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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK Bělá 
 

Hosté  

TJ Spartak Čelákovice 
Sestava družstva 
 
Červinka Martin 
Kašpar Lukáš ( C ) 
Petr Martin 
Němec Tomáš 
Kalousek Daniel 
Konečný David 
Kučera Petr 
Horáček Petr 
 
 
 
 

 
0:1 Červinka, Horáček – Souček, Šafr 

0:2 (9:10; 3:10) 
0:2 Petr, Kašpar – Štěpánek, Frank 

 0:2 (7:10; 9:10) 
0:3 Červinka, Němec, Horáček – Štěpánek, Souček, Frank 

(Kalousek, Konečný) 0:2 (3:10; 4:10) 
1:3 Petr, Kašpar, Kučera – Choura, Šafr, Padělek 

 2:0 (10:8; 10:1) (Holzman) 
2:3 Konečný, Kučera – Holzman, Padělek 

2:0 (10:7; 10:6) 
3:3 Kašpar – Štěpánek 

2:1 (5:10; 10:5; 10:7) 
4:3 Červinka, Němec, Kalousek – Choura, Šafr, Padělek 

2:1 (8:10; 10:8; 10:7) 
5:3 Petr, Kašpar, Kučera – Štěpánek, Souček, Frank 

 2:1 (8:10; 10:6; 10:7)  
5:4 Červinka, Horáček – Štěpánek, Frank 

0:2 (9:10; 7:10) 
5:5 Petr, Kašpar – Souček, Šafr 

 0:2 (6:10; 9:10) 
 

 
Počet diváků  

Cca 15 diváků 
Číselný popis vývoje utkání 
 

 
0:3; 5:3; 5:5 
 



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

Za nedělního pochmurného odpoledne jsme se sešli téměř 
v kompletní sestavě k odehrání posledního zápasu. Na konec 
sezóny jsme si chtěli pořádně kopnout a neukončit sezónu 
prohrou. Čekal nás však velmi silný tým Čelákovic. Během 
prvního setu dvojic začalo pršet a tak se týmy po prvním setu 
přesunuly do sportovní haly v Chrasti, kde se zbytek celého 
utkání dohrál. 
 
1D – 1D 
První trojice byla z naší strany velmi ostudná, nešel nám příjem, 
zakončení a náhry taky žádná sláva. První set skončil 9:10 a to 
jenom díky tomu, že soupeř za stavu 3:8 vykopl pět balónů po 
sobě. Druhý set už takto hosté nechybovali a zaslouženě nás 
z kurtu vypráskali. 
 
2D – 2D 
Druhá dvojice již byla z naší strany pohlednější a celkově 
přesnější. V každém setu však Kašpar zkazil nebo nedokázal 
bodově zakončit. Toho dobře hrající soupeř využil a oba sety 
díky těmto chybám vyhrál. 
 
1T – 1T 
Toto byl nejhorší zápas celého utkání a možná i v celé sezóně. 
Není co říci, vše bylo špatně a ani střídání nepomohlo. Hráli jsme 
jak trotlové a dostali zasloužený výprask. 
 
2T – 2T 
V prvním setu byl vidět velmi hezký nohejbal se spoustou výměn 
na obou stranách. Naši polaři jezdili jak motorové myšky a 
Martin proháněl dobrými smeči soupeřovy polaře. Tento 
dramatický set jsme uhráli a konečně získali první set zápasu. 
Našim klukům to dodalo ještě více motivace a soupeře to srazilo 
na kolena. Druhý set se totiž konala úplná jatka, soupeř mohl být 
rád, že uhrál pouhý jeden bod v setu. 
 
3D – 3D 
První výhra našeho týmu nakopla i následnou dvojici. Po delší 
odmlce naši kluci opět zahráli hezkou lichou dvojici. Byl to 
velmi vyrovnaný a pohledný zápas. Domácí Kučera doslova 
deptal a mučil soupeře svým polem. Konečný dobře blokoval a 
zakončoval. Druhý zápas byl náš a náskok soupeře se tenčil. 
 
1S -1S 
Do singlu za nás nastoupil již stabilně hrající Kašpar. 
V předchozím střetnutí soupeře udolal a my doufali, že tomu 
bude stejně i dnes. První set však soupeř hrál velmi kvalitně a do 
čeho kopl, to mu vyšlo. V druhém setu soupeř už takové štěstí 
neměl a domácí Kašpar se dostal do tempa, které udržel až do 
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konce setu. Ve třetím setu Lukáš začal dobře a držel své tempo 
z druhého setu, na které soupeř nestačil. Bylo vyrovnáno a zápas 
přešel do odvetných trojic. 
 
1T – 2T 
Následoval jeden z nejvyrovnanějších a nejemotivnějších zápasů. 
První set pro sebe získal soupeř. Druhý set šel zase za námi a šlo 
se do třetího setu. Rozjetí domácí však neponechali nic náhodě a 
třetí set urvali taktéž pro sebe. Po hrozném začátku jsme vývoj 
otočili a byli na koni. 
 
2T -1T 
Naše trojice tento zápas nezačala dobře a brzy prohrávala, 
v půlce setu se našim klukům podařilo ztrátu dohnat, ale konec 
setu byl zase hostů, kteří získali set pro sebe. Kluci se do druhého 
setu probrali a začali od začátku pěkně z ostra. Získali si náskok, 
který si v poklidu hlídali až do konce setu. Třetí set hned vlítli na 
soupeře, který nedokázal dostatečně produktivně odpovědět. 
První bod a minimálně remíza byla naše. 
 
1D – 2D 
Dvojice dnes byla bída a to potvrdil i odvetný zápas. Již 
nemotivovaný soupeř si s námi hrál a nebýt pěti zkažených 
podání tak to byl zase klepec. Druhý set byl taktéž v režii hostů, 
kteří byli prostě lepší a sehranější. 
 
2D – 1D 
Naše dvojice tento zápas odehrála téměř totožně jako první 
dvojici. Opět rozhodlo pár nepřesností a nedůrazností v útoku. 
Bohužel tyto chyby přišly v obou setech. Tyto chyby soupeř 
zkušeně využil a oba sety získal pro sebe. 
 

 Dnes jsme chtěli uhrát alespoň nějaký bodový zisk, což se nám 
povedlo. S výkonem však nemůžeme být zcela spokojeni. 
Soupeře jsme ze začátku nechali nezodpovědně odskočit. Navíc 
jsme potvrdili opět mizérii dvojic. Vyhrát jednu dvojici z pěti je 
málo. Pochvalu za tento zápas zaslouží určitě Petr v trojicích a 
Kučera za výborné políčko. Skvěle se nám uvedl i Kalousek 
v trojici.  

 
Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

1. 9. 2014 Červinka Martin Hráč  

Termín pro zaslání zprávy:  

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


