
Ve čtvrtek 14.2.2013 proběhl na naší škole volejbalový turnaj tří a čtyřčlenných družstev. Turnaje 

se zúčastnilo 33 volejbalistů, kteří spolu bojovali ve dvou kategoriích (Hobby a Elite). Akce to byla až 

překvapivě zdařilá a to i po sportovní stránce. Byly k vidění opravdu pěkné volejbalové momenty a 

všechny hráče zdobila velká bojovnost. Pokusím se krátce shrnout a zhodnotit. 

V kategorii Elite mezi sebou bojovalo pět čtyřčlenných vyrovnaných týmů s níže uvedenými 

výsledky. 

Divize Elite 

Lipánci Šišky Heřmánci Luciášci Peťulíci 

Pánek Dominik Peterková Tereza Heřman Jan Procházka Tomáš Stoupa Petr 

Šimková Jana Pešek Jan Fajfrlík Tomáš Peterková Lucie Doubravová Kačka 

Šach Láďa Otradovec David Benešová Míša Jenčíková Aneta Volková Barbora 

Pospíšil Martin Kolářová Adéla Pech Míla Jonuzi Jakub Křiváček Petr 

 

Výsledky volejbalového turnaje čtveřic - kategorie Elite 
  Lipánci Šišky Heřmánci Luciášci Peťulíci 

Lipánci 
  

2 : 0                    

11 : 8; 11 : 3 

1 : 1                    

5 : 11; 11 : 6 

2 : 0                    

11 : 9; 11 : 8 

2 : 0                    

13: 12; 11: 8 

Šišky 0 : 2                    

8 : 11; 3 : 11 
  1 : 1                    

9 : 11; 11 : 9 

1 : 1                   

8 : 11; 11 : 5 

1 : 1                    

5 : 11; 11 : 6 

Heřmánci 1 : 1                    

6 : 11; 11 : 5 

1 : 1                    

11 : 9; 9 : 11 
  1 : 1                    

6 : 11; 13:12 

1 : 1                    

8:11; 12 : 10 

Luciášci 0 : 2                    

9 : 11; 8 : 11 

1 : 1                    

5 : 11; 11 : 8 

1 : 1                    

11: 9; 12: 13   

2 : 0                    

11 : 9; 11 : 8 

Peťulíci 0 : 2                    

12 : 13; 8 : 11 

1 : 1                    

6 : 11; 11 : 5 

1 : 1                    

10:12; 11 : 8 

0 : 2                    

9 : 11; 8 : 11   

Výsledková tabulka 
  1. Lipánci 84 : 65 7 
  2. Luciášci 78 : 80 4 
  3. Heřmánci 76 : 80 4 
  4. Šišky 56 : 75 3 
  5. Peťulíci 75 : 82 2 
   

Již od úvodního zápasu byly boje v kategorii Elite velmi vyrovnané a kvalitní. Všem prospěl menší 

počet hráčů v týmu – hráči byli častěji u míče. 

Ve vítězném družstvu Lipánků byl leadrem Dominik (byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje), 

který má výborné volejbalové parametry a umí i tvrdě zasmečovat. Potřeboval by o trochu více herní 

praxe, aby se ještě více rozsmečoval. Občas by se mu nechala vytknout určitá nesoustředěnost, 

z čehož pramení chyby (např. na servisu) a někdy by to chtělo rychlejší pohyb. V dobrých výkonech 

z rána pokračoval pohyblivý Martin. Škoda, že Martinův sport číslo jedna je hokej. Moc by se nám 

hodil do týmu, který pojede v dubnu bojovat na okresní přebory základních škol. Výborně si na kurtu 



počínala i Jana. Výborně „četla“ hru, dobře odbíjela prsty a zlepšila i „bagr“. Jeden z nejlepších 

výkonů, který jsem od Jany viděl! Láďa má trochu problémy s koordinací pohybů, ale je trénink od 

tréninku lepší. Jistý na servisu, dobrý nad sítí. Pochvala.  

Druzí skončili jen díky lepšímu skore  Luciášci, kteří možná trochu „vydělali“ na tom, že jejich 

řady posílil Honza Heřman (Dominik Pánek) místo nemocného Tomáše. Nicméně i tento tým se 

prezentoval pěknou hrou. Nepříjemným servisem tvrdila muziku Lucka (později vyhlášená nejlepší 

hráčkou turnaje). U Lucky se na chvíli zastavím. Je to po delší době jediné děvče, které je ochotné 

pokoušet se i o smeč s výskokem, má velice šikovné prsty, postupně zlepšuje i odbití spodem a i 

vzhledem k svému mládí je velkým příslibem do budoucna. Bohužel volejbal je týmový sport a Lucka 

by potřebovala kolem sebe ještě alespoň tři šikovná děvčata, abychom dokázali dát dohromady silný 

tým .  Jak jsem již naznačil v hodnocení turnaje hobbíků, Natálky by se možná časem mohly 

„vypinkat“, ale mezi současnými mladšími děvčaty žádnou takovou „hotovou“ volejbalistku nevidím. 

Třeba nějaká děvčata ze současných 5. tříd … Šikovně odehrála turnaj i Aneta. Ona tak trochu střídá 

lepší okamžiky s horšími. Docela stabilně podává a dobře odbíjí prsty, bagr zůstává největší slabinou. 

Kuba zahrál také dobře. Je škoda, že ho volejbal „nechytil“ tak, jako kdysi jeho sestru. Poctivým 

tréninkem by dneska byl velice dobrý. Jen s tím co mu nadělil Pán Bůh (a bez tréninku) mezi trénující 

volejbalisty v pohodě zapadl.   

 I v kategorii Elite bylo družstvo, které skončilo, ač neporažené, až na třetím místě. Remízovým 

králem se stalo družstvo Heřmánků. Honza byl v tomto týmu dle předpokladů tím, na koho celé 

družstvo spoléhalo. Velmi dobře se pohyboval, dobře podával. Někdy byl malinko zbrklý při řešení 

některých herních situací, ale podal velmi dobrý výkon. I ve sborovně jsem v ohlasech na volejbalový 

turnaj zaznamenal hlas, že Tomášovo podání se nedá vybrat. Nepochybně je to herní činnost, ve 

které Tom vyniká. Pozor je třeba ale dát také na procentuální úspěšnost, protože chyb na podání je u 

Toma ještě stále poměrně dost. Tomáš je i chytrý, vymýšlí kulišárny, kdy soupeř očekává dlouhý míč 

a on jej jen tak lehce přendá těsně za síť. To je v pořádku, ale pak zase řeší některé míče zbytečně 

zbrkle. Míla podal obětavý výkon, řekl bych na hranici jeho možností. Rozhodně dokázal, že jeho 

zařazení do kategorie Elite bylo zasloužené. Příjemným překvapením pro mne byl výkon Míšy. 

Obvykle k jejím slabinám patří pohyb, tentokrát se pohybovala velmi dobře. Slušně na servisu, jistě 

při odbití prsty a zaznamenal jsem i zlepšení při bagru. Pochvala. 

Jdeme na Šišky. Podle očekávání velmi dobrý výkon podala Tereza. Bohužel se nedostala příliš 

často ke smeči, který v posledních měsících „přitvrdila“, občas se jí povede u něj i odlepit nohy od 

země . Terka má výborné prsty a herní situace se snaží řešit volejbalově. Má jistý, ale bohužel příliš 

měkký servis. Chtělo by to pokoušet se o servis horem. Jediným úderem, který se občas nevyvede 

zůstává bagr. Velmi nevyrovnané výkony však v tomto družstvu podali Honza a Adéla. Nemohu se 

v posledním čtvrtroce zbavit pocitu, že s Honzou se stala nějaká změna. Je hodně negativistický, 

všechno dělá jakoby vlažně bez energie. Projevuje se to i na volejbale. I když měl na turnaji několik 

míčů, které naznačovali jeho bohužel v tuto chvíli nevyužité možnosti. Adéla, podobně jako Tomáš, 

dokáže velmi tvrdě podávat, ale často na servisu chybuje. Často zmatkuje a neřeší situace 

volejbalově. Její hra je hodně založena na náhodě. Přesto i u Adély zaznamenávám určitý výkonnostní 

posun. Za Davidem jsem chodil už když byl v páté třídě a prosil jsem ho, aby začal chodit na volejbal. 

Já vím, že je to těžké. Má svůj oblíbený fotbal, kterému se intenzivně věnuje, dojíždí, což je také velká 

komplikace, … . Během těch 4 let, které David strávil na 2. stupni naší školy opravdu pravidelně chodil 



snad půl roku. Všimněte si prosím na fotografii ve fotogalerii, jak vzorně odbíjí spodem. Na turnaji 

odevzdal (na to, že 2 roky volejbal nehrál) velmi dobrý výkon. 

 Na pátém místě Peťulíci. Výborně turnaj odehrála Bára, která obvykle má trochu problém 

s rychlostí, což tentokrát neplatilo. Nebála se a bagrovala i Tomášovi servisy. Opravdu příjemné 

překvapení. Také Petr (ten mladší, menší a hubenější ) potvrdil svým výkonem na turnaji stoupající 

výkonost. Letos se hodně zlepšil. Slušně podává a odbíjí prsty. Dobře turnaj odehrála i Kačka, ačkoliv 

na ní v jednu chvíli trochu dolehla atmosféra, kdy bylo na galerce hodně diváků a tréma trochu 

ovlivnila její výkon. Jedinou herní tragédií na celém turnaji byl výkon Petra S. Ten má čím dál tím větší 

problém s pohybem, tentokrát se mu nedařily ani ulívky. Byl to velký propadák a především on je 

zodpovědný za výsledek týmu. 


