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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí TJ  SOKOL  SDS  EXMOST  MODŘICE „B“ 

 

Hosté SK  BĚLÁ 

 

Sestava družstva 
 
Červinka Martin 
Golda Jan 
Petr Martin 
Kapitola Ji ří 
Kapitola Michal 
Horáček Petr 
Remeš Michal 
Němec Tomáš 
Rabas Aleš 
Kašpar Lukáš ( C ) 
Čukan Dušan  ( T ) 

0 : 1   Novotný , Iláš   -   Golda , Červinka 

          0:2(7:10,8:10) 

1 : 1   Janeba , Gryc   -   Kapitola J. , Petr 

          2:1(10:5,7:10,10:8) 

2 : 1   Gulda, Iláš, Novotný  -  Němec, Kapitola J., Golda 

          2:0(10:3,10:4)              (Rabas,Petr) 

3 : 1   Malinger,Gryc,Janeba–Remeš,Červinka,Kapitola M.  

          2:1(10:5,6:10,10:8)                                  (Kašpar) 

3 : 2   Janeba   -   Golda 

          0:2 (6:10,7:10) 

3 : 3   Gulda, Iláš, Novotný  –  Remeš, Červinka, Kašpar 

          0:2(7:10,8:10) 
3 : 4   Malinger, Gryc, Janeba  –  Němec, Petr, Golda 

          1:2(6:10,10:4,9:10)          (Kapitola J.) 

4 : 4   Novotný , Iláš   -   Kapitola J. , Petr 

          2:1(9:10,10:8,10:9) 

4 : 5   Janeba , Gryc  -  Golda , Červinka 

          1:2(6:10,10:6,8:10)  

  

Počet diváků 15 

 

Číselný popis vývoje utkání 
 

0 : 1 , 3 : 1 , 3 : 4 , 4 : 4 , 4 : 5 

 

Popis rozhodující události V souboji obou elitních dvojic si naši borci počínali jako 
staří mazáci. Hned z počátku obou setů se jim podařil 
chytit útok domácích a zkušeně si vedení podrželi až do 
konce prvního zápasu – 0:1. Slibné vedení jsme ztratili (a 
bohužel na dlouho) hned v další dvojce. V prvním setu 
jsme útočili z daleka a nedůrazně, což zkušená domácí 
dvojka znamenitě trestala. Ve druhém se nám podařilo 
eliminovat chyby v mezihře a set byl náš. Ve třetím byli 
však domácí efektivnější a zaslouženě srovnali na 1:1. 

 První trojku jsme opět hráli bez útoku i bez obrany,zato 
domácím vyšlo vše, na co sáhli. Hrozivé skóre obou setů 
odpovídá předvedené hře – 2:1. 

 Do druhé trojky jsme nastoupili s odhodláním srovnat, ale 
přemotivovanost a zbrklost nás připravila o 1.set. Ve 
druhém se hra postupně zlepšila, set jsme po výborném 
výkonu získali a vypadalo to, že třetí set bude jasně pro 



nás. Domácí Gryc ale třikrát za sebou zablokoval Červu, 
Modřice si vytvořily luxusní náskok. Naši bojovali, ale i 
přes velké úsilí se již nepodařilo set otočit. Domácím se 
skvěle podařily tři zápasy po sobě a otočili na 3:1. 

My jsme ale měli do singlu v pohodě hrajícího Goldu. Ten 
nedal domácímu Janebovi žádnou šanci a „vodil“ si ho po 
kurtu – 3:2. 

 Snížení a skvělý výkon Honzy v singlu nás opět vrátilo do 
hry. Červinkova trojka nastoupila do odvetných zápasů 
trojic v klidu. Jejich předchozí trojka byla odmakaná. 
Věděli, že se stejným nasazením a zodpovědným 
přístupem uspějí. To se také potvrdilo. Vyrovnaný zápas 
nakonec na naši stranu naklonil Červinka, který na bloku 
nejen „strašil“, ale nešlo přes něj (a nakonec ani přes kluky 
vzadu) přejít – 3:3. 

 Srovnání bylo super, ale jít do vedení, to by byla před  
dvojkami psychická výhoda !!! Filuta „STARÝ ČUKY“ to 
nechal vše na Matesovi. Něma s Honzou bojovali a Martin 
s dobrým polem za zády rozebíral soupeře. Po skvělém 
prvním setu nás ale domácí zmrazili. Jejich neskutečná 
obrana, ale i štěstí nás zaskočilo. Opět jsme nemohli 
zakončit a ztratili druhý set velkým rozdílem. Ve třetím 
setu po střídání odpočinutý Martin Petr opět bodoval, a 
když přidal pár bloků, bylo hotovo – 3:4. 

 Domácí byli jako opaření. Ztratili vedení z 3:1 na 3:4! Po 
započetí odvetných dvojek v prvním setu za stavu 4:4, byla 
přerušena hra asi na půl hodiny pro déšť. Domácí dělali 
vše pro to, aby se mohlo pokračovat na antuce, a povedlo 
se jim to. Dále se hrál z obou stran skvělý nohec. Petr po 
úspěšné trojce hrál dále výborně, připojil se k němu i 
s přehledem hrající Jirka Kapitola. Po vyrovnaném 
průběhu utkání jsme v rozhodujícím třetím setu měli 
nevýhodu podání. Hrálo se zase bod za bod. Za stavu 8:8 
se povedlo Matesovi konečně zablokovat domácí a šli jsme 
do vedení 8:9. Po srovnání domácích na 9:9 jsme měli 
mečbol a byli na útoku. Naši hráči si v pohodě dali příjem 
i náhru. Domácí utekli z bloku. Následný smeč nám však 
ulítnul do autu. Bylo to kruté! 

 V posledním zápase ale naše první dvojka ukázala, jak je 
v pohodě. Zodpovědná hra v útoku a zodpovědná jízda 
v poli  =  jasně první set pro nás. Na druhé straně však stál 
zkušený Janeba s Grycem, kteří využili naše chvilkové 
zaváhání v druhém setu a oplatili stejnou mincí. Do třetího 
setu jsme šli s prohraným losem a začali podávat. Zase se 
hrálo bod za bod. Naši ale neztratili nervy, za 7:7 se 
podařilo chytit útok domácích a poté dokonce odskočit na 
7:9. Domácím se ještě podařilo snížit a dokonce se musel 
opakovat i poslední míč po jejich protestech. Naši borci se 
nenechali rozhodit, naprosto koncentrovaný výkon potvrdil 
Červa nechytatelnou smečí a byl konec – 4:5.  
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Komentář  
 

Jsme spokojeni ! Do Modřic jsme si jeli pro vítězství a to 
si domů do Bělé vezeme !!! Akorát jsme si to zbytečně 
zkomplikovali a mohli utkání ukončit dříve. Musím také 
zmínit výborný výkon rozhodčích, kteří se nenechali 
ovlivnit neustálým stěžováním domácích hráčů na cokoliv. 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

23.9. 2013 Aleš Rabas  Hráč 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


