
Rozpis dlouhodobých soutěží 2016 – příloha 11 

1 

Strana 1 (celkem 3) 

ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK Bělá 

 

Hosté SK Šacung Benešov z.s. B 

 

Sestava družstva Domácí: 

Voříšek Radim (C), Kašpar Lukáš, Petr Martin, Voříšek 
Dušan, Konečný David, Líbal Marek, Horáček Petr 

 

Hosté: 

Klika Lukáš (C), Vaníček Radek, Voltr Stanislav ml., Truc 
Nikolas, Stupka Miroslav, Krunert Štěpán, Krunert David, 
Hanuš Tomáš, Kieler Roman, Paták Martin 

 

Počet diváků 25 

 

Číselný popis vývoje utkání 

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

4:0, 4:2, 6:2 

 

 

Popis rozhodující události 

(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 
výsledek zápasu) 

2. kolo: 23. 4. 2016 Bělá 

 

Na první letošní domácí utkání jsme přivítali mužstvo 
z Benešova, proti kterému jsme chtěli navázat na 
předchozí víkend ve Zbečníku a zapsat si do tabulky další 
2 body. Sestava z minulého týdne zůstala nezměněná, 
chyběl pouze Patrik Černý. 

 

1D-1D Voříšek R., Voříšek D. x Krunert Š., Paták M. 
(Voltr S.) 

Stejně jako proti Zbečníku nastoupili do první dvojice 
bratři Voříškové. Přestože nástup do prvního setu nebyl 
zrovna ideální, kdy jsme nebyli schopni vybrat jediný míč, 
který nám soupeř posílal přímo na nohy, jsme prohrávali 
už 1:4. Po timu se ale kluci zvedli, výrazně zlepšili 
mezihru a pomalu se bodově dostávali před soupeře a set 
tak dotáhli do vítězného konce. V druhém už kluci hráli 
víceméně v pohodě, set si pohlídali a zvítězili. 1:0 (10:8, 
10:6) 

 

2D-2D Petr M., Konečný D. x Klika L., Stupka M. (Hanuš 
T.) 

Následovala sestava Martina s Davidem. Kluci se 
v prvním setu na hřišti trochu hledali, vyprodukovali 
několik chyb a slabší útok ze strany Davida soupeř trestal. 
V druhém setu se ale David i díky podpoře a dobré hře 



Martina zvedl a celkem s přehledem kluci srovnali. Ve 
třetím jsme získali mírný náskok, který jsme drželi až do 
posledního míče. 2:0 (8:10, 10:6, 10:8) 

 

1T-1T Petr M., Kašpar L., Voříšek D. x Klika L., Krunert 
Š., Kieler R. (Paták M.) 

Teď přišly na řadu naše lepší disciplíny – trojice. Po 
vyrovnaném prvním setu, který byl spíše o poli a o tom, 
kdo méně zkazí, jsme přeci jen trpělivou hrou získali 
nejtěsnějším poměrem první set. Druhý set byl podobný, 
jen my jsme hráli klidněji, soupeř více kazil a díky tomu 
jsme urvali na svou stranu i tento. 3:0 (10:9, 10:7)  

 

2T-2T Konečný D., Voříšek R., Líbal M. (Horáček P.) x 
Voltr S., Truc N., Stupka M. 

Kluci nastoupili v základní sestavě. Ale po velmi 
nezdařilém prvním setu (3:8) přišlo střídání Davida za 
Petra (všechny jsem vystřídat nemohl). Ten se soupeře 
nezalekl, naše hra se zvedla, proto jsme do druhého setu 
nechali na hřišti Petra. Nekazili jsme, dobře si připravovali 
a i díky několika bodovým blokům si vynutili set třetí. I 
v tomto pokračovala naše dobrá hra, díky které kluci 
dotáhli zápas do vítězného konce. 4:0 (5:10, 10:7, 10:6) 

 

3D-3D Horáček P., Líbal M. (Kašpar L.) x Vaníček R., 
Truc N. (Krunert D.) 

Zde už to vypadalo na pěkný průběh zápasu, jen nic 
nepodcenit. Do liché jsme nasadili rozehraného Petra 
s Markem, což se nejdříve ukázalo jako dobrý tah, kluci si 
v pohodě nahráli náskok na 7:5, ale pak přišel zkrat 
v podobě třech zkažených míčů. Soupeř toho samozřejmě 
využil a set už nepustil. Druhý set byl stejný jako první, 
jen s tím rozdílem, že jsme na konci nevytvořili ty chyby – 
srovnáno a následoval třetí set. Zde opět hned na začátku 
přišly další zkažené útoky a soupeř měl vedení dvou míčů 
(5:7). Zkusili jsme vystřídat Lukáše místo Petra - to 
pomohlo, chytilo se několikrát v poli a následně trestali 
útokem, dotáhli jsme na 9:9, ale bohužel byl soupeř na 
útoku a hned z prvního možného bodoval a zápas ukončil. 
Bohužel jsme si tento zápas prohráli v prvním setu 
zbytečnými chybami, v dalších utkáních si musíme dát 
pozor a už takovýto zápas nepustit. 4:1 (8:10, 10:7, 9:10) 

 

1S-1S Voříšek D. x Krunert Š. 

Po předchozím nezdaru Lukáše v singlu nastoupil do této 
disciplíny Dušan a hned měl pěkný vstup do zápasu, kdy 
díky dobrým příjmům, z kterých mohl útočit a i chybám 
soupeře, získal první set. V druhém se to úplně otočilo, 
soupeř si přijímal na rozdíl od Dušana o poznání lépe, 
z čehož mohl pak i v pohodě bodovat. Náš hráč se naopak 
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trápil na útoku a vytvořil několik chyb a set šel na stranu 
soupeře. Ve třetím už se bohužel Dušan nechytnul, soupeř 
se rozjel a nepustil nám jediný míč. Přesto ale musím 
našeho borce pochválit za pěknou hru. 4:2 (10:6, 6:10, 
5:10) 

 

1T-2T Petr M., Kašpar L., Voříšek D. x Voltr S., Truc N., 
Stupka M. (Krunert D.) 

Po nezdařeném středu utkání nepárových disciplín jsme 
museli zabrat v následujících dvou zápasech a nenechat 
soupeře se v utkání chytnout a ještě případně zápas 
zdramatizovat. Cíl byl těžký – uhrát zbylé, a tím pádem 
opět všechny zápasy trojic. V první trojici jsme téměř vše 
pochytali soupeři v poli a Martin, jak je u něho zvykem, 
trpělivou hrou získával body. Obzvláště v druhém setu byl 
už soupeř bezradný a odevzdaný. 5:2 (10:6, 10:3) 

 

2T-1T Konečný D., Voříšek R., Líbal M. x Vaníček R., 
Klika L., Kieler R. (Krunert Š., Paták M.) 

Ukončit utkání mohla naše druhá trojice. David nastoupil 
od začátku a spolu s Radimem váleli na útoku. Přesto, že 
se kluci trochu trápili v poli, tak si i tak postupně v setu 
vytvořili několikabodový náskok. Takto to pokračovalo i v 
druhém setu a po téměř 3 a půl hodině jsme mohli 
nastoupit k pozdravu. 6:2 (10:8, 10:6) 

 

Komentář trenéra/kapitána 

(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, 
výkony rozhodčích) 

Dnes jsem byl opět s hrou všech hráčů spokojen a až na 
mírné zaváhání v třetí dvojici všichni odehráli své zápasy 
zodpovědně. Především se nám znovu podařily vyhrát 
všechny čtyři zápasy trojic, což má velký podíl na 
konečném výsledku. 

 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

25. 4. 2016 Kašpar Lukáš Trenér 

 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


