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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

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

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

Počet diváků Cca 30 
Číselný popis vývoje utkání 0 : 1 , 1 : 1 , 1 : 6 
Popis rozhodující události 
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 
výsledek zápasu) 

Na poslední mistrovské utkání před prázdninami jsme 
znovu jeli oslabeni o Kašpara, Petra a Remeše. Do zápasu 
prvních dvojic jsme obětovali naši třetí dvojku. Ta se ale 
favorizovaného soupeře vůbec nelekla. Uhrála si své 
útoky, domácí hráči naopak velmi kazili a náš náskok 
v prvním setu zvesela narůstal. Domácím se podařilo skóre 
vyrovnat, za devítek chtěl Kaděra překvapit naše hráče, 
kteří byli od něj i sítě daleko, hlavičkou lehce přehodil síť, 
ale míč skončil těsně v autu. V druhém setu domácí 
zabrali, smečované podání Janíka nám dělalo obrovské 
problémy. Celý set jsme se k ničemu nedostali. Ve třetí 
sadě jsme začali podávat, přesto jsme se ujali vedení a to si 
drželi až do devítek. Domácí náš útok chytli , zakončení 
však hodně podcenili. Janík ukončil zápas hláškou : „Dej 
mi to výš, ať si to užiju!“ a následně poslal klepák do sítě – 
0:1. Hodně nečekané vedení jsme chtěli potvrdit druhou 
dvojkou. Ve vyrovnaném prvním setu jsme se dostali za 
stavu 9:9 do zakončení, Rožek nacpal náhru na síť, oba 
brodští stáli vzadu. Jirka  Kapitola míč jen lehce poslal po 
síti a byl by to dobrý míč. Bohužel se lehce dotkl sítě a 
bylo vymalováno. Na rozdíl od první sady jsme ve druhé 
nebyli už tak přesní a domácí si vedení zkušeně pohlídali – 
1:1. Utkání prvních trojic hru provázela velká kazivost 
v útoku. My domácím darovali první set, oni si zase slabší 
chvilku vybrali ve druhém. Ve zkráceném třetím setu jsme 
už prohrávali 8:6. Bojovností a hlavně zlepšenou hrou se 
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nám nakonec skóre podařilo otočit – 1:2. V druhé trojici, 
tak jako v první se dřelo znovu o každý míč. V náš 
prospěch však rozhodla větší vůle po výhře a menší 
kazivost v koncovce třetího setu – 1:3. Domácí mají 
všechny tři dvojky velmi kvalitní. Naše ušetřená sestava 
pro třetí dvojici měla ale zápas zvládnout. Horší výkon 
jsem od našich hráčů za celou sezónu neviděl!!
Po katastrofálním řešení všech situací byl výsledek 
prvního setu ještě milosrdný. V druhém setu jsme se 
zlepšili, soupeř se nechal nakazit naší předchozí kazivostí a 
my se dostali do vedení 9:5. Domácí poté vystřídali a i 
díky naší laxnosti dotáhli na 9:9. Dobrým útokem jsme se 
naštěstí dostali do třetího setu. I tento set a tedy i zápas 
mohli vyhrát domácí. Neměli ale svůj den a náš Červinka 
se při zakončení nemýlil – 1:4. Po nekoukatelné třetí 
dvojce si diváci i hráči spravili chuť při pohledu na singl. 
Oba borci jezdili na place jak na motorce. V prvním setu 
se Golda ujal rychle vedení 3:1 a skvělým pohybem dál 
nutil Janíka k chybám. Ten po ztrátě první sady ve druhé 
ještě více přidal. Vynikajícím smečovaným podáním 
přinutil Goldu ke špatnému příjmu a útoku, který už nebyl 
tak účinný. Přesto Golda dále bojoval a odměnou mu byla 
výhra ve dvou setech – 1:5. Překvapivé vedení a zisk 
prvního bodu nás nakoplo. Zápas jsme chtěli ukončit co 
nejdříve a nechtěli nechat domácí nadechnout. V odvetné 
trojici jsme dřeli, stále se hecovali, lavička žila. Domácí 
naopak působili úplně opačným dojmem, utichli i 
fanoušci. Nám se znovu dařila obrana, Červinka si mnoha 
dobrými bloky udělal respekt na síti a Rožek přesně 
zakončoval. Po znovu dobře zvládnuté koncovce druhého 
setu propukla naše lavička v bouřlivý jásot – 1:6. 
 

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

Výsledek je naprosto neuvěřitelný! Jeli jsme do Brodu 
nedostat moc velký výprask a je z toho senzační výhra a 
pro nás důležité dva body, které nám stále dávají šanci na 
první čtyřku. Oba rozhodčí až na několik sporných míčů  
odřídili utkání v pohodě. Největší oporou byl výborný 
Rožek. Skvěle se s první dvojicí popasovali Horáček a 
M.Kapitola. 
 

 
Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

24.6. 2012 Aleš Rabas  Trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

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