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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL SK. B 

Domácí TJ Sokol Zbečník 
 

Hosté SK Bělá 
 

Sestava družstva TJ Sokol Zbečník – Kábrt Lukáš, Pohl Václav, Polák 
David, Středa Pavel 
SK Bělá – Horčička Filip, Kalousek Daniel, Kubíček 
Patrik, Levý Patrik 

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

2:0, 2:1, 6:1. 
 
 

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

K utkání proti Zbečníku jsme nastoupili v obvyklé sestavě 
Horčička, Kalousek, Kubíček, Levý. Utkání se odehrálo za 
proměnlivého počasí na kurtech ve Velkém Dřevíči. 
1D-1D (Kábrt, Středa / Kalousek, Kubíček) 
V úvodním zápasu dne jsme se drželi až do koncovek obou 
setů, v nich jsme však pohořeli a vlastními chybami 
darovali domácím první bod. 
1:0 (10:9, 10:8) 
 
2D-2D (Pohl, Polák / Horčička, Levý) 
V minulém utkání Filip s Patrikem vyhráli obě své dvojice, 
tentokrát však došel střelný prach. Proti snaživým 
domácím mladíkům jsme se nedokázali bodově prosazovat 
a na pohyblivou obranu leváka s pravákem nedokázali 
adekvátně zareagovat. Výkon této domácí „slabší“ dvojice 
je třeba vyzdvihnout.  
2:0 (10:5, 10:2) 
 
1T-1T (Kábrt, Polák, Pohl / Kalousek, Kubíček, Levý) 
Zpátky do utkání jsme se chtěli vrátit vyhranou trojicí, což 
se nám nakonec přece jen podařilo, byť to tentokrát bylo o 
prsa korejské ženy. Největší problém nám dělala hra 
soupeře bez bloku, proti které jsme se viditelně trápili. 
2:1 (7:10, 10:2, 9:10) 
 
S-S (Kábrt / Horčička) 
Zápas singlu byl z naší strany kromě vyhrané trojice tím 
nejlepším, co jsme v tomto utkání předvedli. Filip zatím 
sice herních kvalit singlistů jako jsou Kábrt nebo Hanus 
nedosahuje, ale již je dokáže potrápit. Herní progres v této 
disciplíně je značný. 
3:1 (7:10, 10:1, 10:5) 
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2T-2T (Kábrt, Pohl, Středa / Horčička, Kalousek, Levý) 
Po prohraném singlu následovala naše lepší disciplína, 
trojice. Domácí hráči opět vyrukovali s taktikou hrát bez 
bloku, což se ukázalo jako rozhodující. Dan umí zahrát 
nechytatelné klepáky, ale vyhrát trojici s jedním úderem je 
prakticky nemožné, navíc přijmout si a nahrát přesně na 
tento typ úderu pokaždé nelze. Domácí nás předčili 
skvělými zákroky v obraně a spíše udržovací hrou na 
útoku.  
 4:1 (10:7, 10:7) 
 
1D-2D (Kábrt, Středa / Horčička, Levý) 
První set probíhal podle naší režie, neustále jsme byli ve 
vedení, od stavu 8:5 jsme bohužel přestali bodovat, ba co 
víc, svými útoky jsme nacházeli připraveného Kábrta a ten 
již ví, jak si poradit. Ve druhém setu to bylo po ztraceném 
vedení již spíše na jednu branku. 
5:1 (10:8, 10:5) 
 
2D-1D (Pohl, Polák / Kalousek, Kubíček) 
O závěrečném zápasu celého střetnutí se raději více 
rozepisovat nebudu. 
6:1 (7:10, 10:9, 10:6) 
 

Komentář trenéra 
 
Marek Líbal 

Dnes jsme vyhořeli ve dvojicích, kde nás nejvíce sráží 
první dotyk s míčem. Ve hře trojic i v singlu je patrné 
herní zlepšení. Pokud vydržíme a udržíme nastavený trend 
i nadále, dočkáme se lepších výsledků. Zbečníku 
gratulujeme a držíme palce do dalších bojů. 

 
Za družstvo (oddíl) SK Bělá 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

6. 6. 2016 Marek Líbal trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


