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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL SK. B 

Domácí SK Bělá 
 

Hosté MNK Modřice z.s. 
 

Sestava družstva Horčička Filip 
Kalousek Daniel 
Kubíček Patrik 
Levý Patrik 
Lisek Jan 
 

Počet diváků 20 
Číselný popis vývoje utkání 
(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

1:0, 1:3, 2:3, 2:5 
 
 

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

K prvnímu utkání BDL jsme nastoupili v pěti hráčích, 
v totožné sestavě jako před pár týdny na Poháru ČNS ve 
Zbečníku. 
1D-1D 
V prvním zápasu dne se v našem dresu představila dvojice 
Kalousek – Levý, od které jsme očekávali dobrý vstup do 
utkání. První set nabídl vyrovnaný nohejbal, v závěru jsme 
chybovali a prohráli jsme 9:10. Druhý set jsme začali o 
poznání lépe, dostali jsme se do dvoubodového vedení, 
odskočit na větší rozdíl se nám však nepodařilo a nakonec 
jsme byli rádi za zisk setu v poměru 10:9. Ve třetím setu 
naši hráči konečně dokázali dodržet stanovenou taktiku 
v obraně, několikrát jsme zachytili útok soupeřů a zvítězili 
jsme 10:7. 
1:0 
 
2D-2D 
V zápasu druhých dvojic padla kosa na kámen. Za náš tým 
dostali důvěru Horčička s Kubíčkem, soupeřem byli Hanus 
se Svobodou. Herní kvalita a zkušenosti hovořily v tomto 
střetnutí jasně pro hosty, což bylo patrné v obraně i 
v útoku. Hostující Hanus vybíral s přehledem 70 % kurtu a 
následně trestal na síti. Naši hráči se snažili, bojovali, ale 
to je zatím málo. Hladká výhra pro Modřice, dvakrát 10:6. 
1:1 
 
1T-1T 
Do první trojice jsme nastoupili ve složení Kalousek, 
Kubíček, Levý. Za hostující tým nastoupila trojice Bartoš, 
Hanus, Svoboda. V tomto souboji byla hra opticky 
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vyrovnaná, rozhodujícím faktorem byla úspěšnost 
v obraně, kde jsme chybovali více než soupeř. Občas jsme, 
možná kvůli nervozitě, nezachytili ani jednodušší míče, 
které nám jindy problémy nedělají. Na straně Modřic je 
třeba vyzdvihnout skvělou mezihru. 
1:2 
 
1S-1S  
Do singlu byl nominován Filip Horčička a proti 
favorizovanému Hanusovi si nevedl vůbec špatně. První 
set prohrál po bojovném výkonu 5:10. V druhém setu se 
náš singlista držel až do stavu 6:6, potom soupeř zařadil 
vyšší obrátky, zatlačil našeho hráče do zadních pozic a 
s úsměvy na tváři nepřipustil diskuze… 
1:3 
 
2T-2T 
Utkání pokračovalo zápasem druhých trojic, naše sestava 
ve složení Horčička, Kalousek, Levý nakupila v prvním 
setu spoustu chyb a vypadalo to na snadné vítězství 
hostujících hráčů. Do druhého setu pomohla důrazná 
domluva, hráči nastoupili jako vyměnění, najednou 
vybírali v poli, dařila se nahrávka i útok a po téměř 
ideálním výkonu přišlo vítězství v poměru 10:7. Ve třetím 
setu se nám nepovedl začátek, dvakrát jsme zbytečně 
chybovali na útoku a rázem jsme prohrávali 5:8. Po timu 
jsme se uklidnili, přestali jsme se tlačit z každé pozice do 
bodů, v obraně jsme nepustili ani míč a šňůrou pěti bodů 
za sebou získali set 10:8. 
2:3 
 
1D-2D 
Naše první dvojice chtěla zabojovat a udělat bod, abychom 
si udrželi naději na vítězství. Soupeř však zahrál podobně 
jako v zápasu druhých dvojic, svou hru založil na výborné 
obraně, kterou jsme jen těžko překonávali. Když jsme 
navíc již mírně frustrovaní pomohli soupeři vlastními 
chybami na útoku, bylo jasné, že dorostenecká ligová 
premiéra pro nás vítězstvím neskončí. 
2:4 
 
2D-1D 
V posledním zápasu dne naše druhá dvojice nic nezabalila 
a chtěla zvítězit. První set byl jako na houpačce, obě 
sestavy předvedly pár lepších i horších okamžiků, za stavu 
8:8 jsme to byli bohužel my, kdo dvakrát zkazil. Ve druhé 
sadě se soupeři podařilo vybrat několik našich 
nedůrazných smečí a bodově odskočit. Přibližně 
v polovině setu jsme sáhli ke střídání, Filipa Horčičku 
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nahradil Jan Lisek, ale ani on již nedokázal naši hru 
pozvednout. 
2:5 

Komentář trenéra 
 
Marek Líbal 

Rozhodujícím faktorem utkání byla přítomnost Honzy 
Hanuse, který ostatní hráče na kurtu herně převyšoval. 
Naše hráče chci pochválit, přestože vím, že umí zahrát 
lépe. Utkání nám mimo jiné ukázalo, na co se nyní musíme 
v tréninku více zaměřit. Celkově jsme za první 
nohejbalový víkend získali tři body, takže jsme spokojeni.  
 
 
 
 
 

 
Za družstvo (oddíl) SK Bělá 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

18. 4. 2016 Patrik Kubíček / Marek Líbal hráč / trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


