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Úvod 

      V tomto premiérovém vydání naleznete veškeré reportáže z fotbalových klání 

týmu žáků a týmu dospělých, které byly umístěny na volárenské webové stránky. 

Neúplnost prvních reportáží si neberte k srdci, protože tato akce byla ve zrodu a 

postupně se zdokonalovala k nynější podobě. Některé informace vám budou připadat 

zkreslené, ale věřte, že je to pro pobavení vás i ostatních. Všechna pojmenování a 

výrazy jsou myšleny v dobrém a nikoho se zde nesnažím urážet. To bych si nedovolil! 

Vím, že poděkování se vždy dává na konec vydání, ale tito lidé si ho zaslouží už na 

začátku. Tímto bych chtěl tedy poděkovat Michalovi Šálkovi, který se hodně 

angažoval jako výtečný fotograf několika snímků, a také pracně zapisoval dění 

v utkáních minutu po minutě. Vím, že občas mu pomáhali Petr a Jana Čapkovi, Lukáš 

Szabo a Nikola Siváková, kteří mají taky mé velké díky. Velký kus práce odvedl i 

Zbyněk Orban, který musel po mně opravovat některé pravopisné chyby předtím, než 

článek umístil na web. A díky patří taktéž našemu starostovi a brankaři Jardovi 

Kubešovi, který s tímto nápadem přišel. Největší z díků, však patří vám, našim 

fanouškům a kritikům, kteří nás chodí podporovat na zápasy. Doufám, že jsem nikoho 

nevynechal, pokud ano, omlouvám se! Těším se však na další spolupráci s výše 

zmiňovanými v další sezoně 2011/2012. Nyní se pohodlně usaďte, protože vám přeji 

příjemnou zábavu při čtení těchto listů. 

 

 



  III. A Třída 

VOLÁRNA - ŽEHU Ň 5:0  

Dne 5. 3. 2011 se za slunného počasí odehrálo na místním hřišti již druhé přípravné 
utkání A - mužstva domácích borců s týmem Žehuně. Zápasu přihlíželo asi 30 neplatících 
diváků. Hlavním arbitrem utkání byl pan Kratochvíl, který měl na lajnách jako asistenty z 
domácích Lukáše Szaba a neznámého pána ze Žehuně.  

Domácí nastoupili v sestavě 4:4:2 v tomto složení: 
V brance: Dostál L.  
Obrana: Bruna L., Hanek A., Ešner R., Pelikán R.  
Záloha: Luťha L., Čihák J., Hartman T., Svoboda V.  
Útok: Šedivý T., Šindelář M.  
Na lavičce připraveni: Hloucal Vl. a hrající trenér Wolfram P. st.  
Asistent trenéra pan Čihák Vladimír (střídání hráčů bylo povoleno hokejově).  

Od začátku zápasu si domácí vypracovali několik slibných šancí, které bohužel 
brankou neskončily. Asi po 20 minutách poprvé zahrozili hráči hostující Žehuně a z 
následného brejku padl první gól z kopačky Tomáše „BARI“ Šedivého. Dále si v prvním 
poločase domácí vytvořili silnou převahu, která by se dala nazvat „volárenské Bago“. Po pár 
pokusech ostřelování brány soupeře padl druhý gól. Na konci akce stál opět Tomáš Šedivý, 
který nádherně převzal přihrávku od Lukáše Luťhy a nekompromisně zakončil. Do konce 
poločasu se nic zajímavého nestalo a hráči odešli do kabin za stavu 2:0 pro domácí. Druhá 
půle začala opět slibně pro hráče Volárny, a to, když se dostal opět ke slovu Bari a vsítil svůj 
třetí gól v zápase, čili Hattrick. Hosté se však nechtěli vzdát a po pár minutách vysílali rychlé 
brejky, které likvidovala domácí obrana a bezchybně chytající Lukáš Dostál. Po další 
přenádherné akci uštědřil hostům další banán druhý útočník Miloslav Šindelář. Do konce 
druhého poločasu si hráči Žehuně už moc nekopli a inkasovali pátý gól, který vstřelil Čihák 
Jakub po přesně načasované přihrávce od Šindeláře. Konečné skóre bylo stanoveno na 5:0.  

Výrok zápasu padl z úst asistenta trenéra Vládi Čiháka: „Lukáš asi vystřízlivěl z toho běhání 
po lajně“. 

VOLÁRNA - NEBOVIDY 6:2  

Dne 12.3 zajíždělo naše mužstvo i s pár věrnými fanoušky k dalšímu přípravnému 
utkání do Červených Peček, kde se mělo utkat s hráči SK Nebovidy na umělém trávníku za 
umělého osvětlení. Na toto utkání byl od svazu nasazen sudí pan Milan Holý.  

Sestava Sokolu Volárna:  
V bráně: Dostál L.,  
Obrana: Bruna L., Hanek A., Pelikán R., Hartman T., 
Záloha: Luťha L., Čihák J., Wolfram P. st., Mlýnek D., 
Útok: známé duo Šedivý T. a Šindelář M., 
Střídaní: Wolfram P. ml. a Šindelář L..  

Výkop začal v 18:30 a hned od začátku si hráči Volárny tvořili převahu hlavně 
uprostřed hřiště. Své snažení mohli zúročit hned ve 4. minutě, kdy po přímém kopu brankář 
Nebovid neudržel balón. Bohužel následná dorážka v síti soupeře neskončila. Zato v 
8. minutě se mohli věrní fanoušci, jako byl Venda Čapek (řidič autobusu) radovat ze vstřelené 
branky z kopačky Tomáše Šedivého. Ve 12. minutě se skóre měnilo znovu, a to když po 
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skvěle rozehraném rohovém kopu zakončil hlavou Lukáš Luťha. O 3 minuty později krásně 
prošel obranou Míla Šindelář, který si povodil i gólmana hostů a zvýšil poměr branek na 3:0 
pro Volárnu. V tu chvíli zřejmě přemýšleli hráči okresního týmu SK Nebovidy o ukončení 
zápasu a kontumaci 3:0, protože Volárna hrála fantasticky. Asi v polovině prvního poločasu 
se dostali do zakončení i hosté, vyslané střele však chyběla přesnost i razance. Ve 31. minutě 
se radovali opět hráči Sokolu, svůj druhý gól přidal Tomáš "BARI" Šedivý, a to když jeho 
střela našla svůj cíl u pravé tyče. Bohužel, co se nestalo? Dostali jsme gól, když soupeř využil 
standardní situaci kousek od šestnáctky. Ve vápně se nejlépe zorientoval hráč Nebovid a 
zakončil. Těsně před koncem však přišla další rána pro SK Nebovidy, sólo přes obranu až do 
prázdné branky nemohl udělat nikdo jiný než Míla Šindelář. Stav po prvním poločase byl 5:1, 
což bylo pro okresní mančaft špatnou vizitkou.  

Druhý poločas měl podobný průběh. Volárna hrála stále lépe než její sokové z 
Nebovid, ti se však dostávali k balónu poměrně častěji než v první části utkání. Asi v 
53. minutě však vypíchl přihrávku hráč soupeře Tomáš Vorlíček, kterého mnozí pamatují 
ještě z dob, kdy hrál za volárenské žactvo. Jeho plány mu však překazil Lukáš Dostál, který 
má v brance famózní formu. V 65. minutě jsme však inkasovali, a to když se také bývalému a 
nikde nechtěnému hráči Volárny Frantovi Maškovi nepovedla střela, z které nakonec vznikl 
centr. Bohužel na konci akce stál nikým neatakovaný útočník Nebovid, který s přehledem 
zakončil hlavou. Před 70. minutou však udělal obrovskou hrubku nebovidský golman, který 
nesmyslně vyběhl až k šestnáctce. Rychle rozehrané autové vhazování na Mílu Šindeláře, 
který neměl problém skórovat do prázdné branky, a završil tak svůj večer Hattrickem. O pár 
minut později po sérii krátkých přihrávek se dostal do pěkné pozice Kuba Čihák. Jeho 
technická střela však skončila na břevně. Nic zajímavého se už nestalo a rozhodčí předčasně 
ukončil zápas, protože i on, stejně jako hráči Volárny pospíchal do Obecní hospody na právě 
začínající zábavu, na které hrála skupina Rocketa. Zápas tedy skončil výsledkem 6:2 z 
pohledu volárenských borců. Trenér Pavel Wolfram st. chválil mužstvo hlavně za ofenzivní 
výkon. Někteří hráči si ale bohužel stěžovali na umělé osvětlení hřiště, které dokázalo při 
zpracování vysokých míčů nepříjemně oslnit.  

Výroky zápasu padly před a po utkání:  

Celá kabina: “Láďo, to je smrad, běž se raději rozcvičit!”  
“Vašku stůj! Zapomněli jsme tam Kolomba.”  

Reportáž s nadpisem "Nebovidy si uřízly pořádnou ostudu!" najdete na webových 
stránkách SK Nebovidy.  

http://sknebovidy.webnode.cz/news/nebovidy-si-urizly-poradnou-ostudu-/ 
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VOLÁRNA - UNION HRAD ČANY - 9:0  

Dne  19. 3. 2011 se na domácím hřišti uskutečnilo poslední přípravné utkání hráčů 
Volárny s mužstvem Unionu Hradčany. Výkop zápasu byl naplánován na 14. hodinu, terén 
byl připraven, obloha jasná, trochu nepříjemný vítr. Jediné, co panu rozhodčímu Kinčlovi 
vadilo, bylo to, že chyběli pomezní, proto byli z asi 30 přihlížejících diváků vybráni 2 
šťastlivci... 

Sestava  TJ Sokol Volárna: 
V brance: Pelikán Radek 
Obrana: Bruna Ladislav, Hanek Aleš, Ešner Radek, Hartman Tomáš 
Záloha:  Luťha Lukáš, Čihák Jakub, Wolfram Pavel  ml., Wolfram Pavel st. 
Útok:  Šindelář Miloslav  a Šedivý Tomáš 
Na lavičce: Šindelář Lukáš 

Hned od začátku zápasu, jak jsme byli zvyklí z předchozích přáteláků, začali hráči 
Volárny diktovat tempo hry. Jednu z prvních příležitostí proměnil už v 5. minutě hrající trenér 
Pavel Wolfram. Hráčům hostujícího celku se moc nedařilo kombinovat a častokrát i 
v následném průběhu utkání přišli o míč ve středu hřiště nebo jim ho sebrali obránci 
Pelikánovi branky. V 11. minutě se opět mohli radovat fanoušci Volárny, úsměv na tváři jim 
vykouzlil Šindelář. O pár minut později, kolem 20. minuty si po sérii krátkých přihrávek řekl 
o balón Míla Šindelářu, který se nemýlil a s přehledem zakončil. Stav 3:0 začal hráče Unionu 
burcovat k agresivnějšímu pojetí hry, což pocítil ve 23. minutě Tomáš Šedivý. S bolestivou 
grimasou šel střídat, za něj nastoupil  Šindelář Lukáš. A abychom nezapomněli na  faulujícího 
obránce, tak ten byl odměněn žlutou kartou od pana rozhodčího. Volárenští  však také přidali 
na důrazu, ale fotbalovém, svůj třetí gól zápasu vsítil opět Míla Šindelář. Soupeř  se jen tak 
nevzdal a snažil se o snížení. Bohužel marně. Střely na branku byly natolik nedůrazné, že se 
Pelda  musel se svou dvoumetrovou postavou sklánět k zemi a sbírat je jak padlé hrušky. 
Zřejmě byl moc silný vítr. Do poločasu stojí za zmínku už jen neproměněná penalta po faulu 
na výborně hrajícího Lukáše Luťhu. První pětačtyřicetiminutovka skončila stavem 4:0 ve 
prospěch Volárny, s jedním střídáním. Zranění Tomáše Šedivého by nemělo být vážné a první 
jarní mistrák, který se hraje, už 26. 3. by měl stihnout. 

Po změně stran hrála Volárna proti větru. Tento handicap však vůbec nebyl znát a po 
pár ofsajdových pastech, které soupeř nachystal, se opět trefil Šindelář. Hráči Sokola už 
nikam nespěchali, ale o gólový apetit rozhodně nepřišli. Pavel Wolfram ml. a Kuba Čihák 
hráli ve středu zálohy famózně, i když se občas zapomněli vrátit ke svým hráčům při 
soupeřově rozehrávce. Jejich snažení se vyplatilo v 63. minutě, na konci akce stál Kuba 
Čihák. I za nepříznivého stavu však soupeř podnikal výlety  před šestnáctku Volárny, tam 
bohužel pohořel. Z protiútoku v 70. minutě se trefil i druhý ze Šindelářů. Na svého otce měl 
však mladý Lukáš značnou ztrátu. V 75. minutě se opět rozvlnila síť v soupeřově brance, a to 
když Kuba Čihák umístil svou technickou střelu k levé tyči gólmanovi branky. O 2 minuty 
později udělal krásnou tečku zápasu opět Míla Šindelář. Jeho pět gólový příspěvek  v tomto 
zápase je hodno na diplom a pochvalu vedoucího oddílu Sokolu Volárna. Do konce zápasu již 
nic zajímavého neproběhlo a celá Volárna byla spokojena s výsledkem 9:0. Rozhodčí udělil 
dvě žluté karty, stejný počet rohů měli na svém kontě hráči Hradčan, od kterých se čekalo 
mnohem více. 

Pochvala patří všem hráčům Volárny za předvedený výkon a asistentu trenéra Vláďovi 
Čihákovi, který se ze střídačky snažil radit a motivovat své svěřence. 
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Jménem TJ Sokol Volárna si vás dovoluji pozvat na první jarní mistrovské utkání, 
které se hraje v sobotu 26. 3. 2011 od 15 hodin na místním hřišti se soupeřem z Radovesnic II. 
Čekáme velký nával fanoušku, protože předpověď počasí vypadá slibně, a konečně by měla 
být otevřena i hospoda na hřišti,  a možná budou i klobásky :-D 

VOLÁRNA - RADOVESNICE II. 5:0 

V sobotu 26. 3. 2011 se uskutečnil první jarní mistrovský zápas volárenských 
fotbalistů. Jako hosté k nám zavítali hráči z Radovesnic. Jelikož asi 2 hodinky před výkopem 
trochu  zapršelo, pan rozhodčí Freund nechal lehce podmáčený terén přelajnovat. I když 
počasí nebylo zrovna nejlepší, naše hráče přišlo podpořit i díky otevřené hospodě zhruba  50 
diváků. Za připravené občerstvení děkujeme bratrům Palečkovým a Pompičovi. 

Sestava TJ Sokol Volárna:  
V brance: Dostál Lukáš 
Obrana: Bruna Ladislav, Ešner Radek, Hanek Aleš, Pelikán Radek 
Záloha:  Luťha Lukáš, Čihák Jakub, Wolfram Pavel ml., Wolfram Pavel st. 
Útok:   Šedivý Tomáš, Šindelář Miloslav 
Na střídání připraveni:  Svoboda Vít, Švanda Jaroslav 

V  15. hodin začal přesně podle hodinek pana sudího zápas týmů, které tuto sezónu 
bojují o udržení. Hned v první minutě se  povedla důrazná střela Pavlu Wolframovi 
mladšímu, k jeho škodě stál brankář hostí tam,  kde měl a střelu udržel ve svém náručí. To se 
mu bohužel nepovedlo po další akci volárenských, tvrdá střela Šindeláře gólmanovi  vypadla 
a Tomáš Šedivý neměl problém dorazit balón do odkryté branky. 1:0 pro Volárnu. Hosté 
rozehráli a po pár přihrávkách se dostali až k zakončení, jejich střela však šla vysoko nad 
branku Lukáše Dostála. V 8. minutě byl k vidění  na polovině soupeře nepříjemný faul na 
Tomáše Šedivého, který pan rozhodčí Freund ocenil žlutou kartou pro hostujícího hráče. K 
míči se vzápětí postavil  Kuba Čihák a jeho střelu ze standardní situace vytlačil gólman na 
roh. Hosté se dalšímu tlaku ubránili, jenže se začali chovat neukázněně, proto sudí  udělil 
další žlutou kartu hráči  z Radovesic. V 10. minutě se opět dostali do zakončení hosté a jako 
v předchozím případě chyběla střele přesnost. Hráči Volárny se snažili i nadále kombinovat, 
bojovnost hostů v tu chvíli neznala hranic, a tak přišlo i pár zbytečných faulů, jako třeba ve 
14. minutě na Láďu Brunu. Ve 21. minutě po faulu musel sudí udělit další žlutou kartu 
hostujícímu hráči č. 9. Druhá žlutá = červená karta. Tento jednoduchý výpočet nezvládli 
fanoušci z Radovenic,  a tak začali na rozhodčího pokřikovat vulgární výrazy. Hosté hrající 
v deseti  nic z fotbalového umění nepředvedli a hráči Volárny jako by se chtěli opičit. 
Chvílemi se na to nedalo opravdu koukat, a tak mnozí příznivci zašli pro první várku 
chutných klobás k udírně. Ve 32. minutě se dostal ke střele Tomáš Šedivý, jeho rána jen těsně 
minula pravou tyč. Ve 37. minutě se začala situace vyostřovat, to když byl uprostřed hřiště 
faulován Kuba Čihák. Ten se bohužel neudržel a k faulujícímu hráči pronesl pár nelichotivých 
urážek, který mu je stejnou mincí oplácel. Pan rozhodčí to všechno slyšel, a tak oba hráče 
potrestal žlutou kartou. Ke smůle hostů to byla další druhá žlutá karta, a tak musel  hráč 
Radovesnic za svým kolegou předčasně do sprch. Ve 40. minutě to vypadalo na ofsajd, ale 
Šedivého zakončení skončilo v síti a pomezní  Miloš Plaček začal radostí mávat praporkem. 
Rozhodčí gól uznal, a tak se strhla další vlna nenávistných slov nejen k panu rozhodčímu, ale 
i k hráčům Volárny. To už však přišla na řadu i pořadatelská služba, která si začala dělat 
pořádek a fanoušky uklidnila. V probíhající 44. minutě se k vysokému míči před šestnáctkou 
domácích snažili protlačit dva hostující hráči a domácí Ešner. Náš dvoumetrový hasič měl 
v tu chvíli více sil a balón vybojoval pro Volárnu. Hráč hostů tento kontakt neustál, upadl tak 
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nešťastně, že si pochroumal hrudník a musel být odnesen na nosítkách. První poločas se 
přesunul do nastavení a ve 45. + 2. minutě se za cenu faulu prodral ve vápně soupeře 
k zakončení opět Šedivý, který se v takovýchto situací nemýlí. Poločasové skóre bylo 3:0 a 
hráči Radovesnic  přemýšleli o podání fotbalové rezignace s výčitkami směřujících k panu 
rozhodčímu. 

Na druhý poločas se přijeli podívat i diváci našich dalších soupeřů, Ovčár a Hradišťka, 
a divili se, jak druhá půle začala zostra. V 52. minutě musel být střídán Míla Šindelář, neboť 
dostal nepříjemný zásah do obličeje  a chvílemi neviděl na pravé oko. Proto jej nahradil  Vítek 
Svoboda. V tu chvíli se muselo změnit rozestavení hráčů. Čihák šel do útoku, hrající trenér 
Pavel Wolfram se přesunul do středu zálohy a Svoboda šel na pravé křídlo. Toto rozestavení 
se vyplatilo a ještě v té samé minutě poslal svou navštívenku ke gólmanovi Tomáš Šedivý, 
která nemohla skončit jak jinak než gólem. Hráči hostujících Radovenic už byli dost 
rozzuření, vypadalo to, jako že si doma k obědu dali syrové maso a zapili ho motorovým 
olejem. Po jednom z tvrdších zákroků zůstal ležet za lajnou Lukáš Luťha, který dostal 
nepříjemného koňara. V 55. minutě předvedli  něco ze svého umu hráči Volárny. Po 
Wolframově tvrdé střele, kterou gólman opět neudržel, měl možnost dorážky Vítek Svoboda, 
jenže trefil jen ležícího gólmana. V 63. minutě se rozhodl střídat náš „shooter“ Tomáš Šedivý, 
který svými  4 brankami určil směr fotbalového dění. Jako náhradník se nabízel Jarda Švanda, 
který šel na post pravého beka. Pelikán se přesunul na levou zálohu a Lukáš Luťha šel místo 
střídajícího Šedivého do útoku. Domácí už jen kontrolovali hru a tu a tam vystřelili na branku. 
V 68. minutě krásně prošel  přes tři hráče Pavel Wolfram ml., čímž se dostal přímo před 
gólmana, kterého překonal lišáckým  dloubákem alá Karel Poborský. V 73. minutě se však 
opět žlutilo. Kartu dostal trenér Pavel Wolfram st. za faul a hráč hostí za protesty. Do konce 
poločasu měli domácí jednoznačnou převahu. V 88. minutě se mohl předvést asi největší 
talent Volárenských, Radek Ešner. Ale své dvě šance, které se rozhodl zakončit nejprve levou 
a pak pravou nohou zahodil. Konec zápasu měl skóre 5:0 po čtyřech gólech Šedivého a 
luxusního lobu Pavla Wolframa mladšího. 

Podle slov trenéra i názoru ostatních hráčů se zápas vydařil a důležitost tří bodů je 
podstatnější, než předvedený projev hry. Ten by se měl ale do příštích zápasů zlepšit, a to si 
hráči můžou vyzkoušet už o víkend, kdy sehrají další mistrák v Ovčárech. 

Jak se daří našemu mužstvu v tabulce, se můžete přesvědčit na webových stránkách 
Českomoravského fotbalového svazu: tabulka mužstev  

Výrok zápasu: nejmenovaný hráč Volárny směrem  k hostujícím fanouškům: „Snad jste si 
nemysleli, že jste sem přijeli vyhrát?“ 

Za zmínku stojí i přípravný zápas našich žáčků, kteří porazili žákovský tým Libice nad 
Cidlinou 1:0. Spokojenost s výkonem svých svěřenců ve vyrovnaném utkání, které rozhodla 
chyba hostujícího týmu, měl hlavně trenér Miloslav Šindelář. Hru rukou ve vápně potrestal 
z penalty mladý Venda Šindelář. Podíl na výhře měla však i výborná obrana a gólman 
Dominik Bouma. V tomto zápase bylo po domluvě trenérů povoleno hokejové střídání, 
protože volárenský  oddíl žáků čítá 18 mladých fotbalistů. 
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OVČÁRY "A" - VOLÁRNA 0:5  

V sobotu  2. 4. 2011  zajížděl volárenský mančaft na mistrovské utkání do sousedních 
Ovčár. Bohužel  vlastními prostředky, protože Venda Čapku byl přizván k pravé domácí 
zabijačce. Sobotní počasí bylo více než pěkné i proto, že větrná hůrka je přeci jen o něco blíže 
slunci. Výkop zápasu byl v 16:30 hod., ale  několik příznivců tvrdého jádra volárenských 
Fans již pár minut před začátkem pozorovali své oblíbence  při rozcvičce. Sestava byla 
pozměněna z důvodu absence hráčů Ešnera a Wolframa mladšího.  

Sestava Volárny:  
V brance: Dostál L. 
Obrana:  Bruna L., Hanek A., Pelikán R., Švanda J. 
Záloha:  Wolfram P. st., Čihák J., Smolík J., Luťha L. 
Útok:  Šedivý T.  a Šindelář M. 
Na střídání: Hartman T.  a Mlýnek D. 

Jako první se ozvalo písknutí píšťalky pana rozhodčího Piknera, což znamenalo 
začátek zápasu. Jelikož Volárna rozehrávala, hned také měla první šanci, to když na úrovni  
šestnáctky hodil dlouhý aut Bruna. Bohužel, Lukáš Luťha se do zakončení nedostal. Až po 6. 
minutě hrací doby si mohli hráči Ovčár sáhnout na balón, a to když ho tahali z brány po 
krásném průniku z pravé strany a přesně umístěné střele k pravé tyči od Tomáše Šedivého, 
kterému se něco podobného povedlo i v 10. minutě. Z této situace bohužel gól nepadnul. Ve 
14. minutě jsme mohli vidět i první žlutou kartu po taktickém faulu na polovině hřiště, 
hříšníkem byl Radek Pelikán. V 21. minutě měl příležitost zvýšit skóre Šedivý, nastřelil však 
pouze gólmana, což mu nemohl nikdo zazlívat, protože patří k nejaktivnějším hráčům. Ve 26. 
minutě byl Šedivý  před brankou faulován a rozhodčí nařídil pokutový kop, který proměnil 
náš druhý sniper Šindelář. Ve 34. minutě se dostal do zakončení  Lukáš Luťha, který 
elegantně tečoval střílený centr, bohužel gólman Ovčár stál v pravý čas na správném místě a 
tak tato akce vyšla na prázdno. Těsně před koncem prvního poločasu vyslal Šedivý  přesnou 
kolmici do běhu Šindelářovi  a ten nekompromisně zakončil. Jestli tuto akci viděli Lionel 
Messi  a  David Villa, tak už Barcelona nikdy neprohraje. Abych neopomněl  aktivitu 
soupeře, Ovčáry měli jen pár nejistých příležitostí  na zvrácení průběhu zápasu, jenže Lukáš 
Dostál a  volárenská  obrana měli jiný názor, proto první poločas končil se skórem  0:3 pro 
hostující Volárnu. 

Druhý poločas začal netradičně střídáním, ze hřiště odešel hrající trenér Pavel 
Wolfram starší a nahradil jej David Mlýnek. Ve 47. minutě měl opět příležitost Tomáš 
Šedivý, jeho střela však prolétla těsně vedle pravé tyče ovčárského  gólmana. V 52. minutě 
zahrávali domácí roh, který hráči Volárny ubránili. V 56. minutě  za stejné situace už stálo při 
naší obraně štěstí a dorážka jen těsně minula Dostálovu branku. V 58. minutě proběhlo další 
střídání, ze hřiště odešel Lukáš Luťha, který  měl drobné poranění už z prvního poločasu. 
Nahradil jej Tomáš Hartman. V 63. minutě přišel obrovský tlak domácích a naše obrana 
hasila, co se dalo. Po  třetím zahraném rohovém kopu už to vypadalo, že přeci jen inkasujeme, 
ale to se nestalo jen díky Lukáši Dostálovi, který se vrhl pod nohy soupeři a zabránil tak gólu. 
Naneštěstí má i snad  ocelovou hlavu, protože direkt soupeřovou kopačkou byl pro něj dosti 
nepříjemný. V  70. minutě byl opět překvapen Slávek  Machurka a jeho svěřenci. Tomáš 
Šedivý rychle rozehrál autové vhazování, Míla Šindelář poté udělal jednu rychlou kličku, 
vstřelil gól. V 73. minutě obdržel Šéďa  žlutou kartu za bránění v rozehrávce domácího týmu. 
V 78. minutě jej napodobil Aleš Hanek, žlutou kartu dostal za zbytečné řeči  směrem 
k soupeřovi. V 82. minutě měl na svých kopačkách balón Míla Šindelář, který se nebál projít 
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přes bránící hráče a zakončit. Stav 0:5 před koncem už volárenští  fandové dávno zapíjeli 
pivem. V tu chvíli se už domácí na nic nezmohli, a tak se do zakončení dostal v 86. minutě i 
Tomáš Hartman, který si nádherně obhodil protihráče, jenže se zakončením se unáhlil a 
střelecky vyšel naprázdno. V 90. minutě byl ve vápně faulován Šindelář, rozhodčí však místo 
na penaltu ukázal ke kabinám a zápas ukončil. Všichni  Volárňáci byli s výsledkem i 
výkonem spokojeni  a  jarní  bilanci mistrovských zápasů (2 výhry, skóre 10:0) mohou 
prodloužit už  tuto sobotu  na místním hřišti. Soupeřem nám bude rovněž nováček 3. třídy, 
tým Nové Vsi, se kterým jsme na podzim remizovali 2:2. 

Výrok zápasu:  Pan rozhodčí Pikner v 78. minutě, když uděloval žlutou kartu Alešovi 
Hankovi : „Tady jsme na hřišti a ne v kravíně!“ 

  

Radovesnice II. - Volárna 
Tým žáčků sehrál v neděli 3. 4. 2011 vítězný zápas v Radovesnicích II. 

 
Sestava: 
V brance: Pavelka  J. 
Obrana: Pelikán R., Šamša P., Jakubál  M.,Roubal R. 
Záloha:  Dohanič M., Šulc Z., Šindelář V., Jakubál  F. 
Útok:  Šindelář J.,  Durst F. 
Na střídání: 6 hráčů 

Naši žáčci úvod zápasu prospali a inkasovali. O 10 minut později ale Filip Jakubál 
srovnal skóre technickou střelou k tyči, a to naše mladé fotbalisty oživilo. Poločasový stav byl 
1:1. O přestávce musel trenér Míla Šindelář své svěřence něčím nabudit, protože ve druhé půli 
byli nekompromisní a žákům Radovesnic nepůjčili balón. Vítězný gól vstřelil po rozehraném 
rohu mladý Pavel Šamša. Voláreští žáci poté nastřelili ještě dvě břevna a výborně hrající 
Zdeněk Šulc spálil dvě tutové šance. Žáci Radovesnic si však vzali za příklad své o několik let 
starší hráče a začali hodně faulovat, což vedlo ke zranění Vendy a  Honzíka Šindeláře. Jejich 
otec trenér se proto vyjádřil k domácím slovy: „To tady bude asi vodou“. 
 

VOLÁRNA - NOVÁ VES 4:2 

V sobotu dne 9. 4. 2011 se za slunného a trochu větrného počasí odehrál další zápas 
3. třídy kolínského okresu v kopané, mezi domácí Volárnou a hostující Novou Vsí. Jako 
hlavní arbitr byl nasazen pan Grund, který rozdával karty jak na běžícím páse, ale o tom už 
více v reportáži. 

Sestava Volárny : 
V Brance : Dostál Lukáš 
Obrana :  Švanda Jaroslav, Hanek Aleš, Pelikán Radek, Bruna Ladislav 
Záloha : Čihák Jakub, Wolfram Pavel ml., Luťha Lukáš, Smolík Jan 
Útok : Šindelář Miloslav a Šedivý Tomáš 
Na střídání :  Svoboda Vít, Hartman Tomáš, Mlýnek David a Ešner Radek 
Trenér a  asistent :  Wolfram Pavel starší a  Čihák Vláďa 
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Okolo Volárenské hrací plochy se shromáždilo asi 75 diváků, kteří se přišli hlavně 
pobavit fotbalem, na pivo a na klobásu. Zápas začal dle plánu v 16.30 h a hned od začátku 
bylo vidět, že hostující tým nelenil a přes zimu udělal pár posil včetně výborného gólmana. 
Již po 4 minutách se dostali hosté do přesvědčivé šance, která nakonec gólem neskončila, 
protože  střela šla mimo. V 6. minutě udělil pan rozhodčí svou první žlutou kartu hráči Nové 
Vsi, který nesnesl, jak mu Tomáš Šedivý motá hlavu, a proto se ho rozhodl faulovat. Z 
následné rozehrávky se dostal do zakončení Lukáš Luťha, z nesnadné pozice zkusil z otočky 
vystřelit svou silnější levou nohou, bohužel jeho rána šla jen těsně mimo branku. Ve  13. 
minutě se dostali do tutové šance hosté, ale výborně chytající Lukáš Dostál byl proti, a tak 
jejich gólovou snahu odvrátil výborným zákrokem na roh. Ten Volárna odehrála do bezpečí a 
pokusila se o brejk, jenže Šindelářovu střelu gólman vyrazil. V 18. minutě byl v akci znovu 
pan rozhodčí, který udělil kartu Tomáši Šedivému a bránícímu hráči Nové vsi. Poté se 
dlouhou dobu hrálo ve středu hřiště, míč neustále cestoval od domácích k hostům a naopak, 
jenže žádná zajímavá šance se nezrodila. Až ve  40. minutě, kdy šel z úhlu sám na branku 
Šedivý a bránící hráč ho ve vápně fauloval, sudí nařídil pokutový kop, který Šindelář 
proměnil. Faulující hráč dostal za odměnu druhou žlutou kartu a následně ještě jednu červené 
barvy. Po tomto gólu jako by hráči Volárny usnuli a po velké hrubce Pavla Wolframa hosté 
nádherným gólem do šibenice ve 41. minutě srovnali. Konec poločasu se blížil, což asi dodalo 
všem hráčům  na hřišti magický impuls. Ve 43. minutě mohl Šedivý zvýšit po rohovém kopu, 
to se však nepovedlo. Poté ve 45. minutě obdržel Ladislav Bruna za obětavé přerušení akce 
hostů žlutou kartu. Vrcholem prvního poločasu byl však gól Tomáše Šedivého, který napálil 
míč z dobrých 35 metrů a ten přesně zapadl pod břevno. Takový gól se nevidí ani v televizi, a 
tak Tomáš dostává palec nahoru a titul „Borec na konec“. První půle tedy skončila 2:1 ve 
prospěch domácích a diváci se těšili na polovinu druhou. 

Druhý poločas však nezačal dobře a ve 47. minutě srovnali hosté z přímého kopu. 
Elegantní střela přelétla zeď a odrazila se od tyče do branky. Volárenští  hráči pak postupně 
vyvíjeli na soupeře tlak. Hosté začali chybovat a faulovat, z čehož další hráč hostů obdržel  
žlutou kartu v 56. minutě. V 65. minutě hrací doby měl velkou příležitost Míla Šindelář, ale 
ztroskotal na gólmanovi, který chytal výborně. O minutu později pak zákeřně zezadu fauloval 
hráč hostí Tomáše Šedivého a rozhodčí ho za to poslal předčasně do sprch. Neuplynula ani 
minuta a rozhodčí  tahal kartu znovu, naštěstí jen žlutou pro Lukáše Luťhu. V 68. minutě se 
pokusil skórovat Šindelář a jeho jedovatou střelu vytáhl gólman na roh, který hosté ubránili a 
zahrozili z brejku, který faulem zastavil, Jarda Švandu. Tento zákrok byl podle rozhodčího na 
žlutou, kterou následně Švandovi ukázal. V 70. minutě přišlo na řadu první střídání, 
unaveného Smolíka vystřídal Hartman. V 74. minutě se Pavlu Wolframovi povedla křížná 
přihrávka na Tomáše Šedivého, který věděl jak má s balónem naložit a uklidil jej do branky. 
V 78. minutě padla další žlutá pro hráče v zelenobílém volárenském dresu a to pro Jakuba 
Čiháka. Domácím patřil závěr utkání a soupeře uzavřeli před vlastním vápnem. Lukáši 
Luťhovi se podařilo v 86. minutě vstřelit gól po přihrávce od Tomáše Šedivého. Celý zápas 
byl nejaktivnější ze záložníků, a tak se rozhodl střídat, protože na něm bylo znát silové vypětí. 
Nahradil jej David Mlýnek. A to byl asi poslední vzácný moment druhého poločasu. Pár 
minut na to rozhodčí zápas ukončil a Volárna mohla slavit další vítězství a taky 23. 
narozeniny Tomáše Šedivého, které má ve čtvrtek. Nicméně hodnocení některých diváků 
nebylo zrovna lichotivé a tak někteří hráči byli zklamaní. Stále všichni věříme, že náš herní 
projev se o dost zlepší, to si budeme moci zkusit v sobotu 16. dubna ve Veltrubech. 

Výroky zápasu:  David Mlýnek pře zápasem v kabině: „Kluci, kam jste mi schovali tu 
třináctku?“ (měl jí už dávno na sobě). 
Hráč Nové Vsi při rohovém kopu domácích se ptal Ládi Bruny : „Proč koukáš jako vrah???“ 
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odpověď : „protože mi říkají Řepka“. 
 
Tabulka: 
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stredocesky/kolin/souteze.asp?soutez=214A2A 

Volárenští žáci sehráli tentýž den zápas, naše áčko s týmem Ovčár, který se drží na 
špici tabulky. Naši žáci sice vedli 2:1, ale soupeř stihl do konce prvního poločasu zápas otočit 
a ve druhém ještě dva góly přidat. Konečné skoré bylo 2:5 pro Ovčáry. 
 

VELTRUBY - VOLÁRNA 3:2  

Na sobotní odpoledne 16. 4. se těšil snad každý Volárňák, protože naše Áčko zajíždělo 
sehrát další mistrovský zápas do nedalekých Veltrub. Modrá obloha a po dlouhé době krásný 
den přímo vyzývaly k výletu na kole. Jako hlavní dopravní prostředek byl však náš autobus a 
tak spousta skalních fanoušků cestovala raději pohodlněji. 

 

Sestava Volárny: 
V brance: Dostál Lukáš 
Obrana: Bruna Ladislav, Hanek Aleš, Ešner Radek, Švanda Jaroslav 
Záloha:  Mlýnek David, Smolík Jan, Čihák Jakub, Luťha Lukáš 
Útok:  Šedivý Tomáš a Šindelář Miloslav 
Na střídačce: Pelikán Radek, Svoboda Vít, Hartman Tomáš 

Pan rozhodčí Stupka byl připraven ve svém černém dresu, aby zahájil zápas a už po 
pár vteřinách bylo jasné, že se pořádně zapotí. Stejně jako naši fotbalisté v 7. minutě. Obdrželi 
jsme gól ze standardní situace, když hlavičkující hráč měl spoustu místa. Veltrubáci byli 
hodně aktivní, napadali naše rozehrávky a hodně hráli do těla. Ale pan rozhodčí jako by nic 
nechtěl vidět. Po několika nepěkných zákrocích na naše útočníky se rozčílil kapitán Míla 
Šindelář, za což byl odměněn žlutou kartou a raději se nechal vystřídat ve 28. minutě. 
Nahradil jej Radek Pelikán a celá levá strana se o pozici přesunula. Pelikán v obraně, Švanda 
v záloze a Luťha do útoku. Ve 30. minutě jsme mohli srovnat, když po rohovém kopu se 
odrazil míč až k Jardovi Švandovi, který pohotově vystřelil. Jeho rána bohužel skončila na 
břevně. Ve 35. minutě si vybojoval nakopnutý balón domácí útočník, a i když z nouze 
vystřelil z pozavápna, jeho střela si stejně našla cíl v levé šibenici Dostálovi branky. O tři 
minuty později jsme mohli inkasovat znovu. Lukáš Dostál však střelu efektivně vytlačil na 
roh, při kterém jsme se ubránili a přešli do rychlého protiútoku. Láďa Bruna zatáhl balón po 
lajně až k vápnu soupeře, tam přihrál Mlýnkovi, který se pokusil o střelu. Jenže gólman 
domácích ještě inkasovat nechtěl, a  tak tento pokus zneškodnil. První poločas se skórem 2:0 
patřil určitě domácím. Lukáš Dostál měl co dělat, aby těch gólů nebylo víc. Naše aktivita byla 
slabá a jen zřídka jsme se dostali do zakončení. Za to pan sudí schytal pár nelichotivých 
urážek od diváků, některé možná i právem. 

Po změně stran začala aktivněji Volárna. Hrálo se více důrazněji, což nám přineslo 
mírnou převahu na hřišti. V 56. minutě viděl žlutou kartu za komentáře k výroku pana 
rozhodčího Jarda Švanda. V 59. minutě ho napodobil Kuba Čihák, který fauloval domácího 
hráče, ale takových zákroků dělali hráči Veltrub požehnaně a pan rozhodčí nic, ten se jen 
usmíval. V 67. minutě se dokázali Veltruby protlačit před naší branku, poprvé za druhý 
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poločas, bohužel jsme opět smolně inkasovali. A jak se říká: „Naděje umírá poslední!“ 
Většina volárenských hráčů začala tvrdě bojovat. V 69. minutě mohl skórovat Lukáš Luťha 
po pěkné kolmici od Aleše Hanka, Lukáš nastřelil brankaře domácích a při následné dorážce 
ho brankář nepříjemně atakoval, což pan sudí nemohl z poloviny hřiště vidět. Lukáš šel raději 
střídat, protože jako kulhající by nám moc nepomohl. Nahradil jej Tomáš Hartman. V 75. 
minutě  jsme se přeci jen dočkali. Jára Švandu předal balón Šéďovi a ten s přehledem 
zakončil. Volárna se tlačila stále dopředu a prahla po bodech. V 79. minutě byl u míče opět 
Šedivý, ale nastřelil jen břevno. Neustále se hrálo před brankou domácích a ty museli 
faulovat, aby nás zastavili. Z jedné takové příležitosti snížil Šedivý na 3:2, když parádně 
obstřelil zeď v 84. minutě. Veltruby v tu chvíli nevěděli, co mají hrát a nám se naopak akce 
dařily. V 86. minutě udělil pan rozhodčí přeci jen kartu domácímu hráči a musel tahat rovnou 
červenou, protože zákrok na Tomáše Hartmana byl o uražení dolních končetin. Poté se strhla 
menší potyčka mezi hráči a možná i diváky. V té samé minutě došlo i na střídání, ze hřiště 
odešel David Mlýnek a místo něj nastoupil Vítek Svoboda. Do konce poločasu zbývalo jen 
pár minut, a i když jsme byli o hodně aktivnější jak domácí, vstřelit gól se nám už bohužel 
nepovedlo. Chybělo i trochu štěstí, a tak naši hráči utrpěli první jarní prohru. 

 
Výrok Zápasu: 
Trenér Pavel Wolfram st. po zápase v kabině:  „ Ty vole! Dyť jste byli druhej poločas o 
třídu lepší ,tak nebuďte naštvaný ,jedeme dál, zkusíme vyhrát příště!“  

A proto žádáme všechny slušné fanoušky, kteří nás chtějí podpořit, aby přišli na 
volárenské hřiště v sobotu 23. 4. od 17 hodin, kdy hrajeme proti Starému Kolínu. Občerstvení 
zajištěno! 

Žáci:  Sendražice – Volárna 0:1 

Podle slov trenéra byl první poločas utrápený a naději přinesla až vstřelená branka 
z pokutového kopu od Honzy Šindeláře. Druhý poločas se rozvíjel ve prospěch Volárny, ale i 
po poločasové domluvě trenéra nebylo vidět žádné zlepšení. Další penaltu naši žáčci 
neproměnili a navíc spálili tři tutové šance. Nejvíce radosti přineslo trenérovi zisk tří bodů a 
malým žáčkům a nadcházejícím dorostencům snad ponaučení, že to jde vždycky lépe, ale 
musí se jen chtít. 

VOLÁRNA – STARÝ KOLÍN 2:0 

Další prosluněný víkend byl naplněn sportovním duchem, a to hlavně v sobotu 23. 4., 
kdy na místním hřišti sehráli mistrovské zápasy oddíl žáků, kteří se utkali s žactvem Velkého 
Oseka a oddíl mužů, kteří přivítali jako soupeře hráče Starého Kolína. Pípa točila, co to šlo, 
aby uhasila žízeň fanoušků, kteří se přišli podívat na fotbal, a také na novou sadu červeno- 
bílých dresů, ve kterých hrálo naše A mužstvo. 

Sestava Volárny: 
V brance: Dostál Lukáš 
Obrana: Bruna Ladislav, Hanek Aleš, Pelikán Radek, Švanda Jaroslav  
Záloha: Mlýnek David, Luťha Lukáš, Smolík Jan, Čihák Jakub 
Útok:  Šedivý Tomáš a Šindelář Miloslav 
Na střídání: Svoboda Vít, Hartman Tomáš a hrající trenér  Wolfram Pavel st. 
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         Pan rozhodčí Freund, který se rozcvičil už při zápase žáků, byl připraven odřídit i zápas 
mužů. Začátek zápasu byl spíše opatrný  od obou mužstev, Volárna však byla častěji u míče, a 
tak se pokoušela vsítit první branku. Takovou příležitost měl už v 8. minutě Tomáš Šedivý, 
který z přímého kopu nastřelil břevno. Volárna se snažila hrát ofensivněji, ale střely Šedivého 
a Šindeláře lítaly mimo branku. V 17. minutě měli jedinou gólovou příležitost za první 
poločas hosté, ale střela z úhlu našeho gólmana nepřekvapila. Míč byl stále častěji na 
kopačkách volárenských hráčů, kteří se snažili vymyslet nějakou kulišárnu, kterou by soupeře 
překvapili. Ve 28. minutě se prodral ke střele Míla Šindelář, jeho střela však těsně minula 
branku. Ve 34. minutě si došel zkušeně pro faul ve vápně  Honza Smolík a rozhodčímu 
nezbylo nic jiného, než nařídit pokutový kop, který chladnokrevně proměnil Šindelář. Brankář 
hostí  špatně odhadl směr, a tak se skóre změnilo na 1:0 pro domácí. Volárna se stále snažila 
zvýšit svůj náskok, ve 43. minutě vyslal  Lukáš Luťha pozdrav ke gólmanovi Starého Kolína, 
který měl plné ruce práce, aby střelu odvrátil na roh, který v zápětí hosté ubránili. První 
poločas tedy vyhrála Volárna 1:0, herní projev se zdál být sebejistý, hráči však v kabině byli 
vyzýváni k větší aktivitě, které měl pomoci střídající Vítek Svoboda. Ten nahrazoval Davida 
Mlýnka na postu pravého záložníka. Změna v sestavě proběhla ještě jedna. Lukáš Luťha se 
prohodil s Mílou Šindelářem. 

Druhý poločas začala opět aktivněji Volárna a hráčům Starého Kolína se dařilo brzdit 
volárenské útoky jen pomocí faulů, jeden takový ocenil pan sudí žlutou kartou  pro hráče 
"Staráku" v 51. minutě. Dvě minuty na to měli domácí šanci skórovat. Brankář hostí na 
dvakrát zlikvidoval pokusy Šedivého i dorážejícího Čiháka. V 59. minutě opět sahal pro 
žlutou kartu pan rozhodčí, aby jí ukázal zblízka hráči, který fauloval Tomáše Šedivého. V 61. 
minutě si vybrali svou příležitost i hráči hostí, závar před domácí brankou však gólem 
neskončil. V 65. minutě se opět mohli radovat domácí fanoušci, Lukáš Luťha se nádherně 
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uvolnil podél autové čáry a přihrál Tomáši Šedivému, ten si udělal prostor a vystřelil k tyči. 
Gólman hostí se po střele jen marně natahoval, a tak mohli domácí slavit další branku. V 73. 
minutě udělil sudí červenou kartu za řeči hostujícímu hráči (zřejmě panu sudímu řekl něco 
nelichotivého). Minutu na to proběhlo střídání, ze hřiště odešel Pelikán a nahradil jej Tomáš 
Hartman. V 80. minutě jsme si vybrali poslední možnost střídání, Šindeláře vystřídal 
Wolfram. Volárna byla stále aktivní, a tak další gólová šance na sebe nenechala dlouho čekat. 
V 84. minutě vystřelil po zemi k tyči Kuba Čihák, brankář jeho pokus vytlačil na roh. Po 
rozehrávce  měl příležitost Hartman, ale jeho střela skončila v gólmanově náručí. Další  akce 
se již nekonala, a tak naše mužstvo porazilo Starý Kolín 2:0. 

 

Průběžné pořadí a výsledky všech zápasů naleznete na: 

http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stredocesky/kolin/souteze.asp?soutez=214A2A  

  

Žáci Volárna – Velký Osek    3:2 

Po opatrném začátku se začali prosazovat žáci Volárny a vytěžili první branku ve 21. 
minutě. Míč si vybojoval Honza Šindelář a skóroval. Hra byla celkem vyrovnaná, ale 
nepatrně byla vidět aktivita domácíh žáčků. Před koncem prvního poločasu nabídl příležitost 
Venda Šindelář mladému Šamšovi, který se nemýlil a z úhlu zvýšil náskok domácích na 2:0 

Druhý poločas začali však domácí žáčci laksně, a tak rychle inkasovali branku na 2:1. To je 

však nastartovalo, a tak z povedeného brejku zakončil svůj nájezd na branku Honza Šindelář 3:1. 

Bohužel pak opět přišlo zaváhání a naši žáčci podruhé inkasovali v 70. minutě. Hra pak byla spíše 

opatrná, a tak se našemu mladému týmu podařilo dotáhnou zápas, ve kterém fungovali i emoce do 

vítězného konce.  

POLEPY „B“ – VOLÁRNA 6:2  

Další zápas, který byl naplánován na neděli 1. května se odehrál na hřišti Sokolu 
Polepy. Zřejmě každý tušil, kdo vzejde z tohoto zápasu jako vítěz, protože domácí si drží 
ambice na postup do okresního přeboru. Zástup našich fanoušků dorazil v hojném počtu, což 
hráče potěšilo. Travnatá plocha byla lehce podmáčená a většina lidí zná polepskou 
nakloněnou rovinu. Hlavním arbitrem tohoto zápasu byl pan Soběslav. 

Sestava Volárny: 
V brance: Dostál Lukáš 
Obrana: Bruna Ladislav, Hanek Aleš, Pelikán Radek, Švanda Jaroslav 
Záloha: Hartman Tomáš, Smolík Jan, Čihák Jakub, Luťha Lukáš 
Útok:   Šedivý Tomáš a Šindelář Miloslav 
Na střídačce připraveni:  Svoboda Vít, Mlýnek David 

Zápas začal jako vždy hvizdem rozhodčího a byli to domácí, kteří jako první změnili 
skóre ve svůj prospěch už ve 3. minutě po chybě Smolíka. V 5. minutě měli další příležitost 
domácí, v brance však začaroval Lukáš Dostál a na dvakrát zneškodnil pokus polepských 
útočníků. V 11. minutě přišla rozehrávka od brankáře, přes obranu a zálohu, míč se dostal 
k Tomáši Šedivému, který se opřel do balónu a z 25 metrů překonal domácího gólmana. V 15. 



  III. A Třída 

minutě vyslal Tomáše Šedivého nádhernou přihrávkou za obranu Míla Šindelář. Tomáš udělal 
zkušeně kličku brankařovi a skóroval do prázdné branky. V tu chvíli domácím zatrnulo, a tak 
začali více bojovat směrem dopředu, tam jim však akce kazil Láďa Bruna, který i za cenu 
faulů nikoho nepustil, proto také obdržel v 18. minutě žlutou kartu. Ve 30. minutě jsme mohli 
soupeře zaskočit ještě více. Centrovaný balón z pravé strany od Bruny si zpracoval Lukáš 
Luťha. Jeho střelu však domácí brankař vyrazil na roh. Ve 35. minutě zahrávali nebezpečný 
přímý kop před šestnáctkou domácí, tento pokus se jím však nevydařil. O dvě minuty později 
však bylo všechno jinak. Z podobného místa domácí zahrávali znovu přímí kop, který už 
skončil v síti. Ve 39. minutě se pokusil ještě překonat domácího gólmana Tomáš Hartman. 
Jeho střela šla bohužel  vedle. Po chvilce hry byl ukončen první poločas za stavu 2:2, a tak šli 
naši hráči nabrat sílu a poradit se do kabin. 

Druhý poločas začali aktivněji domácí, hodně napadali naši obranu, která začala 
zmatkovat. Nejprve  dostal v 59. minutě žlutou kartu za řeči Aleš Hanek. V 62. minutě 
proběhlo první střídání, ze hřiště odešel Hartman, nahradil jej Mlýnek. Poté už hrál jen 
soupeř. V 66. minutě po chybě stopera se dostali do vedení domácí. V 70. minutě jsme 
obdrželi gól po standardní  situaci. V 73. minutě byl opět scénář podobný, chyba  obrany, po 
které následoval gól domácích. V 77. minutě odešel střídat Mílá Šindelář, jeho místo zaujmul 
Vítek Svoboda. V 79. minutě se dostal ke střele Lukáš Luťha, jeho střelu brankář vytáhl nad 
bránu, a tak jsme alespoň zahrávali rohový kop, který domácí ubránili. V 83. minutě jsme se 
pokusili vystavit protihráče do ofsajdu, pan rozhodčí  a ani pomezní si však ničeho nevšimli, a 
tak jsme darovali domácím další vstřelenou branku. Druhý poločas byl pro nás více než 
tragický. Domácí však vyhráli zaslouženě i díky nasazení několika hráčů z „A“ mužstva. 

Nám nezbývá nic jiného než podpořit snahu našich hráčů, kteří sehrají další zápas na 
domácím hřišti v neděli 8. 5. s Týncem nad Labem. Nebudu však připomínat Májovou 
zábavu, která proběhne v předvečer zápasu. 

 

Žáci Polepy – Volárna 1:0 

Naši žáčci sehráli dopolední zápas, taktéž v Polepech. První půle byla vyrovnaná, 
hrálo se na obě strany, ale žádný z týmu neměl stoprocentní šanci na vstřelení gólu. Druhý 
poločas však vypadal jinak. Domácí žáčci byli aktivnější, nastřelili břevno, a poté skórovali 
z rohového kopu i za pomoci Honzy Pelikána, který nechtěně tečoval balón do vlastní branky. 
 

VOLÁRNA – TÝNEC NAD LABEM „B“ 0:2 

V neděli 8. května se hrál na místním hřišti mistrovský zápas našeho týmu, který byl 
přeložen ze soboty na neděli kvůli májové veselici. A bude asi každému jasné, že několik 
hráčů bylo hodně společensky unaveno, ba jeden dokonce přišel o hlas. Hlavní rozhodčí byl 
tentokrát pan Navara. 

Sestava Volárny: 
V brance: Kubeš Jaroslav 
Obrana: Bruna Ladislav, Hanek Aleš, Ešner Radek, Pelikán Radek 
Záloha: Hartman Tomáš, Čihák Jakub, Wolfram Pavel  st., Luťha Lukáš 
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Útok:  Šindelář Miloslav, Šedivý Tomáš 
Na lavičce: Svoboda Vítek, Mlýnek David 

Už ve třetí minutě po chybě naší obrany se dostali do gólové příležitosti hosté. Na 
brankové čáře stojící  starosta naší obce však gól nepustil a výtečným zákrokem šanci soupeře 
zlikvidoval. Podobné zákroky předvedl ještě ve 21. a  ve  23. minutě. Mezitím se hrálo spíše 
na naší branku, soupeř byl o něco agresivnější,  a tak těžil více ze hry. Důraz však nechyběl 
Láďovi Brunovi, který sestřelil  hostujícího útočníka. Za tento zákrok obdržel  žlutou kartu a 
soupeř měl následnou výhodu přímého kopu, který však gólem neskončil. Ve 36. minutě se 
konečně probojoval ke střele Tomáš Šedivý, jeho střelu gólman hostů vytěsnil nad břevno, 
bohužel následný rohový kop jsme moc kvalitně nesehráli, a tak se na naší vrávoravou 
obranu, hrnula další vlna útoků. Ve 43. minutě prošel jak nůž máslem hostující útočník  
středem obrany, a i když na poprvé Kubeš jeho střelu zlikvidoval, po druhé to už nešlo, 0:1. 
Těsně před koncem prvního poločasu jsme ale mohli srovnat, střela z přímého kopu letěla 
mimo branku. Během poločasové přestávky se rozhodl střídat Tomáš Šedivý, toho nahradil 
David Mlýnek, který si vyměnil pozici s Lukášem Luťhou. 

Druhý poločas začala hrát lépe Volárna. V 53. minutě měl obrovskou šanci Lukáš 
Luťha, kterému střela z úhlu příliš nesedla. O minutu později se na hřišti červenalo. Rozhodčí 
pískl faul na Kubu Čiháka, faulující hráč a náš asistent trenéra Vláďa Čihák si začali nadávat 
a vulgarismy rozhodně nešetřily. Hráč dostal červenou a náš asistent byl vykázán z lavičky na 
tribunu :-D. V 63. minutě obdržel žlutou kartu za faul Kuba Čihák a hráč hostí za 
komentování jak byl faulován. V 73. minutě  oklamal Míla Šindelář hostující obranu a dostal 
se  do zakončení. Jeho tvrdou ránu stihnul gólman vyrazit, ale následnou dorážku už chytit 
nedokázal. Ta totiž letěla hodně nad branku, autorem tohoto pokusu byl David Mlýnek. V 75. 
minutě zkoušel technicky obstřelit gólmana Kuba Čihák. Hostující brankař byl však v pozoru 
a jeho pokus, alespoň vytěsnil na roh, z kterého jsme nic nevytěžily. V 79. minutě opět 
chybovala naše obrana. Ešner neodhlavičkoval balón, který posléze zachytil hostující útočník. 
Centrovaný balón před naší brankou neodhlavičkoval ani Bruna, a tak se náš pan starosta jen 
koukal, jak míč letí do jeho branky. V 85. minutě jsme měli opět velkou šanci, Pavel 
Wolfram  nastřelil břevno, od kterého se míč odrazil k Mlýnkovi, ten z první vystřelil opět 
pánu Bohu do oken. V 89. minutě obdržel ještě Míla Šindelář žlutou kartu za útočný faul. Pár 
vteřin na to odpískal  pan sudí konec.  Bohužel i vlivem Májové zábavy se nám opět 
nepodařilo zvítězit.  Snad to podaří tuto sobotu 14. 5., kdy na naše hřiště zavítají hráči 
Červených Peček. Zápas začíná v 17 hodin. 

Výrok zápasu : (nejmenovaný hráč Volárny)  „Hoši, mě se ještě motá hlava“. 

  

Žáci Volárna Týnec nad Labem 2:1 

  Ve vyrovnaném zápase žáčků se dostali do vedení  po chybě gólmana nejprve hosté. 
Volárna ale srovnala zásluhou Šamšy a poté proměnil svou šanci z přímého kopu Straka. 
Trenér hráče chválil hlavně za bojovnost a vydřené vítězství. 
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VOLÁRNA – ČERVENÉ PEČKY „B“ 7:1  

V sobotu 14. 5. 2011 se odehrál další strhující zápas našeho fotbalového týmu, který 
na svém hřišti přivítal hráče Červených Peček. Zápas soudcoval za příznivého počasí pan 
rozhodčí Grund. Návštěvnost byla solidní, asi 51 platících diváků. 

Sestava Volárny: 
V Brance: Kubeš Jaroslav 
Obrana: Bruna Ladislav, Hanek Aleš, Ešner Radek, Pelikán Radek 
Záloha: Smolík Jan, Čihák Jakub, Wolfram Pavel ml., Luťha Lukáš 
Útočne Duo:  Šindelář Miloslav a Šedivý Tomáš 
Na střídačce: Hartman Tomáš, Mlýnek David, Svoboda Vít 

Hned v úvodu zápasu měli první příležitost hosté, a proto musel ve 2. minutě předvést 
jeden ze svých zákroků Jarda Kubeš. Chvíli na to následovalo střídání Ladislava Bruny, který 
si přivodil zranění již při rozcvičce, to mu bohužel nedovolilo odehrát celý zápas. V 6. minutě 
jej na pozici levého obránce nahradil Tomáš Hartman. V 10. minutě se nádherně uvolnil 
z levé strany Tomáš Šedivý, jeho střelu šajtlí brankář hostí neudržel a míč propadl do brány. 
Naši fanoušci se nestihli uklidnit z radovánek po prvním gólu a hned mohli slavit další. 
Mozkem této akce byl nyní Pavel Wolfram ml., ten dal časovanou přihrávku za obranu, 
Šedivý si to poté nasměroval k soupeřově brance, kde překonal lobem vyběhlého gólmana 
hostí 2:0. V 18. minutě mohlo být hůře, ale Kubeš přečetl hru a vyběhl proti střílejícímu hráči, 
který mu napálil balon rovnou do obličeje, Jardovi se spustila krev z nosu, a tak dohrával 
s papírovými kapesníčky v nosních dírkách. Gól hosté dali o chviličku později. Ve 22. minutě 
prošel na hraně ofsajdové pasti hostující útočník, který se opičil po Tomáši Šedivém, a tak 
překonal  Jardu Kubeše také lobem. Našim hráčům se však začalo dařit ještě více, a tak 
soupeře k ničemu moc nepustili. Ve 38. minutě si zkušeně počínal Míla Šindelář, udělal si 
prostor, a pak vystřelil k tyči. Gólman hostí na tuto střelu neměl nárok, a tak po třetí za 
poločas inkasoval. Aby toho nebylo málo, Kakur přidal ještě jeden gól do šatny. Z přímého 
kopu poslal míč opět k tyči a tím stanovil poločasové skóre na 4:1 pro Volárnu. 

Do druhého poločasu nastupovali naši hráči už s klidem. V 50. minutě šel střídat Kuba 
Čihák, který si  stěžoval na bolest zad. Nahradil jej David Mlýnek. O dvě minutky později 
opět zářili naši útočníci. Šéďa doběhl balón, vystřelil na branku, kde stál připravený  brankař 
hostů, ten však pouze vyrazil míč přímo k noze Šindeláře, který neměl v tu chvíli problém 
trefit branku a tím si zajistit Hattrick v tomto zápase. A když mohl dát Jarda Jágr 3 góly 
Američanům, proč by nemohli dát oba naši útočníci také 3 branky. Míla Šindelář utekl v 54. 
minutě obráncům a přihrál Šeďovi, který pohotově zvýšil na 6:1. V 59. minutě došlo na další 
střídání. Ze hřiště odcházel autor tří gólů Míla Šindelář, který předal kapitánskou pásku 
svému kolegovi z útoku, a tak se na hrací plochu podíval i Vítek Svoboda. V 66. minutě opět 
čaroval pan starosta v brance a ukázal tím, že do starého železa rozhodně nepatří. O tři 
minutky později už byl balón na druhé straně, pryč od naší brány, a to na noze Lukáše Luťhy, 
kterému se v poslední době příliš nedařilo. A tak mohl sobě i všem divákům udělat radost 
krásným gólem. Aby se zde nepsalo jen o útočných akcích, musíme připomenout dva zákroky 
našeho talentovaného obránce Radka Ešnera, který nejprve překazil skluzem akci soupeře, a 
pak nechtěně vyrazil dech při závaru před brankou dotírajícímu hráči. Volárenští hráči si už 
jen nahrávali a v pohodě dohrály skvěle rozehraný zápas. Konečný výsledek byl tedy 7:1 a 
všichni věříme, že podobný výkon předvedeme v neděli 22. 5. ve Veletově. 
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Výrok zápasu vyšel  z úst  střídaného Míli Šindeláře, který už s pivem v ruce 
komentoval dění na hřišti: „Dej mu žlutou, ať to má taky za pade“ 

Žáci Volárna – Červené Pečky 0:0 

Naši žáci hrající od 15h hodin předzápas  „A“ mužstva  sehráli vyrovnané utkání  se 
sobě rovným soupeřem, a tak remíza a dělení bodů je zasloužené pro oba týmy. 

 

VELETOV – VOLÁRNA 2:3 

Na nedělní odpoledne dne 22. 5. zajížděl náš autobus plný fotbalistů a také fanoušků 
na další mistrovský zápas do Veletova. Počasí bylo víc než slunečné a tak Venda Čapku 
nechal místo klimatizace otevřít všechna okénka, aby to vevnitř autobusu pořádně větralo. Na 
veletovském trávníku nehrála Volárna už hodně dlouho a jediný kdo je tam kromě domácích 
hráčů čekal, byl pan rozhodčí Bekešský . 

Sestava Volárny: 
V brance: Dostál Lukáš 
Obrana:  Bruna Ladislav, Ešner Radek, Hanek Aleš, Hartman Tomáš 
Záloha: Luťha Lukáš, Wolfram Pavel st.,  Smolík Jan, Švanda Jaroslav 
Útok:   Šindelář Miloslav a Šedivý Tomáš 
Náhradníci: Pelikán Radek, Mlýnek David, Hloucal Vladimír  
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Zápas se čekal tvrdý a vyrovnaný, ale první kdo udeřil byli hráči domácích, kteří v 6. 
minutě ohrozili naší branku a po špatném bránění  volárenských obránců se jim podařilo vsítit 
gól. Naší odpovědí byla přihrávka od Pavla Wolframa a nekompromisní zakončení Tomáše 
Šedivého, který srovnával skóre v 11. minutě. V tu chvíli začala převaha našeho týmu, a do 
zakončení se dostalo několik hráčů, bohužel neúspěšně. Ve 14. a 16. minutě střílel Šedivý a 
v 19. minutě Šindelář z přímého kopu. Ve 31. minutě pro změnu měli příležitost domácí, 
střela naštěstí prolétla těsně vedle Dostálovi branky. Ve 33. minutě si pan rozhodčí snažil 
zjednat respekt, a tak napomenul žlutou kartou Láďu Brunu, který se mu snažil slušně 
vysvětlit, kdo má vhazovat míč od pomezní čáry. Ve 39. minutě jsme málem 
inkasovali, veletovský hráč však mířil na prolétající letadlo a branku přestřelil. Ve 43. minutě 
pak domácí zhatili ještě jednu šanci a minutu na to obdrželi dva hráči Veletova žlutou kartu 
od pana rozhodčího za faul a následně za nezpůsobilý dialekt  s arbitrem zápasu. První 
poločas byl docela vyrovnaný, a také fyzicky náročný, ale kombinační hra volárenského týmu 
vypadala přeci jen přesvědčivěji. 

Druhá půle pro nás začala smolně. Po faulu Bruny před pokutovým územím domácí 
trefily tyč a z dorážky odkrytou branku. Skóre se změnilo v 48. minutě. V 55. minutě mohl po 
faulu na Wolframa a následné rychlé rozehrávce srovnat Lukáš Luťha, kterému sházelo jen 
pár milimetrů, aby hlavou usměrnil míč do branky. Jeho snahu napravil Míla Šindelář, který 
srovnal stav na 2:2, když prošel domácí obranou jak nůž máslem. A jako v prvním poločase 
naši hráči opět ožily a neustále se tlačily před veletovskou branku. To neunesl domácí gólman 
a po správně nařízeném rohovém kopu, poslal  sudího na výlet (Každý ví kam)!  Pan rozhodčí 
ho za to obměnil červenou kartou. V 75. minutě musel opět zasáhnout pan sudí a uklidnit 
jednoho z přihlížejících fanoušků. Minutu na to proběhlo první střídání, ze hřiště odešel 
Smolík a místo něj nastoupil Mlýnek. V 78. minutě už na hřišti a v ochozech bylo veseleji. Po 
faulu na Ladislava Brunu na hranici pokutového území, proměnil přesně mířenou  střelou 
k tyči přímý kop Šindelář. V 81. minutě jsme střídali podruhé. Wolframa nahradil Radek 
Pelikán. Bohužel nehasnoucí slunce si vybíralo svou daň, a tak v 85. minutě odpadnul i 
Tomáš Hartman, kterého nahradil sváteční hráč Vladimír Hloucal. 2 minuty na to mohli 
domácí ještě srovnat, ale domácí hráč se svou nešikovností zamotal  a nevěděl kde má míč, 
ten už ale do bezpečí uklidil Pelikán. V 88. minutě obdržel žlutou kartu za útočný faul 
Šindelář, a to byl poslední zajímavý moment tohoto zápasu. Domácí fanoušci byli rozezleni 
hlavně na pana rozhodčího a ti volárenští oslavovali důležité 3 body. Další zápas nás čeká už 
tuto sobotu 28. 5. od 15 hodin k nám dorazí soupeř z Vrbové Lhoty. 

Žáci  Žíželice – Volárna 1:2 

Náš žákovský tým sehrál své mistrovské utkání už v sobotu 21. 5. na hřišti Žíželic. Od 
začátku utkání bylo jasné, kdo vzejde jako vítěz, protože volárenská mládež byla o hodně 
lepší, měla více ze hry, a také vsítila první gól. Jeho autorem byl Matěj Straka. Ve druhém 
poločase měli opět volárenští navrch, bohužel  nedokázali proměnit jasné gólové šance. To se 
povedlo až Vénovi Šindelářovi, který zamotal hlavu domácím obráncům a zvýšil skóre na 0:2 
pro  Volárnu. Soupeř si nechal asi nejlepší na konec, a tak v závěru druhého poločasu alespoň 
snížil na rozdíl branky. Hlavní trenér Míla Šindelář byl s výkonem svých svěřenců nad míru 
spokojen. Doufejme, že se našim žákům bude dařit i v dalších utkáních. Již tuto sobotu 28. 5. 
hrají předzápas „A“ mužstva  proti žákům z Nové Vsi od 13 hodin. 
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VOLÁRNA – VRBOVÁ LHOTA 5:1 

Jedním z dalších zápasů 3. třídy na okrese Kolín byl zápas domácí Volárny, která se 
utkala v sobotu 28. 5. se soupeřem z Vrbové Lhoty. Ta se rovněž snaží zachránit v této 
skupině, a protože měli hosté ve své obci bujarou veselici, byl program domácích zápasů 
posunut. Žáci hráli od 13 hodin s Novou Vsí a naše „Áčko“ od 15 hodin. To panu rozhodčímu 
Sahulovi nevadilo, a tak odřídil oba zápasy za příznivého počasí. Jen je škoda, že diváků bylo 
méně oproti předchozímu zápasu ve Veletově, kam jel plný autobus. 

Sestava Volárny: 
V brance: Dostál Lukáš 
Obrana: Hartman Tomáš, Hanek Aleš, Ešner Radek, Bruna Ladislav 
Záloha: Wolfram Pavel st., Švanda Jaroslav, Čihák Jakub, Luťha Lukáš 
Útok:  Šedivý Tomáš a Šindelář Miloslav 
Střídačka: Pelikán Radek, Svoboda Vít, Mlýnek David 

 

Zápas začal podle předpokladů všech přítomných diváků, kteří si přáli výhru a další tři 
body na konto Volárny. Už ve 2. minutě jsme měli pěknou šanci, ze které se nám branku 
vstřelit nepodařilo. V 8. minutě už k tomu bylo blíže. Po individuální akci Tomáše Šedivého 
se dostal do zakončení Míla Šindelář, ten však recept na brankaře hostí nenašel. V 10. minutě 
se blýskl skvělým obraným zákrokem Aleš Hanek a tím zhatil šance hostů ujmout se vedení 
v zápase. V 16. minutě byl před šestnáctkou faulován Tomáš Šedivý. Šindelář rozehrál 
standardní situaci právě přihrávkou na Šedivého, který otevřel skóre, a tak se domácí příznivci 
mohli radovat. Ve 20. minutě však mohl být opět vyrovnaný stav. Radek Ešner podběhl balón 
a hlavou ho lehce tečoval k tyči Dostálovi branky, ten však udělal bravurní zákrok a míč 
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vytlačil alespoň na roh, který jsme v pohodě ubránily a přešli do brejku. Lukáš Luťha poslal 
kolmici na Šéďu a ten nekompromisně zakončil a vyslal nás do vedení na 2:0. O 5. minut 
později se akce opakovala. Tentokrát dal čechraný balón za obranu hostů Láďa Brunu a 
Šedivý opět zkušeně zakončoval. Gólman hostů už chtěl zahodit rukavice, ale jeho spoluhráči 
ho přemluvili, ať ve své práci pokračuje. Tomášův hattrick byl pro vrbovskou obranu jak 
červená barva na býky, a tak ho začali bedlivě hlídat a neustále okopávat, za to dostal jeden 
z obránců žlutou kartu ve 30. minutě. Ve 35. minutě se žlutilo i na naší straně, to když Jarda 
Švandu překazil akci hostů na polovině hřiště. O chviličku později se opět hrálo před brankou 
Vrbové Lhoty a Pavel Wolfram  nádherně vystřelil přes celou bránu, chyběl ale malý 
kousíček, abychom mohli slavit další gól. To ale bylo poslední, co udělal a ve 37. minutě 
střídal, jeho místo zaujal Radek Pelikán. Ve 40. minutě šel do skluzu „PROPIN“ (to je 
přezdívka Radka Ešnera) a místo balónu sestřelil útočícího hráče, to mu vyneslo žlutou kartu 
od pana rozhodčího a dalších 50 Kč do kasičky. Těsně před koncem prvního poločasu byl ve 
vápně faulován Šéďa, a tak se kopala penalta, kterou proměnil Míla „KAKUR“ Šindelář. Stav 
4:0 během prvního poločasu byl dostačujícím důkazem toho, že  se nám na jaře opět daří, a 
tak se v kabině mohlo v klidu spekulovat o dalším průběhu zápasu. 

Druhá půle začala téměř stejně jako ta první. Volárenští hráči byli opět častěji u míče  
a hlavně před brankou hostí. V 52. minutě proměnil svou příležitost Šindelář. O 4 minuty déle 
však chybovala naše obrana, po lehkém báčku se soupeřovým útočníkem přišla chyba Aleše 
Hanka a poblíž stojící Ešner už hráče nestihl zablokovat, a tak jsme inkasovali hloupý gól. V 
66. minutě se po faulu na Brunu postavil k míči Míla Šindelář a stylem Franka Lamparda 
napálil míč přímo na branku. Prudkou střelu ještě tečoval Tomáš Šedivý, bohužel rukou a tak 
i on dostal žlutou kartu. 5:1 byl dostačující náskok, a tak si domácí hráči spíše jen nahrávali a 
tu a tam se pokusily zakončit. Pár příležitostí měl i Lukáš Luťha, toho však nepustil do 
zakončení jeho táta, který stál na pomezní čáře s praporkem v ruce a pokaždé zamával ofsajd. 
V 80. minutě měl dvě slibné šance Kuba Čihák, ty však promrhal. V 83. minutě šel střídat 
snajpr zápasu Tomáš Šedivý, kterého nahradil David Mlýnek. Chvilku na to se podíval na 
hřiště i Vítek Svobodu, který střídal už bohužel nevím koho :-D. Hráči Vrbové Lhoty už na 
nás nic nevymysleli, naopak Míla Šindelář mohl v nastavení ještě skórovat. Brankař hostí 
však zasáhl a balón udržel ve své náruči. Pan rozhodčí ukončil zápas za stavu 5:1 pro 
Volárnu. S jeho výkonem byl spokojen i delegát zápasu pan Hnilička.  

Hláška zápasu: od Ládi Bruny, který volal přes celé hřiště na pomezního, který své 
vlastní krvi nedovolil skórovat zvedáním praporku nad hlavu : „ Čéme, dyť je to tvůj syn!“ 

  

Žáci Volárna - Nová Ves 0:2 

Naši žáčci hrající předzápas od 13 hodin svedli urputný souboj s třetím týmem 
v tabulce ve své skupině. A bylo vidět, že žáci Nové vsi byli o poznání lepší a téměř celý 
zápas určovali tempo dění na hřišti. Nicméně výsledek 0:2  je i tak potěšující.  Trenér Míla 
Šindelář byl opět spokojen, i když si naše ratolesti žádnou slibnější akci na vstřelení branky 
nevypracovali. 

Uvidíme jak se naší mládeži bude dařit v neděli 5. 6. kdy zajíždějí sehrát další klání se 
svými vrstevníky do nedalekých Býchor. „Áčko“ hraje od den dříve 4. 6. od 17 hodin 
v Hradišťku.  
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HRADIŠTKO I. – VOLÁRNA 2:6  

Jak už bývá u nás na Volárně zvykem, sobotní odpoledne patří fotbalu. A tak po 
skvěle rozjetém dětském dni na našem hřišti se vydala řada rodičů hrát a fandit volárenskému 
týmu. Autobus byl téměř zaplněn a cíl jasný. Zisk 3 bodů. Utkání v Hradišťku odřídil pan 
rozhodčí Burda, který dorazil s malým zpožděním. A tak řada příznivců využila čas k 
nakoupení zásob lahvového piva na celé utkání. 

Volárna nastoupila v této sestavě: 
V brance: Dostál Lukáš 
Obrana: (z leva) Bruna Ladislav, Hanek Aleš, Ešner Radek, Hartman Tomáš 
Záloha: Luťha Lukáš, Švanda Jaroslav, Čihák Jakub, Wolfram  Pavel st. 
Útok:   Šedivý Tomáš a Šindelář Miloslav 
Na lavičce: Svoboda Vít, Pelikán Radek, Hloucal Vladimír 

 

Zápas začal se čtvrthodinovým zpožděním, a než jsme se stihly rozkoukat, byla 
Tomášovi Šedivému udělená žlutá karta za debatu se sudím. O chvíli později kopali domácí 
přímý kop do postavené neprostupné zdi z volárenských hráčů. V probíhající 7. minutě se 
dostal do gólové akce Míla Šindelář, který chtěl udělat  kličku brankaři, ten ho však zákeřně 
srazil. Nařízená penalta a červená karta pro domácího gólmana byla potěšující událost. Ještě 
větší radost však byla, když Kakur penaltu proměnil. Od té doby začala hrát Volárna jak 
Pražský orchestr a akce se dařily, chybělo jen přesnější zakončení jako třeba ve 12. minutě po 
pěkné kombinaci. V 15. minutě ale kouzlil Tomáš Šedivý, vyčaroval usměv na tváři 
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fanouškům po nádherné střele, která zapadla do sítě. Zřejmě se v předvečer zápasu koukal na 
Harryho Pottera. V 17. minutě pak vyslal dalekonosný projektil Kuba Čiháku. Brankař však 
střelu vytěsnil na roh, ze kterého hlavou zakončoval Radek Ešner, bohužel mimo. Ve 23. 
minutě se dostali do zakončení domácí, měli by však trénovat přímé kopy, protože i tento 
pokus se odrazil od dobře postavené zdi. Ve 28. minutě dostal Tomáš Hartman žlutou kartu za 
postrkování a držení protihráče při standardní situaci. Z té vzešel následný brejk a po úniku  
Šédi si křikl o balón Kuba Čihák, přihrávku obdržel, zpracoval a vystřelil nám vedení 0:3 nad 
domácím Hradišťkem. Ve 33. minutě parádně kombinovali u rohového praporku Luťha 
s Čihákem, hráčům domácích tak trochu motali hlavy, poté přišla přihrávka na Šindeláře, 
který ji prodloužil až na samotného Tomáše Šedivého, který elegantně zakončil k tyči, a 
rázem to bylo 0:4 ve prospěch Volárny. Převaha a  nátlaková hra Volárny narůstala. Bohužel 
zakončení Ešnera a Šindeláře gólem neskončilo. Ve 40. minutě byla udělena další žlutá karta 
Pavlovi Wolframovi staršímu za klábosení s panem Burdou, který nařídil nesmyslný přímý 
kop na naší branku, z kterého opět nic nebylo. Ve 42. minutě se začal panu rozhodčímu zápas 
tak trochu vymykat kontrole a udělil další žlutou kartu Lukášovi Luťhovi, který nic špatného 
neprovedl.  Po chvilce hry se  přesunulo fotbalové dění opět před branku domácích a z jasné 
střelecké pozice přestřelil Jarda Švandu, což byla škoda, ale o tréninku mu to taky moc nejde. 
Domácí zkusili do poločasu ještě něco vymyslet. Jejich šanci však překazil Tomáš Hartman 
faulem, následovala druhá žlutá a pak červená. Zato je příspěvek 200 Kč do kasičky, a tak se 
Tomáš poroučel do kabiny o minutu dříve než jeho spoluhráči. 

O přestávce došlo ke změně v sestavě. Wolframa nahradil Radek Pelikán, který se 
přesunul na pravého krajního obránce. A hrálo se už  jen  systémem 4-3-2.  Druhý poločas pro 
nás začal radostně, podobně jako první. Míla Šindelář se opět dostal do vápna, kde se mu 
zamotal pod nohy domácí gólman. Nic jiného než penalta se pískat nedala a tento pokutový 
kop proměnil, i když trochu se štěstím Kuba Čihák. Po této brance jsme začali hrát trochu 
rozpačitě a tak v 51. minutě vážně ohrozil naší branku domácí útočník, jeho pokus šel mimo 
branku. V 55. minutě vystřelil z voleje Radek Ešner a jeho střela jen těsně prolétla okolo 
veverek sedících na stromě za brankou domácích. V 57. minutě využil zaváhání domácí 
obrany Lukáš Luťha, který hravě překonal brankaře a zajistil nám pohodlné vedení 0:6. Po 
tomto gólu došlo ke střídání. Ze hřiště odešel Šindelář a nahradil jej Vítek Svobodu. V 60. 
minutě jsme bohužel udělali chybu v obraně, z čehož jsme inkasovali gól na 1:6. A v 66. 
minutě se situace opakovala, i když za sporné situace,  zakončující hráč domácích byl 
v ofsajdu. V 70. minutě viděl žlutou kartu Láďa Bruna za pěkný skluz, při kterém doslova 
urval útočícího hráče. Dva vstřelené góly domácím trochu zvedli sebevědomí a tak se snažily 
ještě nějaký gól přidat. Pokusy z přímých kopů jim však nevycházeli, a tak se skóre neměnilo. 
V 76. minutě šel střídat Tomáš Šedivý a kapitánskou pásku předal svému nástupci Vláďovi 
Hloucalovi. V 77. minutě ukázal něco ze svého umění i Lukáš Dostál, když vytáhl střelu 
soupeře. V 79. minutě jsme mohli přidat další gól, Lukáš Luťha, ale branku přestřelil. A před 
koncem poločasu, měl podobný pokus i Kuba Čihák. Tomu však brankař střelu chytil. Zápas 
skončil výsledkem 2:6, tím byl náš úkol splněn, škoda jen vyloučeného Hartmana, kterého 
čeká stoprocentně jeden zápas STOP.   

Jako výrok zápasu by se dala použít věta od Zdeňka Luťhy, který je spíše naším 
kritikem: „Teda pánové, takhle pěkně fotbal jsem vás hrát už dlouho neviděl.“   Zdendovi za 
toto ocenění děkujeme, a doufáme že praporek bude držet v rukou i při dalším klání, které se 
koná v sobotu 11. 6., kdy k nám zavítají hráči Libodřic „B“, kteří se drží na druhé příčce 
tabulky. A jak taková tabulka vypadá, můžete vidět na těchto stránkách:  

http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stredocesky/kolin/souteze.asp?soutez=214A2A 
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Žáci Býchory – Volárna 0:1 

  V neděli 5. 6. zajížděl autobus s týmem žáků do nedalekých Býchor, kde změřily síly 
obě žákovská mužstva. Naši žáci hráli hodně dopředu a snažily se efektivně zakončit. Bohužel 
se jím to nedařilo, střely končily mimi branku, v náručí gólmana, a nebo obtiskly brankovou 
konstrukci. Nicméně gól se přeci jen vsítit podařilo Filipovi Jakubálovi, který podal na hřišti 
skvělý výkon. Uvidíme, jak se bude dařit jeho následníkovi v útoku Filipu Durstovi, který se 
svou malou postavičkou dělal velké problémy domácí obraně. 
 

VOLÁRNA – LIBOD ŘICE „B“ 3:1 

Předposlední zápas jarní části 3. třídy v sezóně 2010 / 2011 byl na programu v sobotu 
11. 6., kdy se na místním hřišti sehrály zápasy žáků a mužů. Hlavním arbitrem byl pan Lev. 
Diváci už byli natěšeni na utkání, s pivem a párkem v ruce pozorovali hráče při rozcvičce a 
dumali, v jaképak sestavě to asi nastoupí. Ta vypadala takto. 

Sestava: 
V brance: Dostál Lukáš 
Obrana:  Švanda Jaroslav,  Hanek Aleš, Pelikán Radek, Bruna Ladislav 
Záloha: Wolfram Pavel st., Čihák Jakub, Wolfram Pavel ml., Hloucal Vladimír 
Útok:   Šedivý Tomáš a Luťha Lukáš 
Na třídání: Svoboda Vít, Smolík Jan, Mlýnek David, Chadraba Petr 
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Zápas začal zvukem píšťalky, a jelikož rozehrávala domácí Volárna, ihned si vytvořila 
první šanci. Ve 2. minutě se pokusil na dvakrát překonat libodřického brankaře Tomáš 
Šedivý, jeho pokus bohužel nevyšel. Hosté udělali pár protiútoků, ale Volárna měla na hřišti 
převahu a její tlak před brankou soupeře ukončil až úraz hostujícího hráče. Při zahrávání 
rohového kopu si nabíhal do zakončení Láďa Brunu, který se ve výskoku střetl z Libodřickým 
obráncem, ten upadl na záda a zapadl mu jazyk. Za pomoci ostatních hráčů a operátora 
záchranné služby se mu podařilo jazyk vytáhnout. Kvůli tomuto incidentu vznikla na hřišti 
menší šarvátka a pan rozhodčí udělil pár žlutých karet na obě strany. Od nás si jí vysloužily 
Šedivý, Švanda, Luťha a Bruna za zákrok. Hra byla přerušena asi na 10 minut, a když se 
začalo opět hrát, tak byli Libodřice aktivnější ve všem, v rozehrávce, ve střelbě i v držení 
míče. Pár šancí  k zakončení přeci jen bylo, ale míč se nikdy nedostal až do sítě hostů. Ve 44. 
minutě se předvedl Lukáš Dostálu, vidět jeho zákrok Petr Čech tak si připadá jak gólmanské 
střívko.  První poločas, který byl až moc dramatický skončil bez branek.   

O přestávce  vystřídal Vláďu Hloucala Honza Smolíku a v kabinách se náš tým 
rozebral chyby z prvního poločasu. Ty se bohužel opakovaly v poločase druhém, což mělo za 
následek inkasování branky už ve 46. minutě. To naše hráče ale nakoplo k drtivému tlaku, 
kterým začali doslova válcovat svého soupeře. Ve 49. minutě byl faulován Kuba Čihák, který 
si ještě postěžoval sudímu, ten mu však ukázal žlutou kartu. Místo rozehrávky bylo kousek za 
velkým vápnem a k míči se postavili malej Tygr a Šéďa. První jmenovaný tedy Pavel 
Wolfram mladší, vypustil ránu jak z děla přímo do vinglu, div ho nerozlámal. A libodřický 
brankař  jen stihl přiskočit k tyči, aby míč vytáhl ze své sítě. O minutu později z podobného 
místa už ale Pavel přestřelil. V 55. minutě obdržel druhou žlutou kartu Kuba Čiháku za faul, 
tím pádem musel jít do sprch a my hráli o 10. Nic se však neměnilo na tom, že jsme neustále 
atakovali branku soupeře. Další pokus Tomáše Šedivého skončil na brankové konstrukci. I 
Lukáš Luťha pálil chvíli na to vedle. V 66. minutě jsme však svým fanouškům udělali radost. 
Pavel Wolfram obdržel přihrávku od Šédi a šikovně mu jí hned poslal zpět za libodřickou 
obranu, no a náš Tomáš se v takových situacích přece nemýlí. 2:1 pro Volárnu o 10 hráčích, 
to chce trochu kuráže. V 71. minutě viděl žlutou libodřický obránce po faulu na Tomáše 
Šedivého a o minutu později se rozhodl střídat Pavel Wolfram starší, kterého nahradil Vítek 
Svoboda. V 80. minutě jsme   využili poslední možnost střídání, unaveného Radka Pelikána 
nahradil David Mlýnek. Hosté se přeci jen nechtěli vzdát, a tak musel hlavou zasahovat Aleš 
Hanku, při tomto souboji si rozsekl obočí, a tak se musel nechat ošetřit. Hosté rozehráli 
standardku, kterou jsme v klidu ubránili a rozehráli na rychlý protiútok, který se nám vydařil. 
Tomáš Šedivý si vychutnal hostující obranu a přihrál před prázdnou branku Lukášovi 
Luťhovi, jeho gól nám zajistil pohodové vedení 3:1,  a to jsme do konce zápasu uhájili. 

Doufáme, že se všem přihlížejícím naše hra líbila, a že jím chutnaly klobásky pivo. 
Snad nás přijedou podpořit v sobotu 18. 6. do Krakovan, kde sehrajeme svůj poslední zápas. 
Komický výrok zápasu vzešel ještě před utkáním z úst mladšího Tygra: „Jako nepočítejte s 
tím, že dneska budu běhat a bránit!“ (stejně musel, když se na něj zařvalo). 

Žáci Volárna – Krakovany 5:0 

Naši žáčci sehráli předzápasové klaní s plnou parádou proti žákům z Krakovan.  A 
bylo se na co dívat. Nádherné přihrávky na jeden dotek a převaha na hřišti měli za výsledek 
výhru 5:0, když se do sítě hostů trefili Filip Jakubál, Véna Šindelář,  dvakrát Pavel Šamša a 
jednu gólovou střelu si připsal Matěj Straku, ta zapadla z dobrých 25 metrů. Toto bylo 
poslední mistrovské vystoupení našich žáků v sezóně 2010/2011. Doufáme, že se jím v té 
další bude dařit ještě víc, proto přejeme spousty vstřelených branek a příjemnou rozlučku. 
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KRAKOVANY „A“ – VOLÁRNA 1:0  

Poslední zápas v sezóně se odehrál na krakovanském trávníku za nevlídného počasí. 
Tento zápas řídil pan rozhodčí Navara. Naši fanoušci přijeli s týmem opět v hojném počtu, v 
čele s řidičem našeho autobusu Vendou Čapkem. Bohužel absence několika hráčů nám přišla 
nevhod a my tak přišli o další příděl bodů. 

Sestava Volárny:  
V brance: Lukáš Dostál  
Obrana: Švanda Jaroslav, Hanek Aleš, Pelikán Radek, Bruna Ladislav 
Záloha: Svoboda Vít, Wolfram Pavel st., Wolfram Pavel ml., Hloucal Vladimír 
Útok:  Luťha Lukáš a Šedivý Tomáš 
Na lavičce: Smolík Jan, Mlýnek David 

 

Sestava, ve které se měl začít zápas byla z počátku neúplná, protože mladý Pavel 
Wolfram se chvilku opozdil. Ale to nebránilo našemu týmu v útočení. Již ve 3. minutě po 
faulu na Šéďu jsme měli výhodu přímého kopu, ten se bohužel nepovedl. Soupeř, který byl 
aktivnější nás často atakoval nepříjemnými brejky, které se jen těžko odvracely, a tak se dá 
říct, že celý první poločas byla naše hra bezzubá až na pár akcí. Tou další byla ve 14. minutě 
hlavička Tomáše Šedivého po rohovém kopu. Náš soupeř přešel do protiútoku a Lukáš 
Dostálu v brance měl plné ruce práce. Bohužel se nám nedařily přihrávky, toho využívali 
domácí k atakování naší branky. V 19. minutě byl faulován Šéďa a to pár metrů před 
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šestnáctkou. Přímý kop zahrál Pavlik Wolframu, jenže domácí gólman byl víc než pozorný a 
střelu vyrazil. Hra se stále přelévala nahoru a dolu a diváci se nenudili. Někteří fandili, jiní 
nadávali. Ve 30. minutě jsme bohužel inkasovali jedinou branku zápasu. Po rohovém kopu se 
dostal k zakončení domácí záložník, který  usměrnil balón hlavou za záda Lukáše Dostála. Ve 
38. minutě vybarvil do žluta pan rozhodčí Láďu Brunu za podražení protihráče. Hráči 
Krakovan se během prvního poločasu stále tlačili k naší bráně, všechny útoky až na jeden se 
podařilo zastavit a 1:0 pro domácí po první půli nebylo tak špatné skóre.  

O poločase vystřídali oba krajní záložníci. Vláďu Hloucala nahradil David Mlýnek a 
Vítka Svobodovýho Honza Smolíku, pro kterého to byl asi poslední zápas ve volárenském 
dresu. V 55. minutě napřáhl Tomáš Šedivý a z přímáku mířil mezi tyče. Domácí brankař tuto 
střelu udržel, ale v 64. minutě mu po stejné situaci balón vypadl a k dorážce se dostal 
dobíhající Lukáš  Luťhu, který k naší smůle netrefil branku. Od té doby naše hra hodně ožila a 
nám se dařilo častěji dostat do zakončení. V 68. minutě hlavičkoval po rohovém kopu Šéďa 
jen těsně vedle branky. O minutu později obdržel žlutou kartu Jarda Švandu za faul na 
protihráče. Soupeř se nás však nezalekl a tu a tam se  snažil ohrozit naší branku. V 71. minutě 
přerušil akci domácích  Smolda, když stáhl hráče za dres, za což je automaticky žlutá karta. O 
chvilku později perfektně přečetl hru Tomáš Dostálu a vrhl se pod nohy útočníkovi, který byl 
ve slibné šanci. V 79. minutě dostal žlutou Tomáš Šedivý. V 80. minutě se nám málem 
podařilo vyrovnat. Pája Wolframu kopal od rohového praporku, domácí obránce míč vyrazil 
na hranici šestnáctky a nabil ostrýma Tomáši Šedivému. Jeho střela se ale odrazila od obou 
bočních tyčí a šla mimo branku. Domácí pak zahrávali před naší brankou ještě dva rohové 
kopy, z kterých nic nevytěžili. A celý zápas uzavřela žlutá karta pro Pavla Wolframa 
mladšího. Ve druhém poločase jsme si zasloužily skórovat, to se nám bohužel nepovedlo, a 
tak si mohli domácí vychutnat fotbalovou rozlučku po výhře nad naším týmem. 
 

 

 

ŽÁKOVSKÁ ROZLU ČKA  

V sobotu 18. 6. 2011, se na hřišti uskutečnila rozlučka volárenských žáků, kteří pro 
zpestření celého odpoledne sehráli zápas proti svým rodičům. Trenér a zároveň rozhodčí 
tohoto klání byl Míla Šindelář, který povolil početnější sestavy obou mužstev. 

Sestava žáků:  
V brance: Bouma 
Obrana: Pavelka, Straka, Peřina, Jakubál M. 
Záloha: Pelikán, Roubal, Dohanič, Šamša, Hloucal,Bayer 
Útok:  Šulc, Jakubál F., Šindelář J. 

Sestava týmu rodičů:  
V brance: Dohanič 
Obrana: Roubalová, Luťha, Bayer, Peřina 
Záloha: Holá, Šulc, Vlk, Boumová, Bayerová 
Útok:  Šindelářová, Luťhová, Dohaničová 
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Výkop zápasu byl domluven na druhou hodinu odpolední, a tak se natěšení rodiče 
scházeli už více jak půl hodiny před zápasem, možná aby se stačili protáhnout, nebo řádně 
posilnit. Žáci se chtěli ukázat svým rodičům v tom nejlepším světle, a tak je celý zápas 
válcovali. I když se šetřili hlavně na druhý poločas, ve kterém předvedl divadelní představení 
pan Šulc, který byl takřka na sanitku, nosítka byla připravena, ale zřejmě by ho stejně nikdo 
neodnesl, a tak své filmové umění dotáhl až do konce. Útočná formace v týmu rodičů 
vypadala jako jedna velká dámská jízda, bohužel děvčatům chybělo štěstí, aby skórovaly, 
přesto ukázaly něco ze svých fotbalových schopností. Žákovský tým byl však lepší, a tak 
zaslouženě vyhrál 3:2 po gólech Šamšy, Jakubála Michala a Honzy Šindelářovýho. Za rodiče 
skóroval pan Peřina a Bohouš Vlku, který výstavní technickou střelou překonal svého vnuka, 
jenž na střelu nedosáhl. Největší slávu však sklidil rozhodčí Míla Šindelář, kterého všichni 
chválili za jeho výkon a spravedlivé rozhodování. Zápas se všem zúčastněným moc líbil, a tak 
si hned naplánovali další. Ten by se měl konat o prázdninách 14. 8. Tato akce měla obrovský 
úspěch, tím pádem se rozlučka skvěle vydařila. 



 

Tomáš Šedivý při svém pokusu o zakončení v zápase s Veletovem. 

 

Lukáš Luťha  se jen stěží prosadí, ale bojového ducha neztratil. 



 

Radek Ešner byl na Volárně výraznou posilou obrany, doufejme, že to tak zůstane. 

 

Míla Šindelář při jednom ze svých úniků tvořil v útoku se Šedou spolehlivou ofensivní dvojici. 



 

Jakub Čihák, při jedné ze svých útočných akcí v zápase s Hradíštkem.

 

Kluci Wolframovi se snaží tvořit hru v záloze, obzvlášť malej Tygr ☺ 

 



 

Aleš Hanek je jednou z nepostradatelných součástí naší obrany. 

 

Jeden ze soubojů našich hráčů v zápase s Libodřicemi. 



 

Honza Smolík možná naposledy oblékl náš dres při zápase v Krakovanech 

 

Lukáš Dostál byl čaroděj v naší bráně, co nechytil, alespoň vyrazil. 



Bylo by také dobré ukázat, jak se nám vedlo na podzim a na jaře po příchodu nové 

gólmanské jedničky Lukáše Dostála a kondičního asistenta trenéra Vládi Čiháka, který nám 

dával v zimě pěkně do těla. 

Podzim 2010:                                                               Jaro 2011: 

Radovesnice II  Volárna          0:1                     Volárna           Radovesnice II  5:0 

Volárna            Ovčáry A          1:3                    Ovčáry A Volárna             0:5 

N. Ves I Volárna 2:2                     Volárna N. Ves I  4:2    

Volárna Veltruby 2:3                     Veltruby Volárna  3:2    

St. Kolín Volárna 4:2                     Volárna St. Kolín  2:0  

Volárna Polepy B 3:1                     Polepy B Volárna 6:2 

Týnec/nL B Volárna 7:1                     Volárna Týnec/nL B 0:2 

Č. Pečky B Volárna 3:2                     Volárna Č. Pečky B 7:1 

Volárna Veletov 2:1                     Veletov Volárna 2:3 

Vrb. Lhota A Volárna 5:3                    Volárna Vrb. Lhota A 5:1 

Volárna Hradištko I 1:3                     Hradištko I Volárna 2:6 

Libodřice B Volárna 4:1                     Volárna Libodřice B 3:1 

Volárna Krakovany A 3:3                     Krakovany A Volárna 1:0 

V podzimní části jsme získali 11 bodů se skórem 24:39 a v té jarní 27 bodů a skóre 44:21 

Celkově jsme obsadily 8.příčku v tabulce III.třídy skupiny A se skórem 68:60 a 38 body 

 

 

 

 

Naši žáci prožívali něco podobného jako A tým. Na jarní část začal vést mužstvo Míla 

Šindelář, který převzal tým po panu Kohoutkovi. Žákům věnoval hodně času. Začali trénovat 

třikrát týdně a i režie tréninků se změnila. Nicméně Míla už má taky něco za sebou a tak své 

zkušenosti prodává takto. Za to si zaslouží poděkování nejen od rodičů, kteří mu někdy 

pomáhají, ale i od vedení Sokola. 



Podzim 2010:                                                                          Jaro 2011: 

Ovčáry             Volárna                 2:0                              Volárna Ovčáry               2:5 

Volárna             Sendražice   2:0                                   Sendražice Volárna 0:1 

FŠ V. Osek        Volárna                 9:0                                    Volárna FŠ V. Osek 3:2 

Volárna             Polepy                   1:0                                    Polepy     Volárna 1:0 

Týnec/nL          Volárna                 0:6                                 Volárna Týnec/nL 2:1 

Č. Pečky            Volárna                 4:1                                    Volárna Č. Pečky 0:0 

Volárna             Žiželice                 1:4                                 Žiželice  Volárna 1:2 

N. Ves I             Volárna                16:0                                  Volárna N. Ves I  0:2 

Volárna            Býchory                  0:8                                    Býchory Volárna 0:1 

Krakovany       Volárna                14:2                                   Volárna Krakovany 5:0 

Volárna           Radovesnice II        2:1                                    Radovesnice II  Volárna 1:2  

V podzimní části žáci nasbírali 12 bodů a skóre 15:58 a v té jarní 25 bodů a skóre 18:13. 

Celkově obsadily v tabulce 7.příčku za 11 vítězství a jednu remízu.

 

 



 Na závěr bych chtěl připomenout naší disciplinovanost. Podle našeho kustoda Miloše Plačka, 

který je zároveň statistik a výběrčí daní jsme za celou sezónu obdrželi 74 žlutých karet. Na 

pomyslném stupni vítězů se usadil Tomáš „BARI“ Šedivý, který má na svém kontě 14 kousků, 

za ním Jarda Švanda s 10 kartami a až třetí je „volárenská kosa“ Láďa Bruna s 9 žlutými. 

Dva hráči viděli kartu červenou Kuba Čihák a Tomáš Hartman. Takže je vidět, že někteří páni 

rozhodčí, sudí a arbitři různých zápasů se na nás trošku vyřádily, ale ne až tak moc. ☺

 

 

Dále již nevím, co bych zdůraznil, protože statistika střelců se nevede. Každý však ví, že 

nejvíce gólu vstřelili Míla Šindelář s Tomášem Šedivým. Tímto jím za celý tým děkuji a děkuji 

vám všem, že jste dočetli až sem. Pokusím se v této práci pokračovat a možná ještě něco 

vylepšit.  

Pokud mě chcete bít, postěžovat si, nebo máte nějaký nápad, tak vám budu k dispozici.  

 

    

                                                                       Autor všech článků a jiných průserů Láďa Bruna 
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