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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí 
(tučně zvýraznit oddíl, který zprávu vypracoval) 

T.J. Sokol Holice 

Hosté TJ Spartak MSEM Přerov 

Počet diváků 30 

 

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

Druhé odvetné utkání v základní části jsme odehráli 
v Pekle nad Zdobnicí, z něhož do našeho oddílu hostuje 
hned několik hráčů. Soupeřem byl Spartak Přerov, s nímž 
jsme první utkání vyhráli 6:3. 

 

1D-1D (Fries, Šimeček – Málek, Pírek) 

Do utkání jsme vstoupili koncentrovaně, hru se nám dařilo 
kontrolovat. 10:7, 10:6 

 

2D-2D (Ferebauer, Vojtíšek – Bábek, Dreiseitl) 

Elitní dvojice soupeře se zpočáku rozkoukávala, koncovku 
si však pohlídala a druhý set byla neustále o krok před 
námi. 9:10, 8:10 

 

1T-1T (Fries, Šimeček, Vojtíšek – Bábek, Málek, Pírek) 

V první trojici naše hra až na pár drobností fungovala, 
soupeř občas pomohl nevynucenými chybami. 10:6, 10:7 

 

2T-2T (Čižinský, Ferebauer, Kotyza, Vohradník – Doležel, 
Dreiseitl, Randýsek) 

Jestliže byla první trojice jasnou záležitostí pro naše barvy, 
v druhém zápasu trojic se karta obrátila. Srovnáno. 5:10, 
7:10 

 

3D-3D (Čižinský, Kotyza – Doležel, Randýsek) 

Doslova do krve vybojované vítězství, stejně jako 
v prvním utkání s tímto soupeřem posledním možným 
míčem, 10:9 v tie-breaku. 7:10, 10:2, 10:9 
 

1S-1S (Fries – Bábek) 

Další utkání v singlu pro Ondru Friese, poctivý výkon a 
velmi dobrá hra našeho špílmachra. 10:3, 10:6 

 

1T-2T (Fries, Šimeček, Vojtíšek - Doležel, Dreiseitl, 
Randýsek) 

První odveta trojic se nesla ve znamení našeho 
neproměňování útoků a kvalitní obraně soupeře. 6:10, 3:10 

 



2T-1T (Čižinský, Ferebauer, Kotyza, Vohradník - Bábek, 
Málek, Pírek) 

Důležité vítězství naší 2. trojice, opět nejtěsnějším 
rozdílem.10:7, 5:10, 10:9 

 

1D-2D (Fries, Šimeček, Vohradník – Bábek, Dreiseitl) 

Rychlá a přesná hra z naší strany a mírná rezignace 
soupeře rezultovaly v jednoznačnou záležitost. 10:5, 10:5 

 

Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 4:2, 4:3, 6:3 

Celkový výsledek utkání: 6:3 
 

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

Diváci viděli vyrovnané utkání, zásadní byla opět výhra 
naší třetí dvojice a také bod druhé trojice. Jednotlivce 
klasicky nehodnotím, ocenit zaslouží celý tým za velmi 
dobrý přístup a nasazení po celé utkání. Fanouškům 
děkujeme za skvělou podporu.  

 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

15.5.2022 Marek Líbal Trenér 

 


