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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL SK. B 

Domácí MNK Silnice Group Modřice 

 

Hosté T.J. Sokol Holice 

Sestava družstva Tomáš Mareček, Patrik Levý, Tomáš Sochůrek, Jakub 

Tlučhoř, Dominik Veselý, Vít Vohradník, Marek Vojtíšek 

Počet diváků 10 

Číselný popis vývoje utkání 

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

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

 

Popis rozhodující události 

(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 

výsledek zápasu) 

Utkání s Modřicemi jsme mohli po delší době opět odehrát 

v plné sestavě, po zranění se do sestavy mohl vrátit 

Vojtíšek, z dovolené se vrátil Veselý. Soupeři chyběl 

Boleloucký, v sestavě se naopak objevil velmi nadějný a 

perspektivní Patrik Kolouch. 

 

První zápas jsme odehráli v těžkých podmínkách trpělivě a 

s přehledem zapsali první bod proti slabší dvojici 

domácích. Druhá dvojice byla z naší strany žalostná a 

domácí zaslouženě srovnali krok. Lepší sestavy trojic si 

nic nedarovaly, naše sestava dokázala do puntíku splnit 

pokyny a zapsala důležitou výhru. První set singlu řádil 

Veselý na podání a domácímu Bartošovi nedal šanci. 

Druhý set začal našemu hráči docházet dech a koncovku 

musel otáčet. Odveta trojic nás nezastihla v dobrém 

rozpoložení, hra se nám i vlivem zranění rozpadla a třetí 

set jsme postoupili soupeři. Odvety dvojic se nakonec 

vydařily, naše slabší dvojice porazila ve dvou setech 

soupeřovu a v posledním zápasu dne jsme nejtěsnějším 

rozdílem skolili lepší domácí sestavu. 

 

Komentář trenéra 

(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, 

výkony rozhodčích) 

Jsem hrdý na celý tým. Hráči začínají velmi dobře 

reflektovat svoje počínání na kurtu i mimo něj, což je 

základním předpokladem herního progresu. Stále nás čeká 

velká porce práce, ale konečně se budeme moci začít 

posouvat od práce s vnitřním nastavením k tréninku 

s míčem.    

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

29. 4. 2019 Marek Líbal Trenér, vedoucí 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


