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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

SK Bělá

Hosté

TJ Slavoj Vrdy
Sestava družstva
Červinka Martin
Kašpar Lukáš ( C )
Petr Martin
Němec Tomáš
Žídek Martin
Konečný David
Kučera Petr

1:0 Petr, Kašpar – Havránek J., Filip
2:0 (10:6; 10:9)
2:0 Červinka, Žídek – Pikal, Říčan
2:1 (10:5; 6:10; 10:8)
3:0 Červinka, Žídek, Němec – Líbal, Říčan, Filip
2:0 (10:8; 10:3)
4:0 Petr, Kašpar, Kučera – Pikal, Havránek J., Havránek M.
2:0 (10:2; 10:8)
5:0 Konečný, Kučera – Líbal, Havránek M.
2:0 (10:6; 10:3)
6:0 Kašpar – Filip
2:1 (7:10; 10:9; 10:8)

Počet diváků
Cca 25 diváků
Číselný popis vývoje utkání
(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

0:0; 6:0
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Dnešní zápis o utkání popíši více dopodrobna. Nečiním tak
(chybějící opory, zlomové momenty, z důvodu, že bych byl fanoušek žurnalistiky nebo slohový
maniak. Z nohejbalového magazínu my bylo vyčteno, že zápis
překvapivý výsledek zápasu)
z minulého zápasu byl humus a měl bych za něj dostat pokutu,
pokud by to šlo, nebo by měl být vystaven jako odstrašující
případ. Tímto bych se chtěl tedy reportérovi, kterého můj
předešlý zápis neuspokojil omluvit. Ale byl bych také rád, kdyby
daný člověk pochopil, že každý člověk nemá každou neděli 3
hodiny čas na to, aby psal podrobně celý průběh zápasu. Tyto
zápisy tvořím a píši hlavně pro naše Bělské fanoušky a všechny,
kdo fandí nohejbalu a kdo si tento zápis přečtou na stránkách
pardubického nohejbalu, kde je uveden celý zápis a ne jako
v nohec magazínu, kde je pouze výcuc z celkového shrnutí
zápasu. Kdyby nohec magazín uváděl stránky, kde je kompletní
zápis od každého oddílu, tak bych to možná chápal. Takhle je
mou jedinou motivací napsat pořádný zápis jen pro naše
fanoušky.
Ale už dost mého brečení a obhajování mého předešlého zápisu
z utkání.
Dne 31. 5. 2014 započalo druhé kolo 2. Ligy v nohejbalu. Byla
sobota a celkem obstojné počasí. V našem areálu se dokončili
práce na zámkové dlažbě a novém kiosku. Náš sportovní klub tak
mohl přivítat soupeře v novém obleku. Tímto bych i rád
poděkoval, všem kdo se na výstavbě podílely a zasloužili se o
zkrášlení našeho areálu. Našim soupeřem byli zatím tápající
Vrdy. Naše motivace byla jasná a to pokřtít nový areál výhrou a
zpříjemnit fanouškům sobotní odpoledne. Hráči to vzali
zodpovědně a takový Červinka přišel na hřiště skoro o dvě
hodiny dříve, aby individuálně potrénoval, přičemž se k němu
postupem času přidávali další hráči. Soupeři z Vrdů dorazili
kolem jedné hodiny. Soupeři přijeli pouze v minimálním
možném počtu, z čehož nadšení určitě nebyli na rozdíl od nás. Po
rozehrání se týmy připravily k zápasu a rozhodčí Lokaj a Bláha
zahájili zápas.
1D – 1D Z naší strany do prvního zápasu nastoupila dvojice
Martin Petr a Lukáš Kašpar. Naše dvojce se lepší každým
zápasem a proto jsme věřili, že udolá dvojici hostů. První set byl
spíše o poli než o útoku což ve dvojicích trochu netradiční.
Útočníci hráli nedůrazně zvláště pak z naší strany Kašpar a
z druhé Filip. Naši hráči však větší zkušeností a přispěním útoků
Martin Petra postupně odskakovali soupeři o více a více bodíků.
Dokonce se začala i zlepšovat náhra, která naši dvojici moc
nezdobila. Kluci díky navíc vybojovaným bodíkům a díky své
větší, i když ne nějak úžasné produktivitě útoků první set vyhráli.
10:6
Druhý set to od našich hráčů byla snad ještě větší mizérie a
soupeř se naopak lehce zvedal a podával kvalitnější výkon. Set se
hodně tahal a byl vyrovnaný, dá se říci, že to bylo bod za bodem,
ale ne způsobem příjem náhra bod. Na každý bodík se každá
strana docela nadřela. Za stavu 8:8 nám však pomohlo trochu
štěstíčko, když soupeř útok uklidil přesně vedle lajny a my byli
Popis rozhodující události
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na konci setu ve výhodě. Soupeř následný bod zvládl útokem
mezi hráče a za stavu 9:9 bylo teď na nás, jak odpovíme. Podání
šlo na Kašpara, který byl dnes rozhodně tím slabším ve dvojici.
Příjem byl dobrý a i následná náhra byla dobrá. Kašpar však
nezklamal a soupeře trefil přímo na kozy , když jsem to viděl
tak sem myslel, že mě švihne. Ted nám zbývalo jen doufat, že
soupeř tohoto zaváhání nevyužije. Naštěstí se tomu tak stalo.
Soupeř k našemu štěstí nezahrál balón do herního dvorce a
daroval nám tak první bod. 10:9; 2:0 (1:0)
PRO ZÁJÍMAVOST PÍŠI UŽ 1 HODINU.
2D – 2D Do zápasu další dvojice za nás nastoupila další stabilně
hrající dvojka Červinka a Žídek. První set byl představením
jednoznačné převahy domácích, tedy až na konec, kde domácí
nechali hosty stáhnout ze stavu 8:1 na 9:5. Ale více o průběhu,
set jsme započali pár bloky Červinky a soupeř nám také výrazně
pomohl, k tomu jsme přidali produktivní útok a donutili soupeře
vzít si za stavu 5:0 time out. Avšak ani toto soupeři moc
nepomohlo, do zmiňovaného stavu naše dvojice fungovala jak
dobře promazaný stroj. Za stavu 8:1 se však naše příjmy zhoršili
a náhra už také nebyla taková. Následkem byl nekvalitní útok.
Nakonec jsme, ale potřebné dva bodíky uhráli a sním i první set.
10:5
V Druhém setu jsme však pokračovali stejně špatně jako na
konci prvního setu. Špatný příjem Žídka zhruba metr za podávací
lajnu nebyl ideální zvláště pak, když Červinka není nějaký extra
dobrý zvedač balónů. Ale i tak se celkem dobré procento náher
povedlo dobře nahrát, ale bohužel se Žídek pral i sám se sebou a
útoky střílel buď do hráčů a zvláště si vybíral, vždy lépe
hrajícího Pikala, nebo to radši rovnou zakopl do autu. A když šel
na útok Červinka, tak ten byl také nebezpečný jak krabice
s koťatama. No hrůza není divu, že toho soupeř náležitě využíval
a dával nám pěkně na ánus. V poli jsme toho totiž také moc
nevybrali, no spíše skoro nic. Žídek celkem pravidelně předčasně
vybíhal a soupeř pak jen dával žblabuně do protipohybu.
Nezbývalo nám nic jiného než se začít soustředit na třetí set a
uznat, že v tomto setu byl soupeř produktivnější 6:10
Třetí set začal z naší strany kvalitněji, co se týče hry, ale
motivovaný soupeř hrál taktéž kvalitně a tak zápas probíhal do
stavu 7:7 bod za bod. Za sedmiček se, ale Červinkovi podařilo
soupeře zablokovat 8:7 následný balón jsme dokázali také uhrát
pro nás a dostali se tak do trháku 9:7 poté soupeř už jen
korigoval výsledek setu, v kterém jsme nakonec zvítězili 10:8 a
zajistili pro nás druhý bodík. 10:8; 2:1 (2:0)
Následovala hra trojic, kde se poslední dobou trochu více
trápíme a tak došlo na lehké pokusy v systému hry.
1T – 1T Naše trojice nastoupila ve složení Červinka, Žídek,
Němec. S tím, že jsme chtěli vyzkoušet, zda si to Červinka
dokáže z prvního kolíku utáhnout sám. Hra pravák levák
Červinkovi v minulém zápasu moc neseděla. Počátek setu byl
spíše stylem hry více dvojkový. Příjem náhra bod. Poté, ale
Červinka z nějakého neznámého důvodu přestal hrát přes nízký
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blok a začal hrát do stran, což si vyžádalo 4 chyby rychle po sobě
a soupeře tak dostalo do vedení. Vrátili jsme tedy sestavu do
starého systému a přestali kazit a postupně stahovali soupeřův
náskok. Hra nebyla nějak pohledná a ani kvalitní, ale přinášela
nám ovoce. Říčan, který spíše hraje druhého smečaře, nedokázal
být tak produktivní, aby si trojici utáhl. Tak jsme postupem hry
soupeře bodově předběhli a první set pro nás vyhráli v poměru
10:8
V druhém setu to bylo už úplně jiné. První set nám dodal klid do
nohy a celkově se naše hra zlepšila. Soupeř již na toto nedokázal
odpovědět. Musím říct, že soupeře lituji. Je hrozné když na
zápasy musí jezdit zranění hráči jako v této situaci Líbal a jiní
členové na zápas nejedou kůly výletu s rodinou nebo rýmičce. Je
jasné, že toho samozřejmě využijeme a indisponovaného soupeře
jako v této trojici deklasujeme. 10:3; 2:0 (3:0)
PRO ZÁJÍMAVOST PÍŠI UŽ 2 HODINY.
2T – 2T Do čtvrtého zápasu a druhých trojic nastoupila sestava
ve stejném sloužení jako z Čelákovic. Toto složení nám dobře
sedlo a to bylo vidět i v prvním setu. Není moc, co komentovat
naši hráli bez nervů, vždyť jim to i výsledek umožnoval. Prostě
dobrý příjem podpořený celkem dobrou náhrou a
nekompromisně zakončujícím Petrem, kterého doplňoval Kašpar.
K tomu kluci předváděli velmi dobrý pohyb v hřišti a balóny
soupeřů sbírali jak jablka na stromě. 10:2
Druhý set, jo tak tak to byla už jiná dřina. Kluci nejspíše
omámení lehkým průběhem prvního setu přestali být tak
produktivní a asi očekávali, že jim soupeř vítězství daruje.
Naopak se soupeř chytl několika útoky a kluky znejistil jak
v poli, tak na útoku. V tom se začali tvořit i v naší hře chybičky a
nedostatky nic už nebylo tak přesné a jednoduché jako v prvním
setu. Zápas nabral jiné parametry. Na jedné straně soupeř v laufu
a na druhé nervózní tým, který se neklidně rve o vítězství. Na
konec se to klukům povedlo. Můžeme být rádi, že soupeř dorazil
oslaben jinak je možné, že by tento set skončil jinak. Tímto
bodem jsme získali náskok, který jsme prozatím v sezóně neměli.
Teď už to jen nepohnojit jako zápas v Čelákovicích. 10:8; 2:0
(4:0)
Následovala naše nejsilnější disciplína vložených dvojic.
Sestava, která mněla nastoupit, letos ještě nevyhrála a popravdě
nevím, jestli vyhrála vůbec nějaký set. Zvolili jsme tedy
motivační program týmu. V minulosti byla dohoda, pokud
vyhraje lichá dvojice zápas tak dostane flašku nějakého šňapsu.
Letos jsme to trochu pozměnili. Pokud kluci prohrají, koupí oni
nám nějakou tu dobrou lahvinku ☺
3D – 3D Naši zabijáci nastoupili ve složení Konečný a Kučera.
Jejich soupeřem byl pro dnešek Havránek M. spolu s Markem
Líbalem, který přijel se zraněným kolenem a byl rád, že se po
kurtu nějak pohybuje. Ač je to možná blbé, výhra je výhra a tak
jsme naordinovali klukům využít Markovi indispozice a co půjde
hrát do něj. Kluci neboli spíše David Konečný nás ihned
poslechli a začali hrát do druhého zdravého hráče. ☺ V tuto
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chvíli si člověk řekne, co sem udělal špatně, že to do pytle
nepochopili. Naštěstí po následném upozornění už to Davidovi
došlo a začal hrát na správnou stranu. Bohužel to ne vždy šlo.
Kučera jednu chvíli začal dávat přetažené náhry a nutil tak
Davida hrát do Havránka, který dosti útoků pochytal a část z nich
následně potrestal. Tak jsme řekli i Kučerovi, aby přizpůsobil
náhru. Taktika přinesla své výsledky. Líbal nemohl smečovat, a
když se o to pokusil, tak to nebylo rozhodně s takovou razancí,
jak to umí. První set kluci vybojovali pro nás. 10:6
Druhý set už byl o téměř o ničem. Konečný s Kučerou se drželi
osvědčené taktiky a válcovali soupeře. Není se čemu divit
zraněný Líbal už sotva chodil a když musel hrát přes síť tak
jenom placírkou s viditelnou bolestí. Myslím, že v tuto chvíli by
nejradši běhal po rukách, kdyby to šlo. Set proběhl hladce v plné
kontrole našich hráčů. 10:3; 2:0 (5:0)
No konečně ☺ naši kluci prolomili prokletí třetí dvojice. Sice to
bylo proti jednomu a půl hráči, ale je důležité že konečně vyhráli
a že víme, že kluci dokážou porazit jeden a půl soupeře. Teď už
jen aby dokázali porazit dva zdravé protihráče.
PRO ZÁJÍMAVOST PÍŠI UŽ 3 HODINY.
Následovala další z našich velmi produktivních disciplín. Singl
jsme zatím v sezóně vyhráli 2x. Nyní se však při tréninku na tuto
disciplínu více zaměřujeme. Kašpar tento trénink v minulém
zápase prodal a my doufali, že i dnes vyhraje a získá pro nás
poslední bodík, který by pro nás přinesl celkovou výhru v zápase
a úžasný výsledek zápasu.
S – S Na tuto disciplínu nastoupil za domácí již zmiňovaný
Kašpar a proti němu se postavil Filip, který je známí svojí
technikou neúnavného vraceče balónů.
V prvním setu se hra přelévala z jedné strany na druhou. Domácí
Kašpar bušil do balónu a hostující Filip neúnavně vracel balón a
pořád stále dokola. No to byste museli vidět opravdu zajímavý
styl. Kašpar se tomuto stylu špatně přizpůsoboval a se soupeřem
hrál nohejbal z podávací lajny, což soupeři vyhovovalo a své
hrané balóny do stran proměňoval v body. Kašpar v prvním setu
zaostal o tři body a soupeř mu sebral i dosti sil. 7:10
V druhém setu Kašpar změnil svoji taktiku. Lukáš si začal
chodit pro balóny, některé sebral bez dopadu a u sítě již své
útoky převážně proměňoval v body. I smečované podání dělalo
soupeři lehčí problémy. Tato taktika přinesla vedení v druhém
setu 5:2. Poté však Červinka hlídající Kašparovi zadní lajnu
zahlásil aut, ale balón spadl na lajnu. Můžu vám říct, že mě
Lukáš pohledem rozsekal na tisíc kousků. Navíc ho to rozhodilo
a další dva balóny Lukáš zkazil. Ani nechtějte vědět, jak sem se
v tu chvíli cítil. Luky se naštěstí srovnal a zabral, přestal kazit a
soupeře donutil k chybám a tím Kašpar získal na konci setu o 1
bod více než soupeř. 10:9
Třetí set byl vypjatý a ze začátku to byl balón za balón. Ke konci
se však Lukáš utrhl o dva body a tento náskok udržel až dokonce.
Vydřená výhra. 10:8 2:1 (6:0)
1
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Kašpar byl po tomto zápasu zcela vyždímaný. Mysleli jsme, že
budeme muset zajít pro kolečko naložit ho a odvézt ze hřiště ☺
Lukáš byl zpocený asi i tam, kde by nechtěl být a vypadalo to
jako by ho někdo polil kýblem vody ☺
Tímto zápasem končil i celý dnešní zápas. A podruhé v sezóně
pro nás skončil vítězně. První výhru jsme mimo jiné zaznamenali
v prvním kole také proti Vrdům.
Rozhodčím děkujeme za odpískaný zápas, který byl převážně
bez sporných balónů. Rozhodčí jej zvládly bez žádných
zásadních chyb.
Po nastoupení jsme šli poděkovat našim fanouškům a dát si za
odměnu nějaké to pivko a klobásku. Výhru 6:0 si v Bělé snad ani
nepamatuji a to už tam několik let hraji. Skvělý výsledek.
Musíme doufat, že v následných zápasech na tyto výsledky
podobně navážeme a snad se přehoupneme do první čtyřky
tabulky.
Našim soupeřům přeji do dalších zápasů hodně štěstí. Dále pak
doufám, že sem jim kluci uzdraví, a ti co jim na to prdí, ať si
uvědomí, že hrát tuto soutěž je skvělá příležitost i když se zrovna
nedaří. A pokud si to neuvědomí, tak je nakopejte zepředu do
zadku, aby se probudili.
Tuto zprávu jsem psal 3 hodiny 52 minut.
Nyní mě ještě čeká vše zkontrolovat opravit překlepy a odeslat.
Předpokládaný celkový čas bude tedy 4 a půl až 5 hodin.
Doufám tedy, že pán z nohejbalového magazínu po tomto článku
zažije čtenářský orgasmus.
Jsem, však zvědav kolik textu použije do článku a zda si vůbec
celý tento zápis přečte.
KANÁREK VŽDY POTĚŠÍ. GOOD JOB. JEN TAK DÁL.

Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

1. 6. 2014

Červinka Martin

Hráč

Termín pro zaslání zprávy:
do konce prvního pracovního dne po skončení utkání na e-mail info@nohejbal.org

