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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí NK R.U.M. Holubice 
 

Hosté  

SK Bělá 
Sestava družstva 
 
Červinka Martin 
Kašpar Lukáš ( C ) 
Kalousek Daniel 
Horáček Petr 
Konečný David 
Kučera Petr 
 
 
 
 

 
1:0 Bubniak, Pacejka – Kašpar, Kučera 

2:0 (10:4; 10:9) 
2:0 Žitňák, Šikl – Horáček, Konečný 

2:0 (10:7;10:8) 
3:0 Šikl, Konupka, Pacejka  – Kašpar, Konečný, Kučera 

2:0 (10:7; 10:5) 
4:0 Žitňák, Krejsek, Havránek – Horáček, Kalousek, Červinka 

 2:1 (6:10; 10:9; 10:6) 
5:0 Dlabka, Fronk – Kalousek, Červinka 

2:0 (10:6; 10:4) 
5:1 Fronk – Kašpar 

1:2 (10:7; 9:10; 6:10) 
6:1 Šikl, Konupka, Pacejka  – Horáček, Kalousek, Červinka 

(Bubniak, Hicl) 2:0 (10:6; 10:7) 
 

 
Počet diváků  

Cca 40 diváků 
Číselný popis vývoje utkání 
(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

 
5:0; 5:1; 6:1 
 

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

Po nohejbalové přestávce nás již čekali pouze dva zápasy a jako 
první na nás čekali hráči Holubic. Už již před utkáním však 
z naší strany bylo vše špatně. Naší sestavu tvořilo pouze šest 
hráčů. Z toho byl jeden starší žák a druhý zraněný Červinka. Aby 
toho nebylo málo, tak jsme k obědu dostali zkažené jídlo. Bylo 
nám před zápasem všem špatně. Počasí zpočátku také moc 
nepřálo, naštěstí ke konci zápasu již bylo hezky. 
 
1D – 1D 
Do této naší slepené dvojice nastoupili Kašpar s Kučerou. 
Nesehranost našich hráčů byla patrná a náhrou si kluci spíše hru 
ztěžovali. Bojovnost našich kluků však byla velká. Po prvním 
prohraném setu to kluci nezabalili a vypadalo to, že druhý set 



získají pro sebe. Bohužel svou nerozvážností i tento set téměř 
doslova věnovali domácím. 2:0 (1:0) 
 
2D – 2D 
Naši druhou dvojici tvořil Horáček s Konečným, kteří převážně 
hrají třetí dvojku. Dnes však dostali šanci v druhé dvojici. 
Kvalitně hrající soupeř si však celý průběh duelu držel ve své 
režii. Kluci nebyli o moc slabším soupeřem, ale vždy jim chyběl 
nějaký ten bodík. 2:0 (2:0) 
 
1T – 1T 
Tato trojka měla být tím nejlepším, co jsme dnes měli. Což bylo 
vidět i na kvalitě hry a to z obou stran. Toto utkání bylo asi 
nejvíce pohledné. Bohužel pro nás ne vítězné. 2:0 (3:0) 
 
2T – 2T 
Nezvyklé rozpoložení naší druhé dvojice rozhodilo asi soupeře a 
ten nám v prvním setu pomohl pěti zkaženými balóny. Taková 
nabídka se neodmítá a tak jsme konečně ukořistili první set 
v tomto zápase. Druhý set soupeř přestal kazit, ale i tak jsme 
makali, co to šlo. Červinka po kurtu skákal jak kamzík jen, aby 
něco vybral. Kalousek bez respektu smečoval a Horáček 
nebojácně blokoval. Druhý set dospěl do stavu 9:9. Soupeř kopl 
klepaný balón na našeho žáka. Dan stál dobře, bohužel ještě 
nemá potřebný vzrůst na tyto balóny. Třetí set byl již v režii 
domácích a nic dramatického se již neopakovalo. 2:1 (4:0) 
 
3D – 3D 
Naši třetí dvojici tvořil Kalousek a zraněný Červinka. Zpočátku 
naše hra nebyla nijak špatná. Dan dobře útočil a docela jsme se i 
drželi se soupeřem. Pak se nám však několik míčů nepovedlo a 
bylo po prvním setu. V druhém setu jsme se začali hned trápit 
s příjmem a soupeř nám hodně odskočil. Výrazné zlepšení z naší 
strany nepřišlo a tak jsme dostali nařezáno. 2:0 (5:0) 
 
1S – 1S 
Spasit od kanára nás teď mohl akorát Lukáš. Hra se přelévala 
z jedné strany na druhou. Chvilku byl na koni domácí hráč a za 
chvíli to bylo zase obráceně. Nakonec se trochu více toho 
štěstíčka přiklonilo na naši stranu. Lukáš pro nás získal první bod 
v zápasu. 1:2 (5:1) 
 
1T – 2T 
V odvetné trojici soupeř potvrdil svojí dnešní herní nadvládu. 
Naši hráči se nezmohli na žádný velký odpor. Mohli tak alespoň 
brát za zážitek druhý set, kdy si zahráli proti Petru Bubniakovi. 
Zápas byl touto trojící ukončen. 2:0 (6:1) 
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 Dnes to byl z naší strany bídný výkon. Musím však říci, že v naší 
slepené sestavě se jen těžko dalo pomýšlet na nějaký bodový 
zisk. Neznamená to však, že jsme u určitých zápasů nemohli 
podat lepší výkon. Jediné co mohu brát jako pozitivum je, že 
jsme se alespoň z toho zkaženého jídla nepos..li. 

 
Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

25. 8. 2014 Červinka Martin Hráč  

Termín pro zaslání zprávy:  

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


