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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí 
(tučně zvýraznit oddíl, který zprávu vypracoval) 

TJ Sokol Zbečník 

Hosté T.J. Sokol Holice 
 

Počet diváků 40 

 

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

Čtvrté utkání sezony, tahák kola o průběžné 1. místo 
v soutěži, soupeřem Sokol Zbečník, dějištěm utkání 
sportovní hala Hronov. 

 

1D-1D (Pohl, Řehák – Veselý, Vojtíšek) 

V zápasu prvních dvojic jsme dokonale využívali slabšího 
servisu soupeře, Veselý dokázal přijímat většinu podání 
mířících na Vojtíška a neměl problém bodovat. 9:10, 7:10 

 

2D-2D (Černý, Šimek – Fries, Šimeček) 

Zápas druhých dvojic jsme měli pod kontrolou, hráli jsme 
sebevědomě, dařilo se nám správně vyhodnocovat situace 
a šli jsme do trháku. 6:10, 7:10 

 

1T-1T (Doležal, Řehák, Vlach – Fries, Šimeček, Vojtíšek) 

Výborná příprava z naší strany byla základem nakonec 
celkem jasného vítězství proti domácí první trojce opírající 
se o pohyblivou zeď jménem Lukáš Vlach. 5:10, 5:10 

 

2T-2T (Černý, Pohl, Šimek – Čižinský, Ferebauer, 
Kubový, Veselý) 

Hra naší druhé trojky oku nelahodila. Skřípalo to 
především na příjmu a na nahrávce a soupeř toho dokázal i 
v oslabené sestavě využít. 10:6, 10:9 

 

3D-3D (Doležal, Houska, Pošepný – Čižinský, Ferebauer, 
Kotyza) 
Vložená dvojice se stala zápasem střídajících hráčů. Na 
straně domácích hru výrazně pozvedl z lavičky naskočivší 
kapitán Doležal, ještě větší oživení vnesl do hry Kotyza, 
který dokázal uhrát důležité winnery. 8:10, 10:8, 7:10 

 

1S-1S (Pohl – Fries) 

První set singlu jsme zahájili rozpačitě, domácí opora se 
dostala do vedení a žádné zakolísání nepřišlo. Ve druhé 
sadě se karta obrátila, náš hráč začal lépe přijímat a 
trefovat kurt. Tie-break patřil po několika našich 
vlastňácích Pohlovi. 10:5, 8:10, 10:6 



1T-2T (Doležal, Řehák, Vlach - Kubový, Líbal, Veselý) 

Po matném výkonu v předchozím zápasu jsme opět zkusili 
změnit sestavu této trojice. První set naše hra fungovala a 
smečaři neměli problém bodovat. Druhá sada byla z naší 
strany poněkud chaotická a domácí toho dokázali využít. 
V tie-breaku jsme byli neustále nahoře, poslední útok 
ovšem kapitán domácích zablokoval. 6:10, 10:8, 10:9 

 

2T-1T (Černý, Pohl, Šimek - Fries, Šimeček, Vojtíšek) 

Poslední zápas trojic a neobvyklá skládačka tří leváků. 
Největší problémy jsme měli na bloku, po změně taktiky 
jsme se dokázali zvednout a využít našich předností. 10:7, 
5:10, 7:10 

 

1D-2D (Pohl, Řehák – Fries, Šimeček) 

Zápas, který měl být poslední, ale nebyl. V obraně jsme 
tentokrát téměř nebyli, náš horší příjem a nekompromisní 
útoky domácí lepší dvojky.  
 

2D-1D (Černý, Šimek – Kubový, Veselý, Vojtíšek) 

Poslední zápas dne a další střídání, které nám zachránilo 
vítězství. Výsledky setů jako na houpačce: 10:9, 2:10, 9:10 

 

Průběh utkání: 0:3, 1:3, 1:4, 3:4, 3:5, 4:5, 4:6 

Celkový výsledek utkání: 4:6 
 

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

Diváci vytvořili skvělou atmosféru a viděli nadprůměrné 
utkání. Daří se nám těžit z široké rotace, tentokrát jsme 
díky střídání vyhráli třetí a poslední dvojici. Fanouškům 
děkujeme za podporu. Nyní nás čekají dvě těžká venkovní 
utkání, v nichž budeme chtít navázat na zlepšující se 
výkony.  

 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

25.4.2022 Marek Líbal Trenér 

 


