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Muži v roce 2011

Op t jsme se po roce sešli, abychom zhodnotili uplynulý rok. Letošní zprávu o
innosti družstva muž  rozd lím do n kolika kapitol.

První a asi nejvíce o ekávanou je kapitola mistrovská, tedy spíše
nemistrovská – to dle sout že v našem okrese. Na ja e družstvo dohrávalo jarní ást
Orlické divize muž . V prvním zápase jsme doma p ivítali Kostelec n.O. Pro zran ní
chyb l Vítek a i p es zna nou nervozitu n kterých hrá  jsme utkání zvládli a vyhráli
3:1. Do dalšího zápasu v Albrechticích n.O. se trochu zkomplikovala sestava.
Zatímco n kte í dali p ednost soukromému životu, jiní si museli za izovat uvoln ní
z práce. I tak jsme však museli odvolat Ondru Stiebera z tréninku fotbalu. Ale
poda ilo se op t zvít zit 3:1. V následujícím zápase jsme op t vyjížd li ven, do
Borohrádku. Soupe i jsme moc nedovolili a hladce vyhráli 3:0. Hned druhý den nás
ekal soupe  nejt žší-Dobruška. Stále bez Vítka jsme nem li šanci. Navíc hra byla
íliš odevzdaná. Prohra 1:3. Pochvalu zaslouží snad jen Jana Dusílová za ízení

tohoto utkání. O týden pozd ji jsme zajížd li do Vamberka už v tradi ní sestav
Rá a, Franta, Bene, Mat j a 2x Mori. Soupe  ni ím nep ekvapil, z ehoš plyne
hladká výhra 3:0. V dalším mistráku jsme doma p ivítali Peklo. P es pozdní p íchody
našich hrá  se poda ilo h išt  p ipravit a ekat na soupe e. Ten dorazil v silné
sestav . O soupe i nebylo dlouho rozhodnuto, le  pekelníci byli š astn jší. Naše
prohra 2:3, ale p ítomným divák m se hra líbila. Chu  jsme si spravili v dalším utkání
v esticích hladkou výhrou 3:0. O týden pozd ji jsme p ivítali op t Albrechtice n.O.
Hra trochu drhla, ale i tak vít zství 3:0. Následn  v pátek jsme zavítali do Kostelce
n.O. Vítek už mohl nastoupit a tak si soupe  ani neškrtl. Op t výhra 3:0. Utkání
s Potštejnem jsme odehráli v rámci oslav 70. let vzniku našeho klubu. Sešli jsme se
skoro všichni. Jen Vítek zapomn l, i nev l. Utkání p ed mnoha diváky m lo
skv lou atmosféru a snad se všem líbilo. I díky divák m jsme zvít zili 3:1.
K poslednímu zápasu sout že jsme zajížd li do Rychnova n.K. Soupe  je to krajn
nesympatický, ale povolili jsme mu jen jeden set a výhra 3:1 nás pot šila. Tento
ro ník je nutno za adit k úsp šným. V tabulce jsme skon ili druzí a zárove  se nám
poda ilo do družstva podstatn  za adit t i mladíky. Mat je, Ondru a Toma.
.
Do dalšího ro níku jsme vstupovali obtížn . Na první mistrák proti Kostelci se
neda ilo sehnat dostatek hrá . Musela dokonce zasko it Jana Dusilová, která m la

vodn  jenom pískat. I p es tyto problémy první vít zství v sout ži 3:2. O týden
pozd ji op t doma s Albrechticemi a i p es op tovné problémy se sestavou vít zství
3:0. Následující den jsme hráli op t doma s esticemi kone  v po etn jší sestav .
Soupe  nem l šanci a odvezl si prohru 0:3. M lo to však jednu stinnou stránku. Bene
nastoupil ne zcela zdráv a o víkendu se nemoc pln  projevila. Do konce podzimní
sezóny jsme s ním nemohli po ítat. O trnáct dní jsme doma p ivítali Peklo. Marodka
se op t rozší ila a naše sestava byla „bé ková“. Ale i soupe  m l problémy a p ijel v
„bé kové“ sestav . Le  jeho „bé ková“ sestava je siln jší a a koli o vít zi nebylo
dlouho rozhodnuto, pekelníci byli op t š astn jší a odvezli si výhru 3:2. Tato prohra
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se bohužel na našem družstvu podepsala. Do následujícího zápasu n kte í hrá i
za ali trucovat, jiní za ali chodit jako t lo bez duše. I p es slabší sestavu jsme
vyhrávali 2:0. Soupe  byl však zdatný a dokázal zápas oto it a zvít zit 3:2. Myslím
však, že v dané sestav  jsme se nem li za co styd t. A nechápu chování n kterých
hrá  v následujících utkáních a turnajích.  Ani v posledním zápase jsme se
nevymanili z d sledk  minulých dvou proher a v Dobrušce jsme po slabém výkonu
hladce prohráli 0:3. S jedním odloženým utkáním s Rychnovem p ezimujeme na
pátém míst .

Druhou kapitolu bych v noval turnaj m. Letos jsme op t po dlouhé dob
zavítali do estic. V sestav , která pak více mén  odehrála sout ž: Rá a, Franta,
Mat j, Vítek, Bene a 2x Mori. Vybojovali jsme krásné druhé místo. Našich Tradi ních
letních turnaj  jsme tradi ními ú astníky. Byli jsme kompletní, le  do finále nám sil
nezbylo. P esto jsme skon ili na „bedn “ – t etí. Následovalo Vamberecké léto.
Sestava byla slušná, ale mne op t zradilo zdraví. Tentokráte problémy se zády. Ty
se pak táhly po celý podzim. Sehnal jsem však za sebe náhradu-Lá u Šípka. Ten se
však dostavil v nepoužitelném stavu. Hra byla bídná, ale p es pouhé jedno vít zství
ze šesti zápas  jsme skon ili t etí! M l následovat turnaj v Kop ivnici. Z pádných

vod  jsme však ú ast od ekli a startovali na turnaji v Lupenici. Mezi oblastními
družstvy jsme se umístili na šestém míst . Na tradi ním podzimním turnaji O
pekelskou husu se podepsala blbá nálada po prohraných zápasech. N kte í se
uzav eli do sebe, jiní odmítli v takové sestav  jet. Jejich chyba. Po así bylo po

kolika chladných letech nádherné a areál v Pekle vzorn  p ipraven. V sestav
Mat je, Ondry, spole ensky unaven jšího Máši, 2x Mori a výpomoci nehrajících
soupe  jsme obsadili 4. místo. P edvedená hra mladík  ale byla dobrá a myslím, že
si turnaj užili. Bylo škoda odjížd t dom …

etí kapitolu v nuji tréninkové innosti. Bude krátká. V zimních m sících
trénujeme v solnické škole vždy v pátek. Z kraje roku byla ú ast celkem slušná.
V únoru prob hlo op t tradi ní soust ed ní na Ka erov . Vyda ilo se, jen mohlo být
víc sn hu a mladík . A  jsem se snažil i o tréninky v dob  sout že, moc jsem
nepochodil. Zejména mladíci by to pot ebovali. Ale bez ú asti starších hrá  si na
nich moc nezahrají. Tréninky koncem roku op t v solnické škole se zatím moc
nerozb hly. Nejvíc mne mrzí, že n kte í hrá i ani nedokáží íci, zda p ijdou, i nikoli.

tvrtou kapitolu bych nazval sportovn  spole enskou. Volejbal hrajeme ím
dál mí  a tak je t eba do innosti vnést i n co jiného. Letos v ervnu jsem dal na
žádost n kolika jedinc  dohromady zájezd na Vltavu na prodloužený víkend. Byla to
asi první takováto akce v našem klubu, ale myslím, že se vyda ila skv le.
Nezapomenutelné jsou zejména podve erní dojezdy posádky Rá a-Michal. Fotky a
videa jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách. Je jen škoda, že se
neú astnilo více len  Snad se n co podobného poda í uskute nit i letos. Oproti
tomu ú ast na cyklovyjíž ce byla ze strany muž  i p es atraktivní cíl zanedbatelná.
Poslední akcí družstva muž  bylo každoro ní setkání u Máši v garáži. Op t se
kvalitn  sportovalo a tlachalo.
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Poslední, pátou kapitolou je brigádnická innost. lenové družstva muž
v roce 2011 odpracovali na údržb  areálu 132 hodin. Je jen škoda, že se n kte í
stále nezapisují do sešitu. P icházejí takto o své odpracované hodiny.

Záv rem bych cht l konstatovat, že uplynulý rok z hlediska innosti družstva
muž  lze za adit k t m úsp šn jším. Jen mne mrzí p ístup n kterých hrá , kte í
nedávají o sob  v t, své kamarády tak nechávají na holi kách a m  p ipravují
horké chvilky. Komu se tato zpráva zdá p íliš stru ná, nebo že bych mohl uvézt

jaká konkrétní jména hrá , vše je sou ástí této zprávy a zárove  ho odkážu na
internetové stránky klubu, kde se dozví mnohem, mnohem více a vzhlédne nejednu
zajímavou fotku, i video. A pokud jsem na n co, i n koho zapomn l, m že mne
doplnit.

                                                                                             D kuji za pozornost

Kone ná tabulka ro níku 2010-11

1. ŠSK p i SPŠE Dobruška A 18 18 0  0 54:9 1522:1145 36
2. VK Auto Škoda Kvasiny A 18 14 4 0 47:16 1494:1265 32
3. VK Sport Rychnov nad Kn žnou A 18 13 5  0 42:19 1425:1138 31
4. TJ Peklo nad Zdobnicí A 18 13 5  0 47:24 1599:1470 31
5. TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí A 18 8 10 0 30:35 1388:1431 26
6. TJ Sokol estice nad Orlicí A 18 7 11 0 28:45 1479:1609 25
7. TJ Potštejn A 18 6 12 0 28:43 1382:1571 24
8. TJ Sokol Kostelec nad Orlicí A 18 6 12 0 27:43 1387:1532 24
9. TJ Sokol Borohrádek A 18 3 15 0 19:47 1259:1482 21
10. TJ Baník Vamberk B 18 2 16 0 11:52 1210:1502 20

ast hrá  na zápasech-jaro:

Soupe Kostelec Albrechtice Borohrádek Dobruška Vamberk Rychnov Peklo estice Potštejn Kostelec Albrechtice
ast
v
%

Místo Doma Venku Venku Doma Venku Venku Doma Venku Doma Venku Doma

Pá
29.4.

Pá
6.5.

t
12.5.

Pá
13.5.

Pá
20.5.

t
23.6. Pá 3.6. St

8.6.
So

18.6.
Pá

17.6.
St

15.6.
Beneš L. ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 100
Erben T. NE NE NE NE NE ANO NE NE ANO NE NE 18
Hovorka Z. NE NE NE ANO NE NE NE NE NE NE ANO 18
Knejp R. ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 100
Mašek P. NE NE NE NE NE NE NE NE ANO NE NE 9
Moravec P. ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 100
Moravec T. ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO NE ANO 81
Stieber F. ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 100
Stieber O. NE ANO ANO ANO NE ANO ANO NE ANO ANO NE 63
Šabata R. NE NE NE NE NE NE NE NE ANO NE NE 9
Šípek V. NE NE NE NE NE NE ANO NE NE ANO NE 18
Šklíba M. ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE ANO 72
VÝSLEDEK 3:1 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 2:3 0:3 3:1 0:3 3:0
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Tabulka ro níku 2011-12 po podzimní ásti:

1. ŠSK p i SPŠE Dobruška A 7 6 1 0 20:5 603:443 13
2. TJ Potštejn A 7 6 1 0 18:8 588:522 13
3. TJ Peklo nad Zdobnicí A 7 5 2 0 18:11 659:603 12
4. VK Sport Rychnov nad Kn žnou A 6 5 1 0 16:3 446:353 11
5. VK Auto Škoda Kvasiny A 6 3 3 0 13:11 504:486 9
6. VK Sport Rychnov nad Kn žnou B 7 2 5 0 9:18 557:620 9
7. TJ Sokol estice nad Orlicí A 6 2 4 0 8:14 423:500 8
8. TJ Sokol Kostelec nad Orlicí A 7 1 6 0 9:19 550:629 8
9. TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí A 6 2 4 0 7:15 431:502 8
10. TJ Baník Vamberk B 7 1 6 0 6:20 506:609 8

ast hrá  na zápasech-jaro:

Soupe  Kostelec Albrechtice estice Peklo Potštejn Dobruška

ast v %Místo Doma Doma Doma Doma Venku Venku
Pá

25.8.
t

1.9.
Pá
2.9.

Pá
16.9.

Pá
23.9.

Pá
30.9.

Beneš L. NE NE ANO NE NE NE 16
Erben T. NE NE NE NE NE NE 0
Hovorka Z. NE NE NE NE NE NE 0
Knejp R. ANO ANO ANO ANO ANO ANO 100
Mašek P. NE NE NE ANO ANO ANO 50
Moravec P. ANO ANO ANO ANO ANO ANO 100
Moravec T. ANO ANO NE NE ANO NE 48
Stieber F. ANO ANO ANO ANO ANO ANO 100
Stieber O. ANO ANO NE ANO NE NE 50
Šabata R. NE NE NE NE NE NE 0
Šípek V. NE NE ANO ANO ANO ANO 64
Šklíba M. NE ANO ANO NE NE ANO 48
VÝSLEDEK 3:2 3:0 3:0 2:3 3:2 3:0

P. Moravec
Solnice 27.1.2012


