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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí NK Climax Vsetín B 
 

Hosté SK Bělá 
 

Sestava družstva Domácí: 
Olšák Radim (C), Gargulák Petr, Tomek Stanislav, Švirák Karel, Mikula 
Tomáš, Vala Tomáš, Zgarba Vít 
 
Hosté: 
Voříšek Radim (C), Kučera Petr, Židek Martin, Konečný David, Voříšek 
Dušan, Adamec Jiří, Kalousek Daniel 
 

Počet diváků - 
 

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

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 5:2, 5:4, 6:4 
 
 

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

11. kolo – 21. 6. 2015 – Vsetín 
 
Na venkovní zápas do Vsetína jsme přijeli v oslabené sestavě bez 
Lukáše, Martina P. a Marka. I tak jsme měli za cíl zvítězit a případně ve 
zbývajících zápasech bojovat o druhé místo tabulky. 
 
1D-1D Olšák R., Gargulák P. x Konečný D., Židek M. (10:5, 10:7) 
Do první dvojice nastoupil David s Martinem. Tento zápas byl z naší 
strany bez odporu. 1:0 
 
2D-2D Švirák K., Mikula T. (Zgarba V.) x Voříšek R., Voříšek D. (4:10, 
10:9, 6:10) 
Do druhé dvojice nastoupili Radim s Dušanem. První set uhráli kluci s 
přehledem, druhý set ale díky špatnému příjmu a rozehře získali těsně 
domácí, třetí set naši povolili domácím pouze jeden míč. 1:1 
 
1T-1T Olšák R., Mikula T., Gargulák P. x Voříšek R., Kučera P. 
Adamec J. (10:6, 10:8) 
V této trojici bylo hodně zkažených útoků a díky tomu hosté zaslouženě 
vyhráli ve dvou setech. 2:1 
 
2T-2T Tomek S., Vala T., Švirák K. x Voříšek D., Konečný D., Židek 
M. (Kalousek D.) (9:10, 10:5, 8:10) 
V této trojici měl soupeřův nejvyšší hráč tak 160 cm, a když se klukům 
nedařilo, tak i přesto se po velké snaze a trpělivosti podařilo naší sestavě 
uhrát výsledek 2:1 na sety. 2:2 



3D-3D Tomek S., Vala T. x Kučera P., Kalousek D. (9:10, 10:8, 10:9) 
Nejhorší zápas celé sezóny, dovolil bych si konstatovat, že i hodně malí 
kluci dokážou porazit velké hvězdy:). Pochvala pro Dana, který 
předvedl celkem slušný výkon. 3:2 
 
1S-1S Mikula T. x Voříšek D. (10:6, 10:3) 
Proklatý singl. Soupeř nedal našemu borci šanci, přesto od Dušana 
hezká podívaná aspoň v prvním setu. 4:2 
 
1T-2T Olšák R., Mikula T., Gargulák P. x Voříšek D., Konečný D., 
Židek M. (Kalousek D.) (10:2, 10:8) 
Skóre 10:2 v prvním setu mluví za vše. Zápasu chybělo ze strany našich 
úplně vše (i to štěstí). 5:2 
 
2T-1T Tomek S., Vala T., Švirák K. x Voříšek R., Kučera P. Adamec J. 
(8:10, 6:10) 
Vysoká hra proti nízkým klukům. První set byl vyrovnaný, v druhém 
naši kluci ještě zlepšili hru a set získali s přehledem. 5:3 
 
1D-2D Olšák R., Gargulák P. x Voříšek R., Voříšek D. (10:9, 7:10, 8:10)
Asi nejhezčí zápas dne. Po vyrovnaném výkonu obou týmů se po 
krásných koncovkách Dušana podařilo zápas dotáhnout do vítězného 
konce. A šance na srovnání. 5:4 
 
2D-1D Švirák K., Mikula T. x Konečný D., Židek M. (Adamec J.) (10:5, 
10:8) 
Šanci na bod ale soupeř nepovolil. Tedy spíše naši byli asi proti získat 
bod z utkání. Zde chybělo jen jediné…vystřídat úplně všechny. 6:4 
 

Komentář trenéra/kapitána 
(spokojenost/nespokojenost, 
nejlepší hráči, výkony 
rozhodčích) 

Cesta do Vsetína byla dobrá, kurty jsme našli poměrně s přehledem, 
areál báječný, jídlo po zápase dobré a obsluha hezká, ale vše co se 
týkalo nohejbalu stálo za …..  
Pochvalu si zaslouží Dušan Voříšek, který odehrál skvělé dvojky. Pak i 
Dan Kalousek, který jediný z ostatních „borců“ nebyl předchozí den na 
turnaji a měl dost sil předvést solidní výkon. 
Hlavní roli na výsledek zápasu sehrála absence klíčových hráčů, kteří se 
bohužel z vážných důvodů nemohli zúčastnit jednoho z nejdůležitějších 
mistráků sezóny. 
 
Voříšek R. (kapitán) 
 
I bez chybějících hráčů (zranění, osobní důvody) bylo možné ze Vsetína 
přivézt dva body. Bohužel se to nepodařilo. Náš tým má stále velké 
rezervy, ať po herní stránce, tak psychické. Všichni na sobě musí do 
příští sezóny hodně zapracovat, pokud chceme pomýšlet na lepší 
výsledky.  
Takto předvedené utkání je pro mě zklamáním. Obzvlášť účast poloviny 
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týmu na turnaji den před takto důležitým zápasem beru za velmi 
nezodpovědné. 
 
Kašpar L. - trenér 

 
Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 
22. 6. 2015 Radim Voříšek 

Lukáš Kašpar 

kapitán 

trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


