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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí 
(tučně zvýraznit oddíl, který zprávu vypracoval) 

TJ Solidarita Praha 

Hosté T.J. Sokol Holice 

Počet diváků 20 

 

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

První semifinále 2. ligy, soupeřem Solidarita Praha. 

 

1D-1D (Holata, Klabík – Nastoupil, Veselý, Vojtíšek) 

Elitní dvojice Pražanů zahrála velmi dobře, naše sestava se 
trápila na příjmu, z čehož praměnily nepřesnosti, jež 
dokázali zkušení domácí trestat. 10:6, 10:5 

 

2D-2D (Jiroušek, Landrichter, Padělek – Fries, Pohl, 
Šimeček) 

Atypická sestava domácí dvojice (dva blokaři) pro nás 
neměla být vážnou překážkou, zápas to byl ovšem velmi 
vyrovnaný. Domácí proměňovali jeden útok za druhým a 
my jsme otáčeli až v koncovce. 8:10, 9:10 

 

1T-1T (Fokt, Holata, Klabík – Kotyza, Šimeček, Veselý, 
Vojtíšek) 

Naše „obranářská“ trojice v tomto zápasu nepředvedla svůj 
standard. Na síti řádil Klabík, my jsme se chvílemi prali 
sami se sebou a domácí šli po setech 10:5, 10:7 

zaslouženě do vedení 2:1.  

 

2T-2T (Jiroušek, Landrichter, Landrichter – Fries, 
Nastoupil, Pohl) 

Srovnání průběžného stavu utkání obstarala druhá trojice, 
v níž jsme dobře bránili a oba naši smečaři dokázali 
proměňovat svoje útoky. 7:10, 7:10 

 

1S-1S (Holata – Veselý) 
Singl je celou sezonu naše parádní disciplína, na níž 
dlouhodobě spoléháme. Domácí singlista nastoupil s 
„totální“ taktikou a atypickým servisem, s nímž jsme se 
nedokázali efektivně vypořádat. Klíčový zápas střetnutí 
10:6, 10:9 pro soupeře.  

 

1T-2T (Fokt, Holata, Klabík - Fries, Nastoupil, Pohl) 

Zápas vítězných trojic sliboval napínavou bitvu, opak byl 
pravdou. Domácí trojice působila kompaktněji a lépe 
útočila. 10:6, 10:8 

 



2T-1T (Jiroušek, Landrichter, Landrichter, Padělek - 
Šimeček, Veselý, Vojtíšek ) 

Méně někdy znamená více. V této trojici jsme hodně 
chtěli, často jsme ale z přemíry snahy chybovali v útočné 
fázi. 10:8, 10:7 

 

Celkový výsledek utkání: 5:2 
Komentář trenéra 
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, 
výkony rozhodčích) 

Utkání nám celkově nesedlo. Vyrobili jsme příliš 
nevynucených chyb, soupeř naopak téměř nechyboval a 
zaslouženě bere první vítězství.  

 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

5.9.2022 Marek Líbal Trenér 

 


