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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL SK. B 

Domácí T.J. Sokol Holice 

Hosté T.J. Spartak ALUTEC KK Čelákovice 

Sestava družstva Matěj Kubový, Matěj Sobotka, Jakub Zadrobílek, Jan 
Zadrobílek, Lukáš Chadima. 

Počet diváků 25 

Číselný popis vývoje utkání 
(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

0:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 2:4, 3:4 

 

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

Utkání jsme začali slibně, od začátku se dvojici Zadrobílek Jan a 
Zadrobílek Jakub vedlo. Dokonce Čelákovice byly nucené 
vystřídat hráče, který měl hrát až ve druhé dvojce. Bohužel i 
přes střídání Jakuba za Lukáše Chadimu nakonec nepřineslo 
úspěch a prohrávali jsme 1:0. Dvojice Sobotka, Kubový si 
v pohodě poradila s druhou dvojicí. Následovala vyrovnaná 
trojice, která skončila po urputném boji za stavu 10:9 ve třetí 
sadě pro Čelákovice. V singlu takřka nepustil čelákovický 
Matura kvalitním podáním Jana Zadrobílka do hry a stav byl 
velice nepříznivý 1:3. Nastoupila otočená trojice, ale scénář byl 
úplně stejný, 10:9 jsme prohráli třetí set. Čelákovice poté 
skrečovaly jednu otočenou dvojici kvůli zdravotním potížím 
Tondy Blažka a poslední dvojice „Zadrobílků“ opět hrála 
výbornou hru. Bohužel se jí ale nedařilo udržet nervové vypětí a 
za Jakuba nastoupil Lukáš Chadima, který s Janem Zadrobílkem 
zápas otočili na svou stranu a vyhráli tak ve třetím setu.  

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

Utkání bylo velmi vyrovnané a trojice na obou stranách 
nabídly nádherné výměny. Matěj Kubový ukázal, že má na 
to být tahounem týmu i v těžkých situacích a nebojí se 
riskantní hry. Je třeba v těchto vyrovnaných bojích více 
využívat schopnosti druhého smečaře Matěje Sobotky, 
který by mohl změnit tempo zápasu a rozhodit tak 
postavení hráčů na druhé straně, která si na hru zvykla a 
tím nás donutila k menším chybám, které se nakonec 
sečetly ve prospěch Čelákovic.  

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

23. 5. 2022 David Sobotka Trenér  

Termín pro zaslání zprávy:  

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


