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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK BĚLÁ 
Hosté TJ  SLAVOJ  ČESKÝ BROD 
Sestava družstva 
 
Kapitola Jiří 
Kapitola Michal 
Rožek David 
Rabas Aleš 
Červinka Martin 
Golda Jan 
Sedliak Tomáš 
Remeš Michal 
Horáček Petr 
Němec Tomáš 
Kašpar Lukáš 

0:1  Kapitola J., Rožek – Cmíral , Cibulka 
       0:2 (6:10, 9:10) 
0:2  Červinka , Golda – Kaděra , Janík 
       1:2  (8:10, 10:8, 8:10) 
1:2  Sedliak,Červinka,Rožek-Cibulka,Cmíral,Červenka 
       2:1  (10:5, 4:10, 10:8)                               (Petřina)   
2:2  Rabas,Kapitola J.,Golda-Voldřich,Kaděra,Janík 
       (Remeš)                          (Vokáč)       
       2:1  (6:10, 10:9, 10:8) 
2:3  Kašpar, Kapitola M. – Voldřich, Vokáč 
      (Horáček)                     (Petřina) 
       1:2  (10:8, 8:10, 7:10) 
2:4  Golda – Janík 
       1:2  (7:10, 10:8, 7:10) 
2:5  Sedliak,Červinka,Rožek – Voldřich,Kaděra,Janík 
       0:2  (3:10, 9:10) 
3:5  Remeš,Kašpar,Kapitola J., - Cibulka,Cmíral,Červenka 
       2:0  (10:7, 10:7)                                              (Petřina) 
3:6  Rožek , Kapitola J. – Kaděra , Janík 
       (Rabas) 
       1:2 (9:10,10:9,7:10)                
 

Počet diváků 30 
Číselný popis vývoje utkání 0:2 , 2:2 , 2:5 , 3:5 , 3:6 
Popis rozhodující události 
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 
výsledek zápasu) 

Zápas prvního s posledním týmem v tabulce měl jasného 
favorita. Hosté v prvních dvojkách hráli v útoku naprosto 
precizně a ovládli první set. V druhém domácí Rožek 
přitlačil soupeře podáním a hostující dvojka měla problém 
se zakončením.Získané vedení v setu jsme ale v závěru 
ztratili a hosté nám již další šanci nedali – 0:1. Zápas 
druhých dvojic nabízel krásné útoky, výměny, ale i 
naprosto zbytečné chyby v mezihře s následně zkaženým 
zakončením. Platilo to však pro obě dvojky a proto se 
rozhodovalo až ve třetím setu. Zde se projevila zkušenost 
českobrodských z extraligy a zápas tak urvali na svoji 
stranu - 0:2. Nezbývalo nám nic jiného, než se do utkání 
vrátit výhrami trojic. Změny ve složení obou trojic 
pomohly. První trojka začala skvěle, fungovala obrana a 
precizním útokem jsme úvodní set získali. Přesně opačně 
jsme však zahráli ve druhé sadě. Prohraný set ale naši 
trojku nezlomil. Zodpovědně odehráli zkrácený třetí a 



snížili na 1:2. Druhou trojku jsme nezačali zle, přestali 
jsme se ale prosazovat v útoku a následně se začali kupit 
chyby v obraně. I ve druhém setu jsme prohrávali po 
zbytečných chybách. Povedlo se však střídání, Remeš 
skvěle bránil a kluci razantním útokem set ještě otočili pro 
nás. Ve třetí sadě se naše trojice udržela v laufu, přinutila 
hosty k chybám a srovnala na průběžných 2:2. V zápase 
třetích dvojic jsme hosty zaskočili . Kluci skvěle četli hru a 
dobře proměněnými útoky zaslouženě získali první set. Na 
začátku druhého nám ale nevyšlo pár zakončení. Přestali 
jsme si věřit a začali zase kazit. Vystřídat potřebovali oba 
domácí ! Střídání však nepomohlo. Nedokázali jsme ani 
využít indispozice „Písta“ a lichou znovu zbytečně ztratili 
– 2:3. Singl byl jako již tradičně hodně bojovný. Oba borci 
skvělým pohybem vyjížděli téměř nemožné. Hostující 
Janík byl ale přeci jenom ve třetím setu lepší – 2:4. Znovu 
jsme věřili ve srovnání skóre trojicemi. Odvetná první 
trojka ale začala špatně. Mizerná mezihra a pět zkažených 
útoků v prvním setu – s tím se opravdu nedá hrát. 
Adekvátní střídání nebylo, David Rožek znovu nedostal 
náhru a Červinka ve druhém setu útok sám neutáhl – 2:5. 
Do druhé trojky musel Kašpar místo již odjetého Goldy. 
Kluci ale zahráli skvěle, bez chyb a odměnou jim bylo 
jasné vítězství ve dvou setech – 3:5. Naše první dvojka 
chtěla utkání také prodloužit do posledního možného 
zápasu. V prvním setu se hrálo bod za bod. Za osmiček ale 
hosté chytili náš útok zahraný do hráče a zkušeně sadu 
dohráli. Kluky ztráta setu nezlomila, dále bojovali, dřeli. 
Odměnou jim bylo srovnání na 1:1. Zranění domácího 
Rožka z druhého setu se ale ve  třetím ještě více 
prohloubilo. Musel tedy střídat a o utkání bylo rozhodnuto 
–  3 : 6. 

Komentář trenéra/kapitána 
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, 
výkony rozhodčích) 

Favorizovaní hosté si zaslouženě odvážejí z Bělé oba 
body. Mají vyrovnanější kádr a zúročili zkušenosti 
z nejvyšší soutěže. My se zatím můžeme opírat pouze o 
hru trojic, protože dvojky se nám vůbec nedaří. 
Z domácích hráčů zaslouží vyzdvihnout výkon Jirky 
Kapitoly a Michala Remeše. 

 
Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

6.5. 2012 Aleš Rabas Trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

do konce prvního pracovního dne po skončení utkání na e-mail info@nohejbal.org  


