
Čeští KADETI 99/00 vezou z Nizozemska dvě vítězství a jedinou porážku! 

 

Poslední herní přípravu před nadcházející kvalifikací na ME U19 2017 sehráli čeští kadeti 99 
v Nizozemí. V krásném prostředí sportovního centra v Papendalu se utkali ve třech utkáních 
s domácí reprezentací. 

 

 

6. ledna 2017: NED 99 - CZE 99 1:3 (20, -26, -17, -23) 

V prvním ze tří přípravných mezistátních utkání jsme porazili domácí výběr v utkání velmi slušné úrovně 
3:1.  

V prvním setu jsme se rozkoukávali a shazovali nervozitu po posledních dvou prohraných zápasech 
(finále MEVZA s HUN (0:3) a poslední utkání 1-M s Turnovem (1:3)). Utkání jsme zahájili podle hesla 
„snadno nabyl, lehce pozbyl“. Do stavu 8:4 na nás Holanďané neměli co hrát. Po 1TT jsme zase nenašli 
odpověď my a rázem to bylo 8:10. Pak se obě družstva přetahovala o každý bod (2TT 13:16), ale 
domácí nás do vyrovnání nepustili.  

Druhý set začali lépe Nizozemci (1TT 5:8, 2TT 14:16) my jsme kontrovali šňůrou bodů z ruky Filipa 
Humlera na 21:18. Domácí opět zabojovali a hrála se dramatická koncovka, ve které jsme stále měli 
navrch, nicméně jsme využili až pátý setbol.  

Třetí set byl plně v naší režii (8:4, 16:11, 21:14). Stejný průběh měl set závěrečný (8:5, 16:13,21:18) a 
zdálo se, že je rozhodnuto. Příliš jsme však spěchali a domácí toho využili dokonce na vyrovnání 
(22:22). Zbytek setu jsme si však ohlídali. 



 

7. ledna 2017: NED – CZE 1:3 (21, -26, -21, -19) 

Vývoj druhého zápasu výsledkově kopíroval zápas první. Domácí v prvním setu vedli od úvodní rozehry 
až do konce setu a opět vedli 1:0. 

 Ve druhém setu jsme zpřesnili obranu, výborně jsme bránili jak na síti, tak v poli, a soupeře drtili až do 
stavu 19:8. Pak se ale začaly dít věci. Najednou jako bychom se uložili k zimnímu spánku a naopak 
soupeře polili živou vodou. Přestalo fungovat skoro všechno. Naštěstí jsme se probudili za stavu 23:23. 
Za stavu 26:26 naše libero Honza Pavlíček vybojoval těžký míč v poli, který jsme proměnili v setbol a byli 
jsme to zase my. Po těžkém boji jsme tak vybojovali stav 1:1.  

Ve třetím i čtvrtém setu jsme už nedali soupeři šanci ke zdramatizování utkání a tak jsme i podruhé 
vyhráli 3:1. 

 

 



8. ledna 2017: NED – CZE 3:0 (23, 20, 21) 

Do posledního utkání této minisérie jsme nenastoupili dobře. Na hráčích byla až příliš vidět obava ze 
zranění, navíc jsme byli v duchu již na zpáteční cestě. Nelze hrát utkání v Nizozemí a myšlenkami být 
v autobuse v polovině Německa. Velmi vlažný a nekoncentrovaný výkon na bojovné Nizozemce, kteří 
nechtěli odehrát sérii bez vítezství, tentokrát nestačil. 
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