
               Excelentní sekce MLN 

      1995 - 2020 
 

1. Pan František „Dobrota“ Kokeš (Všechlapy/ Nymburk) - zakladatel a ředitel volejbalové 

mixové soutěže nymburského regionu. 

2. Pan Mgr. Tomáš „ Kokos“ Kokojan ( Remanence/ SKP/ Zálabí Nymburk) -  propagátor, 

ředitel a archivář MLN od jejího založení v roce 1995. 

3. Pan Mgr. Vladimír “Šerif“ Pokorný (Semice) – bývalý dlouholetý ředitel ZŠ Komenského 

Nymburk, který od počátku intenzivně podporoval trenérské a organizační volejbalové 

aktivity T. Kokojana (spoluzakladatel volejbalově-deblové přípravky SKP- ZŠ Komenského)  

4. Pan Miloslav “Míla“ Matouš (Kamenné Zboží) – dlouholetý předseda celého 

nymburského SKP a taktéž spoluzakladatel volejbalově-deblové přípravky SKP-ZŠ 

Komenského Nymburk. 

5. Pan Ladislav Heller (Nymburk) – skvělý organizátor a koordinátor, obrovský volejbalový 

nadšenec, též skvělý a spolehlivý kamarád. 

6. Pan Vladimír Čipera (Nymburk) – věrný, dlouholetý přítel ředitele ligy T. Kokojana a 

sponzor soutěže. 

7. Pan Jiří Hájek (Počernice) – jeden z průkopníků soutěže a lídr pražského týmu. 

8. Paní Hedvika Hájková (Počernice) – velká volejbalová i životní bojovnice pražské skvadry 

9. Pan Standa „Dědek-Cháron“ Randa (Remanence Nymburk/ SKP Nymburk) – 

nestárnoucí míčový predátor a „kousavec“ z Remanence, deblová legenda, která 

nastupovala v soutěži v barvách SKP Nymburk až do roku 2002, a to vždy na postu ženy (v 

roce 2019 již čtyřiaosmdesátiletý nestor). 

10. Pan Vlasta “Dušín“ Šimek (Všechlapy/ SKP Nymburk) – proslulý volejbalový obětavec v 

poli, v minulosti proslavený až za hranicemi okresu svoji ortodoxní volejbalovou rybou a 

estonským servisem, který do soutěže zasáhl až ve svých sedmdesáti letech. 

11. Pan Vladimír Michajlec (Drink Mladá Boleslav) – snaživý a šikovný hráč pomenšího 

vzrůstu, avšak velkého sportovního srdce a bojovného ducha z města automobilů. 

12. Paní Mgr. Evženie „Evža - Rajle“ Rajlová + Dáša „Baže“ Bydžovská (obě Mašinka 

Nymburk/ S. Všechlapy) – sympatická pedagožka a ukřičená „srdcařka“ (dlouholeté 

kamarádky a spoluhráčky z Polabí i abnormální volejbaloví a debloví nadšenci nejvyšší 

kategorie), v současnosti již bohužel ve volejbalovém důchodu. 

13. Pan Jiří „Vaňas“ Vańátko (Mašinka Nymburk/Všechlapy) – nymburský exligový 

nahrávač, nastupující v mančaftech po boku pana Kokeše od devadesátých let, rodinný 

týpek a pán mnoha otázek. 

14. Paní Květa Procházková (Počernice) – dobrá a milá duše pražského družstva a velmi 

přátelská žena. 

15. Pan Olda Říha (Katapult) – česká rocková legenda, jejíž muzika provázela soutěž od jejího 

vzniku a též prolínala světáckými životy obou sympatických ligových promotérů. Taktéž 

patron + křtitel prvního bulletinu MLN z domácí dílničky T. Kokojana. 



16. Pan Zbyněk Huráň (Poděbrady) – provozovatel pivnice „Krušovická“ v Nymburce, jehož 

solidní restaurační zařízení slouží taktéž jako tzv. “homebase“, čili domácí základna 

nymburských deblových specialistů a pana Kokeše. 

17. Pan Jiří „Meloun“ Čech (Nymburk, drogerie Čech) – věrný sponzor, volejbalový nadšenec 

a fajn kamarád. 

18. Paní Mgr. Jitka „ Feron F. B. J.“ Janků (SKP Nymburk/ Lokomotiva Nymburk) – deblová 

máma všech nymburských deblistů (kromě dědy Randy), několik desetiletí výkonnostní 

nahrávačka Lokomotivy Nymburk a volejbalová „srdcařka“. 

19. Pan Petr Ropek (Ropek sport) – nejvěrnější dlouholetý sponzor mixové ligy. 

20. Paní Mgr. Blanka Marková (SKP Nymburk/ Kolín) – výborná nahrávačka a bojovnice, 

milá spoluhráčka a klidná pedagožka. 

21. Pan Jiří „Pikaču“ Pýcha (SKP Nymburk) – fantastický blokař a sympatický životní 

filantrop, kamarádský týpek, též jedna z největších hráčských osobností MLN od roku 

2008. 

22. Slečna Pavla „Kokeška“ Kokešová (Všechlapy) – povedená dcerka pana Kokeše, věrná 

fanynka, zakladatelka a předsedkyně všechlapského rodinného fanklubu imaginárního 

vesnického „mikrooddílku“. 

23. Paní Zuzana „Susan“ Kozáková (Nymburk) – nekompromisní guvernantka a důsledná 

vychovatelka z Komendy. Taktéž precizní pečovatelka o jednoho z ústředních činovníků 

MLN – T. K. 

24. Paní Diana „Di“ Bakešová (Lysá nad Labem) – jeden z „poslega“ volejbalově-deblových 

nadšenců, šikovná míčová vícebojařka, bojovná spoluhráčka a dobrá kamarádka“ Diba-

nejka“. 

25. Pan Miroslav „Koudy“ Žmuda (SKP Nymburk/Poděbrady) – skvělý blokař, rozjímající 

týpek a klidný, filantropický i mírně introvertní plejer. Dobrý kamarád a „barový držák“. 

26. Pan Martin „Čert“ Mikulášek (Mašinka Nymburk) – kvalitní a tvrdý smečař, dlouholetý 

tahoun „Mašiny“, dobromyslný a žoviální týpek a kamarád. 

27. Pan Zdeněk Doubrava (Žert Nymburk) – dobrý koordinátor i hráč „srandistů“, občasný 

kritik ředitelů, i přesto však v jádru férový a slušný chlapík. 

28.  Paní Martina Teslíková (SKP Nymburk/Kolín) – výborná zkušená nahrávačka a fajn žena.  

29. Pan Vojta Pýcha (SKP Nymburk) – skvělý basketbalista, šikovný volejbalista a super kluk. 

30. Pan Ing. Pavel Benák (Pivovar Nymburk) – skvělý manažer, věrný sponzor a milý chlapík. 

31. Pan Yannic Tevi (ostrov Vanuatu) + Vítek Beneš (Nymburk) – luxusní dvojka muzikantů, 

starající se o fantastický hudební doprovod výročních kulturních akcí MLN. 

32. Pan Stanislav „Standa“ Myška (Dvory) – šikovný volejbalista, zakladatel odbíjené ve 

Velelibech, trenér mládeže, ohromný nadšenec a spolehlivý kamarád. 

33. Paní Andrea „Andy“ Korcová (SKP/ Mašinka Nymburk) – v průběhu soutěže zářila 

postupně dokonce ve dvou týmech, šikovná deblistka a trpělivá žena i paní „Bižuma“. 

34. Pan Roman „Čokoň“ Goerojo (SKP Nymburk) – sebevědomý ranař, úspěšný „mladý“ 

muž, trenér a dlouholetý přítel. 

35. Pan Vladimír Nastoupil (ZOM Nymburk) – dlouholetý předseda OVS, podporovatel i 

fanoušek ligy a kamarád. 

36. Pan Jaromír „Ticháč“ Tichý (Tichý Nymburk) – volejbalový i deblový skokan desetiletí, 

milý a klidný lídr svého mužstva a dobrý kamarád. 



37. Pan Dominik Grus (SKP Nymburk) – nejmladší plejer soutěže a veliký volejbalový talent, 

který nastoupil již ve svých 15 letech (2008). 

38. Pánové Vladimír Malinovský, Lukáš Trejbal a Miroslav Jílemnický (Nymburský deník) – 

věrní propagátoři MLN v regionálním periodiku, díky pravidelnému uveřejňovaným 

článkům z domácí dílničky T. Kokojana. 

39. Pan Karel „Charlie“ Houdek (SKP Nymburk) – hodný a dobrosrdečný člověk, volejbalový 

nadšenec a super kamarád (in memoriam). 

40. Pan Petr „Portik“ Hamerník (SKP Nymburk/ Semafor) – vynikající elastický volejbalista 

s parádním švihem a výskokem, milovník piva a dobrý i věrný kamarád (in memoriam). 

41. Martin „Mikročok“ Goerojo (SKP Nymburk/ Benátky) – mladý, talentovaný universál a 

perspektivní ligový volejbalista. 

42. Jiří „prasečí muž-štístko-Pražák“ Šťastný (SKP Nymburk/ Liberec) – super blokař a 

volejbalista „par excellant“, taktéž neporazitelný pijan pivního moku a fajn přítel.  

     

  

 

 


