
Rozpis dlouhodobých soutěží 2019 – příloha 11 

1 
Strana 1 (celkem 1) 

ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL SK. B 

Domácí T.J. Sokol Holice 

Hosté TJ Peklo nad Zdobnicí 

Sestava družstva Matěj Kubový,  Matěj Sobotka, Ota Jirka, Jan Zadrobílek, 
Lukáš Chadima. 

Počet diváků 25 

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

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

 

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

Na domácí hřiště přijelo Peklo, které vedlo tabulku BDL. Jako 
první nastoupila tentokrát dvojice Sobotka, Jirka, která spolu již 
několikrát trénovala. Rozdělili jsme tak původní dvojici 
Kubový, Sobotka a srovnali síly do obou dvojic. To se vyplatilo, 
kluci takřka „smetli“ Josefa Čižinského a vedli jsme hned 1:0 
(Sobotka zakončil esem z podání). Druhá dvojice Jan 
Zadrobílek a M. Kubový ale svoji bitvu prohrála. Do trojice 
nastoupil Sobotka, Chadima a Kubový, jenže proti silné trojici 
Pekla se jen těžko bránili, navíc se nám nedařila mezihra a hra 
byla spíše chaotická. Nakonec Ota Jirka vystřídal Lukáše 
Chadimu, Sobotka šel na nahrávku a chvíli vypadalo vše dobře. 
Ale jen jeden set. V poslední třetí sadě se nedařilo stejně jako 
v té první. Stav byl 1:2 pro soupeře. Jan Zadrobílek měl 
tentokrát těžký úkol, postavil se v singlu proti Adamu 
Ferebauerovi. V prvním setu si takřka nezahrál, ale ve druhé 
sadě vypadalo vše jinak. Upracovaná a riskantní hra 
s přitvrzením na podání a v útoku se Jendovi vyplatila a singl šel 
do třetího setu. Třetí set náš hráč zvládl a stav byl 2:2. Tentokrát 
ale trojice Zadrobílek, Kubový a Sobotka nezaváhala a pestrou 
hrou na dva smečaře svedla souboj na tři sety. Zakončeno ve 
třetí sadě „kraťasem“ Sobotky. Následnou dvojku Sobotka, Jirka 
prohráli proti elitní dvojici Pekla a rozhodovala poslední dvojka 
Kubový, Zadrobílek. Oba hráči ukázali, kdo je na kurtu pánem a 
porazili dvojici Pekla ve dvou setech. Zakončeno opět kraťasem 
Honzy Zadrobílka za stavu 9:9. 

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

Utkání bylo velmi vyrovnané a tím občas i nervózní, kdy 
docházelo k jednoduchým chybám v našem poli. V utkání 
rozhodoval každý bod. Závěrem chci poděkovat všem hráčům, 
že udrželi nervy na uzdě a zejména pak Matěji Kubovému, který 
za vyrovnaného stavu 9:9 neriskoval a dal důvěru Honzovi 
Zadrobílkovi a mohli jsme si tak vychutnat závěr zápasu 
kraťasem. 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

13.6.2022 David Sobotka Trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


