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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL SK. B 

Domácí T.J. Sokol Holice 

 

Hosté MNK Modřice 

Sestava družstva Jiří Dreiseitl, Matěj Kubový, Václav Pohl, Tomáš 

Sochůrek, Dominik Veselý, Vít Vohradník, Marek 

Vojtíšek 

Počet diváků 60 

Číselný popis vývoje utkání 

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

1:0, 1:1, 3:1, 3:3, 4:3 

 

Popis rozhodující události 

(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 

výsledek zápasu) 

Zápas prvních dvojic nabídl střet naší zkušené dvojky 

s modřickým mládím. V prvním setu jsme několik úderů 

zahráli na půl plynu, moc nechybělo a překvapení bylo na 

světě. Ve druhé sadě jsme zlepšili koncentraci, začali hrát 

více z druhé a nebylo co řešit. 

 

Druhé dvojky nabídly o poznání kvalitnější podívanou. Až 

do poloviny druhého setu jsme hráli sebevědomě a téměř 

bezchybně. Návod na to, jak nehrát koncovky, jsme 

předvedli ve druhém setu. Nepohodu jsme si přenesli i do 

třetího setu a dosavadní výborný výkon jsme zazdili. 

 

Trojky nabídly dva odlišné poločasy. Po vyrovnané první 

sadě jsme se ve druhé rozehráli a soupeře zničili 10:3. 

 

Razantní podání a rychlý přechod na síť byly ozdobou 

našeho singlu. Snaživý a technicky velmi dobře vybavený 

hráč Modřic příliš šancí neměl. 

 

Odvetný zápas trojic jsme začali velmi dobře, v polovině 

prvního setu nám odešel příjem a soupeř set s přehledem 

dohrál. Druhý set jsme si dokázali vybudovat pestrou hrou 

velký náskok, posledních pět míčů však putovalo kvůli 

naší nemohoucnosti na útoku na konto soupeře. 

 

Předposlední dvojice začaly zostra, nám příliš nefungovala 

obrana a v rozhodujících chvílích první sady jsme selhali. 

Druhý set nám vyšlo téměř všechno, na co jsme sáhli. Hra 

se v určitých aspektech blížila tomu, co chceme hrát. Tie-

break byl tentokrát spíš o nás než o soupeři, špatným 

výběrem úderů jsme si dveře k vítězství zavřeli sami. 

 

V poslední dvojici jsme byli dostatečně rychlí a obětaví, 

dokázali jsme efektivně využívat útok z druhého dotyku a 

závěr utkání jsme si tak pohlídali.    



Komentář trenéra 

(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, 

výkony rozhodčích) 

Děkujeme skvělým fanouškům, kteří nás po celé utkání 

podporovali a fandili i v situacích, kdy se nám úplně 

nedařilo. Náš výkon byl lepší než v minulém utkání a 

zároveň horší, než předvedeme příště.  

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

15. 6. 2020 Marek Líbal Trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


