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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí 
(tučně zvýraznit oddíl, který zprávu vypracoval) 

TJ Spartak MSEM Přerov 

Hosté T.J. Sokol Holice 
 

Počet diváků 20 

 

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

Ve druhém utkání sezony jsme chtěli navázat na domácí 
vítězství a posunout náš herní projev na vyšší úroveň. 

 

1D-1D (Dreiseitl, Miklík - Fries, Šimeček) 

Zápas prvních dvojic jsme proti kvalitní sestavě domácích 
dobře odstartovali, dařilo se nám útočit z druhé a získávat 
snadné body. 7:10, 8:10 

 

2D-2D (Bábek, Lev – Ferebauer, Kubový, Veselý) 

Tři těsné sety nabídl zápas druhých dvojic. V něm jsme 
špatnými příjmy a vlastními chybami drželi soupeřovu 
dvojici ve hře o vítězství až do posledního míče třetí sady. 
9:10, 10:9, 9:10 

 

1T-1T (Dreiseitl, Miklík, Zvoníček – Fries, Kotyza, 
Šimeček, Vojtíšek) 

Naše euforie po zvládnutých dvojicích se rozplynula hned 
v prvním setu trojic, když jsme nebyli schopni do dobře 
zformované obrany soupeře bodovat. Ve druhé sadě jsme 
bojovností vydřeli těsné vítězství, tie-break si ovšem 
domácí zkušeně pohlídali. 10:4, 9:10, 10:8 

 

2T-2T (Bábek, Doležel, Lev – Čižinský, Ferebauer, 
Kubový, Veselý) 

Druhá trojice měla být naší kořistí, realita byla ale opačná. 
Domácí nás téměř k ničemu nepustili a opět předvedli 
v obraně velmi dobrý výkon. My jsme se trápili na příjmu i 
v útoku. 10:7, 10:5 

 

3D-3D (Doležel, Randyšek, Václavek – Čižinský, Kotyza, 
Líbal) 

Zápas třetích dvojic byl spíše o bojovnosti a trpělivosti než 
o hezkých úderech. Koncovku jsme si uhráli a vrátili se do 
vedení. 10:7, 7:10, 9:10 

 

1S-1S (Lev – Veselý) 

V singlu disponujeme kvalitou, tentokrát to odnesl 
přerovský Lev. 2:10, 4:10 



1T-2T (Dreiseitl, Miklík, Zvoníček - Čižinský, Ferebauer, 
Kubový, Líbal, Veselý) 

V první odvetě trojic na sebe měly narazit papírově silnější 
sestavy. Bohužel jsme se herně opět trápili, tentokrát i na 
nahrávce. Okysličení v podobě střídání se sice v naší hře 
projevilo, výsledkový zvrat se ale nekonal. 10:6, 10:9 

 

2T-1T (Bábek, Doležel, Lev - Fries, Šimeček, Vojtíšek) 

Důležitý moment tohoto zápasu nastal po prvním 
prohraném setu. Dokázali jsme se uklidnit, nezpanikařili 
jsme, téměř jsme přestali blokovat a počkali jsme na 
soupeřovy chyby. Ty se dostavily. 10:9, 7:10, 7:10 

 

1D-2D (Dreiseitl, Miklík - Ferebauer, Kubový, Veselý) 

Divoký zápas plný nepřesností z obou stran jsme dokázali 
otočit v úplné koncovce rozhodujícího setu. 10:6, 5:10, 
9:10 

 
Průběh utkání: 0:2, 2:2, 2:4, 3:4, 3:6 

Celkový výsledek utkání: 3:6 
 

Komentář trenéra 
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, 
výkony rozhodčích) 

Soupeř byl lepší ve trojicích, kde těžil ze svých 
mnohaletých ligových zkušeností. My jsme naopak zvládli 
lépe dvojice a singl. Body do tabulky se počítají, proti 
dalším soupeřům ale budeme muset přidat. 

 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

11.4.2022 Marek Líbal Trenér 

 


