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V roce 2017 působila v soutěžích Českého volejbalového svazu tato družstva:
družstvo
muži „A“
muži „B“
ženy „A“
ženy „B“
junioři
juniorky
kadeti
starší žáci
starší žákyně
mladší žákyně
přípravka dívky

sezóna 2016/17
krajský přebor I.
okresní přebor
1. liga juniorů
1. liga juniorek
krajský přebor
Český pohár
krajský přebor
krajský přebor

soutěž
sezóna 2017/18
krajský přebor I.
okresní přebor
krajský přebor I.
okresní přebor (hrají žačky)
1. liga juniorů
1. liga juniorek
krajský přebor
krajský přebor
krajský přebor
krajský přebor

V loňské sezóně 2016/17 se v celostátních soutěžích dařilo juniorům, kteří v 1. lize skončili
na 2. místě, i juniorkám, které ve stejné soutěži obsadily 5. místo ve finálové nadstavbové
části, což je nejlepší výsledek v lize juniorek za posledních deset let.
V krajských soutěžích se nejlépe vedlo mladším žákyním, které skončily 3. z 12 účastníků, a
přípravce dívek, které obsadily 4. místo z 36 účastníků.
Starší žákyně (družstvo tvořené ze 60% mladšími žákyněmi) skončilo 10., starší žáci 6.
V sezóně 2017/18 je prozatím družstvo juniorů po polovině soutěže 6. Po loňské úspěšné
sezóně se stabilizované družstvo rozpadlo, 5 hráčů odešlo z důvodu věku, další 2 studují na
VŠ v jiných městech a hrají jiné soutěže (EX-JRI, 1. liga mužů), v 1. lize juniorů
v Pardubicích však vypomáhají. Družstvo doplnili loňští žáci a na výsledcích je to znát.
Loňské úspěšné družstvo juniorek, které si udrželo účast v lize juniorek, je posíleno o 2
hostující hráčky z Rémy Rychnov nad Kněžnou. 2 hráčky naopak posilují extraligové
juniorky Sokola Žižkov a Pardubicím vypomáhají přednostně. Před sezonou skončily
z různých důvodů 3 hráčky. Dvě hráčky mají od začátku soutěže potíže s kotníkem a do hry
vůbec nezasahují. Družstvu se v základní skupině daří a po skvělém začátku zatím drží třetí
místo, které zajišťuje účast v nadstavbové skupině o 1.-6. místo a tedy jistotu účasti v lize i
pro další sezónu. To by znamenalo splnění cíle stanoveného před začátkem soutěže.
V krajských přeborech se nejvíce daří mladším a starším žákyním, které jsou průběžně shodně
3.
Loňským žákům uškodila změna kategorií, po pouze ročním působení v kategorii starších
žáků musí v letošní sezóně hrát KP v kategorii kadetů. Tam jsou zatím bez výhry na 3. místě.
Družstvo žen bylo vzhledem k okolnostem (mnohá zranění vážnějšího, resp. dlouhodobého
charakteru, stěhování, čerstvá mateřství a těhotenství) v sezóně 2016/17 nuceno odstoupit ze
soutěže. Pro stávající ročník se tým vrátil zpět do krajského přeboru. Bohužel i nadále je trápí
nepříjemná zranění (v sezóně se již zranilo 6 hráček, výpadek minimálně na půl sezóny) a
téměř každý zápas je improvizace. Ženy nicméně bojují a momentálně se pohybují kolem 8.
příčky.
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Družstvo mužů pomalu omlazuje kádr, posílili ho 2 hráči z loňských juniorů. Momentálně
jsou v krajském přeboru 7.
V žákovské reprezentaci kraje máme 2 starší a 2 mladší žákyně. 3 žákyně reprezentovaly kraj
na Olympiádě dětí a mládeže v Brně.
Pro začátečníky organizujeme „Školu volejbalu“, v září a v říjnu proběhl nábor.
V oddílu nyní působí 7 trenérů, 30 aktivních hráčů dospělých družstev, 120 hráčů
v mládežnických družstvech.
V roce 2017 jsme uspořádali tyto turnaje:
O štít města Pardubic – turnaj žen (35. ročník) a mužů (32. ročník) pro družstva úrovní ligy
a krajských přeborů, účast 8 družstev mužů a 8 družstev žen (naplněná kapacita turnaje) –
turnaj byl uspořádán jako předsletová akce a s podporou magistrátu města Pardubic
Přebor ČOS Čechy žákyň – účast 8 družstev, přeborníkem ČOS se pro rok 2017 staly
žákyně Sokola Bedřichov.
Memoriál M. Čípy – turnaj pro mládež, účast 8 družstev
Zúčastnili jsme se turnajů:
Přebor ČOS juniorů ve Zruči nad Sázavou – 3. místo mezi sokolskými družstvy
Přebor ČOS Čechy žákyň v Pardubicích – 4. místo mezi sokolskými družstvy
Netto Regental Cup Regenstauf – mezinárodní turnaj v Německu; 1. místo v kategorii
juniorů, 3. místo v kategorii děvčat ročník 2002, 4. místo v kategorii děvčat ročník 2004, 5.
místo v kategorii děvčat ročník 2005, 5. místo v kategorii žáků
Na konci srpna jsme uspořádali tradiční týdenní letní soustředění mládeže - v Jablonném n/O
(juniorky a žákyně), v Horním Bradle (žáci) a v Pardubicích (junioři). V Jablonném se konalo
i podzimní soustředění dospělých.
Plně využíváme zrekonstruované prostory sokolovny v Pardubicích, kde jsou pro volejbal
velmi dobré podmínky. Některé tréninky probíhají v nedalekých školních tělocvičnách.
Ing. Dáša Bílová, předsedkyně oddílu
Pardubice, 2018

