TZ: Čeští volejbalisté odlétají na mistrovství Evropy, cílem je postup ze
skupiny
Česká volejbalová reprezentace mužů ve středu v ranních hodinách odlétá na
mistrovství Evropy do bulharské Sofie, kde je čeká v základní skupině evropského
šampionátu souboj se třemi velmi těžkými soupeři. Tým kolem trenéra Zdeňka Šmejkala se
postupně utká s celky Nizozemska, Bulharska a Německa. Především souboj s domácí
reprezentací, podporovanou velkým množstvím bulharských fanoušků, bude pro český výběr
představovat těžkou zkoušku. „Bulharsko má výborný mančaft, utkání s nimi bude nesmírně
těžké, v kádru mají plno skvělých hráčů, ale já věřím našemu mužstvu. Co se týče atmosféry,
tak ta bude jistě velmi dobrá, především na utkání domácího mužstva by mělo být plno. I pro
ně se ostatně také tento sport hraje,“ řekl kapitán českého národního mužstva Aleš
Holubec.
Mužská reprezentace odlétá do Bulharska s cílem postoupit ze základní skupiny do
vyřazovacích bojů: „Našimi ambicemi je vyhrát co nejvíce zápasů, postoupit ze skupiny a
pokusit se vyhrát následující zápas play-off proti soupeři ze skupiny C,“ plánuje trenér
národního mužstva Zdeněk Šmejkal.
Českou nahrávku obstará liberecko-karlovarské duo Jakub Janouch – Pavel Bartoš,
kteří dostali přednost před Filipem Habrem z Českých Budějovic. „U volby nahrávačů jsme se
rozhodli pro dvojici, která se v přípravě při komunikaci a spolupráci s mančaftem jevila
nejlépe. Nebylo to jednoduché rozhodování,“ řekl pro Český volejbalový svaz trenér Zdeněk
Šmejkal.
Do místa dění odlétají čeští volejbalisté z pražského ruzyňského letiště ve středu o
šesté hodině ranní. První zápas pak sehrají v pátek 9. října od 16:30 proti výběru Nizozemska,
o den později je čeká souboj s domácím Bulharskem a skupinu zakončí zápasem proti
Německu.
Všechny zápasy odvysílá v přímém přenosu O2 Sport a internetová stanice Český
rozhlas Sport na webu zpravy.rozhlas.cz nebo v aplikaci pro chytré telefony iRadio.
Nominace České republiky k mistrovství Evropy:
Nahrávači: Janouch Jakub, Bartoš Pavel
Univerzál: Finger Michal
Smečaři: Baránek Kamil, Bartoš Adam, Michálek Petr, Fila Tomáš
Blokaři: Holubec Aleš, Veselý Jakub, Král Jiří, Mach Radek
Libera: Kryštof Martin, Pfeffer Daniel
Mistrovství Evropy – základní skupina (Sofia/Bulharsko): 9. října 2015 – 16:30: Česká
republika – Nizozemsko, 10. října 2015 – 19:30: Česká republika – Bulharsko, 11. října 2015 –
16:45: Německo – Česká republika (vše SEČ)

