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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK Bělá 
 

Hosté  

NK Rozvíz – Ivanovice na Hané 
Sestava družstva 
 
Červinka Martin 
Kašpar Lukáš ( C ) 
Petr Martin 
Němec Tomáš 
Žídek Martin 
Konečný David 
Kučera Petr 
Horáček Petr 
Kalousek Daniel 
 
 
 
 

 

1:0 Červinka, Žídek – Šamalík, Nováček 
2:1 (5:10; 10:3; 10:8) 

1:1 Petr, Kašpar – Gürtler, Deutsch 
1:2 (10:9; 6:10; 8:10) 

1:2 Červinka, Žídek, Němec – Šamalík, Nováček, Kábela 

                                1:2 (4:10; 10:5; 7:10) 

2:2 Petr, Kašpar, Kučera – Gürtler, Trnka, Deutsch 

2:0 (10:8; 10:6) (Němec) 
3:2 Konečný, Horáček – Němec, Indra 

2:1 (8:10; 10:6; 10:7) (Nováček) 
3:3 Kašpar – Šamalík 

1:2 (10:5; 3:10; 9:10) 
4:3 Červinka, Žídek, Němec – Gürtler, Němec, Deutsch 

2:0 (10:5; 10:2) (Trnka, Indra) 
5:3 Petr, Kašpar, Kučera – Šamalík, Nováček, Kábela 

 2:0 (10:7; 10:6)  
6:3 Červinka, Žídek – Gürtler, Deutsch 

2:0 (10:5; 10:8) 
 

Počet diváků  

Cca 35 diváků 

Číselný popis vývoje utkání 
 

 

1:0; 1:2; 2:2; 3:2; 3:3; 6:3 

 

Popis rozhodující události 
(chybějící opory, zlomové momenty, 
překvapivý výsledek zápasu) 

V sobotu 14. 6. 2014 k nám zavítali hráči z Ivanovic na Hané. 
Bylo pěkné počasí a tak nás přišli podpořit naši fanoušci a i 
bývalí hráči ve větším počtu než jsme zvyklí. Tímto bych tedy 
našim fanouškům rád poděkoval za hojnou účast. Dnešní zápas 
řídili rozhodčí Lokaj a Křepelka. Našim cílem bylo dnes vyhrát a 
zamezit tak soupeři, aby se k nám ze spodní části tabulky 
přiblížil. 

 

 



1T – 1T 

Do zápasu prvních dvojic za domácí nastoupili Červinka spolu 
s Žídkem. Tato dvojice podlehla v druhém kole pouze 1x. Dnes 
však kluci začali naprosto tragicky. První set se nic nedařilo a 
nám nezbývalo než se od půlky prvního setu připravit již pomalu 
na set druhý. 5:10 

Ve druhém setu to byla otočka o 180° kluci začali hrát bodově a 
bez chyb. Soupeř znejistěl a začal kazit. Což mělo za následek 
hladký průběh druhého setu pro domácí. 10:3 

Třetí set byl z počátku vyrovnaný. Naši hráči v polovině setu 
pochytali dva útoky soupeře a bylo rozhodnuto o výsledku 
třetího setu a tím i celého duelu pro domácí. 10:8; 2:1 (1:0) 

 

2D – 2D 

Do druhého duelu nastoupili Petr s Kašparem a na rozdíl od 
první dvojice začali velmi efektivně. Během krátké chvíle si 
vytvořili náskok. Od půlky setu však svoji nadvládu ztráceli a 
soupeř je přehrával a bodově doháněl. Nakonec klukům náskok 
ze začátku setu stačil k těsné výhře. 10:9 

V druhém setu již soupeř nedovolil našim hráčům odskočit. Což 
se klukům stalo osudným. Lépe hrající soupeř kontroloval vývoj 
druhého setu. Kluci vše podporovali špatnou mezihrou a to 
především náhrami. 6:10 

Ve třetím setu naši hráči dovolili hned soupeři odskočit o dva 
body. Následně však zabrali a srovnali průběh utkání na 7:7. 
Navíc za tohoto stavu měli výborně připravený útok. Petr však 
kopl klepák na hráče stojícího až u obrubáku. Hosté tuto 
nerozvážnost následně potrestali. Tento chycený balón soupeře 
ještě více nakopl a průběh třetího setu si soupeř již pohlídal. 
8:10; 1:2 (1:1) 

 

1T – 1T 

Zápasy trojic zahájila sestava domácích ve složení Červinka, 
Žídek, Němec. V dnešním případě šlo o velmi špatný začátek. Za 
stavu 0:6 jsme se již mohli obávat, abychom nedostali kanára. 
Červinka byl v tomto setu naprosto plonkový a jen díky Žídkovi 
tento set pro nás neskončil zmiňovaným kanárem. 4:10 

Nevím jak je to možné, ale druhý set byl zase úplně obráceně. 
Nás soupeř hrál podprůměrně a Červinka konečně přestal kazit. 
Tento vývoj rozhodl, že se půjde do třetího setu. 10:5 

Třetí set stál z naší strany opět za prd. V poli jsme za celý set 
vybrali možná tak jeden balón. Němec to podpořil ne zcela 
ideálními náhrami, ze kterých se nezabodovalo. Když už se 
dostaneme do třetího setu, tak bychom měli předvést to nejlepší, 
co umíme a ne takovou bídu. 7:10; 1:2 (1:2) 

 

2T – 2T 

Druhá trojice nastoupila ve složení Petr, Kašpar, Kučera. Vývoj 
hry byl po převážnou část vždy vyrovnaný. Naši kluci hráli 



Rozpis dlouhodobých soutěží 2014 – příloha 11 

1 

Strana 3 (celkem 4) 

dobrý nohejbal s pestrým útokem a kvalitní obranou. Jedinou 
lehkou slabinou bylo občasné Kučerovo špatné zpracování. Ke 
konci setu však kluci potvrdili svojí větší zkušenost a soupeře 
přetlačili. 10:8 

Druhý set už byli hosté více odevzdaným protivníkem. Kluci ve 
svém výkonu nepolevili a pohodlně si dokráčeli pro vítězství i 
ve druhém setu. 10:6; 2:0 (2:2) 

 

3D – 3D 

Nyní do zápasu nastupovala naše neochvějná třetí dvojice. Kluci 
svůj předchozí duel v Ivanovicích vyhráli a dnes chtěli potvrdit, 
že to nebyla náhoda.  

Již jsem nevěřil, že budu moci tuto sezónu napsat to co nyní. 
Naše dvojka, Konečný s Horáčkem se asi velmi dobře vyspala 
nebo byla ozářena nějakým kryptonitem. Od počátku utkání hrála 
přímo výborně, konečně dobrý příjem a náhra. Díky této mezihře 
již nebyl problém bodovat. Soupeřova lichá dvojice mě také 
překvapila svým výkonem. Hrála stejně kvalitně jako naše 
dvojka. Zápas probíhal bod za bod až do stavu 8:8. Poté 
smečujícímu Horáčkovi soupeř zablokoval kraťas a následný 
balón Konečný nesmyslně vykopl. 8:10 

Druhý set naše dvojka pokračovala ve stejně výborném výkonu. 
Dvojice soupeřů již toto tempo nevydržela a zkazila několik 
míčů. Tím dal soupeř našim klukům pozvánku do třetího setu a 
ty ji bez respektu přijali. 10:6 

Třetí set naši motivovaní borci drželi ve své režii a pokračovali 
v krasojízdě. Soupeř se snažil, co to šlo, ale dnes na naší dvojici 
neměl. Kluci právem vyhráli a získali cenný bod. 10:7; 2:1 (2:1) 

 

1S -1S 

Do singlu za nás nastoupil již stabilně hrající Kašpar. Z prvního 
klání proti Ivanovicím jsme věděli, že soupeř má velmi kvalitní 
singl. Lukáš se však do zápasu pustil s vervou a zaskočený 
soupeř mi připadal nejistý ve svých úderech. Lukáš toho využil a 
první set získal pro sebe. 10:5 

Do druhého setu se soupeř již probral. Povedlo se mu pár úderů a 
získal sebedůvěru a Kašpara jednoznačně přehrál. 3:10 

Ve třetím setu soupeř pokračoval v jízdě a získal si tři body 
náskok. Kašpar však na konec setu zabral a i to štěstíčko se 
k němu konečně přiklonilo. Zápas dospěl do stavu 9:9. Za tohoto 
stavu proběhla velmi pěkná výměna, ve které se Kašpar bohužel 
po většinu času bránil, až do doby, než si soupeř dobře připravil 
míč k síti a nekompromisně zakončil. 9:10; 1:2 (3:3) 

 

1T – 2T 

Nevím, jestli má toto střetnutí cenu vůbec komentovat. Soupeř 
mi připadal naprosto bez zápalky a celé utkání jenom vyčkával, 
než mu zasadíme konečný úder.  

V prvním setu jsme z počátku 3x špatně zpracovali lehký balón. 



Poté už nám však soupeř dokázal dát pouhé 2 body, což jsme 
náležitě využili a potrestali. 10:5 

Druhý set byl už úplný masakr. Soupeř nám dal bod až za stavu 
8:0 a to už se v tu chvíli ze strany domácích konala téměř 
exhibice. 10:2; 2:0 (4:3) 

 

2T – 1T 

Teď byl čas se utrhnout, pokud jsme chtěli pomýšlet na výhru 
v celém klání. 

Kluci ze začátku nezačali ideálně, i když makali. Bohužel však 
4x za sebou trefili blok. Následnou ztrátu pak kvapem doháněli. 
Svou pílí soupeře přehrávali a ztrátu smazali a set dotáhli do 
vítězného konce. 10:7 

V druhém setu již naše trojka hrála ve větším klidu. Zápas držela 
pevně v rukou a v poklidu si došla pro výhru i v druhém setu 
zápasu a tím pro nás získala slibný náskok. 10:6; 2:0 (5:3) 

 

1D – 2D 
Naše první dvojice si šla teď pro výhru a ukončení zápasu. Zápas 
se však vyvíjel nečekaně vyrovnaně. Poté jsme však změnili 
podání a soupeř nám pomohl pár chybami. K tomu jsme přidali 
chycené balóny, které jsme následně potrestali. Červinka dobře 
nahrával a Žídek nekompromisně zakončoval. 10:5 

Druhý set byl také vyrovnaný. Soupeř však nezklamal. Pár 
balónů zkazil a precizně hrající kluci toho bez problémů využili. 
A získali pro nás poslední bodík. 10:8; 2:0 (6:3) 

 

  

  

 Dnes musím vyzdvihnout především naší lichou dvojici. Borci 
konečně dokázali, že to s míčem také umí a doufám, že v tom 
budou pokračovat. Za pochvalu stojí také dobrý výkon naší první 
dvojice a bojovnost Kašpara v singlu. Zklamáním je výkon druhé 
dvojice zvláště v třetím setu. Důležité je však, že jsme vyhráli a 
odskočili týmům ze spodní části tabulky a naopak se přiblížili 
těm v horní polovině. 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

16. 6. 2014 Červinka Martin Hráč  

Termín pro zaslání zprávy:  

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


