Liberec – VK Lvi Praha a v 19:15 VK ČEZ Karlovarsko – VK 

Jihostroj České Budějovice (přímý přenos ČT sport) 

  

V Janovicích, dne 6. dubna  2021 Zapsal: Brouk z Beskyd 


