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Brigáda Jaro 2022
By BVC ŽRALOCI, 08.04.2022

PRO ČLENY BVC ŽRALOCI A KOHOKOLIV, KDO
CHCE POMOCI
Datumȷ 9/»/2022
Časȷ 9ȷ00
Dotazyȷ směřujte na Martina Hlavatého 7«6 622 561 (účast
nehlašte, prostě doražte)
Potřebujeteȷ lopaty, kyblíky na jehličko, koště na koberce, zahr.
nůžky, hrăbě, rukavice, upínací „rychlospojky“
Plănujemeȷ pivo a dle počasí i hru

Programȷ
→ odzimovat kurty, srovnat plochu
→ napnout saka, lajny alespoň na kurty 1 a 2
→ prověřit stav saka, lajny kurty « a »
→ vyčištění okapů podle potřeby
→ jarní úklid okolí – plevel, ploty, zăstřih keře, lanka a zăstěny
na plotech, kontrola garăž
→ slunečníky, kontrola obložení tribuny, plevel pod tribunami
→ pověsit vlajku
→ případně plevel pétanque kurty
→ termín úklidu klubovny, pokojů, terasy Lenka Benešovă

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY A HLAVNĚ NA ZAHĂJENÍ
SEZÓNY!

Hlava & spol.

Nový web Žraloků
By ONDŘEJ BENES, 08.04.2022

Na vědomost se dăvă, že každă doba si žădă své, a tak i
Žraloci nekostnatí a přechăzí na novou verzi webu. A víte co
to znamenă? To znamenă, že jsme zase o krok před nimi! A
věříme, že stačit to bude. Žerty stranou. Co tedy web umí
Trochu jsme překopali vzhled, vyčistili obsah a přidali păr
funkcí. Nově Văm tak năš web umožníȷ
– přihlašovat se na turnaje,
– stahovat fotoalba z vybraných akcí a turnajů,
– hlídat si akce, turnaje a činnost klubu skrz kalendăř či newslet-
ter.

Jinak zůstăvă vše při staru. I nadăle budeme např. přinăšet ak-
tuality na strănce Blog, kde také najdete archiv všech příspěvků,

roztříděných podle sezón.
Doufăme, že bude vše fungovat ke spokojenosti všech, ale
pokud se Văm něco nebude zdăt, budeme rădi za zpětnou vazbu.
Krăsnou sezónu 2022 a brzy naviděnou!

BVC Žraloci

Brigáda Jaro 2022 - Nový Termín
By BVC ŽRALOCI, 11.04.2022

PRO ČLENY BVC ŽRALOCI A KOHOKOLIV, KDO
CHCE POMOCI.
Z důvodu špatného počasí byla brigăda 9.».2022 zrušena. Nový
termín byl stanoven naȷ
Datumȷ 15.0».2022 (Velký pătek)
Časȷ 9ȷ00
Program zůstăvă, nezměněn.
TĚŠÍME SE NA VŠECHNY A HLAVNĚ NA ZAHĂJENÍ
SEZÓNY!
Hlava & spol.

Pozvánka na Memoriál Jindry
Kratochvíla 2022
By BVC ŽRALOCI, 11.04.2022

Turnaj, kterým Žraloci tradičně zahajují sezónu, znă svůj
termín!
Jak již bývă zvykem, na přelomu dubna a května, kdy počasí
je stăle vrtkavé, ale kurty už odzimované, přichăzí Memoriăl
Jindry Kratochvíla jako ony krokusy ve znăme písničce dua
Svěrăk-Uhlíř. Stejně je tomu tak i letos a tak všechny srdečně
zveme, ať už v roli hrăčské či divăcké, aby zavítali na úvodní
klăní sezóny 2022.
Termínȷ «0.0».2022

Startȷ 9ȷ00

Păr zăkladních informacíȷ
– amatérský turnaj trojic, ovšem tým jako takový může být i
vícečlenný,
– každý tým musí mít na kurtě vždy alespoň 1 ženu, dítě U17,
nebo osobu starší 50ti let,
– kapacita 16 týmů,
– registrační formulăř a propozice naleznete na webu (Kalendăř)
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– registrace do 28.0». nebo naplnění kapacity.

Těšíme se na Văs!

BVC Žraloci

Plakăt MJK

Revival Polabské ligy v
Pňově-Předhradí
By ONDŘEJ BENEŠ, 12.04.2022

Mnozí z năs si možnă stăle vybavují ty roky, kdy areăl v
Pňově-Předhradí praskal o víkendech ve švech. Není to tak
dăvno, ale vzpomínăme na ně dokonce až nostalgicky, a proto
jsme se rozhodli zkusit oživit tuhle tradici každoroční minisérie
turnajů Polabské Ligy, na kterých se vălčí nikoliv o slăvu a
prize money, nýbrž o to, kdo si zaslouží pivo a tlačenku po
turnaji ze všech nejvíce!
Byly to turnaje, ze kterých vzešly dnes již klubové legendy
mladé generace Žraloků jako Radka Machăčkovă (tehdy ještě
Krejčíkovă), Jan “Zvíře” Zvěřina, Martin “Hlavson” Hlavatý,
Jan “Ăbr” Malý, Michal "Ručoun" Ručka a další. Při těchto
klăních, ať už v mixových či mužských a ženských, sbírali
první zkušenosti vyhaslé “hvězdy” jako Ondřej Beneš, Anna
Benešovă, i ty stăle zăřící jako Ondřej Perušič či Vít Beneš,
který jako malý špunt po boku svého emotivního otce Petra
poprvé zažíval, jaké to je mít na sobě oči celého areălu. To vše
probíhalo pod zăštitou a za časté účasti tzv. Žraloků zakladatelů,
kterým tímto také vzdăvăme hold.
Zimy bývají v Pňově-Předhradí často dlouhé. O to delší, když
slepé rameno Labe už nezamrzlă s železnou pravidelností jako
dřív a nelze z písku přejít plynule na led. Často se tak stăvă,
že Žraloci trăví spíše čas ve vyhřăté klubovně, s naraženým
sudem či na Blăžině zabijačce. Obojí to akce, kde se hodí păr
nových historek z léta, protože jakkoliv krăsné mohou takové
historky být, po třicătý sedmý už nemají ten pravý šmak.

I proto Văs tedy s radostí a vírou, že načasovăní je vhodné a
půda úrodnă, zveme na znovuzrozenou Polabskou!

Turnaj bude letos pouze jediný, protože jak všichni víme,
nic se nemă na začătek přehănět. Takový malý aperitiv. V
příštích letech bychom chtěli najet na schéma «–» turnajů za
sezónu. Jak bylo tradicí, v sobotu vždy proběhne turnaj ŽEN a
MUŽŮ, a v neděli MIXY. V pătek i v sobotu večer bude také
samozřejmě v provozu Klubovna U Ručouna. Termín(y) 2022ȷ

• Polabskă Liga – Revival 2022 – ŽENY / MUŽIȷ
02.07.2022

• Polabskă Liga – Revival 2022 – MIXYȷ 0«.07.2022

Propozice, přihlăšky, atd. naleznete v sekci Kalendăř a
Turnaje. Aktuălní startovní listinu naleznete v sekci Startovní
listiny.
Honzovi Zvěřinovi všechna čest a všem ostatním krăsnou
sezónu 2022!

Těšíme se na Văs!
BVC Žraloci

Logo Polabské ligy (Jan Zvěřina)

Žraloci potrénovali a jde se na to!
By JOSEF BENEŠ, 22.04.2022

Ve jménu hesla nejdřív prăce, potom zăbava, se hoši na
Velký pătek vrhli společně s ostatními fanoušky pečeckého
klubu na odzimovăní antukových kurtů a o týden později už na
nich řădili v plné polní.
Jak to dopadne naostro proti týmu Kolína, se můžete sami
přesvědčit tuto sobotu 2«. dubna od 10h na domăcím kurtu v
Pečkăch, budete vítăni!

BVC Žraloci
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První jarní trénink.

Žraloci ukousli první jarní výhru!
By MATĚJ KUDRNA, 23.04.2022

Do prvního zăpasu sezóny jsme vstupovali s obavami. Po
čtvrtečním tréninku by totiž našemu týmu hravě odolăval i
prăzdný kurt. Obavy se čăstečně rozplynuly po zjištění, že
soupeř přijel pouze v šesti. Kolín postihla marodka a am-
bice ve vyšších soutěžích, které vyřadily některé jejich znămé
dělostřelce. Po rychlé rozcvičce jsme domluvili dřívější začătek,
a tak jsme první set ukončili výhrou již po 12 minutăch a navíc
ještě před desătou hodinou. Dřívější začătek utkăní rozhodil
skalní fanoušky i legendu pečeckého volejbalu Petra Kladiva,
který přebral zapisovăní utkăní od členů týmu až v druhém
setu. Do druhého setu jsme vstoupili v zahajovací sestavě,
abychom případně zkrotili útok hostí a bezproblémově jsme
druhou sadu ovlădli. Do dalšího setu jsme prostřídali a na
antuku jsme vpustili novăčka v týmu Vojtu Kudrnu. Vedl
si skvěle a připsal si bodové bloky a jedno eso a úspěšně se
zapojil do krăsného výkonu, který přinesl pohodové vítězství ve
třetím setu a prvním zăpasu jarní čăsti sezóny. Přestăvka byla
naplănovăna na 20 minut, během kterých jsme upravili hřiště a
zhostili se společenských rozhovorů se skalními fanoušky, a už
jsme bez rozcvičení byli v druhém zăpasu. V prvním setu jsme
díky přesnému podăní, hře bez chyb a koncentrovanému výkonu
vyhrăli rekordním rozdílem 25ȷ6. V dalším setu bylo znăt, že
jsme se v předešlé sadě moc nerozehrăli. Setřely se rozdíly a
hrăli jsme vyrovnaný set až do chvíle, než zkušený univerzăl
Martin Hlavatý připomněl kapitănovi možnost vzít si time-out.
Po zklidnění během time-outu a motivaci z úst Koudyho jsme
se utrhli, nenechali jsme si zdramatizovat koncovku a vyhrăli
jsme i tuto sadu. Ve třetím setu se stăle srovnăvaly rozdíly a
byl to nejvíce vyrovnaný set celého hracího dne. Precizním
blokem a perfektní hrou v poli jsme vyhrăvali dlouhé výměny,
což bylo tím rozdílem, který năm přinesl výhru v posledním
setu. Velkým pozitivem celého dne byla možnost široké rotace
hrăčů, a věřím, že jsme každý lépe připraven na nadchăzející
boje. Cíl măme jasný, probojovat se do zăvěrečného turnaje o
první příčky v kraji.

Pňov-Předhradí vs. Kolín - «ȷ0 (25ȷ15, 25ȷ1», 25ȷ11), «ȷ0
(25ȷ6,25ȷ19,25ȷ21)
Sestavaȷ Beneš V., Heřman M., Hlavatý M., Holčík J., Kudrna
M., Kudrna V., Rozehnal J., Vaněk F., Žmuda M.
Fotky si můžeš prohlédnout zde.
Další utkăní odehrajeme 7.5. v Benătkăch nad Jizerou od 10.00.
Bude to souboj o první příčku v tabulce.

Zapsal M.K.

Sestava proti Kolínu 2«.0».2022.

Memoriál Jindry Kratochvála zná své
vítěze.

By ONDŘEJ BENEŠ, 03.05.2022,

Uplynulou sobotu «0.0». na čarodějnice došlo v areălu
BVC Žraloků v Pňově–Předhradí k 21. ročníku Memoriălu
Jindry Kratochvíla. Ačkoliv letos připadnul termín na duben,
a tak z răna bylo přece jenom ještě lehce frišno, Jindra se za
năs tam nahoře opět přimluvil a zařídil krăsný slunečný den.
Po uctění jeho pamătky minutou ticha, kteră plynule přešla
do skandovăní “Jiiindra Kratochvíl!", tak mohlo úvodní klăní
sezóny vypuknout.

Do turnaje se přihlăsilo 12 týmů, povětšinou trojic. Ovšem
někteří, vědomi si své kolísavé fyzické formy po dlouhé zimě
nebo případné nutnosti nakojit své ratolesti, složili raději
čtveřice a mezi sety, ba dokonce v průběhu nich, se občas
prostřídali. K podmínce, kteră platila pro každý tým, tedy mít
na kurtě vždy minimălně dítě U17, ženu, či osobu starší 50 let,
přistoupili účastníci různě. Například v rodinném týmu Druhý
dech z Předhradí alternovaly po boku Ondry jeho žena Martina
a obě dcery Anežka (1«) a Kăja (11), které tak přinejmenším
vyrovnaly rekord pro nejmladšího účastníka Memoriălu. Na
druhém konci věkového spektra pak generaci Žraloků zakla-
datelů kvalitně zastoupili Milda (67) a Jitka (se neříkă), kteří i
přes vyměněné koleno a bolavé achilovky všem dokăzali, že
do volejbalového důchodu se ještě rozhodně nechystají. Navíc,

https://bvc-zraloci.rajce.idnes.cz/BVC_Pnov-Predhradi_-_Kolin_23.04.2022/
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když Milda už dostal dopis s termínem na výměnu i svého
druhého kolena. Oči těch, kteří vălčí za Žraloky v soutěži KP–2
sledovaly také se zăjmem výkony Davida Beneše a Honzy
Filipa, a všichni dozajista v nitru přemítali, zda-li nenastal čas
tyto hochy zařadit na soupisku a trochu tak omladit a prohloubit
kădr. Časem by hoši mohli také naskočit za Žraloky v rămci
MČR Klubů v Beachvolejbale. No, uvidíme, i přes podané
výkony je jisté, že oba diamanty bude zapotřebí ještě pořădně
vybrousit.

To, že krajský přebor není jen tak ledajakă soutěž se promítlo
i do výsledkové listiny. Na stupních vítězů totiž vystoupalo
hned několik členů letošního kădru. Ze zăpasu o třetí místo
vyšel lépe tým Jătra Staré Dămy ve složení Honza Filip, Verča
Husovă, Harley a Ondra B, kteří v tiebreaku poněkud přek-
vapivě zdolali Hlavu a spol. Hlava totiž na letošní Memoriăl
vyzval Leu (za svobodna Šimkovă) a vzkřísil beachvolejbalový
um dalšího z místních borců, Petra Malého. Takto silný tým na
». místě jenom poukazuje na vysokou úroveň, kteră letos na
Memoriălu panovala. S druhým místem se po třísetové, finălové
bitvě musel smířit tým Šudli–Mudli, který leckdo šacoval na
vítěze. Tým z Osečka ve složení Băra Skoumalovă, Jirka
Vinš a Vojta Kudrna totiž turnajem prochăzel velmi elegantně.
Ovšem dvojice antukăřů, Filip Vaněk a Míra “Koudy” Žmuda,
které doplnila Jana Pătkovă, jejíž finălový výkonem podpořil
z tribuny i manžel Pavel, se nedala a udržela turnajovou nepo-
razitelnost. Tým Nevím tak zaslouženě bral celkové prvenství
v turnaji a mohl nad hlavu pozvednout pohăr Jindry Kratochvíla.

Nezapomnělo se ani na dva narozeninové oslavence, Jirku
Vinše a Pepu Beneše, kterým celý areăl na zăvěr slavnostního
ceremoniălu svorně za skandovăní jejich jmen popřăl a předal
dorty. Ty jim samozřejmě năsledně opět celý areăl zbaštil.
Takto zakončené úvodní slovo sezóny 2022 už pak zbývalo
jen pořădně rozebrat v Klubovně U Ručouna. Samozřejmě
s pivem, vínem a něčím k zakousnutí z dílny Lenky a Blăži,
které năs celý den ohromovaly nejen svými výkony, ale i
neskutečným zăzemím, které ve spoluprăci s Kačkou D., Jitkou
D., Verčou H., Petrou K. a Martinou M. všem neochvějně
poskytovaly. Všem tímto děkujeme. Posezení se tăhlo až do
noci, podpořené improvizovanou produkcí hudebně zăbavní
formace Krysy, kteră i přes rozladěné pianino, díru v kajonu
a únavu z turnaje zvlădla zanotovat păr znămých melodií. Na
plănovanou năvštěvu Pňovského ohně, který v areălu Dušana
Pavlíčka každoročně zapaluje místní sbor dobrovolných hasičů,
tak letos ani nedošlo. Snad za rok.

Děkujeme všem zúčastěným hrăčům a divăkům, kteří letos
vytvořili mohutnou kulisu, kterou năš areăl několik posledních
let na Memoriălu postrădal!

Slăva vítězům, čest poraženým, duši klid a tělu sílu!

BVC Žraloci.

Několikero fotek naleznete zde.

Bedna vítězů na MJK 2022.

Žraloci vezou důležité body z Benátek
By JOSEF BENEŠ, 10.05.2022

Za již tradičně pěkného jarního počasí jsme minulou sobotu
nastoupili k důležitému zăpasu o první místo ve skupině proti
týmu Benătek. Ty oproti minulým letům výrazně pozměnily
složení týmu, kde zůstala "stară osa" pouze třech hrăčů, do-
plněnă exstraligovými juniory. Naše sestava byla taktéž téměř
kompletní, a tak se vcelku zaplněnă tribuna těšila na hezký
sport. A ten se vskutku hrăl!

Žraloci nastoupili ve složení Slăvek na năhře, Michal Heř-
man universal, Harley na liberu, blok obstarali Matěj s Koudym
a na smeči Petr Beneš a Holča. Na střídăní byli připraveni Filip
a hrající kapităn Pepa.

Zăpas jsme zahăjili sebevědomě a po sérii vydařených
servisů Holči a dobré obraně jsme se ujali vedení 7ȷ0. V
průběhu setu năs sice Benătky dostaly pod tlak, ale bylo
důležité, že jsme jej ustăli a v koncovce byli šťastnější. To se
ukăzalo jako klíčový moment celého zăpasu, který jsme pak v
pohodě dotăhli do přesvědčivého vítězství «ȷ0.

Ve druhém zăpase, se stejnou sestavou, jsme také celý první
set vedli, v koncovce ještě 22ȷ20, ale nakonec jsme již neuhrăli
ani bod. Byla to škoda, neboť tím jsme soupeře dostali na koně
a oni pak svoji dobrou hrou již zăpas nepustili.

Vezeme z Benătek « body, pro které jsme si přijeli, a tak i po
prohře ve druhém zăpase zavlădla spokojenost v našich řadăch.
Ještě důležitější je ale poznăní, že tým předvăděl velmi kvalitní
hru, se kterou můžeme bez problémů konkurovat i nejlepším
týmům v kraji. Všichni naši hrăči, s výjimkou trenéra, podali
nadstandardní výkon v čele s Michalem Heřmanem, který byl
nejlepším hrăčem na hřišti.

Do konce soutěže zbývají ještě 2 dvojzăpasy, doma s Kutnou
Horou a pak zřejmě zăpas o druhé postupové místo v Mladé

https://bvc-zraloci.rajce.idnes.cz/Memorial_Jindry_Kratochvila_2022/
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Boleslavi.

Bohužel Kutnă Hora nemůže nastoupit k zăpasu v termínu
1».5. a jelikož nabídli pouze jednu nevyhovující alternativu,
zăpas bude skrečovăn.

Chuť do hry hochům nechyběla.

Závěr žraločí antuky
By MATĚJ KUDRNA, 05.06.2022

Zăkladní čăst skončila a po konečném sčítaní bodů jsme
obsadili «. místo. To năm zařídilo účast v bojích o 6.-11. místo
v kraji. Zăsluhou našeho kodaňského promovaného manažera
Ondry Beneše jsme se posunuli do bojů o 1.-5. místo. Tímto
bych mu chtěl za celý tým poděkovat a zăroveň pogratulovat
za dokončení studia. První z finălových turnajů se odehrăl v
Benătkăch nad Jizerou. Účastnili se jej týmyȷ Benătky, Odolena
Voda, Mladă Boleslav, Rakovník a naše mužstvo. Naše sestava
byla strohă, ale stăle obsahovala zvučnă volejbalovă jménaȷ
Petr Beneš, Koudy, Slăvek Rozehnal, Michal Heřman a Fíla
Vaněk. Sestavu doplňovali méně zvučnă volejbalovă jména
bratrů Kudrnů, Vojty a Matěje.

V prvním utkăní jsme vyzvali nejpočetnější mužstvo turnaje
Odolenou Vodu, které bylo plné mladíků. Do utkăní jsme vlétli
s chutí, nebylo balonu, který bychom vypustili, což năm přineslo
výhru v prvním setu. Ve druhém setu jsme bohužel prohrăli
v koncovce a čekal năs tiebreak. V něm jsme nic neponechali
năhodě a rovnou od začătku jsme bod po bodu navyšovali
năskok a pohodlně jsme zvítězili 15ȷ7. Ve druhém utkăní jsme
narazili na domăcí Benătky. V tradičně vyhroceném utkăní
jsme první set prohrăli. Zejména tím, že jsme soupeři dali
hned na začătku năskok, který jsme již nedokăzali stăhnout.
Ve druhém setu byl největší problém postavení. Jakmile jsme
se na vlastní půlce našli, už nebylo překăžek a došli jsme
si pro výhru ve druhém setu. Další tiebreak, na který jsme

si věřili pro năs neznamenal problém, celkem jednoznačně
jsme jej ovlădli a připsali si druhou výhru. Ve třetím utkăní
v řadě năs čekalo mužstvo Boleslavi. Soupeř, kterého znăme
a umíme porazit nasadil nejsilnější sestavu. Zato my jsme
již měli obrovský problém s únavou, dohnaly năs tiebreaky
z předchozích utkăní. Petr Beneš se ujal lavičky a zbytek
teamu na hřišti pocítil, jaké to je na příjmu bez olympionika,
který by přihrăl půlku hřiště. Při takovéto únavě jsme nebyli
pro Boleslav rovnocenným soupeřem a prohrăli jsme 0ȷ2. Ve
čtvrtém utkăní jsme vyzvali pro năs neznămý tým Rakovníku.
Utkăní ovlivnila únava a vítr. Rakovník năs přehrăval perfek-
tním servisem a útokem lehce nad păskou. My již neměli
síly srovnat se s jiným stylem volejbalu a podruhé jsme padli 0ȷ2.

Je nutno podotknout, že odehrăt » utkăní v řadě s max-
imălně deseti minutovou pauzou v 7 hrăčích je nesmírně
năročné. Věřím, že jsme předvedli vše, co v năs bylo. První
zăpasy byly opravdu koncert, v dalších prostě došly síly. Byl
to hezký zăvěr sezóny. Bohužel na druhý finălový turnaj do
Odolene Vody nejedeme. Téměř polovina týmu se zúčastní
cyklistického zăvodu L´Etape.

Chtěl bych poděkovat všem co se podíleli na této sezóně.
Především bych răd poděkoval Holkăm z Peček ( už je to
pojem ȷD ). Celou sezónu năm velice pomăhaly a my jim za to
velice děkujeme. Dăle děkujeme všem věrným fanouškům. A
samozřejmě rodinăm, které tolerují naše víkendové absence.

V této sezóně jsme dokăzali, jak je možné skloubit
zkušenosti s mlădím. Mladíci, kterých není mnoho, získăvají
zkušenosti nevídanou rychlostí, a ti zkušení mají radost, že
mají komu svoje zkušenosti předat. V další sezóně măme v
plănu zapojit úplně mladé koně Davida Beneše a Honzu Filipa.
Vrací se năm mistr Dănské ligy Ondřej Beneš. Dăle zapojíme
Kryštofa Kociho Kocănka, který je znăm především na ledě,
ale volejbal mu cizí není. Nikdo năs neopouští, což znamenă,
že se kădr rozroste a my se vrătíme po prăzdninăch do našeho
azylu v Pečkăch.

Poslední balóny sezóny.

Žraločí dvojice čeřila vody na
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poděbradském jezeře
By MARTIN HLAVATÝ, 12.06.2022

Uplynulou sobotu 11.června se do jednoho z turnajů
Poděbradské ligy v beachvolejbale přihlăsilo i Žraločí duo Mar-
tin „Hlavička“ Hlavatý a Jakub „Holča“ Holčík. Na toto klăní
bylo kvalitně zadělăno, pro Žraloky typickou, falešnou formou a
na hře ve skupinové făzi to bylo znăt. Hlavička, pověstný svým
přihravačským umem, intenzivně dostăval Holču do tempa, aby
v případném pavouku byla již forma opravdovă, nikoliv falešnă.

Skupinu se po těžkých bojích přece jen podařilo ovlădnout
bez ztrăty setu a mohli jsme tak vstoupit do bran vyřazo-
vacích bojů. Jakožto vítězové skupiny năm padla do klína asi
tříhodinovă pauza, poskytující prostor k rozebrăní zmíněného
kvalitního příjmu na straně Hlavičky, a dokonce zbyl i čas na
analýzu útočných pozic, jak těch standardních, tak především
těch méně standardních, kupříkladu z oblasti koncové čăry.
Holča mohl také nabrat potřebné psychické síly a rozdat păr
rad, jak si poradit na příjmu, který se vskutku stal středobodem
podaného výkonu.

V prvním i druhém kole pavouku jsme nad soupeři měli
herní převahu a kvalitními výkony okořeněnými velkou porcí
štěstěny jsme postoupili do semifinăle. To se bohužel neslo
v hesleȷ „Jak dva stateční nevybojovali titul v Poděbradech!“
Zăpas totiž začal servisem soupeře, který jako první obrătil
strategii a místo na Hlavičku směřovali systematicky své podăní
na Holču. Bohužel, Hlavička si v tento moment vybral asi
šestibodové slabší okénko, a nejen na nahrăvce vlastně nefun-
govalo vůbec nic. První set jsme tak prohrăli rozdílem třídy.
Druhý set již byl vyrovnanější, ale v koncovce se năs štěstí už
rozhodlo opustit, a tak năs po dvou poněkud nešťastných setech
čekal souboj o bronz. Zăvěrečné klăní dne se pod taktovkou
Holči opět neslo v naší režii a Holča výrazným výkonem dotăhl
Hlavičku na bednu, za čež mu năleží všechna čest.

Děkujeme pořadatelům za krăsný turnaj a těšíme se na případné
další účasti!

Zvýšené žraločí hemžení v
červencovém svátečním týdnu.

By ONDŘEJ BENEŠ, JOSEF BENEŠ, 01.08.2022

Úvodní týden v červenci je pro Žraloky vždy nabitý akcemi
a ani letos tomu nebylo jinak. Do sedmi dní okolo svătku
Věrozvěstů a mistra Jana Husa spadly hned tři velké akce. Na
obrození Polabské Ligy navăzal plynule a bez otălení Kemp, a
po pěti dnech intenzivního kultivovăní těla i mysli se někteří
kempaři, včetně několika zăstupců BVC Žraloci Pňov-Předhradí,
vydali na Český Pohăr 1*, kterého se zhostila skvadra kolem
Beachvolejbalu Poděbrady a proběhl v areălu Poděbradského

jezera.

Năsledujících několik textíků je soubor zprăv z těchto tří
akcí a ačkoliv je rozsah příspěvku delší než obvykle, věříme, že
naše věrné čtenăře to neodradí. Pokud by snad text byl příliš
hutný, je možné nahlédnout do fotogalerie a projít vybrané akce
prostřednictvým fotek.

1. Polabskă Liga – Revival

2. Kemp 2022 (fotky na vyžădăní)

«. Český Pohăr 1* v Poděbradech

Polabská liga Revival
Dvouleté bublăní v kuloărech klubu vyvrcholilo o víkendu
02.-0«. července v Revival Polabské Ligy v Pňově-Předhradí.
Skupina mladých a mladších žralůčků tak navăzala na téměř
dekădu staré turnaje, na které kdysi jezdili pískaři z blízka
i daleka. Năsledujíc heslo, kterým se Žraloci řídí nejen na
antuce, ale vlastně i ve všech ostatních zăležitostech, tedy že
"vítěznă sestava se nemění", i tato Polabskă probíhala podle
osvědčeného scénăře. V sobotu proběhl turnaj žen a mužů,
zatímco mixový turnaj si pořadatelé nechali na neděli.

Úvodní obavy, že odmlčení se bylo příliš tăhlé a Polabskă
Liga v Pňově–Předhradí se z povědomí volejbalových nadšenců
již vytratila se naštěstí nepotvrdily a účast byla přinejmenším
důstojnă. Jak mužský, tak mixový turnaj proběhl “v plné
polní” a u žen i přes nečekané odhlăšení dvou dvojic do turnaje
vstoupilo devět părů. I když se někdy může zdă, že Žralokům
schăzí hloubka hrajícího kădru, s postupujícími léty se ukazuje,
že ten organizační se vlastně rozrůstă, a tak areăl spolu s
Klubovnou u Ručouna nabídl za vedení tří grăcií Lenky, Blăži
a Jitky účastníkům vskutku famózní zăzemí. Když se k tomu
přidalo zkušené vedení turnaje v podăní Romana Šimečka,
kterého v sobotu doplnil odpočívající Víteček a v neděli jeho
mladší bratr David, răzem je zadělăno na volejbalové klăní, za
které by se nemuseli stydět ani ve větších areălech po ČR i v
zahraničí. Ředitelé turnaje dokonce překvapili v sobotu răno
účastníky systémem, který byl dle našeho nejlepšího vědomí k
vidění naposledy na ME U22 201« v Turecku, totiž hrou na tři
vítězné sety do 11 bodů. Hrăči tak vlastně neustăle prožívali
ono koření volejbalu, tedy koncovky jednotlivých setů. Ohlasy
byly sice lehce smíšené, ale protože převažovaly ty kladné, tento
systém by se dalo pro potřeby Polabské Ligy od teď poklădat za
osvědčený.

A volejbalovă pohoda jako by prostoupila všechny hrăče a
hrăčky, vyburcujíc některé k výkonům, které u nich dlouhé roky
nebyly k vidění. Jedna z dvojic, kterou by šlo takto vyzdvihnout
je znovuzrozené duo Marek “Harley” Strnad a Jarda Choutka.
Prăvě tato dvojice vzešla z původních Polabských lig a Harley,
který jako by se rozpomněl na tehdejší fyzickou formu, všem
připomněl, že podcenit jeho volejbalové schopnosti může
přinést nemilé důsledky. Bohužel, los této dvojici nepřăl, a
tak se musela smířit s 9. místem v turnaji, které však Ti
znalí zăkonitostí hry pod vysokou sítí čtou jako vlaštovku pro

https://bvc-zraloci.rajce.idnes.cz/Polabska_liga_Revival/
https://bvc-zraloci.rajce.idnes.cz/Cesky_pohar_Podebrady_bratri_Benesovi/
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nadchăzející ročníky.

Ačkoliv u žen nastoupilo do turnaje “pouze” 9 părů, kvalitě
hry to neubralo a tato čăst turnaje nabízela celý den jeden šlăgr
za druhým. I přes několikero překvapení ve skupinové făzi,
konečné pořadí dopadlo tak, jak předvedenă hra napovídala.
Na spodní příčce bedny po tuhé bitvě v semifinăle a zăpase
o třetí místo skončila dvojice Kăča s Terkou, které za nămi
přijely až z kroměřížské Bajdy a ukăzaly năm polabanům jak
se špílí na Hané. Finăle ke spokojenosti domăcích příznivců
ovlădla dvojice Anik s Vendy, kterým se podařilo udolat Silvu
s Kačkou, které jim rozhodně nic nedarovaly a finălový zăpas
tak byl opravdovou třešničkou na dortu.

U mužů se bohužel domăcí dvojice, kterých do turnaje
nastoupilo několikero, nechali lehce zastínit těmi z Prahy a
Poděbrad. Nejlépe skončila, místními šeptem vyslovovană, dvo-
jice Beneš–Beneš, kteră v malém finăle zdolala duo Hlava–Zvíře.
Obě tyto dvojice tak alespoň podrželi čest pořădajícího klubu.
Velké naděje kladené do z tří čtvrtin domăcí dvojice Măťa–Óňa
totiž přišly vniveč a o dvojici Bojka–Ondra nelze říci nic
vyjma slov zklamăní. Již zmíněným projevem se z dvojic,
které skončili mimo bednu, nedali zahanbit pouze Harley s
Jardou. Finăle mužské čăsti, stejně jako v ženské, nabídlo
to nejlepší, co bylo této slunečné soboty k vidění. Z velké
bitvy vzešli nakonec vítězně Lukăš s Petrem, kterým zbyl v no-
hăch a hlavăch dostatek sil, aby udolali své soky Matěje s Kubou.

Nedělní objemnější mixovă čăst (16 dvojic) nabídla často
nové a jindy naopak znămé a v podstatě standardní dvojice.
Příkladem může být dvojice novomanželů Pavelkových, kteří
sice skončili na 5. místě, ale s jistotou lze tvrdit, že ten den to
na kurtě nejvíce slušelo prăvě jim. Malé finăle tohoto turnaje
ovlădla dvojice Lukăš–Băra, kteră porazila Žralokům dobře znă-
mou dvojici Kryštofa s Ivčou. Finăle pak nabídlo souboj prăvě
nově vzniklé dvojice Kostíka s Terkou a již zaběhlého tandemu
Ondry s Vendou. Holkăm z Hané se tak na předhrăďském písku
zjevně líbí, protože Kostík s Terkou finăle ovlădli a zaslouženě
vystoupali na nejvyšší stupínek. Nutno dodat, že Venda, kteră
během víkendu vystřídala oba sourozence Anika s Ondrou,
byla dle vlastních slov spokojenější s výkonem sestry, spíše než
bratra, což potvrzuje i výsledkovă listina. Tak či tak, všichni
účastníci na konci dne, byť unavení, oplývali úsměvem a turnaj
tak byl zhodnocen jako úspěšný.

Žraloci by tak tímto chtěli poděkovat všem, kteří năm dali
důvěru a přijeli se bít nikoliv o slăvu a prize-money, ale o
uznăní soupeřů a volejbalovou čest. Věřte, že i năm se turnaj
velmi líbil a započaté dílo hodlăme v příštích letech dokonat.
Můžete se tak těšit na další díly Polabské Ligy, doufejme, že za
podobně hojné účasti. V příští sezóně dojde určitě na rozšíření
o minimălně jeden či dva turnaje, aby pojem liga nabyl svého
plného významu.

S přăním úspěšného pokračovăní volejbalové sezóny 2022,
Vaši Žraloci.

Kemp 2022
Ihned po zakončení mixového klăní v rămci Polabské Ligy –
Revival a rozloučení se s účăstníky byl čas na přípravu areălu
pro nadchăzející Kemp. Početnă skupina složenă z členů klubu,
ba dokonce už i některých dalších Kempařů, se po krătkém
spočinutí a potřebném posilnění se tlačenkou s pivem vrhla
na intenzivní srovnăní kurtů a další nutné přípravy. Kemp,
vzniknuvší jako ryze klubovă zăležitost pro mladé a nejmladší
Žraloky, totiž již ve svém 18. ročníku nese určité volejbalové
tradice a hodnoty, a proto pískové kurty, které jsou po pět dní
naším domovem, je třeba si hýčkat.

Pod vedením šéftrenéra Holčí a za dohledu Pepy a Petra
Benešů tak během svătečního červencového týdne kempaři za-
žili vše včetně neodmyslitelných rybiček a rybăřů, dopoledních
drillovacích a odpoledních herních tréninků a samozřejmě také
čtvrtečního Kempového turnaje. Zde by se dala najít jedna mală
kaňka na letošním Kempů a tou byla poněkud volatilnější účast
některých přihlăšených, a především absence na zăvěrečném
Kempovém turnaji. I to byl důvod proč letos neproběhl turnaj i
v pătek dopoledne, jak je zvykem. Na to však v příštím roce
organizătoři jistě pružně zareagují, a tak se svým rozsahem
tento mixový turnăjek navrătí do osvědčených rozměrů.

Tradiční čtvrteční maškarăda, kterou letos opepřil Hlava
svým novým milăčkem, tj. JBL reprăk takové velikosti, o které
se năm doposud ani nesnilo, byla taktéž velmi podařenă ba
dokonce poučnă. Letošní téma – Năboženství – totiž podnítilo
několikero zajímavých proslovů či krătkých přednăšek. Příkla-
dem by mohla být ta z úst Davsona a Šimona týkající se termínu
Genuis Loci. Nutno dodat, že na păteční exibiční šestky jsme
se sice na kurtě sešli, ovšem kvůli nepřízni počasí a vrtkavé fyz-
ické formě některých bylo nakonec rozhodnuto, že ve prospěch
našeho zdraví bude lepší tuto klasickou položku v kempové
agendě letos vypustit, a raději do úplnosti zhodnotit proběhnuvší
Kemp ve skrytu terasy, netrpělivě vyhlížejíc păteční řízek s kaší.

Kemp Staff, jak ten seniorní, tak ve stavu učňovském, všem
Kempařům děkuje za předvedené výkony a podílení se na
držení tradice, kteră pro Žraloky definuje svătek Věrozvěstů a
vstup do prăzdninové čăsti sezóny.

Příští rok na viděnou!

Český Pohár 1* v Poděbradech
Víkend po Kempu je již téměř tradičně zasvěcen naší účasti
na ČP na Poděbradském jezeře. Tentokrăt Žraloky, díky
shovívavosti pořadatelů, reprezentovaly dvě dvojice. V păteční
kvalifikace se udăl další revival, totiž účast bratří Benešů, a
v sobotu díky divoké kartě mohli do hlavní soutěže naskočit
Holča s Ondrou.

Po úspěšně zvlădnutém Kempu, vždyť již v úterý večer
služba odvăžela do třídírny skla «7 flašek prosecca, se čekalo na
další dobré výsledky. Bratři v pătek, za mohutné fanouškovské
podpory, tato očekăvăní splnili, když porazili do kvalifikace
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nasazené jedničky a těsně prohrăli (15ȷ1«) v tie-breaku o přímý
postup. Další možnosti opravy již nevyužili z důvodu naprosté
fyzické a psychické vyčerpanosti a postup přenechali mladé
perspektivní generaci i vědomím toho, že hlavní síla Žraloků
nastoupí v sobotu díky Ondrovi s Holčou.

Tato očekăvăní se, bohužel, vůbec nepotvrdila. V prvním
kole totiž proti mladé dvojici z PBT, kdy jednoznačně v zăpase
kralovali, jelikož vedli 1ȷ0 na sety a 19ȷ16, nakonec nezvlădli
dlouhou koncovku druhého setu a năsledně prohrăli tříbodovým
rozdílem také v tie-breaku. V opravném kole pak nestačili na
česko-jihoafrickou dvojici Wiliams-Štoček, kdy i přes kladné
zăblesky v prvním setu, nakonec prohrăli 0ȷ2. S turnajem se tak
rozloučili sice až po obědě, ale to pouze díky stylu rozlosovăní.

Je smutné konstatovat, že jediné vítězství Žraloků tak
zajistili svým entuziastickým výkonem opět jen bratři Benešové.
Klubovă reprezentace na písku tak mă co zlepšovat a můžeme
jen tiše doufat, že do MČR klubů, konaném v prvním zăřijovým
víkendu v Praze, najedou chlapci v lepším rozpoložení. Svoji
stopu v turnaji také zanechali další tradiční účastníci Kempu
Jindra s Kostíkem, kteří propadnuvší v pătek davovému šílenství
nejen dali vše do podpory bratří Benešů, ale v sobotu také došli
ze zmíněných dvojic nejdăle a obsadili 9. místo.

Kempaři 2022

Dvojice Beneš-Beneš

Dvojice Beneš-Holčík

Jívák po pětatřiceti letech
By JOSEF BENEŠ, 01.08.2022

Poslední červencovou sobotu se năš žraločí šestkový tým
zúčastnil coby přípravy na nadchăzející sezónu tradičního
osadního turnaje na Jívăku. Nastoupili jsme v nekompletní
sestavě, chyběla celă řada opor, o to snadnější bylo do kădru
zařadit mladou krev Davida Beneše na libero a navrătilce
krajănka Ondru na năhru. Turnaje se po deštěm zpožděném
začătku zúčastnilo 6 týmů rozdělených na 2 skupiny po třech.
Nutno podotknout, že úroveň týmů byla velmi dobră.

Ve skupině jsme všechny zăpasy vyhrăli bez zavăhăní 2ȷ0.
Jedinou kaňkou tak do té doby bylo zranění střeďăka Koudyho,
který mă zlomené kůstky v dlani, což ho vyřadí s potřebnou
rehabilitací na 5-6 týdnů ze sestavy. Spanilă jízda pokračovala
i v semifinăle, kdy jsme po dobrém výkonu porazili extraligový
tým U20 z Nymburka. Năš finălový soupeř, domăcí tým Jívăků,
nastoupil v kombinované sestavě pod vedením příbramského
ligového universăla Hulpacha s maximălním úsilím nechat
putovní broušený pohăr na domăcí půdě. Hrăl se moc hezký
volejbal, v koncovce 1. setu byli šťastnější Žraloci, ve druhém
naopak soupeř, a tak se rozhodovalo až v tiebreaku. V něm
Žraloci několikrăt nesložili důležité body a prohrăli 15ȷ11.

Absolvovali jsme velmi dobrou přípravu, začlenění mladé
krve se podařilo, poděkovăní patří pořadatelům za bezvadně
zvlădnutý turnaj, Koudymu přejeme brzké uzdravení a năvrat
na kurt a všechny naše příznivce zveme na 1. kolo podzimní
sezóny, aktuălně naplănované na «.9. 2022 v Kolíně.
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Neni osada jako osada.

Pečky na dráze - Hawai
By ONDŘEJ BENEŠ, 27.08.2022

Letošní, 11. ročník mixového turnaje »+2 v Pečkăch na
drăze se konal v trochu netradičním termínu 20. srpna a Jătra
Staré Dămy si ho opět nemohl nechat ujít. Tento tým složený
před lety z iniciativy Marka Harleye Strnada letos přivítal do
svých řad také Honzu Filipa, který tak konečně mohl naskočit
vedle písku také na hřiště antukové, tolik znămé především jeho
otci Vaškovi Filipovi. Ten samozřejmě nezahălel a na odpolední
făzi turnaje dorazil počastovat svého syna několika kritickými
glosami. Dăle tým složený z Măti Kudrny, Venduly Jančíkové a
sourozenců Benešových (A+O) doplnil také Pepa Beneš, který
tak nahradil Filipa Vaňka, který toho času odolăval nătlaku
covidovému. Na papíře tak bylo zadělăno na slušný výsledek.

Kvůli hrozící nepřízni počasí byl turnaj sehrăn v lehce
zrychleném režimu, navíc na poslední chvíli vypadly dvě
družstva, a tak turnaj příjemně odsýpal. To však vzhledem
ke gastronomickým možnostem v podobě udírny, grillu, baru
a výčepu všichni hrăči a přihlížející kvitovali. I Jătra Staré
Dămy, nalosujíc si tříčlennou skupinu C, tak po rychlém a
vítězném úvodu měly prostor nasăvat skvělou atmosféru turnaje
a spřădat plăny na vyřazovací boje. Branami čtvrtfinăle se
zdařilo Žraločímu výběru projít bez ztrăty setu a v semifinăle
už vyčkăval tým Chotusice, tradiční účastník Mixu v Pečkăch.
Ačkoliv chotusický vălec vskutku vălel a získal první set, ve
druhém už trochu zpomalil a Jătra Staré Dămy tak díky lepšímu
součtu bodů z obou setů mířili do finăle. Semifinăle však
připomnělo také dlouhodobě přetrvăvající rozdíl v přístupech
obou generací rodiny Benešových a tak, bohužel, nechybělo ani
tradiční "krutihlavství" na straně jedné a jízlivé odsekăvăní na
straně druhé. Do finăle se soupeřem To Măš Jedno, se kterým
byly poměřeny síly už ve skupině, se tak po urovnăní sporů
nastupovalo ve vítězné sestavě s Honzou Filipem. Vzhledem
k ospalému začătku všech na hřišti by projev lavičky, tedy
Josefa Beneše, šlo nejlépe připodobnit lvu v kleci, a protože

slabý start se už nepodařilo dohnat, po ztrătě 1. setu byl již lev
vypuštěn na plac. A bylo to znăt. Vítězství v druhém setu tak
přihlížejícímu areălu zajistilo tie-break, který nemůže chybět u
žădného pořădného finăle. V něm se hrăl vyrovnaný volejbal
plný krăsných volejbalových momentů a bylo tak na co koukat.
Bohužel pro Jătra Staré Dămy se potvrdila stară znămă mantra
všech žăkovských trenérů, totiž, že "někdy jim to stačí půjčit",
a tak finăle po velmi slabém zăvěru od obou hlavních smečařů
Ondry a Pepy ovlădl zaslouženě tým To Măš Jedno.

Zăhodno je ještě zmínit, že onen jedenăctý ročník za-
počítăvă pouze novodobé dějiny tohoto jinak o mnoho let
déle se opakujícího turnaje, který se ve Středním Polabí těší
skvělému jménu. Stejně jako mnohé, co se v Pečkăch udă
okolo volejbalu, je i prăvě tento osadní turnaj zăsluha dvojice
Petr Kladivo a Jaroslav Pešl, bez kterých by areăl v Pečkăch na
drăze snad ani nestăl. Vložené úsilí a čas těchto dvou pănů bylo
tak dle zăsluhy v rămci odpoledního programu oceněno mj. i
starostkou obce Pečky, kteră oběma předala plaketu s oceněním
za celoživotní zăsluhy o volejbal v Pečkăch. Velkou odměnou a
zadostiučiněním je pro toto duo jistě také vědění, že pečecký
volejbal zůstane v těch sprăvných rukăch, jak je vidět z péče a
aktivity nastupivší generace zastoupené nejvýrazněji Helčou,
Laďkou, či Lenkou i dalšími členkami a členy volejbalu Peček.

Organizătorům turnaje vřele děkujeme za opět krăsné srp-
nové klăní a pečeckému volejbalu přejeme mnoho dalších
krăsných, nejen volejbalem, prožitých let.

Jătra Staré Dămy

Člănek z pera zăstupkyň Volejbalu Pečky k přečtení zde.
Album z fotoaparătu organizătorů naleznete zde.
Păr střípků z telefonu Lenky Benešové k prohlédnutí zde.

JSD opět spolu na antuce.

http://volejbalpecky.cz/byla-to-hawai-%f0%9f%8f%96/?fbclid=IwAR3gxqcaXe-tUQx1kKIiHWi4NLlCWPjqEAb6mJwzOY9gOqWiNMMvZGZbCtQ
https://volejbalpecky.rajce.idnes.cz/Pecky_MIX_2022/
https://bvc-zraloci.rajce.idnes.cz/Mix_Pecky_na_draze_2022/
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Žraloci na ledě
By ANNA BENEŠOVÁ (C), 27.08.2022

Úterý 2«. srpna byl pro klub BVC Žraloci významným
mezníkem v naší historii. Žraloci, kteří se do této doby věnovali
výhradně letním sportům, totiž odehrăli svůj první hokejový
zăpas v Rybníkové lize. BK Žraloci v sestavě Ondřej Beneš,
Matěj Kudrna, David Beneš, se pod vedením zkušeného asis-
tenta Kryštofa Kocănka, a o něco méně zkušenější kapitănky
Anny Benešové, utkali s 5. týmem loňské soutěže Druhă lajna.

Příprava na zăpas byla pečlivă, v týmovém autobusu se
nastudovala pravidla a čăst týmu zajăsala, že jejich běžný
handicap, totiž střelba příklepem či vůbec proti brankăři, je
tentokrăt nebude brzdit. Asistent kapităna a zăroveň ambasador
Pilsner Urquell připravil jednu týmovou plechovku na stmelení,
čímž se týmový duch jen upevnil a byli jsme připraveni na výhru.

Ta se năm ale po năstupu na led rychle začala vzdalovat. V
prvních minutăch jsme rychle zjistili, že nastudovăní pravidel
năm nebude k ničemu a střílení branek zpoza půlky je nejen
povoleno, ale také často využívăno. Inkasovali jsme rychle
několik branek a naše odhodlăní zchladlo stejně rychle jako naši
fanoušci, Žraločí ultras, toho dne na tribuně zatoupenými bratry
Benešovými a klubovým maskotem Romanem Šimečkem. K
zastavení soupeře nepomohlo ani păr obětavých pădů naší
kapitănky, kteră zahăjila taktiku „zalehni puk a nedostaneš
gól“, jejíž jediným výsledkem byl ale pouze lehký otřes mozku.
Poté jsme ale zařadili druhý stupeň a trpělivou hrou, rychlým
bruslením a šikovnou hrou dvojice Kocănek, Beneš O. jsme po-
malu začali soupeře dotahovat. K výše jmenovaným se gólově
přidal i Beneš D. a neprostupnou obranu zařídil Măťa Kudrna.
Týmovým výkonem jsme tedy zakončili první půli rozdílem 7ȷ9.

Posilněni silným zăvěrem první půle jsme vlétli do té druhé.
Soupeř se, ale nenechal zastrašit, znovu ukăzal zkušenosti s
malým hřištěm, a také díky notné dăvce štěstí se mu podařilo
odskočit znovu o několik gólů. Žraločí ploutve ovšem znovu
zabraly a díky šikovnosti našich hrăčů jsme opět manko stăhli.
Soupeř se však nenechal rozhodit. Zăvěrečné minuty kontrolo-
val dlouhými přihrăvkami puk a nepustil năs ke hře, tudíž jsme
už nestihli gólovou mezeru docvaknout a zăpas skončil prohrou
18ȷ22.

Nezbylo než podat ruce a jít s věrnými fanoušky probrat
těžkou prohru k onomu plzeňskému pulitru do Lokalbloku u
Portheimky. Ostřílení kmeti i mladí hoši se shodli, že největším
problémem byla chybnă taktika, nezkušenost s malým hřištěm
i menším počtem hrăčů. Přeci jen, celý tým je zvyklý spíše
na velký hokej pod křídly týmu z Generali. Příští úterý tak v
dalším zăpase budeme o kus moudřejší a uvidíme, jak se năm
podaří překvapit aktuălně 1. tým tabulky Off Ice Rats. Pro
všechny Žraločí ultras začínăme tentokrăt v dřívějším časovém
slotu, tedy v 18ȷ«0 na stadionu Icerink ve Strašnicích!

Dres BK Žraloci

Dosmečná - 20. ročník
By BVC ŽRALOCI, 28.08.2022

Další pískovă sezóna je už téměř za nămi, ale naštěstí
opravdu pouze téměř. Tento víkend proběhlo v Jihlavě Mistro-
vství České republiky žen a mužů. Tam jsme napjatě sledovali
finăle, ve kterém proti sobě nastoupili dva velcí kamarădi Jindra
Zavadil s Kubou Šépkou. Žralokům může toto duo být znămé z
Kempů, kde se mimo jiné zapsali například ztvărněním postav
Štefana a Barbory ze slavné písničky Svěrăka a Uhlíře.

Příští víkend budou mít Žraloci taktéž na pilno. Skupina
osmi reprezentantů (2 ženské a 2 mužské păry) se rozjedou na
Pankrăc na Mistrovství České republiky Klubů, zatímco naši
hoši se vydají na horkou, kolínskou půdu v rămci krajského
přeboru ve volejbale. Jak se komu dařilo, budeme naše čtenăře
jistě informovat.

Druhou zăřijovou sobotu poté konečně dojde na onen zlatý
hřeb sezóny. Opravdové klăní na život a na smrt, na které
všichni, více či méně, netrpělivě čekăme. Jednă se o letos
jubilejní, 20. ročník Dosmečné, tedy klubového turnaje o
krăle a krălovnu pískových kurtů v Pňově-Předhradí. Veškeré
doplňující informace budou členům rozeslăny prostřednictvím
e-mailu. Doplnění připraveného občerstvení je z řad členů vždy
vítăno. Jak je znămo, Žraloci jsou věčně hladoví jak po výhře,
tak po domăcí buchtě.

Ti z Văs, kteří zatím neprocitli a nestali se členy místního
beachvolejbalového klubu, avšak troufali by si vskočit do těchto
hlubokých vod mezi Žraloky a zkusit ukousnout titul krăle,
či krălovny, nezoufejte! V případě opravdového, planoucího
zăjmu se ozvěte na e-mail v pozvănce a my Văs zařadíme na
listinu zăjemců, resp. năhradníků. V případě, že se specifickým
systémem omezenă kapacita turnaje nenaplní, Văs rădi mezi
sebe přivítăme a můžete se o tento prestižní titul poprat s nămi.
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Všechny příznivce plăžového volejbalu v Pňově-Předhradí
tímto srdečně zveme na tento beachvolejbalový svătek, tak
nevăhejte a přijďte očíhnout, jak to tady v Předhradí u jezera
pod onou vysokou sítí plăcăme.

Brzy na viděnou!
BVC Žraloci

Letos Păja Zvěřinovă neměla čas na plakăt...

Dvě velkolepé premiéry, aneb střídání
generací

By PETR BENEŠ, 05.09.2022

V sobotu «. zăří vypukla novă sezóna volejbalistům Žraloků.
A hned si naložili pořădný năklad. Kromě prvního kola na
půdě Kolína se rozhodli obsadit také mistrovství republiky
klubů v beachvolejbale. Toho se zúčastnili Martin Hlavatý,
Ondřej Beneš a Michal Růčka. Když k tomu připočteme
rozsăhlou marodku v podobě zranění Koudyho, Filipa a absenci
Heřmănka, tak měli Žraloci problémy sestavit šest zdravých
chlapů na văl.

Jako prozřetelné se ukăzalo zařazení nových mladých tvăří
na žraločí soupisku. Honza Filip a David Beneš se ukăzali ve
výborném světle, ale nepředbíhejme.

Do zăkladu v prvním zăpase nastoupili Žraloci v năsledující
sestavěȷ

Slăva na nahrăvce, na univerzălu Víťa, na bloku Măťa s
Pepou B. a na smeči musel vypomoci jindy libero Harley a Petr
B. Honzík s Davidem byli připraveni na střídačce.

Po oboustranně rozpačitém úvodu prvního setu se první
oklepali Žraloci a když přestali kupit elementărní chyby, dovedli
s přehledem set do vítězného konce. Na začătku druhého setu
zaúřadoval Slăva na servisu a Žraloci brzy vedli 5-0. Místo toho,
aby soupeře dorazili, naopak polevili v pozornosti a nechali
soupeře rozehrăt. Výsledkem byla ztrăta setu v koncovce. V
năsledujícím dějství se Žraloci nedokăzali vyrovnat nadšeně

bojujícím domăcím a set rovněž ztratili. Do čtvrtého setu
nastoupil David na smeč místo Harleye a tento překvapivý
krok pomohl Žralokům k zastavení nadvlădy Kolína na hřišti
a posunul zăpas do tie-breaku. Ten však Žraloci ztratili, když
byli horší na přihrăvce i na útoku.

Po dlouhém, ale prohraném prvním zăpase se před Žraloky
rýsoval těžký úkol. Po pěti setech starší hrăči Žraloků, zejména
Petr, postrădali sílu, a tak se před Žraloky rýsovala další prohra.
Hrající trenér Pepa naštěstí udělal několik změn v sestavě.
Harley se vrătil na libero a místo něj nastoupil do zăkladu
na smeč Honza Filip. Do týmu zavăl svěží vítr a Žraloci
urvali první set druhého zăpasu pro sebe. Na začătku druhého
setu, kdy Slăva vysunul střelbou do kůlu Petra, který před tím
přihrăval servis soupeře uprostřed hřiště a ve svém zbědovaném
stavu nebyl schopen balon ani přendat přes, došlo k hlasité
výměně năzorů a Slăva na výtku Petra reagoval, že už to
vícekrăt neudělă. Pepa na situaci reagoval velice citlivě a nabídl
Petrovi střídăní za jeho syna Davida. A tak došlo k pamătnému
okamžiku střídăní generací. A nutno dodat, že změna zabrala.
Hrăči na hřišti se díky absenci „starého bručouna“ Petra uklid-
nili, příkladně bojovali a mladíci dokonale využili svou šanci.
Honza v zăvěru druhého setu ukăzkově loboval svou slabší
levou rukou po lajně a důležitý balón složil. David si zase v
průběhu třetího setu pohrăl s obranou Kolína, když „beachově“
loboval do volného místa po dlouhé diagonăle. Ostatní hrăči
na hřišti mladíkům bezvadně pomăhali, zlepšili hru v poli a
byli to naopak Žraloci, kdo využili únavu soupeře. Sečteno
a podtrženo, druhý zăpas skončil jednoznačným vítězstvím
Žraloků «-0. Další dobrou zprăvou byl i výkon Víti, který po
dlouhodobé nemoci vypadal už k světu a při síle, když tvrdil
muziku na útoku i smečovaném servisu. Harley ukăzal, že umí
být přínosem na svém postu libera. Slăvek, Măťa i Pepa odvedli
solidní odpovědné výkony, a tak v tăboře Žraloků nakonec
převlădă spokojenost se získanými čtyřmi body.

Příští týden mají Žraloci volno. Odložili si utkăní s
Církvicemi na konec zăří kvůli vrcholu beachové sezóny v
podobně tradiční Dosmečné. Fanoušci tak mohou vidět své
oblíbence až v sobotu 17. zăří na hřišti v Benătkăch nad Jizerou.

Výsledky první a druhé kolo dne «.9.2022ȷ
Kolín „B“ - Pňovȷ «-2 (-20, 21, 21,-18, 9)
Kolín „B“ - Pňovȷ 0-« (-16,-21,-11 )

Kolínu nelze upřít pěknou antuku.
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Osm statečných na Pankráci
By ONDŘEJ BENEŠ, 12.09.2022

Ačkoliv titulek člănku může leckomu evokovat onen leg-
endărní film o sedmi pistolnících, kteří se postavili bezprăví
na divokém zăpadě, je bohužel nutné konstatovat, že souhrnný
výkon žraločí repre na pankrăckém písku legendărní rozhodně
nebyl. Trocha kontextu, v sobotu (02.09.) a neděli (0«.09.) se
konalo ČEZ Mistrovství ČR klubů 2022 v plăžovém volejbale
a Žraloci se po dvouleté odmlce rozhodli sedmého ročníku
tohoto turnaje účastnit. Soupiska byla năsledujícíȷ

Ženy #1ȷ Anna Benešovă, Vendula Jančíkovă
Ženy #2ȷ Lucia Šídlovă, Leona Benešovă
Muži #1ȷ Michal Růčka, Jan Krba
Muži #2ȷ Martin Hlavatý, Ondřej Beneš

S výpravou se do Prahy vydaly ještě Băra Masopustovă v
roli případné năhradnice a Kăja Kvasničkovă, kterou se díky ad-
ministrativnímu pochybení sprăvního výboru klubu nepodařilo
na soupisku dostat. Obě však při prvních balónech kvitovaly
roli pozorovatelek a shodly se, že pokud do tohoto turnaje
nastoupí, nejdříve se tak udă až za rok.

Ačkoliv păteční trénink proběhl v năladě uvolněné a zdălo
se, že na turnaj jsme řădně připraveni, ihned při příjezdu na năs
čekalo păr překvapení. Nově bylo totiž nasazení dvojic (#1 a
#2) nikoliv v moci týmových funkcionăřů, nýbrž se odvíjelo od
žebříčku ABV. Tato zprăva pokazila nejvýrazněji răno Hlavovi,
kterému ihned došlo, že to bude prăvě on s Ondrou, kdož budou
vhozeni do klece mezi lvy jako 1. dvojice mužů, a ne naheco-
vaný Ručoun jak bylo zamýšleno. Naopak Michalův parťăk
Krbič jen tiše hlaholil slova uspokojení. Od poslední účasti
došlo také ke změně hlăšení týmů na jednotlivé zăpasy. Nově
lze na každý zăpas, tj. dvě utkăní žen i mužů a jedno utkăní
mixové, pokaždé obměnit složení dvojic. Díky souběžnému
utkăní našich hochů s Kolínem (KP-2) a bohužel obecně užšímu,
klubovému kădru žen nebylo, jak této progresivní změny využít
v năš prospěch. Na zăvěr năm bylo ještě oznămeno, že mixovvý
duel se hraje pokaždé, a ne pouze při rovnosti bodů, jak tomu
bylo v minulých letech.

Ona dvouletă pauza se také ukăzala být jako nemoudrý tah,
jelikož nasazení se počítalo na zăkladě umístění posledních 2
let, a tak jsme vstupovali spolu se Sokolem Brno do turnaje bez
jediného bodu. Do naší skupiny B năm byly přiděleny družstva
domăcího Pankrăce, Střešovic, a prăvě Sokola Brno. Narozdíl
od Brna, kde žebříčkové umístění hrăčů a hrăček na soupisce
bylo v kontextu ostatních klubů vesměs "normălní", năm z
tohoto srovnăní jasně vychăzelo, že do turnaje vstupujeme jako
naprostí outsideři. Nutno dodat, že do prvního zăpasu năs to
ale nikterak netrăpilo. Ba naopak, byl to jev, který je năm s
přibývajícími roky na písku stăle více znămý. Jak ale ukăzaly
první zăpasy, ukočírovat hlavu a nepoddat se těmto papírovým
předpokladům se hned z úvodu podařilo pouze chlapcům od

Radhoště, Ručounovi s Krbičem.

Pouze ti si podrželi svoji svérăznost a jak poznamenala
Venda, když po sobě valašským přízvukem volăteȷ "pičo, dej
to na síť", na čež se ozve "pičo, măš to tam, sekej", vlastně
nejde prohrăt. U ženských reprezentantek jsme naopak mohli
vidět jak se jindy uspořădaný výkon a dravý herní projev, ze
kterého je cítit volejbalovă myšlenka, zřejmě někde zatoulal.
Namísto něj šlo pozorovat spíše zakřiknutý herní styl, který se
vůbec neblížil tomu, co určitě i holky sami od sebe očekăvaly.
Nutno dodat, že soupeř nenechal nic năhodě a naše jedničky
Anik–Vendy tak nastoupily proti dvojici Hermanovă–Štochlovă,
což uznejme, by v daný den bylo nad jejich síly tak, či tak.
Holky ale odchăzel ze zăpasu s hezkým zăžitkem. Podařilo
se jim několikrăt české jedničky nachytat, např. Anik vyfikl
jedno či dvě esa Băře Hermanové. Ta později strhla oči celého
areălu, když na pănské sako v mixových duelech smečovala
ten den lépe než Hlava a Ondra dohromady. Nebylo se tedy
za co stydět. I naše druhă dvojice Šídlo–Lea čelily kvalitní
hře dvojice Marcelovă–Šafrănkovă, a tak se vlastně jistému
(zaslouženému) respektu nelze divit. Nikdo však nevěšel
hlavy a všichni vyhlíželi další zăpasy. Bohužel, u Hlavy s
Ondrou tomu co do zakřiknuté hry bylo podobně. Dobrým
příkladem mohla být například výměny kdy sice hoši dobře
vystihli směr útoku, ovšem pak se Hlavson, snad i ke svému
překvapení, rozhodl zpestřit hru a vyzrăt na soupeře ulívkou
na druhou prsty přes. Bohužel tak učinil z úrovně spodní
păsky ve vzdălenosti asi metru od saka, a tak rozhodčímu
nezbývalo nic jiného než pískat dvojăk. Možnă zde měla vliv
ona hra Švédů na mnichovském ME, kteră je poslední týdny
tolik diskutovană mezi beachovými fanoušky, možnă se Hlava
rozpomněl na kluky zrovna vălčící v Kolíně na antuce, ovšem i
on săm se přiklăní spíše k možnosti třetí, že se jednalo o totălní
zkrat. V tomto duchu se bohužel nesl celý zăpas, a tak jedinou
vlaštovkou byl zmíněný výkon dvojice Krbič–Ručoun. Ti se
postavili druhé pankrăcké dvojici, ve které nastoupil vedle R.
Reismüllera Ručounův dobrý znămý P. Rotrekl. Bylo tedy
zadělăno na slušnou podívanou plnou vzăjemného hecovăní
a emočních projevů. Očekăvăní se naplnilo, a i když se v
koncovce druhého setu radovali domăcí, tie-break nakonec
ubojovali Ručoun s Krbičem a uhăjili tak čest Žraloků. V pătém
mixovém souboji totiž sourozenci Benešovi nestačili na dvojici
Šotola–Dominikovă. Zkrătka, start se nezdařil a úvodní zăpas s
týmem Pankrăce skončil 1ȷ».

Ve svých druhých zăpasech holky úspěšně oklepaly úvodní
křečovitost a herní projev se mnohonăsobně zlepšil. Možnă
to bylo i dílem silnější podpory, jelikož na zăpas s týmem
PBT Střešovice dorazil i maskot klubu Roman Šimeček a také
Radka Machăčkovă, kteră díky předăní předsednické funkce
už mă na tyto volejbalové radosti více času. Šídlo s Leou
těsně prohrăli koncovku prvního setu 20ȷ22. V druhém setu
holky předvedly opět dobrý výkon, avšak už se nepodařilo
přebít lehké zklamăní ze setu prvního. Druhý set skončil v
jejich neprospěch 1»ȷ21. Podobný průběh měl i zăpas Anika
s Vendy, kdy holky těsně prohrăly koncovku setu prvního
19ȷ21 a druhý set i zde skončil 1»ȷ21. I u hochů došlo ke
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zlepšení. Hlava dokonce v tomto zăpase stabilně ztrătoval, ale v
klíčových momentech ho nepodržel ani příjem ani spoluhrăč a
proti dvojici Berčík–Poledník prohrăli s Ondrou ve dvou setech.
Díky kulišăcky složeným dvojicím měli Ručoun s Krbičem
možnost poměřit síly s vicemistrem ČR Jindrou Zavadilem a
jeho kamarădem, se kterým pečují o střešovické kurty, Kostíkem
(K. Němec). Občasné přătelské, ale popichující pokřikovăní
z lavičky Žraloků tuto sympatickou dvojici nerozhodilo, a tak
bylo skóre po » utkăních 0ȷ». Poslední mixový duel Žraloci
skrečovali. Předně bylo jasné, že postup do neděle se již konat
nebude a bylo zăhodno pošetřit síly na zăpas o čest se Sokolem
Brno, a navíc bylo na týmové poradě usneseno, že mixy dăvaly
smysl vlastně jenom při rovnosti bodů. Tento přístup se sice
pořadatelům tak úplně nelíbil, ale pravidla ho nezakazují, a tak
žraločí logice nelze nic vytknout. Prohra je prohra, jestli 0ȷ5
nebo (možnă) 1ȷ», to bylo fuk. Zăpas s týmem PBT Střešovice
by se dal shrnout slovyȷ hra dobră, ale přehršel hloupých chyb,
kteră năs stăly přinejmenším několik setů. Tak či tak, narozdíl
od prvního zăpasu, se po tom druhém na sebe mohli Žraloci
podívat do zrcadla a vesměs uspokojivě pokývnout.

V posledním utkăní năs čekal Sokol Brno, který taktéž nic
neponechal năhodě a vyslal proti Žralokům nabité dvojice. Lea
se Šídlem se postavili dvojici Lajkebovă–Koblížkovă. Zăpas
sice skončil ve dvou setech (1«ȷ21 a 15ȷ21), ale holky podaly
slušný výkon, se kterým na zăvěr dne mohly být spokojeny. Anik
s Vendy zase čelily mladé dvojici Tomăšovă–Matouškovă, které
svoji precizní hrou vychăzející ze šestkového, silového stylu
porazily naše děvčata ve dvou setech na 12 a 10. Holky suše kon-
statovaly, že na tuto šikovnou brněnskou dvojici prostě neměly
a shodly se, že přes zimu naberou sílu a fyzičku na šestkăch
v Žižkově, aby příští jaro mohly naskočit na písek a trochu
nabrat formu. Ta letos zkrătka schăzela. Ručoun s Krbičem
se postavili taktéž mladé perspektivní dvojici Maňas–Tezzele.
Bohužel v předchozím zăpase s PBT Střešovice se Ručounovi
ozvalo koleno. Borci tak museli, i přes snahu odehrăt solidní
poslední zăpas, ustoupit již v prvním setu a utkăní kontumovat.
Hlava s Ondrou pak ve svém posledním představení čelili
dvojici Berčík–Dumek. Herní projev v prvním setu byl dobrý
a kluci drželi papírově mnohonăsobně lepší dvojici na uzdě.
Bohužel, po krătké sérii ve středu setu, kde Sokolíci odskočili se
už nepodařilo ztrătu dotăhnout a set skončil 15ȷ21. Ve druhém
setu však Hlavovi odešel příjem, Ondra špatně spravoval a
těžké balóny se nedařilo sklădat. Druhý set skončil 6ȷ21. I
všem hochům tak zanechal poslední duel jasný signăl. Přes
zimu bude nutné se srovnat hlavně fyzicky, aby těla unesla
tréninkový a zăpasový năpor, který musí nevyhnutelně přijít,
măme-li příští rok něco kloudného uhrăt.

Ačkoliv na výsledek Žraloci být hrdí nemůžou, je zde
několik kladů, které si odnăší. Vyjma veskrze pozitivních,
osobních prožitků a potřebného srovnăní svých volejbalových
kvalit se špičkou ČR je tu především vědomí, že jsme jako klub
schopni obsadit v jediný den MČR klubů v beachvolejbale i se
utkat na antuce v krajské soutěži mužů. O tom se năm před
několika lety ani nesnilo. Dăle musíme ocenit fakt, že i přes
aktuălní (ne)formu, se jednotliví hrăči a hrăčky bez văhăní vrhli

do reprezentovăní klubu. To se navíc stalo bez jistoty o úrovni
kvality, které budou čelit, což by se jistě dalo označit za čin
chrabrý. Vždyť Hlava mă v podstatě za rohem dvojnăsobné
otcovství, Lea si odskočila z mateřské, Krbič s Ručounem na
písku je jev svojí četností podobný Halleyově kometě, Anik
străvil léto na lékařských praxích a Vendy s Ondrou se po dvou
letech vrătili z Dănska. Jediný, kdo decănko drží tréninkové
năvyky je Šídlo, ovšem železnă pravidelnost je už také ta tam.
Otăzkou sice zůstăvă, jestli by ochota byla stejnă, když bychom
tušili, proti komu budeme nastupovat, ale o to se už historii
nezajímă. Kapităn Martin Hlavatý může být na svoje družstvo
hrdý, protože jak praví heslo dneȷ "jestli nevyhrajeme, musíme
aspoň etablovat svoji přítomnost". A to se Žralokům podařilo.
Navíc jsem měli rozhodně nejhezčí dresy. Konečně tedy jako
špička i vypadăme, teď už jen špičkově hrăt.

Děkujeme organizătorům a soupeřům za předvedenou hru.
Vězte, že na příští účast na tomto krăsném turnaji se již Žraloci
připraví lépe a budeme se snažit být tak kousavým soupeřem,
jak jste byli zvyklí v minulosti.

Volejbalu, jak šestkovému, tak plăžovému, zdar!

Střípky dne od Hlavy naleznete zde. Úplnou výsledkovou
listinu naleznete zde.

Za rok musíme ve větším počtu.

https://bvc-zraloci.rajce.idnes.cz/MCR_Klubu_2022/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i0WB2NyctAmpGIAHu2zIX6wIAss2VwiO/edit#gid=126521285
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Výroční Dosmečná 2022
By MATĚJ KUDRNA, 12.09.2022

Konec prăzdnin năm přinesl tradiční Dosmečnou. Letos
byl zăjem o účast velmi vysoký a turnaj měl již týden před
pořădăním naplněnou kapacitu 1« volejbalistek a 1« volejbalistů.
Startovní listina byla ochuzena o některé aktéry, kteří již na stěně
visí, což přilăkalo mladou krev. Atmosféra směrem k turnaji
houstla a každý používal vlastní zbraně, aby získal výhodu
nad ostatními. O největší zăsah se postarali svoji snahou zma-
nipulovat systém turnaje bratři Kudrnovi. Další podpăsovku
vytăhl Ondra Beneš, který do ranního losovăní „nechtíc a
omylem“ nenasadil svého otce Pepu. O dalším můžeme jen
spekulovat, ale nevíme, proč Vendy vytăhla Aničku do hospody
v týdnu před tak důležitým klăním, odkud se Anička vrătila
nachlazenă a turnaj odehrăla pod prăšky.Turnaje se nakonec
účastnilo 12 chlapů a 11 dam. Hrăli jsme na jeden set do 15 a
každý odehrăl cca. 8 zăpasů. Nový systém nepracoval přesně
podle očekăvăní, a tak někteří potkali stejného soupeře dvakrăt
v turnaji. Kdo se přišel podívat, mohl vidět, jak se každým
rokem zlepšujeme, což doklădalo množství zăpasů, které se
tahaly až do koncovky. Jeden ze slabších důsledků systému se
ukăzala být potřeba počítat poměr vítězných a obdržených míčů
u každého účastníka. Této činnosti se zhostili Bredy, Koudy,
Pepa B. a Ondra, a dalo jim to zabrat.

Do zăvěrečného final four se probojovaly Anička Benešovă,
Vendy Jančíkovă, Verča Husovă a Radka Machăčkovă. Těsně –
o šest tisícin za Radkou – nepostoupila Irča. V chlapské kate-
gorii se do finăle těsně neprobojoval Petr Fišer ml., který takto
blízko finăle ještě nebyl. Finălní čtyřka byla tedy ve složení
Ondřej Beneš, Marin Hlavatý, Jiří Vinš a Marek "Harley"
Strnad. Pro Harleje druhă účast na dosmečné a hned finăle.
Hrăl opravdu perfektně!

Ještě, než jsme přistoupili k finălovým mini-turnajům,
začalo na písku dívčí hemžení. Místní taneční soubor si pro
všechny účastníky i fanoušky připravil průřez choreografií,
které jsme na minulých Dosmečných již viděli. Vrătili jsme
se v historii klubu zpět k Bohemce 2007, Poupatům 2009,
Pomădě 2010 a Baletkăm 2011. Poslední čăst vystoupení byla
věnovăna tanci na hudbu Jiřího Korna, kdy dămy odložily žal
z let minulých a všechny přihlížející uchvătily tancem na tuto
chytlavou melodii. Děkujeme všem ženăm za opět skvostnou
kulturní vložku.

Poté jsme již přistoupili k finălovým bojům, kde se již
hrălo na sety do 11 bodů, každý s každým. Jako první se proti
sobě postavily ženy. Po napínavých prvních dvou zăpasech se
rozhodovalo mezi Aničkou a Vendy. Hrălo se o každý bod, takže
jsme ve třetím zăpase zažili vlastně dvě koncovky. První kolem
8. bodu, který Vendy s Verčou přelezly a Vendy se tak stala
novou krălovnou. Anička však nemă v krvi vypouštět jediný
balon, a tudíž jsme se dočkali boje až do stavu 1«ȷ15. Vendy
tak sice prohrăla tento zăpas, ale díky celkovému skóre titul

krălovny udržela. Chlapské finăle, které năsledovalo po dívčím
bylo plno překvapení. Nad sítí jasně vlădl Martin Hlavatý, tudíž
ostatní museli využít chytrosti a důvtipu, aby míč převalili přes
síť. Ostatní účastníci finăle byli šikovní polaři, a tak nebyla
nouze o delší výměny. Po třech vzăjemných zăpasech muselo o
vítězi rozhodnout skóre. Ondra o jeden bod porazil Martina
a ten zas o jeden bod porazil Harleye, poslední skončil Jirka Vinš.

Zăvěrečné pořadí v ženské kategorii vypadă tedy taktoȷ
Vendy Jančíkovă, Anik Benešovă, Radka Machăčkovă, Verča
Husovă, Irča Chvojkovă, Lenka Benešovă, Kăja Kvasničkovă,
Anička Chvojkovă, Emma Chvojkovă, Jituška Dvorskă a Băra
Masopustovă.

Konečné pořadí chlapů bylo năsledujícíȷ Ondra Beneš,
Martin Hlavatý, Marek Harley Strnad, Jiří Vinš, Petr Fišer
ml., Pepa Beneš, Pepa Řehăk ml., Dvojice BenŘeh (duo Pepa
Řehăk st. a Petr Fišer st. nerozlučné jak na kurtu, tak při tvorbě
večerní zăbavy), Matěj Kudrna, Martin Matějka, Honza Filip a
Lukyn Jančík (bratr krălovny).

Turnaj byl krăsným zăvěrem plăžové sezóny, počasí vyšlo
nădherně, ke zraněním nedošlo. Vše jsme stihli brzo odehrăt a
zbyla i energie na krăsný večer v naší klubovně. Nechyběla ani
hudba a zpěv, prostě nădhera!

Top » ženy a muži, plus dítě.

Není Dosmečnă bez našich roztleskăvaček...
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Žraločí dvojboj v KP-2, aneb co můžeš
odehrát dnes...

By JOSEF BENEŠ, 29.09.2022

Po 1»denní odmlce způsobené odloženými zăpasy z důvodu
nepřízně počasí se družstvo Žraloků utkalo o minulém víkendu
doma s týmem Prasyl Mladă Boleslav. Do prvního zăpasu
jsme postavili mladý tým v čele s navrătilcem Ondrou na
nahrăvce, Jirkou Vinšem a uzdraveným Víťou na smeči, Mar-
tinem Hlavatým na universălu, Markem Harleyem na liberu,
kapitănem Matějem a jediným matadorem na place Michalem
Heřmănkem na bloku. Oba krutihlavové Petr s Pepou pak
zůstali na lavičce. Kluci proti výborně, a především velmi
kompaktně, hrajícímu soupeři předvăděli dobrou a líbivou hru
a snad jen díky trochu chybějícímu štěstí prohrăli napínavé
koncovky prvních dvou setů 2«ȷ25 a 25ȷ27. Třetí set šel také
ve prospěch soupeře, a tak po velmi dobré hře trochu zamrzela
prohra 0ȷ«.

Do odvety mladí rozhodli, že tam také pustí oba starce, ne
snad proto aby něco změnili, ale hlavně aby na střídačce již
nevytvăřeli negativní atmosféru svými gesty a nevhodnými
demotivujícími bonmoty (tolik citace z mladého tăbora). Týmu
však jejich příchod překvapivě pomohl a po opět velmi vy-
rovnaném průběhu zăpasu jako v prvním duelu (jen s tím
podstatným rozdílem, že jsme tentokrăt koncovky setů vyhrăli
my) jsme slavili vítězství «ȷ0!

Sobotou ale pro năs víkendový hrací program neskončil,
neboť na neděli byl naplănovăn odložený zăpas s novăčkem z
Církvice. Měli jsme z tohoto maratonu » zăpasů během 2 dní
trochu obavy, hlavní otazník visel nad naší regenerací, a tak
năm přišlo vhod, že byl doma rodiči na poslední chvíli uvolněn
alespoň jeden z našich dvou nadějných juniorů, Honza Filip
(năš druhý adolescent David Beneš si plnil svoje povinnosti
na kvalifikaci extraligy florbalu). Navíc dosavadní výsledky
Církvice năs pasovaly do pozice favorita, a tak jsme chtěli získat
všech 6 bodů. Myslím, že kvalitativně tento dvojzăpas nenabídl
našim příznivcům tak dobrý sport jako v sobotu, ale o to více
năs těší splněný úkol dvou vítězství za 6 bodů po výsledcích «ȷ0
a «ȷ1. Tuto radost jistě nezhatí fakt, že většina hrăčů, především
těch zkušenějších, bude během pondělní cesty do prăce muset
minimalizovat jakýkoliv pohyb, aby nedošlo k úrazu.

Po víkendu jsme se tak vyšvihli v neúplné tabulce na 2.
Místo a zbývă năm ještě odehrăt poslední zăpas podzimu, tuto
sobotu 1. října od 10hod v Kutné Hoře proti místní Spartě, a pak
odložený zăpas v Benătkăch n. J., jehož termín zatím není znăm.

Všem našim fanouškům děkujeme za přízeň a zăroveň
se omlouvăme za zmatky s odloženými zăpasy a neúplnými
informacemi ve VISu. O to více si văžíme toho, že na năs
nezanevřeli a že i nadăle vytvăřejí milou atmosféru sobotního
dopoledne v Pečkăch!

Několik fotek z obou zăpasů je ke prohlídnutí zde.

Antuky není nikdy dost.

BK Žraloci vyhlašují útok na bednu v
Rybníkové lize

By KRYŠTOK KOCÁNEK, 29.09.2022

Rybníkovă liga je v plném proudu a v současné chvíli
odehrăl novăček sezony – BK Žraloci – již šest utkăní. Po
řekněme ne tak úplně vydařeném vstupu do sezony, který by
se dal přirovnat aklimatizaci hrăčů NHL na reprezentačních
akcích, se tým vzchopil a naskočil na vítěznou vlnu.

Po třech úvodních prohrăch se Žraloci dočkali prvních tří
bodů proti týmu ICERINK, který v minulé sezoně obsadil
druhé místo. To, že mají více hrăčů a údajně proti năm stăl
tým „B“ rozhodně nic nemění na našem solidním výkonu, kdy
jsme už konečně pochopili, jak se tato liga hraje. Přišla tak
zaslouženă výhra 2»ȷ12 a první tři body v tabulce. Důležité
zmínit, že posledních păr minut jsme zvolili taktiku beton, nebo
jak zmínil Vítečekȷ „ve FIFĚ se tomu říkă zaparkovat autobus“.
Našim betonăřem, na kterém si protihrăči vylămali zuby, nebyl
nikdo jiný než Petr Fišer ml.

Formu jsme potvrdili hned další úterý proti týmu HC
DUKLA CITY, kterému se letos nedaří a aktuălně mají pouze
jednu výhru. Jednalo se o taktický boj, kdy jsme krătce po
začătku zăpasu prohrăvali o » góly, jelikož taktiku beton zvolil
tentokrăt soupeř. Nepanikařili jsme a kvalitním bruslením jsme
si byli schopni vytvořit šance, a nakonec jsme tempo zăpasu
udăvali my. Výhra 16ȷ11 a măme šest bodů!

Včera năs čekal zăpas proti ESA, který do té doby hăjil ».
místo a dokăzal porazit tým OFF-ICE RATS, kterým aktuălně
patří první příčka, porazili năs a jsou jedním z favoritů soutěže.
Těžko soudit v jakých sestavăch týmy proti sobě hrăli, ale už při
rozbruslení, na kterém jsme se jaksi nedotkli ani jednou puku,
bylo jasné, že v zăpase bychom měli mít navrch. To se potvrdilo

https://bvc-zraloci.rajce.idnes.cz/BVC_Zraloci_Pnov-Predhradi_--_VK_Prasyl_Ml._Boleslav_Bojkot_Cirkvice/
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v prvních minutăch, kdy jsme vedli vysoko 8ȷ0 a v podstatě
bylo rozhodnuto. Velké poděkovăní patří také Vendě, kteră
po delší absenci vůdce hooligans Petra Beneše povzbuzovala
Žraloky a nedovolila năm polevit. Jednalo se o kontrolovaný
zăpas, kdy jsme se všichni dostali na listinu střelců a drtivă
výhra 25ȷ8 potvrzuje aktuălní formu. Bohudík pro soupeře
neneaskočil tentokrăt do zăpasu Matěj Kudrna, kterého bohužel
zdržely pracovní povinnosti, a který by svým vířivým pohybem
ještě přiložil pod už tak dost rozpălený kotel.

Plăny do konce sezony po zăpase shrnul vůdce obranných
řad Petr Fišer ml.ȷ „Tak určitě jsme rădi, že se năm prăvě daří
a porăžíme soupeře jednoho za druhým. Štěstíčko je na naší
straně a nemăme v plănu polevit. Nic, než vítězství do konce
sezony nebereme a věřím, že măme na to být na konci mezi
TOP « týmy. HRRRR!“

Kdo se ještě nebyl podívat na Žraloky, mă šanci to změnit
hned příští úterý. Zăpasy se vždy hrají ve dvou blocích, od 18ȷ»5
nebo 20ȷ00. Bohužel v tuto chvíli Văm nepovím, který z časů
se Žraloků bude ». října týkat, jelikož rozpis je aktualizovăn
průběžně na webu ligyȷ www.rybnikovaliga.cz. S jistotou Văs
však mohu pozvat na pozăpasové pivo do Lokălbloku nebo
restaurace U Sousedů, kde kromě piva dojde i na elektronickou
tužku a případně pozăpasovou tiskovku.

Sportu zdar, hokeji zvlăšť.

Na fotce chybí hlavní bek Măťa Kudrna zvaný Kasatonov.

Hořké zakončení podzimní část KP-2
By MATĚJ KUDRNA, ONDŘEJ BENEŠ, 04.10.2022

V posledním podzimním kole năs čekali borci z Kutné
Hory. Tým, který v minulých sezónăch obýval spíše zadní místa
tabulky, ale který tuto sezónu předvădí výborné výkony. Tým
hrající na historické půdě, hřišti hned za Kamenným domem
v centru Kutné Hory, což je mimochodem zřejmě jeden z
nejhezčích kurtů, na kterém jsme doposud měli tu čest hrăt. Je
úsměvné, že ačkoliv je to naše ». sezóna v KP-2, odbyli jsme
se tento víkend na tomto dvorci premiéru.

Do utkăní jsme nastoupili v prořídlé sestavě, hrăčů bylo
dostatek, problém byl však s pozicemi. Dva nahrăvači Ondra a
Slăvek, smečaři Vítek, Fíla, Péťa B. a mladík David B., libero
Harley a střeďăk Maťa. Do prvních dvou setu jsme tedy po-
sunuli Ondru na střed a Víťu na univerzăla. Bohužel v prvních
dvou setech, možnă zaskočeni historií místa, jsme nedokăzali
předvést nic volejbalového a úvodní sety jsme prohrăli. Ve
třetím setu došlo na rošădu pozic. Ondra se posunul na năhru
a Slăvek na střed. Tato změna vydržela až do konce dne. Od
třetího setu jsme bojovali, a přes nekonečné výměny jsme zăpas
otočili a urvali v tiebreaku.

Po krătké pauze jsme naskočili do druhého zăpasu, ve
kterém nastal jak volejbalový, tak psychický rozklad mužstva.
Vůbec se năm nedařilo hrăt týmově, zatímco výkon soupeře
gradoval. Nebyli jsme s to přijít na recept, jak složit balón
přímo na zem. Příčiny lze nejspíš hledat v jakési celkové
vyčpělosti, či snad v parametrech hřiště, ale nejvíce ve skvělé
hře v poli ze strany našeho soupeře. Snad jediným pozitivem
byl větší přísun času na hřišti pro Davida Beneše, který se s tím
perfektně popasoval a připsal si i nějaké body a jedno eso z
podăní. Započaté střídăní generací tak možnă po zimně nabere
ještě více na obrătkăch. Po vítězném prvním setu jsme tak
poměrně jasně druhý zăpas prohrăli.

BVC Žraloci – TJ SPARTAK Kutnă Horaȷ «ȷ2, 1ȷ«

Termín přeloženého zăpasu s Benătkami n. J. není v tuto
chvíli znăm, nicméně snahy najít podzimní termín probíhají.
Dost možnă však utkăní s Kutnou Horou uzavře podzimní čăst
sezóny, což by znamenalo přezimovăní na «. místě v tabulce
za prăvě Kutnou Horou (16b.) a vedoucí Mladou Boleslaví
(26b.). Tento fakt znamenă nevyhnutelné. Přišel čas vybrat
pínu, koupit sud, a uspořădat antukovou besídku v Klubovně
U Ručouna. Ta se uskuteční 12. listopadu, a i když oficiălní
pozvănka bude ještě zveřejněna, už teď bychom rădi pozvali
všechny příznivce pňovského volejbalu na pivo a kus řeči o tom,
jak tento krăsný sport v příštím roce zase pousnout v Polabí o
kousek dăl.

Tak na viděnou v listopadu nebo na antukových i pískových
kurtech!
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Nejhezčí antukový kurt ve Středních čechăch.

Kurty 1 & 3 už padly do zimního spánku
By ONDŘEJ BENEŠ, 04.10.2022

První ze dvou zazimovacích brigăd proběhla podle plănu
uplynulou neděli (02.10.) dopoledne. Vyjma Aničky, kteră do
půl 11. doprovăzela mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie, se
účastníci dostavili na čas, a tak se mohlo ihned začít.

Narozdíl od minulého roku se rada starších, v čele s Mildou
(od teď znămým pod přezdívkou Mašín), letos rozhodla problem-
atické kurty 1 a « co nejdříve přikrýt plachtou. Cílem je zamezit
vniknutí jehlíčka do svrchních vrstev písku a zjednodušit tak
jarní aktivaci areălu. Ačkoliv nějaké to jehlíčko už na písek
padlo, brigădníků byl naštěstí, i trochu kupodivu, hojný počet
a rychle se s touto patălií vypořădali. Năsledné plnění pytlů s
pískem (stačí 5 lopat!) a poklădăní plachty by mohlo případ-
nému pozorovateli připomínat cokoliv od divadelní komedie
ze surfařského prostředí až po start nafukovacího balónu. Ano,
vítr năm nebývă přítelem ani při hře na kurtu, natož při jeho
zazimovăní. Nicméně efektivní dělba prăce a nezdolnă pracovní
morălka nakonec obstăly a năm tak nic nebrănilo zasednout při
podzimním sluníčku do klubovny a uhasit žízeň jednou či více
sklenicemi piva. Tedy až na Hlavu, kterému v danou chvíli
pivo nezapadalo do spletitého plănu, jak se vyvléci z nepříliš
krotké kocovinky.

Žraloky, kteří tentokrăt nemohli, či nechtěli, vyzývăme
vlídným slovem k iniciativě při dalším kole zazimovăvăní
areălu, které proběhne v năsledujících týdnech. Zbývăȷ
– sklidit saka a lajny z kurtů 2 a »,
– protřídit a uklidit/vyklidit obsah garăže,
– vyčistit okapy.

Všechny činnosti prosím koordinujte s Mašínem Mildou.
Jeho telefon je dostupný na webu.
Fotodokumentaci jak (ne)manipulovat s plachtou za větru
naleznete zde.

Žralokům, kteří se přišli postarat o domăcí kurty všechna
čest a velký dík!

Díky všem za účast!

Varhanní koncert v kostel
Nanebevzetí Panny Marie v

Pňově-Předhradí
By BVC ŽRALOCI, 26.11.2022

V sobotu 26.listopadu se v Kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Pňově-Předhradí opět podařilo na úvod adventní doby
uspořădat varhanní koncert, který již několikrăt zpříjemnil jeho
năvštěvníkům vstup do tohoto svatého čtyřnedělí. Roli samoz-
vaného impresăria na sebe opět vzali manželé Benešovi, Lenka
a Josef, kteří s pomocí Hanky Mrklovské opět připravili nejen
občanům Pňova-Předhradí úchvatný, až meditační, kulturní
zăžitek. Na celý proces také dohlížel tajemník Roman Šimeček,
jehož zăsluhu na hladkém průběhu celého odpoledne rozhodně
nesmíme opomenout.

Je to prăvě Hana Mrklovskă (mezzosoprăn), kteră stăla u
zrodu této už v podstatě tradiční vănoční udălosti. Není to
totiž poprvé, snad ani naposledy, kdy zavítala do místního
kostela, aby zpěvem uvedla některé téměř v trans. Ačko-
liv v minulosti došlo i na větší sborové uskupení, pro tuto
příležitost po konzultaci s impresăriem padlo rozhodnutí, že
tříčlenné těleso bude vhodnější. Hanku Mrklovskou tak doplnila
Markéta Halířovă Bechyňovă (soprăn) a Kateřina Řehăčkovă
(alt). Za varhany usedl Pavel Hrubeš, který ocenivší nedăvno
dokončenou rekonstrukci a historii năstroje, vyrazil dech všem
năvštěvníkům. Místí varhanické duo využilo příležitosti a
vkradli se na kůr, koukat mistrovi pod ruce. Konečně tak
zjistili, co jejich společník pro doprovăzení nedělní mší vlastně
umí. Samozřejmě došli k zăvěru, že je načase se dovzdělat,
třeba prăvě u pana Hrubeše? Díky Michalu Stejskalovi ve
vedle zvuků varhan kostelem nesly i tăhlé a něžné tóny trubky.
Podmínky nebyly zrovna přívětivé, jelikož bylo velmi chladno,
což notně ztěžovalo zkušeným prstům hru na tak citlivý năstroj,
jakým trubka umí být. Tření si rukou provăzelo mistra po celou
dobu koncertu. Zvlădl to však bravurně a patří mu velký dík, že
năm dopřăl si na živo vyslechnout kombinaci varhan a trubky,
jednu z nejhezčích hudebních symbióz, kteră byla člověku dăna.

https://bvc-zraloci.rajce.idnes.cz/Brigada_1.0_02.10/
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Hudební ansămbl si pro příchozí připravil vybrané skladby
od mistrů Johanna Sebastiana Bacha, Johannese Brahmse,
Franze Schuberta, Bedřicha Smetany a dalších. Výtěžek z
dobrovolného vstupného mířil, jak již bývă zvykem na konto
Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. O vydařenosti akce
svědčí i năsledné străvení na prostranství před kostelem, kde na
všechny čekalo malé pohoštění a plăpolající oheň. Mezi hosty
zavítal i pan varhaník Hrubeš a poctil năs několika kapitolami
ze svého života i ze života varhan, kterým věnuje téměř veškerý
svůj čas.

Děkujeme ještě jednou všem umělcům a těšíme na další
podobné akce, například v rămci Noci Kostelů, jejíž 15. ročník
letos spadă na 2.června a „năš“ kostel se vynasnaží, aby byl
opět u toho.

Zăznamy některých skladeb jsou k vidění zde.

Plakăt z koncertu.

Zakončení Rybníkové ligy
By VÍT BENEŠ, 26.11.2022

20. ledna se odehrăl prozatím poslední zăpas hokejové
rybníkové ligy, v níž se naši hrăči se žralokem na hrudi hrdě
prezentují. K prozatímnímu ukončení soutěže se přistoupilo z
důvodu neutichající inflace, na které je zăvislă i cena ledových
ploch. Pokračovat by se mělo až se situace zklidní a ceny
energií se zase vrătí do příznivějších cenových hladin.

Po skončení dlouhodobé čăsti hrané formătem každý s
každým se žraloci vyšplhali na druhou příčku dvanăctičlenné
tabulky. Dă se hovořit o velkém úspěchu, protože po prvních
čtyřech zăpasech měli žraloci nula výher a stejně tak i bodů.
Bylo znăt, že jsme v soutěži novăčci, a ještě jsme neměli
know-how potřebné k výhře. Po prvním vyhraném utkăní
ale přišel zlomový moment, od kterého se našim hokejistům
začalo dařit a konečně se podařilo pravidelně připisovat body
do tabulky. Porăželi jsme jeden tým za druhým a k velkému
překvapení jsme skončili o jeden bod druzí po dlouhodobé čăsti
za týmem ICERINK.

Zde se soutěž rozdělila na dvě poloviny (1-6 místo, 7-12
místo). A jak je tak naším zvykem, při novém začătku soutěže,
začal năš tým prohrăvat. Po třech prohrăch v řadě nastal ostrý
proslov naší kapitănky Aničky, kteră byla s výsledky rovněž
nespokojenă. Năsledující zăpas se konečně nesl v naší režii,
když se năm podařilo porazit tým Difficult Insects 17ȷ12. Na
tuto výhru jsme úspěšně navăzali dalším triumfem nad týmem
ICERINKU poměrem 18ȷ15. Předposlední zăpas sezóny pro
Off-Ice Rats se odehrăl opět ve vysokém tempu, bohužel năm
však utekl zăvěr a podobně tomu bylo i v zăpase se všeobecně
méně oblíbeným týmem Rybníkové ligy, První lajnou. Tento
slabší zăvěr však nenarušil všeobecné veselí na posezónním
pivku, které proběhlo jak jinak, než U Sousedů na Kavalírce.

Není možné určit konečné pořadí, na oficiălních strănkăch
soutěže chybí zăpis posledních dvou zăpasů. Zřejmě ještě stăle
probíhă jednăní jestli se podaří navăzat i v novém roce. Co
však konstatovat můžeme je, že při rozřazení 12 týmů na horní
a spodní šestku byly v podzimu BK Žraloci bezpečně v top 6.
Hlăšenă bedna z toho sice není, ale nebyla tak daleko, takže na
úvod musíme uznat kvalitu soupeřů a být spokojení.

Zăvěrem bych răd poděkoval všem mým spoluhrăčům, díky
kterým jsem mohl hăjit barvy žraloků nejenom na písku či
antuce, ale i na ledových kluzištích. Až se doba trochu uklidní
a soutěž se obnoví, nebudeme otălet a opět vyrazíme na pražské
Strašnice se žralokem na prsou.

Zapsal nejpilnejší člověk ve vsi podle Mildy (Víteček)

https://bvc-zraloci.rajce.idnes.cz/Adventni_varhanni_koncert_v_Pnove-Predhradi./

