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Věnováno mladým dědkům, sešlým optimistům a také všem obdivovatelkám urostlých sportovců  
Brno, listopad 2009 
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Na tomto místě bývá úvod. Zjistil jsem 

ovšem už dávno, že úvody psát neumím. 

Chtěl jsem napsat něco v tom smyslu, že 

Pepuška je … atd. Nezasvěcený člověk se tu 

lehce zarazí, o kom že to je vlastně řeč. 

Nicméně zasvěcený čtenář udiven není a je 

rád, že i ostatní kapitoly, i když budou 

zmatené ještě více než tahle, budou stejně 

krátké. 

No ale zase bez úvodu to nejde, to je jasné. 

Krátce – Pepa je sportovec, z něhož by baron 

Coubertin radost neměl. Pepa totiž chce vždy 

zvítězit, naštěstí ne za každou cenu.  
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Pepu znám tak dlouho, že si ani nepamatuji, kde jsem na něj poprvé narazil, ale určitě to muselo 

být na volejbalovém kurtu. Hrál ligu, takže to bylo na nějakém turnaji, kterých tehdy bylo 

požehnaně. 

Pamatuji si nepřehlédnutelnou kudrnatou kštici a jeho typickou, ne zcela stylovou ale účelnou 

hru: minimum chyb, místo hrubé síly zkušenost a chytré údery. Hrálo se špatně proti Pepovi.  

Pepovi tohle vydrželo dobrých čtyřicet let. To už jsme se nepotkávali jen na hřišti, ale i ve 

společnosti, na lyžích, kolech a vůbec.  

Památnou sportovní událostí, která 

rozhodně stojí za zmínku, je proslulý Vasův 

běh. Jako vždy, i ve Švédsku šlo Pepovi o 

výsledek, akorát že soupeřů nebylo šest 

jako na hřišti, ale šestnáct tisíc. I přesto, že 

jeho kštice již tenkrát byla značně šedivá, 

jich dokázal s přehledem porazit 6841. 

Pouze toho 6842. závodníka porazil jen 

velmi těsně, odborně řečeno o malá prsa 

malé korejské ženy. Ovšem pozor, onen 

závodník byl Jiří Šody Svoboda. A to je 

president, ten by se porážet neměl. Zřejmě 

nakonec vše dobře dopadlo, protože 

následně náš pan president jmenoval Pepu 

ministrem tanečního kroku.  

Možná Pepa při této bohulibé (a neméně 

namáhavé) činnosti jen zúročil zlozvyk otáčet se při smečování ve vzduchu. Zlé jazyky – já bych si 

to nikdy nedovolil, vždyť mě znáte – tvrdí, že to jmenování nebylo zadarmo, ale to jsou jen řeči. 

Kdo by stál o tak namáhavou funkci, tančit se všemi dámami, s nimiž nikdo jiný tančit nechce. On 

totiž Pepa tancuje rád a nesnáší, aby nějaká dívka či dáma zůstala na ocet. Dříve se takovým 

tanečníkům říkalo lev salonů, ale kde by se dnes u nás vzal salón … 
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Tím je životopis oslavence – Pepa slaví letos šedesátku, to jsem nějak opomenul zdůraznit – 

v zásadě vyčerpán, pomineme-li nepříliš podstatné detaily, jako je jeho tolerantní žena Maruna, 

nějaká ta ratolest, práce, dobrá vína, široké srdce… 
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Sešlost 

Pod tímto dvojznačným jménem se skrývá nejúspěšnější družstvo dědkovského přeboru, jak se 

někdy taky říká Mistrovství České republiky volejbalových superveteránů, které je vypisováno od 

roku 1999 pro hráče nad 50 let. 

Sešlost Brno se poprvé sešla v roce 2002 a přestože byla na kvalifikačních turnajích nalosována 

jako nenasazená, hned v tomto ročníku získala bronzové medaile a všechny ostatní týmy dokonale 

překvapila. Ve všech dalších ročnících se probojovala do finále, kde získala nejvíce bodů za 

umístění a dvakrát, v letech 2004 a 2007, i titul. Hráči se střídali, přicházeli čerství padesátníci, ale 

Pepa, letošní oslavenec, byl u všeho. Podle všech měřítek je tedy Sešlost nejúspěšnějším týmem 

této soutěže. 

V týmu, původně založeném na hráčích Zbrojovky, se vystřídali borci snad ze všech brněnských 

klubů. Neustálé doplňování mladšími hráči je – jak se ukazuje na příkladech stárnoucích družstev 

soupeřů – klíčem k úspěchu, i když výkony některých dědků jsou více než obdivuhodné. 

Těch pár fotek, které následují, jsem udělal dílem ještě jako hráč, proto jich z prvních let je tak 

málo, dílem na turnajích v Brně, kde jsem už nehrál. V letech 2008 a 2009 v Brně žádný turnaj 

nebyl a tak nejsou ani fotky, což je škoda, neboť Sešlost hrála výborně.. 
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Výsledková tabulka předešlých ročníků. Sešlost v roce 2009 skončila třetí. 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 10.ročník

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

25.9.1999 22. - 23.9.2000 28. - 29.9.2001 28. - 29.9.2002 27. - 28.9.2003 25. - 26.9.2004 22.-23.10.2005 20.-21.10.2006 6.-7.10.2007 15.-16.11.2008

Č.Budějovice Č.Budějovice Tanvald Tanvald Tanvald Liberec Liberec Liberec Brno Liberec

Slavoj Břevnov Dobeška Praha Dobeška Praha Dynamo Plzeň ZČE Vsacko Vsetín Sešlost Brno Jihostroj Č.Budějov. Jihostroj Č.Budějov. Sešlost Brno Krušnohorci Ústí n.L.

Strabag Č.Buděj. NH Ostrava Jiskra Ústí n.Orl. Avia Čakovice Jihostroj Č.Budějov. Sen.Boys Tanvald Sešlost Brno Krušnohorci Ústí n.L. Jihostroj Č.Budějov. VK České Budějovice

Dobeška Praha Dynamo Plzeň ZČE Olymp Praha Sešlost Brno Slávia Hr.Králové Krušnohorci Ústí n.L. SK Zlíchov Praha Lokomotiva Liberec Pivovar Svijany Slávia Hr.Králové

Jiskra Tanvald Jiskra Ústí n.Orl. Dynamo Plzeň ZČE Slávia Hr.Králové Krušnohorci Ústí nL. Dynamo Plzeň ZČE Krušnohorci Ústí n.L. SK Zlíchov Praha Krušnohorci Ústí n.L. Železárny Třinec

Sokol Michle Olymp Praha Slovan Ústí n.Labem Sokol Buštěhrad Dynamo Plzeň ZČE Jihostroj Č.Budějov. Dukla Liberec Old.B. Sešlost Brno Železárny Třinec Pivovar Svijany

Štvanice Praha Potrubí Praha Sokol Michle Sokol Michle Avia Čakovice Sokol Buštěhrad Slávia Hr.Králové Slávia Hr.Králové Slávia Hr.Králové Sokol Buštěhrad

Agrotip Roudnice Jiskra Tanvald Sokol Buštěhrad Senior Boys Liberec Sešlost Brno Avia Čakovice Sokol Buštěhrad Vysočina Ždírec SK Zlíchov Praha Vysočina Ždírec

Maniny Praha Strabag Č.Buděj. VK Litvínov Jiskra Tanvald Jiskra Tanvald Vysočina Ždírec Vysočina Ždírec Jiskra Tanvald Vysočina Ždírec Sešlost Brno

Jiskra Ústí n.Orl. MFF UK Praha Jiskra Tanvald VSC Čelákovice Sokol Michle VK Litvínov VSC Čelákovice Olymp Praha Avia Čakovice Pražský výběr

Sokol Karlín Praha Štvanice Praha Senior Boys Liberec Vsacko Vsetín Sokol Buštěhrad SK Zlíchov Praha Avia Čakovice Sokol Michle Sokol Žižkov Jiskra Tanvald

MFF UK Praha Slovan Ústí n.Lab. MFF UK Praha MFF UK Praha Senior Boys Liberec Sokol Michle Sokol Žižkov Dobeška Praha Avia Čakovice

Slovan Ústí n.Lab. Sokol Michle Štvanice Praha Slovan Ústí n.Lab. SK Zlíchov Praha Vsacko Vsetín Sokol Žižkov Sokol Buštěhrad Sokol Buštěhrad SK Zlíchov Praha

Lokomotiva Praha ZOM Nymburk NH Ostrava Potrubí Praha VSC Čelákovice VSC Čelákovice Dynamo Plzeň ZČE Avia Čakovice Jiskra Tanvald Sokol Žižkov

Vysoké n.Jizerou Maniny Praha VK Berounka VK Berounka Veterán Karlín Tech.univ.Liberec Jiskra Tanvald VSC Čelákovice

ZOM Nymburk Agro Roudnice Sokol Karlín Praha Sokol Karlín Praha MAVE Nymburk Sokol Michle Ferona Praha MAVE Nymburk

Sok.Třebechovice Sokol Karlín Praha Potrubí Praha MAVE Nymburk MFF UK Praha Veterán Karlín VK Litvínov Vsacko Vsetín

Sokol Bašnice MAVE Nymburk VK Berounka Ferona Praha Vsacko Vsetín

Sok.Horní Růžodol ČSA Ruzyně Praha VK Litvínov OTUS Praha OTUS Praha

Tesla Pardubice Potrubí Praha MAVE Nymburk MAVE Nybmburk

MFF UK Praha DEMI Šumperk

Milan Kosař Miroslav Pavlík Miroslav Pavlík Karel Jeřábek Pavel Valach Jaroslav Písařík Karel Říha Vladimír Pech Pavel Valach Karel Jeřábek

Strabag Č.Budějov. Dobeška Praha Dobeška Praha Slávia Hr.Králové Jihostroj Č.Budějov. Sešlost Brno Sešlost Brno Jihostroj Č.Budějov. Jihostroj Č.Budějov. Krušnohorci Ústí n.L

František Lebeda František Lebeda František Lebeda Jiří Peckert Jaroslav Kubala Vít Pražák Martin Boner Vít Pražák Vít Pražák Ivo Muroň

Slavoj Břevnov Olymp Praha Olymp Praha Dynamo Plzeň ŽČE Vsacko Vsetín Sen.Boys Tanvald SK Zlíchov Praha Lokomotiva Liberec Pivovar Svijany Sešlost Brno

František Pohl Zdeněk Měrka Viktor Šotola Pavel Řezníček František Piškule Jindřich Hylmar

Strabag Č.Budějov. NH Ostrava Jiskra Ústí n.Orl. Sešlost Brno Dynamo Plzeň ŽČE Pivovar Svijany
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Turnaj Kobylí 2002 

 

 

 

 

Sešlost startovala na tomto vesnickém turnaji hned ve dvou kategoriích – nad 40 let a nad 50 let. 

Byla to fuška, ale dvě sady cen, nemluvě o dvou diplomech, byly v tomto vinném kraji velmi 

příjemnou odměnou. A jak už to na jihu Moravy bývá, nezůstalo jen u práce na hřišti, ale 

pokračovalo se dlouho do noci – prasátko, vínečko, sklípky… Těžko se z Kobylí odjíždělo. 

Z řady fotek z tohoto turnaje stojí za zmínku ta, na níž Pepa v typickém postoji vysvětluje 

rozhodčímu, že takhle by se tedy pískat nemělo.  
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fotka z kobylí K94-09 
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fotky z kobylí – dvě 
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Sezóna 2002 

První sezóna Sešlosti a hned velmi úspěšná. Hra byla založená především na bezchybném příjmu 

a dobré obraně v poli i na bloku. Stará garda Zbrojovky, která tvořila jádro týmu, hrála s minimem 

chyb, což naše soupeře ze začátku dost nemile překvapilo.  

V samotném finále se uhrálo třetí místo, ale klidně to mohl být i titul, nebýt souhry několika 

okolností, jakými byly dobrá úroda vína, konzumace burčáku a podobně, které připravily klíčové 

hráče o herní jistotu v zápasech druhého dne. 

Sezóna 2003 

V této sezóně se sice moc nedařilo, ale do finále jsme postoupili vcelku bez problémů. Tady už to 

nešlo. Sedmé místo nikoho nepotěšilo. Bylo jasné, že je nutno trochu omladit. 
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Sezóna 2004 

Ani v této sezóně nebyly výsledky v turnajích právě excelentní. Postoupilo se však v pohodě a ve 

finále přišel první triumf Sešlosti. A Pepa, tedy Josef Kratochvíl, se na stará kolena stal mistrem. 

Žádné medaile jsme ale toho roku nedostali. Volejbalový svaz se rozkýval až o dva roky později… 
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Sezóna 2005 

Přišlo pár dalších hráčů, ale titul se obhájit nepodařilo. Dílem proto, že chybělo štěstí, dílem kvůli 

zlepšení ostatních týmů. Před finále se hrálo pět turnajů – Liberec, Tanvald, Hradec, Čelákovice a 

na závěr Chleny. Zde už většině družstev na špici o moc nešlo a hráči se mohli soustředit na 

pojídání dvou pečených prasátek. Ve finále jsme skončili druzí. 

V Liberci jsme měli – jako úřadující mistři republiky – dobré vylosování a všechny zápasy jsme 

vyhráli. Přesto jsme, díky nepříliš logickému hernímu systému, skončili až druzí o čtyři míče. 

V březnu byl na pořadu turnaj v Tanvaldu. Z Brna je daleko, ale dlouhá cesta se vyplatila. Uhráli 

jsme třetí místo, když jsme bez zaváhání vyhráli skupinu. V mezikole jsme narazili na Budějovice, 

které nás tentokrát přesvědčivě přehrály. V posledním zápase už jsme opět lehce vyhráli. Body 

z Liberce nás dostaly se do čela celkového pořadí. 

V dubnu se hrálo v Hradci. V Hradci Králové jsme v poslední době obvykle dopadali špatně. Také 

tentokrát to nevypadalo nijak růžově. Míla se nechal srazit na kole autem a měl zrušený kotník. 

Karel přiběhl na poslední trénink před turnajem v montérkách a omluvou, že má moc práce. A 

Jarda si hned na začátku turnaje zrušil rameno. A to nemluvím o dalších, kteří se omluvili už dříve. 

Nakonec nás tedy odjelo jen sedm. Jedinou výhodou bylo vědomí, že máme nahráno, a také dobrý 

los na základě minulých turnajů. Nakonec bylo ale všechno jinak. Bez zásadních potíží jsme prošli 

základní skupinou. To už jsme mohli skončit nejhůř šestí, to se nám v Hradci už dlouho nepovedlo. 

Také semifinále jsme zvládli, ale pak už jsme toho měli všichni plné zuby, takže finále s 

Budějovicemi jsme vyhrát nedokázali. Druhé místo přesto znamenalo velmi dobrou pozici pro další 

turnaj. 

../../My%20Internet/Web4u/photo/seslost_hrad05/hk006.htm
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Turnaj v Čelákovicích byl první na antuce. Opět jsme jeli jen v sedmi, neboť neodpovědní jedinci 

se zase omlouvali a vymlouvali. Jeden na srážku s autem, další na srážku se šéfem a jeden 

dokonce na svatbu a ještě k tomu ne vlastní. Počasí bylo pěkné, slunko hřálo až moc. Opět vyhrály 

Budějovice, ale ani Sešlost nedopadla špatně. Měli jsme tolik bodů, že postup do finále byl 

prakticky jistý. 

Poslední turnaj se konal ve Chlenech. Malinká dědinka, která se bez GPS jen těžko hledá, žije 

volejbalem. V každém stavení nějakého volejbalistu mají a tak tento turnaj byl spíše společenskou 

záležitostí, zejména pro družstva s dostatkem bodů. Hraje se v krásném areálu a chuť do 

sportování zvyšuje vůně pečených selátek, vlastně prasat jak hrom, které místní masokombinát 

s láskou naloží a místní specialisté pak s neutuchající péčí opékají. Když k tomu přidáte pivo, 

nějakou tu slivovičku a první ořezávání masíčka po druhém zápase, dostanete obraz volejbalového 

ráje. Hráli jsme  v pohodě, pro radost - body byly dávno doma a finále zajištěno. Nakonec jsme 

uhráli páté místo. 

Finále se hrálo v Liberci. Vyhrály zase Budějovice, které měly přece jenom kompaktnější tým. My 

jsme uhráli vynikající druhé místo a doplnili tak sbírku medailí, navíc Karel byl vyhlášen nejlepším 

smečařem. Není divu, že u Edy ve sklípku, kde se již tradičně hodnotil závěr sezóny, byla nálada 

povznesená. 
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Ve sklípku u Edy Závodného 
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Sezóna 2006 

První turnaj letošního ročníku Mistrovství ČR v odbíjené superveteránů se poprvé konal i v Brně. 

Organizaci si zajišťovali samotní hráči brněnské Sešlosti, především ti sešlejší. Vše měla pod 

palcem Jarka Ovesná, která průběh turnaje kormidlovala až ke zdárnému konci. V tělocvičně na 

veterině se sešlo třináct družstev, která hrála s nasazením u veteránů obvyklým, takže se záhy 

podařilo vypít i všechno pivo. 

Sešlost byla trochu handicapována starostmi o organizaci a v některých momentech klesala 

soustředěnost na hru. Začalo se kazit a v klíčovém utkání přišly chyby na příjmu, které nás 

vyřadily z finálové skupiny. Ale i tak čtvrté místo zaručilo dobré nasazení v následujícím turnaji. 

Dobře se uvedl Franta Placatka, nová posila družstva. Nejen výkonem, ale i slibným zápisným. 

V dalších turnajích se sice vybojoval postup do finále, zde však zůstalo Brno daleko za 

očekáváním a obsadilo páté místo.  



23 

 



24 

 

 



25 

Sezóna 2007 - mistrem České republiky veteránů nad 

50 let je Sešlost Brno 

V tomto roce už jsem na turnaje nejezdil, takže informace tu popsané mám jen z internetu. Opět 

se hrálo systémem kvalifikačních turnajů se závěrečným finále, které se konalo v Brně. 

Už první turnaj v Praze vyhrály Budějovice a postavily se do role favorita tohoto ročníku. Sešlost 

skončila čtvrtá, když pomohl cholerik Jeřábek. Jeho výstup při utkání právě s námi o čtvrté místo 

vyústil ve skreč. 

Druhý turnaj – Tanvald. Opět vyhrály Budějice, Sešlost se neúčastnila kvůli kolizím s krajskými 

přebory. 

Třetí turnaj v Hradci přinesl sice až šesté místo, ale slušnou hru bez přílišných chyb, potěšila 

především výhra nad Třincem. Vyhrály již tradičně Budějovice. 

Květnový turnaj v Čelákovicích byl vypjatý, družstva musela získat body pro postup do finále a 

tak řada výsledků byla docela překvapivých – jen Budějovice zase vyhrály všechno. Brno skončilo 

až deváté, ale v klidu, finálovou účast mělo jako pořadatel jistou a gentlemansky vyčkávalo na 

osmém postupovém místě, co se bude dít ve Chlenech. 

Do této malebné vesničky přijelo jen devět týmů, čímž se pěkně zvýšily porce z opékaných 

selátek. Turnaj překvapivě vyhrál Třinec. Zajímavý byl hlavně souboj Vysočiny a Čakovic o finále, 

přestože se ve skupinách neutkaly. Nakonec Vysočina šmikla oslabený Zlíchov a Čakovice 

nevyhrály nad Libercem ani nad námi, takže v konečné tabulce jim zbylo deváté místo. Vysočina 

postoupila  poprvé do finále. 
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Vrcholem seriálu superveteránského Mistrovství České republiky 2007 bylo finále v Brně. Po 

loňském turnaji už byla organizace nacvičená, i tak to ovšem znamenalo spoustu práce, shánění 

sponzorů, cen pro družstva i nejlepší jednotlivce, noclehy, stravování a kdoví co ještě.  

Sportovně Sešlost posílila mladými padesátníky na všech postech a přestože v kvalifikaci skončila 

na posledním postupovém místě, teď mělo být všechno jinak. 

Takhle popisuje průběh turnaje oficiální zpravodaj volejbalového svazu: „Od prvních zápasů se 

potvrzovalo, že papíroví favorité to nebudou mít v žádném případě jednoduché, bojovalo se urputně o každý míč a 

v některých utkáních byl k vidění opravdu velmi pohledný volejbal se vším všudy. 

Turnaj nezačal příliš dobře pro domácího favorita, který hned v úvodu prohrál s velmi dobře blokujícím Pivovarem 

Svijany. Brno kupilo spoustu individuálních chyb a Hylmar se Zapletalem na bloku byli pro smečaře Brna nepřekonatelnou 

překážkou. 

České Budějovice jakožto kandidát na titul mistra číslo jedna si hned v druhém kole dokázaly poradit právě s Pivovarem 

Svijany, kdy hlavně v prvním setu rozebral svého soupeře dobrým servisem. Druhá sada byla velmi vyrovnaná, Pivovar 

Svijany dokonce v koncovce vedl, ale šťastnější byli hráči z jihu Čech, kdy v koncovce vynikl především přehled Valacha a 

jeho neomylná ruka. Tak se mohlo zdát, že je vše podle papírových předpokladů a Budějovice si v klidu dokráčí pro třetí titul 

v řadě.  

Ve čtvrtém kole však Sešlost Brno ukázala, že ještě může být vše jinak. Turka na nahrávce Sešlosti nahradil Muroň a 

pestrou hrou dokázal své spoluhráče posílat do jasných pozic pro zakončení. Brno zahrálo velmi dobře a bylo na světě první 

překvapení, Jihostroj prohrál 2:0. V tu chvíli z horkých favoritů na medaile byli všichni s jednou porážkou.  

Ambiciózní Železárny Třinec pak těžce potrápily v třísetovém velmi kvalitním a vypjatém utkání Pivovar Svijany, kdy 

první dva sety končily těsnou koncovkou, ale zkrácená hra již jasně vyzněla pro Svijany. Brněnské Sešlosti výhra nad 

favoritem z Budějovic dala křídla a začala produkovat velmi pěkný a účelný volejbal. Do konce turnaje již s nikým neztratila 

ani set a po zásluze po dvou letech znovu zvedla nad hlavu mistrovský pohár. Jihostroj jakoby zaskočen touto porážkou se 

začal herně trápit a produkoval jen odvar toho co umí. Vítězství nad Třincem a drama se Zlíchovem, obě utkání 2:1, 

znamenaly další setovou ztrátu pro České Budějovice. Třetím ve hře o pocty nejvyšší byl Pivovar Svijany, ten však nezvládl 

poslední sobotní utkání proti Krušnohorcům a i když ho měl velmi slibně rozehrané v podobě vedení 1:0 na sety a v druhém 

setu vedl 16:12, nepochopitelně utkání ztratil a tato druhá porážka jej odsoudila ke konečnému třetímu místu. Právě 

Krušnohorci, tým nejvíce pronásledovaný zraněními, nakonec obsadil nepopulární čtvrté místo. Třinec i přes výborné 

výkony Repáka se Štefánkem obsadil páté místo a ukázalo se, že příliš úzký kádr dva excelentní hráči v takto náročném 



27 

turnaji nedokážou utáhnout. Hradecká Slavie měla také smůlu, protože při zákroku v poli se jim zranil Karel Jeřábek a bez 

něho je tento tým jen poloviční, šesté místo. Sedmý Zlíchov měl určitě na víc. V sobotu se herně trápil, tým selhával na 

nahrávce a tak až nedělní program, kdy přijel Jarda Paldus a “Šlahoun“ Poduška, přece jen ukázal, že volejbalově to ještě 

umí. Mnoho nechybělo a odnesli si i skalp Jihostroje. Vysočina Ždírec obsadila ve finále poslední osmé místo, ale bojovala a 

nikomu nedala nic zadarmo, pro tento tým účast mezi elitou superveteránů je určitě vítězstvím.“ 
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Výsledné pořadí družstev finále M-ČR veteránů nad 50 let 

1. Sešlost Brno 

2. Jihostroj České Budějovice 

3. Pivovar Svijany 

4. Krušnohorci Ústí nad Labem 

5. Železárny Třinec 

6. Slavia Hradec Králové 

7. SK Zlíchov 

8. Vysočina Ždírec n.D.  

Nejužitečnější hráčem byl vyhlášen Karel Říha z domácího týmu Brna, nejlepším smečařem 

mistrovství se stal Pavel Valach z Českých Budějovic a nejlepším nahrávačem byl vyhlášen Vít 

Pražák z družstva Pivovar Svijany. 

Organizace turnaje klapala bez zádrhelů, v hale panovala bezvadná atmosféra, i když zápasy byly 

dramatické a boje vypjaté. Pěkným okamžikem byl příchod brněnské legendy Karla Lázničky – při 

ohlášení pořadatelem hráči spontánně přerušili hru a pozdravili jej dlouhým potleskem. 

V sobotu zorganizoval Franta Placatka pro hráče banket, který úspěch brněnského finále řádně 

podtrhl – a to jsme ještě nevěděli, že Sešlost vyhraje. Ceny přišel předat Karel Láznička a celé 

finále tak důstojně a stylově zakončil. 
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Závěrečná tabulka finále Brno 2007
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Sezóna 2008 

Další sezóny už šly mimo mě, takže jen to, co bylo na internetu: 

Finálový turnaj superveteránské kategorie mužů ve dnech 15. a 16. listopadu v Liberci určil nového mistra České republiky 

pro rok 2008.  

Po zásluze se jím stali Krušnohorci, kteří dokázali vyhrát i dlouhodobou část této veteránské soutěže. Tým ve složení Přemek 

Bláha, Milan Černoušek, Václav Babij, Karel Bulhar Jeřábek, Pepa Eisner, Standa Svoboda, Zdeněk Koníček, Jirka Matějka, 

Saša Salon a další nenechal hned první den nikoho na pochybách, že to s letošním mistrovským titulem myslí vážně,své 

první utkání prohrál až v závěru turnaje, když už měl titul jistý.  

Nejvíce práce měli Krušnohorci hned v počátku turnaje, v té době ještě s dobře hrajícím Pivovarem Svijany, kdy prohráli 

hladce první set a ve druhém prohrávali 16:18, pak ale zaúřadovala osa týmu Bubák, Dědek Bláha a Bulhar a Krušnohorcům 

se podařilo vývoj tohoto utkání zcela otočit. Bez větších problémů si dokázali poradit i s ostatními soupeři.  

VK České Budějovice, tak jako v loňském roce bral stříbro. Byla hodně znát účast Johnyho Valacha, který s týmem do 

Liberce přece jen přicestoval a na výkonu týmu to bylo hodně vidět. Škoda jen, že po stránce nahrávky je na tom tento tým 

po ukončení aktivní činnosti Jardy Kopeta hůře, protože při vší úctě Jirka Zita ho nedokáže plnohodnotně nahradit. S ním by 

boj o letošní titul byl jistě o hodně dramatičtější.  

Po dlouhých pěti letech se dočkala i Slavia Hradec Králové, která svým umístěním na třetím místě vyrovnala svůj nejlepší 

výsledek z roku 2003. Družstvo kolem Karla Matouška má velký potenciál, jen si občas neodpustí fatální herní výpadky 

v koncovkách setů, které ho pak stojí lepší umístění.  

S velkými ambicemi přijel pod Ještěd i Třinec, ale hned v úvodním utkání narazil na ještě čerstvý tým Pivovaru Svijany a po 

hladké prohře se trochu hledal, ale dokázal krizi překonat. Porazil vícemistra z Českých Budějovic a nakonec i Krušnohorce, 

nebýt osudného výpadku na začátku je možné, že by se Třinci poprvé podařilo být medailovým. I tak je čtvrté místo tohoto 

sympatického družstva zatím jejich nejlepším výsledkem. O dvě místa dolů oproti loňsku se propadl Pivovar Svijany, po 
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excelentním začátku, kdy v druhém utkání zle zatápěl i pozdějšímu mistru, pivovarníkům úplně odešel příjem a tak porážka 

od Vysočiny a Hradce hned první den zúžila šance na obhajobu bronzu z Brna. Když k tomu ještě přidáme zranění klíčového 

hráče Kiďáka Petra Šmída a některých dalších, tak bylo vcelku jasno. Konečné páté místo a hodně námětů k přemýšlení, to 

je vizitka Pivovaru Svijany pro další rok.  

Sokol Buštěhrad a Vysočina Ždírec střídaly světlé okamžiky s méně výraznou hrou a po zásluze se podělily o šestou a 

sedmou příčku. Loňský mistr z Brna nakonec propadl až na samý chvost finálového turnaje, určitě nepřijel v optimální 

sestavě a rozpoložení a tak jedno jediné vítězství stačilo jen na osmou pozici.  

Pořadí ve finálovém turnaji  

1. Krušnohorci Ústí nad Labem  

2. VK České Budějovice  

3. Slavia Hradec Králové  

4. TŽ Třinec  

5. Pivovar Svijany  

6. Sokol Buštěhrad  

7. Vysočina Ždírec nad Doubravou  

8. Sešlost Brno  

Za předvedené výkony byly jako ostatně každý rok uděleny i individuální ocenění:  

Nejužitečnější hráč: Karel „Pid“ Matoušek Slavia Hradec Králové  

Nejlepší smečař: Karel Jeřábek Krušnohorci  

Nejlepší blokař: Jindra Hylmar Pivovar Svijany  

Nejlepší nahrávač: Ivo „Oslík“ Muroň Sešlost Brno  
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Sezóna 2009 - mistrem České republiky veteránů nad 

padesát let jsou opět Krušnohorci, ale finálový turnaj 

vyhrál Pivovar Svijany  

Po pěti předešlých turnajích vedli tabulku Krušnohorci s náskokem 1 bodu na Sešlost Brno. Pivovar Svijany ztrácel na titul 

pět bodů na třetím místě. Hradecká Slávia pak již měla devítibodový odstup na třetí místo. Z tohoto pohledu by se mohlo 

zdát vše rozhodnuto, ale protože systém turnaje každý s každým je asi nejspravedlivějším hodnocením výkonnosti, všichni 

usilovali o nejlepší umístění a tak žádný tým nic nedával zadarmo.  

V sobotu si tedy favorité ze severu Čech a Brno hlídali své pozice a vcelku bez problému dokázali ve svých utkáních vítězit. 

Hra Krušnohorců založená na ose Černoušek-Dědek Bláha-Karel Bulhar Jeřábek dávala první den tušit, kdo chce obhájit 

loňský titul, Sešlost Brno již bez starší generace, ale s výtečným Lasem Rotreklem, Oslíkem Muroňem na nahrávce a Metem 

na smeči přece jen bez nepřítomného Káčka Kubína měla více starostí, set ji v slezsko moravském derby sebral Třinec 

posílený poprvé v této sezoně Tondou Léblem. Pivovar Svijany, jakožto domácí tým bez výrazných hvězd, těžil ze své 

soudržnosti a týmového ducha, nedopustil opakování loňského finálového zklamání. Dokázal tentokrát uhrát i vypjaté 

koncovky, jak s Vysočinou, tak Buštěhradem a na závěr sobotního hracího dne oplatil Slavii Hradec Králové loňskou drtivou 

porážku. Sobotním výkonem ale své spoluhráče převyšoval nestárnoucí Karel Zapletal. 

Nedělní program nezahájili nejšťastněji Krušnohorci, bez svých dvou největších opor Bubáka a Dědka nedokázali zvítězit 

nad nadšeně bojujícím Hradcem. V tuto chvíli to mohla být vážná komplikace v cestě za titulem, pokud by Brno nezaváhalo 

s Pivovarem Svijany.  

Turnaj pomalu gradoval a tak duel Pivovar Svijany – Sešlost Brno již měl napovědět, o jak cenné turnajové vavříny se 

vedoucí trojice, která v sobotu neokusila hořkost porážky, podělí. Tento zápas na konec vyzněl jednoznačně pro Pivovar, 

skvělou obranou na síti v podání Jindry Úředníka Hylmara, Vlasty Sixty a za podpory smečařů Petra Kiďáka Šmída a Pavluši 

Luňáčka nedal hráčům Brna šanci. Nutno, ale podotknout, že brněnským se zranil jejich nejlepší hráč Rotrekl a proto to měly 

Svijany jednodušší. Severočeské derby pak vyznělo lépe pro Krušnohorce, kteří sice prohráli první set a tady už asi Svijany 

tušily, že jim nic nemůže vzít turnajové prvenství při očekávaném posledním vítězství v utkání s Tanvaldem, který dosud 

nezískal ani set. Možná zde zapůsobilo podvědomí, že už je vše hotovo, hladce prohrály druhý set a o vítězi v tiebreaku 

rozhodl Milan Černoušek, když dvakrát sám bodoval za stavu 14:14. Toto vítězství dávalo opět Krušnohorcům skoro jistotu 

titulu, pokud porazí Sešlost Brno. V dalším kole se tak stalo a tak se v dlouhodobé tabulce na její špici nic v pozicích týmů  

neměnilo.  
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První tři pozice si tedy v závěrečném turnaji rozdělily výše jmenované týmy. Hradec Králové ve značně okleštěné sestavě 

nakonec skončil čtvrtý, Třinec, který vždy byl černým koněm, letos nedokázal výrazně promluvit do celkového pořadí, 

výkon týmu stojí a padá s Jánem Repákem. Buštěhrad sice s Maříkem, ale bez Maršouna hrál nevyzpytatelně, dokáže porazit 

silnějšího, ale pak odevzdá zápas s papírově slabším. To samé se dá říci i o Pražském Výběru, který obsadil sedmou příčku. 

Vysočina Ždírec byť doplnila kádr o nadějné borce nedokázala vystoupit ze stínu úvodních porážek a tak ji jediné vítězství 

nad Tanvaldem zajistilo až osmou pozici v turnaji. Nelichotivá bilance borců z Jiskry Tanvald, kdy se jim nepodařilo vyhrát 

jediný set je bohatě vyvažována jejich společenskou úrovní, kterou drží především nehrající kapitán Míra Čejchan. 

Při slavnostním ukončení vyhlašování vítězů a předávání pohárů a cen byli vyhlášení nejlepší hráči finálového turnaje a 

nejstarší hrající hráč: 

Nejlepší smečař: Pavel Luňáček Pivovar Svijany 

Nejlepší blokař: Přemysl Bláha Krušnohorci Ústí nad Labem 

Nejlepší nahrávač: Ivo Muroň Sešlost Brno 

Nejužitečnější hráč: Karel Zapletal Pivovar Svijany 

Nejstarší hrající hráč: Václav Židů Slavia Hradec Králové (r. n. 1938, 71 let) 

Pořadí finálového turnaje 

1. Pivovar Svijany 

2. Krušnohorci Ústí nad Labem 

3. Sešlost Brno 

4. Slavia Hradec Králové 

5. Družba Třinec 

6. Sokol Buštěhrad 

7.Pražský Výběr 

8. Vysočina Ždírec 

9. Jiskra Tanvald 
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Epilog 

 

Původně jsem vydání těchto řádků myslel jako dárek Josefovi k šedesátým narozeninám (a tam 

jsem mu jej taky dal) jako symbolickou tečku za jeho bohatou a jak se jistě všichni shodneme – 

úspěšnou volejbalovou kariérou. I když si s ním i pak rád zahraji.  

Nakonec jsem však dospěl k názoru, že předešlé úspěchy máme všichni ještě v dobré paměti a že 

se vlastně jedná spíše o dárek k sedmdesátinám. Takže – milý Pepo, přeji Ti ke Tvým 

sedmdesátým narozeninám vše nejlepší a pěkně si těch deseti let ve zdraví užívej! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se dovídám těsně po dokončení tohoto dílka, v roce 2009 ve finálovém turnaji 

mistrovství republiky volejbalistů nad 50 let obsadila Sešlost Brno druhé místo. 


