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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK Bělá 

 

Hosté TJ Sokol Zbečník 

 

Sestava družstva Domácí:  

Kašpar Lukáš (C), Petr Martin, Konečný David, Kučera Petr, Adamec 
Jiří, Voříšek Dušan, Voříšek Radim, Židek Martin 

 

Hosté:  

Kleandr Jan, Vlach Lukáš, Kábrt Lukáš, Hartman David, Řehák Martin, 
Valášek Tomáš 

 

Počet diváků 15 

 

Číselný popis vývoje utkání 

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

0:3, 1:3, 1:4, 3:4, 3:5,4:5,4:6 

 

 

Popis rozhodující události 

(chybějící opory, zlomové 
momenty, překvapivý výsledek 
zápasu) 

8. kolo – 23. května – Bělá 

 

Na dnešní „východočeské derby“ jsme za příhodného nohejbalového 
počasí přivítali tým ze Zbečníku. 

 

1D-1D Petr M., Adamec J. x Vlach L., Valášek T. 

Do první dvojice nastoupil Martin s Jirkou a chtěli jsme konečně zápas 
první dvojice urvat na naši stranu. Po bojovném výkonu na obou stranách 
jsme to ale byli my, kdo tahal za kratší konec. Díky několika 
nepřesnostem našich kluků v obou setech nám soupeř pár body utekl a ve 
dvou setech zvítězil. 0:1 

 

2D-2D Kašpar L., Voříšek R. x Kleandr J., Řehák M. 

Do druhé dvojice naskočili Lukáš s Radimem, kteří chtěli srovnat. To se 
ale v prvním setu vůbec nedařilo, kluci se začali během setu hádat a po 
nekoncentrovaném výkonu set získali hosté. Do druhého setu se ale kluci 
uklidnili a posledním možným bodem set vyhráli. Ve třetím ale došlo 
k několika nepřesnostem a neproměněnému útoku, což hosté trestali a 
zápas byl jejich. 0:2 

 

1T-1T Kučera P., Konečný D., Voříšek R. x Kleandr J., Kábrt L., Valášek 
T. 

Sestava této trojice zůstala po výkonu z předchozího týdne stejná, ale 
výkon byl bohužel jiný. První set byl vyrovnaný, ale nakonec ho 10:9 
získalo hostující trio. Ve druhém setu ale kluci hodně kazili a neproměnili 
téměř žádný útok. 0:2 na sety a 0:3 na zápasy a díky OPĚT nevydařenému 



začátku utkání nám teklo do trenek. 

 

2T-2T Petr M., Adamec J., Voříšek D. x Vlach L., Hartman D., Řehák M. 

Změnit to chtěla Martinova trojice.  Až na drobné zaváhání předvedli 
znovu dobrý výkon a zaslouženě ve dvou setech stáhli náskok soupeře. 
1:3 

 

3D-3D Voříšek D., Židek M. x Kábrt L., Hartman D. 

Další bodík jsme chtěli (a hlavně museli) vytěžit z vložené dvojice. Díky 
absenci Marka nastoupil Martin Ž. První set nebyl z naší strany dobrý, 
vlastně i celý zápas. Jediný záchvěv byl ve druhém setu, který jsme 
získali 10:9. To bylo ovšem vše a nám se zisk alespoň bodu z utkání 
ztrácel v nedohlednu. 1:4 

 

1S-1S Kašpar L. x Vlach L. 

Pokusit se s tím snažil ještě Lukáš v singlu, který nastoupil proti 
běhavému Lukášovi V. V prvním setu se náš Lukáš hledal a hostující 
borec téměř jasně stáhl set pro sebe. V druhém setu se ale Lukáš chytnul a 
soupeři naopak ještě jasnějším výkonem ukázal, že zápas nekončí. Ve 
třetím to bylo jako na houpačce. Jednou vedl soupeř, podruhé domácí, 
opět soupeř a až za stavu 9:9 Lukáš podal podání přes pásku těsně za sít a 
ačkoliv si Lukáš V. na míč sáhl, nedokázal ho na druhou stranu vrátit a 
my vykřesali poslední naději na dotáhnutí soupeře. 2:4 

 

1T-2T Kučera P., Konečný D., Voříšek R. (Kašpar L.) x Vlach L., 
Hartman D., Řehák M. 

Dotáhnout soupeře jsme v otočených trojicích. Po prvním katastrofickém 
setu přišlo střídání. To se ukázalo jako správná volba, kluci se uklidnili a 
koncentrovaným výkonem srovnali stav setů na 1:1. Ve třetím jsme 
předvedli ještě lepší výkon a soupeřovi jsme nepovolili ani jeden bod. 3:4 

 

2T-1T Petr M., Adamec J., Voříšek D. x Kleandr J., Kábrt L., Valášek T. 

Srovnat stav chtěla naše elitní trojice. Po prvním setu, který jsme vyhráli 
10:3, se ale přestalo dařit. Hostující Tomáš V. začal skvěle útočit a 
využívat blok a s tím si naše sestava nedokázala bohužel poradit - ani 
v druhém, ani ve třetím setu. 3:5 a první bod pro hosty. 

 

1D-2D Petr M., Adamec J. (Kučera P.) x Kleandr J., Řehák M. 

Pokusit se srovnat skóre jsme se snažili v křížových dvojicích. Jenže 
klukům se první set vůbec nepodařil. Nechytli jsme žádné pole a Jirka 
bohužel nedokázal ze všeho bodovat. A tak přišla do druhého setu změna. 

Petr se ze začátku sice hledal, ale vzápětí se našel. Pochytali pole, dobře si 
připravovali a hlavně bodovali. A set byl náš. Ve třetím jsme dále 
pokračovali v naší hře a zápas vyhráli. 4:5 

 

2D-1D Kašpar L., Voříšek R. x Vlach L., Valášek T. 

Teď už šlo o všechno. První set kluci odehráli dobře, Lukáš ze všeho 
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bodoval, Radim též a set jsme stáhli na naši stranu. Jenže v druhém se 
dařit přestalo. V obraně jsme téměř nic nechytli, a když jo, tak jsme 
nedělali body. Set pro soupeře. Ve třetím Lukášovi asi došly prášky, 
najednou byl bez útoku, čehož využili hosté a nepovolili domácím ani bod 
ve zkráceném setu. 4:6 

            

Komentář trenéra/kapitána 

(spokojenost/nespokojenost, 
nejlepší hráči, výkony 
rozhodčích) 

Opět mizerný začátek. Prohrávat 0:3? To prostě nejde! Z tohoto stavu se 
už zápas těžce otáčí. Asi jsme byli přemotivováni ziskem bodů, abychom 
se přiblížili vedoucímu triu tabulky a naopak soupeřům za námi odskočili. 
Tím jsme spíše soupeře podcenili, ten zahrál velmi dobře a je vidět, že na 
rozdíl od nás hraje v herní pohodě. Zápas byl sice vyrovnaný, ale výhra 
pouze jedné dvojice z pěti zápas rozhodla. 

 

Zápas proběhl ve velmi přátelském duchu. Rozhodčí utkání odřídili téměř 
bez chyb. 

 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

25. 5. 2014 Lukáš Kašpar Trenér-kapitán 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


