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Aktuálně se začínáme probouzet. . .
By LENKA BENEŠOVÁ, 08.04.2021

Ačkoliv to tak venku zatím nevypadá, začínáme se
probouzet, vylézáme z děr, Hlava maká na technickém stavu
naší TV věže, Ručoun maká na technickém stavu svého nového
kolena, Víťa se pod přísným vedením Petra vrhá do tréninku
ještě hlouběji, Ondra maká na nových webovkách, už se ohlásily
ženy z Moravy na první tréninkový kemp, ono se to zase dá do
pohybu.
Než se zase potkáme na kurtech, zůstávejte ve zdraví a v dobrém
rozmaru.

Beachvolejbalu a volejbalu zdar!
Vaši Žraloci 2021

Náš šutr

Antukoví Žraloci na jarní vlně. . .
Výsledky sobotního turnaje v Kolíně!

By JOSEF BENES, MATĚJ KUDRNA, ONDŘEJ BENEŠ, 06.06.2021

Zpátky na antuce! Přesně po roční pauze, zapříčiněné
koronavirovou pandemií, se opět rozběhla krajská soutěž ve
volejbale mužů a Žraloci z Pňova-Předhradí byli u toho. První
ze dvou závěrečných turnajů se uskutečnil tuto sobotu v krásném
areálu v Borkách v Kolíně, kam se sjela dobrá konkurence
7 týmů v čele s pořádajícím Kolínem, dále Benátkami n. J.,

Rakovníkem, Spartou z Kutné Hory, Lázněmi Toušeň, Mníšku
p. B., a samozřejmě i Žraloci. Ti se představili i se svou první
ze tří nových akvizic, a to Jakubem “Holčou” Holčíkem, který
ještě na jaře hájil barvy Aera Odolena Voda v play off české
extraligy. Hrálo se ve dvou skupinách, nám přisoudil přísný
los dva nejsilnější soupeře, Benátky a Rakovník. Kompaktní
Benátky v prvním zápase byly pro Žraloky po roční pauze, bez
jediného tréninku a hledající fungující sestavu nepřekonatelný
soupeř, a tak přišla celkem hladká prohra 2:0. Pak se ale
silná sestava Žraloků rozehrála k velmi dobrému výkonu a po
vítězstvích nad Rakovníkem 2:0 a velmi bojovnými Lázněmi
2:1 Toušeň obsadila celkově 3. místo. Příští týden se 2. kolo
finálního turnaje uskuteční rovněž v Kolíně a ambice Žraloků,
kteří budou chtít ukázat i své dvě další posily, je jasná, celý
turnaj vyhrát. na foto zleva dole Vít Beneš, Marek “Harley”
Strnad, Jakub “Holča” Holčík, kapitán Matěj Kudrna, zprava
nahoře Filip Vaněk, Slávek Rozehnal, Mirek “Koudy” Žmuda,
Pepa Beneš, Martin Hlavatý, Petr Beneš.
V sobotu 5.6. 2021 hrajeme na kurtech v Kolíně od 10h s
týmem Benátek n/J, vzápětí v 11h s týmem VK Rakovník!
Držte palce! Tak jako vloni nás i letos zastavila jarní vlna
viru. Vedení soutěže se rozhodlo zrušit jarní polovinu soutěže.
Prozatím se však můžeme upínat na dva jarní turnaje, které
se uskuteční na přelomu května a června. V těchto dvou
jednodenních turnajích se střetneme s ostatními týmy z celého
Středočeského kraje. Jakmile nám to situace a počasí dovolí,
začneme ladit formu. Vy ostatní zatím připravujte hlasivky
a přijďte zafandit, protože i kdyby se nám forma nepodařila
vhodně naladit, můžete se těšit na zcela novou žraločí visáž.
Holkám z Peček se totiž už naše dresy nezdály a tak nám naše
“Pečandy” zařídily zcela novou sadu (pestrost velikostí na postu
libera svědčí o šíři našeho kádru: 1xM, 1xXL, uvidíme jestli se
po zimní pauze Harley do XL vleze.

Sestava v Kolíně
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Pokračování na antuce, tentokrát s
vítězným koncem!

By JOSEF BENEŠ, 13.06.2021

Naše ambice z minulého týdne, kdy jsme si po 3. místě
směle předsevzali, že druhý turnaj, konaný opět v Kolíně,
vyhrajeme, se jednoznačně naplnila. Během celého dne jsme
neztratili ani set a suverénně tak dokráčeli k vytýčenému cíli.
Nejprve jsme ve skupině porazili Kutnou Horu a Rakovník,
ve finále pak Lázně Toušeň (které po velmi dobrém výkonu
překvapivě porazily Kolín již ve skupině a postoupily z prvního
místa).
Na turnaji se také představila naše druhá posila pro podz-
imní klání. Michal Heřman “Heřmánek”, dlouholetý prvo a
druholigový harcovník předvedl nejen bojovnost, ale především
schopnost bodovat v důležitých okamžicích zápasu. Hráli jsme
kompaktně, bez zbytečných slovník invektiv (chyběl totiž Petr
“bručoun”Beneš, který byl po druhém očkování indisponován).
Všichni hráči zahráli svůj vysoký standard, příslibem je stále
se zlepšující výkony Matěje a Martina, ale vynikající výkon
tentokrát podal Mirek “Koudy” Žmuda, jemuž evidentně svědčí
pravidelná pondělní příprava s Pavlem Pátkem na písku v
Pňově-Předhradí.

Sestava v Kolíně vol. II.

Sezonu 2020-21 jsme tedy zakončili úspěšně a již spřádáme
plány na tu příští. Hráči nyní dostanou volno, bude probíhat
jen dobrovolná letní příprava na písku a antukovou sezonu
zahájíme počátkem srpna turnajem v Chlumci, následovaným
několika přáteláky. První “mistrák” by měl být na pořadu,
jako již tradičně, poslední sobotu v srpnu. Věřme, že společně

vstoupíme do sezony, která tentokrát nebude ničím přerušena
a po dvou letech bude dohrána podle standardního systému.
Vždyť naše ambice budou pro tentokrát hodně vysoké!
Na fotografii zleva dole: Filip Vaněk, Jakub “Holča” Holčík,
kapitán Matěj Kudrna. Zprava nahoře: Mirek “Koudy” Žmuda,
Pepa Beneš, Slávek Rozehnal, Martin Hlavatý, Michal Heřman
“Heřmánek”.

Souboje o klubové tituly se blíží :-)
By LENKA BENEŠOVÁ, 19.08.2021

Dosmečná 2021 je za rohem, trička pro vítěze objednána,
něco uvaříme a upečeme, 11/9/ v 9:00 jdeme na to! Neza-
pomeňte, že večer je odložená VH klubu, i pro ty, kteří se
turnaje neúčastní. Do té doby se mějte. . .

Queen of the beach:
Hanka, Irča, Ema CH, Anička CH, Jitka, Lenka, Anik, Radka,
Deni, Kačka D, Vláďa, Honzík, Maja.
King of the beach:
Filip, Pepa B, Petr B, Pepča Ř, Martin D, Martin H, Matěj K,
Ondra M, Koudy, Harlej, Martin M, Petr Novák jh, Fíša, Ábr.
VELMI SLUŠNÁ ÚČAST, BUDOU K VIDĚNÍ LÍTÉ BOJE!!!!
NEZAPOMEŇTE VŠICHNI VŠECHNA TRIKA KING A
QUEEN!!

Plakát Dosmečná 2021 (Pája Z.)
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Žraloci v novém hávu a vítězně
By JOSEF BENEŠ, 27.08.2021

Nejen s novými dresy, ale i s posilami a téměř kompletní,
nastoupili Žraloci k předehrávanému zápasu nové sezóny v
Kolíně. Ze základního kádru chyběl pouze Petr „Bručoun“
Beneš, jehož nepřítomnost kvitoval zejména syn Víťa. Mohl
si tak bez tatínkových poznámek přímo ze hřiště zahrát v
klidu šestkový volejbal. Jinak byl tým téměř kompletní včetně
našich posil Jakuba Holčíka a Michala Heřmana. Ti se sice
představili na konci minulé sezóny v neoficiálních turnajových
dohrávkách, ale včera to byla jejich ostrá premiéra za Žraloky
v této sezóně. Nutno podotknout, že velmi úspěšná a oba
podali výkony, které snesou nejpřísnější kritéria vzhledem k
limitaci věkem a úrovní soutěže. Utkání jsme zahájili poněkud
nervózně, neboť se kvůli nepřízni počasí hrálo v hale a náš tým
se celé léto poctivě připravoval pouze na písku a během jednoho
antukového tréninku. Od stavu 5:5 ovšem rozjeli Žraloci fičák
jízdu, která se po hodině hry zastavila na drtivé výhře 3:0 na
sety, kdy pouze ve 3. setu dovolili soupeři přelézt dvacítku. Z
velmi dobrého příjmu pod taktovkou Marka „Harleje“ Strnada
těžili po kvalitní distribuci nahrávek Slávka Rozehnala všichni
tři smečaři Holča, Víťa, Filip a překvapivě v dobré souhře i oba
blokaři Matěj a Koudy. Ti navíc přidali i pár důležitých bloků.
Hlavní údernou sílu opět zabezpečil Martin „kladivo“ Hlavatý
z postu univerzála.
K 2. zápasu nastoupil soupeř v sestavě posílené o nového
nahrávače a současně došlo k významné změně atmosféry v
hale, kdy na vedlejších dvou kurtech začaly večerní trénink
dorostenky z Olympu. Tato skutečnost znamenala pro některé
naše hráče až příliš velké rozptýlení, náš výkon už nebyl zdaleka
tak bezchybný a koncentrovaný. Zde je nutno vyzdvihnout
výkon Michala „Heřmánka“ Heřmana, jehož zkušenosti a
soustředěný výkon pomohl týmu vyhrát tři koncovky a oslavit
tak druhé vítězství 3:0!
Novou sezónu, doufejme již plnohodnotně dohranou, jsme tedy
zahájili ziskem 6 velmi cenných bodů „zvenku“ a nastoupili tak
cestu k vytčenému cíli, kterým je postup do finálové šestky a
následné umístění v „top 3“.
Další zápas odehrajeme během víkendu 11.-12.9. na domácím
kurtu s Benátkami n/J. Termín zápasu ještě upřesníme, neboť v
sobotu 11.9. pořádáme v Pňově-Předhradí tradiční a prestižní
klubový turnaj o tituly King/Queen of the beach 2021. Tým
šestkových Žraloků samozřejmě nebude v těchto kláních chybět.

Sestava proti Kolínu.

Další ročník Dosmečné zná své vítěze!
By LENKA BENEŠOVÁ, 13.09.2021

Atmosféra letošního ročníku Dosmečné byla fantastická.
Tradiční specialisty na písek a pravidelné účastníky úterních
dýchánků jako jsou Pepča, Martin D, Lenka, Petr N, Matěj a
Anik, doplnili naši hoši ze šestek Harlej, Filip a Koudy, nechyběl
ani olympionik a jeho bratr, prapor bíčařů z Osečka tentokrát
držela Hanka, svou milou účastí nás poctila děvčata z Poděbrad
Irča, Ema a Anička, výzvu přijali sourozenci Matějkovi Ondra a
Martin, Vláďa, naše naděje reprezentoval Honzík F , sourozenci
Ábr a Maja, manželé Hlavatí Deny a Martin, z Krče dorazily
Jitka a Kačik a nakonec obhájkyně 4 titulů Radka.
Diskuse nad ideálně spravedlivým herním systémem mezi
obhájci tradiční verze „Zvíře“ a neotřelou novinkou „Máťa“
ukončila finální soupiska, počet dorazivších hráčů se zastavil na
13 mužích a 13 ženách, takže se hodil systém Honzy Z, rychlá
spojka z Osečka a současně lékařský dozor Bredy dorazil s
rozpisem jednotlivých kol a mohlo se začít. O občerstvení se
postarali sami hráči a jejich rodinní příslušníci, za což všem
děkujeme, o počasí se postaral Jindra, rovněž díky!
S prvními odehranými koly se rozběhly tiché diskuse v intim-
ních kroužcích „kolik kdo už má očekávaných či překvapivých
vítězství a proher“, „na koho jdeš“ a „koho ještě potkáš“, pos-
tupně zmizely všechny buchty i oběd . . . a už se počítali
účastníci finálových čtyřek mezi muži a ženami. Nakonec se
hlavní pořadatelé Anik a Matěj shodli takto: mezi chlapama
si to systémem „každý s každým“ rozdají olympionik, Ábr
(zasloužil by si konečně na tabuli), Pepa a Filip, za holky se
poperou Anik, Radka, Lenka a Irča.
Před zaplněnou tribunou, všem příchozím, přítomným i pře-
spolním fanouškům tímto děkujeme za podporu, velmi těsně
zvítězila zkušená „30“ Radka nad energií nabitou „20“ Anikem,
již vadnoucí „50“ Lenkou a zralou „40“Irčou.
Muži roztleskali svými parádními výkony tribuny k téměř stand-
ing ovation a o 3 body zvítězil „navždy olympionik“ Petr B před
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Ábrem (holt ještě musí počkat), třetí skončil téměř podvyživený
Pepa před čtvrtým místem výborně hrajícího Fíly.
Všem, kteří se nebáli a dorazili na kurty utkat se o pár bodů
a zahrát si se všemi, se kterými si během letní sezóny jen tak
nezahrají, děkujeme!
Vítězům gratulujeme a mnozí tiše závidíme, uchovejme si pocit
z teplého písku pod nohama i během pošmourného podzimu,
chladné zimy a na jaře se těšíme zpět na kurty s Vámi se všemi.
Příští ročník Dosmečné bude výroční dvacátý, takže se na něj
dobře připravíme!

Sbírka trik ze všech ročníků.

Bezzubí Žraloci
By JOSEF BENEŠ, 16.09.2021

Dlouho očekávaný souboj o první příčku v tabulce s
Benátkami nedopadl pro Žraloky příznivě. Vezou si z velmi
vyrovnaného klání pouze jediný bod a to za prohru 2:3 v prvním
zápase. Druhý zápas skončil prohrou 1:3. Žraloci přitom
nastoupili v téměř kompletní a silné sestavě, chyběl pouze Víta,
navíc od počátku diktovali tempo hry (i přesto, že díky dnes
již degradovanému trenérovi Pepovi měli špatné postavení).
Ovšem koncovku prvního setu nezvládli. V dalším pokračování
se dokázali proti velmi dobře hrajícímu soupeři, hrajícímu
pod taktovkou zkušeného nahrávače Němečka, vzchopit a v
tiebreaku pátého setu dokonce vést 10:6. Přesto trestuhodně
prohráli. Ve druhém zápase se pak za stavu 1:1 na sety projevila
únava u většiny hráčů, kteří se v sobotu velmi úspěšně zúčastnili
beachvolejbalového klání o titul krále a královny pňovské pláže.
Dva sportovně kvalitní a vyrovnané zápasy přinesly hezký pocit
ze hry, ale zároveň bohužel hořký pocit z proher. O to více se
musí Žraloci soustředit na nadcházející duel s Kutnou Horou,
který je na pořadu již tuto sobotu 18.9. 2021 od 10h na hřišti
soupeře.

Takhle nějak jsme ten den hráli.

Sedm statečných a dvě sobotní
premiéry

By PETR BENEŠ, 23.09.2021

Poslední zářijovou, prosluněnou sobotu jsme v závěrečném
podzimním kole hostili na našem domácím hřišti v Pečkách
silný tým Prasyl Mladá Boleslav. Ten přijel v kompletní sestavě
a v očekávání šestibodového zisku, vždyť v loňském kole nás
deklasoval hned dvakrát 0:3. Již od počátku bylo zřejmé, že
zápas bude mít patřičný náboj, zejména pro Koudyho, neboť
na druhé straně sítě nastoupili někteří z jeho bývalých ligových
spoluhráčů. A tak o rivalitu a drobné nevinné špičkování typu
„ty . . . přiznej teče“ nebyla nouze. Naopak na naší straně
vinnou zranění, nemoci a jiných mimosportovních aktivit bylo
celkem složité postavit alespoň šestku, která by zápas odehrála.
Původně jsme navrhovali zápas odložit, na což soupeř nechtěl
přistoupit, takže jsme nakonec postavili do boje 7 hráčů: os-
vědčené duo blokařů Matěje a Koudyho, na smeč nastoupil
Petr a Filip, Víta pak na universála, Harlej na libero a Pepa
(bývalý trenér týmu) na nahrávku vůbec poprvé v jeho 40ti
letém volejbalovém životě.
Zápas jsme začali nebojácně, a jak to komentoval Koudy, „když
budeme hrát ten náš pavolejbal, tak to bude dobrý“. A skutečně
bylo, soupeře jsme zaskočili dobrým týmovým výkonem a bo-
jovností, všichni hráči podali svůj nadstandardní výkon a první
zápas jsme zaslouženě vyhráli 3:1.
Do druhého zápasu po pauze nenastoupil Víta, který musel
odjet na brigádu, a tak svoji premiéru oslavil také Harlej a to na
smeči. Nutno podotknout, že podal vynikající výkon a svými
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sedmi kladnými body bez jediné chyby z útoku i bloku přispěl k
velmi vyrovnanému průběhu zápasu. Prohraná koncovka 25:23
za stavu 1:1 na sety byla bohužel spolu s psychickou i fyzickou
únavou starších hráčů příčinou prohry 1:3.
Po odehrané podzimní části soutěže jsme v tabulce na 3. místě
pouze bod za Mladou Boleslaví a již nyní se těšíme na jaro
(třeba již posíleni o Benyho a Holču), jak se popereme o 2.
postupové místo do finálové šestky.
Všem fanouškům děkujeme za projevenou podporu a po zimě
opět na antuce na viděnou!!!
Po zápase s Kutnou Horou čeká tentokrát na naše šestkaře tuto
sobotu od 10 hodin opět na domácím kurtu v Pečkách soupeř
z nejtěžších, Mladá Boleslav. Marodka a prodloužený víkend
zakončený svátečním dnem nenechá nikoho na pochybách, že
bude nutné zahýbat se sestavou od podlahy, máme se na co
těšit. Věříme, že se o nějaký ten bod poperou bez bázně a hany,
jde přece o to, kdo přezimuje na druhém postupovém místě
tabulky. . . .Pokud zrovna neodjíždíte do hor nebo neodlétáte do
Egypta, přijďte zafandit!

Na empajru známá tvář (Kuba Kubala).

Adventní koncert 2021 v

Pňově-Předhradí
By LENKA BENEŠOVÁ, 05.12.2021

Římskokatolická farnost v Kolíně společně s BVC Žraloci si
Vás dovolují pozvat na adventní koncert komorního ženského

sboru
CARMINA BOHEMICA.

v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
v sobotu 11. prosince 2021 v 16 hodin.

Plakát akce


