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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL SK. B 

Domácí SK Bělá 
 

Hosté Sokol Zbečník 
 

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

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

0:2, 1:2, 1:6 
 

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

K druhému utkání BDL jsme nastoupili v šesti hráčích, po 
zlomenině pravé paže se hlásil připraven Jan Němec. 
1D-1D 
V prvním zápasu dne se v našem dresu představila dvojice 
Kalousek – Levý, od které jsme očekávali dobrý vstup do 
utkání podobně jako v prvním utkání před čtrnácti dny. 
Místo toho, abychom na oslabeného soupeře vlítli, hráli 
jsme naprosto bez zápalu, v obraně jsme nebyli důslední, 
v útoku jsme navíc opakovaně chybovali. V závěru setu 
vystřídal Patrika Levého Jan Němec, ale ani to nepomohlo. 
Druhý set byl v podstatě stejný a první bod zapsali na 
svoje konto hosté ze Zbečníku.   
0:1 
 
2D-2D 
V zápasu druhých dvojic dostal důvěru od začátku zápasu 
Jan Lisek s Filipem Horčičkou. Přestože soupeř nehrál 
v žádné oslnivé formě, nám se nedařilo téměř nic a báli 
jsme se hrát. Za stavu 1:6 přišel na hřiště Patrik Kubíček, 
opticky se hra zlepšila, na bodovou korekci to však nebylo. 
Ani druhý set jsme soupeře nedokázali dostat pod tlak a 
pro mě celkem překvapivě jednoznačně padli. 0:2 
 
1T-1T 
Do první trojice jsme nastoupili ve složení Kalousek, 
Kubíček, Levý. V tomto souboji byla hra opticky 
vyrovnaná, důležité bylo, že jsme si dokázali nahrát lépe 
než soupeř a oproti minulému utkání proti Modřicím také 
lépe fungovala hra v obraně. 
1:2 
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1S-1S  
Do singlu byl nominován Filip Horčička a proti 
favorizovanému Kábrtovi si nevedl vůbec špatně. Body 
sice putovaly hlavně na konto hráče ze Zbečníka, hra 
našeho hráče ale měla stoupající tendenci a ve druhém setu 
dokonce donutil hostujícího trenéra k timu. Co se týká 
singlu v dorostenecké lize, zatím se výkonnosti singlistů 
ostatních soupeřů v naší skupině rovnat nemůžeme 
(singlisté Zbečníka a Modřic pravidelně a úspěšně hrají 
singl ve 2. lize mužů a za Vsetín nastupuje v singlu Belko 
hrající extraligu). 
1:3 
 
2T-2T 
Utkání pokračovalo zápasem druhých trojic, v němž jsme 
chtěli zapsat druhý bod. Naše sestava ve složení Horčička, 
Kalousek, Levý sice v prvním setu nehrála svůj nejlepší 
zápas, ve druhém setu ale soupeři nedala šanci a vynutila si 
sadu rozhodující. V ní došlo z naší strany k několika 
zkratům, které hostům vítězství doslova darovali.  
1:4 
 
1D-2D 
Naše první dvojice chtěla zabojovat a udělat bod, ale již 
v prvním setu se ukázalo, že to nebude tak jednoduché... 
Zápas dospěl opět do rozhodující sady a v ní nám nestačilo 
vedení 8:6 ani 9:7 k vítězství. Trestuhodně zahozené. 
Bohužel kvůli obnovenému zranění Jana Němce již nebyla 
možnost střídání. 
1:5 
 
2D-1D 
V posledním zápasu dne byla ze hry naší dvojice cítit 
rezignace a samozřejmě také zaskočení z nepříznivého 
výsledku. V obou setech jsme se s lepší sestavou soupeře 
nedokázali popasovat a odešli s porážkou 1:6 

Komentář trenéra 
 
Marek Líbal 

Soupeř nastoupil v citelně oslabené sestavě, přesto jsme 
toho nedokázali využít. Mrzí mě přístup našich hráčů 
k utkání, předvedená hra je věc druhá. Soupeři musíme 
gratulovat k zisku třech bodů. 
 

 
Za družstvo (oddíl) SK Bělá 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

2. 5. 2016 Marek Líbal trenér 
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Termín pro zaslání zprávy:  

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


