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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí 
(tučně zvýraznit oddíl, který zprávu vypracoval) 

T.J. Sokol Holice 

Hosté TJ Solidarita Praha 

Počet diváků 30 

 

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

Do druhého semifinále jsme vstupovali s cílem výrazně 
zlepšit náš výkon oproti minulému utkání v Praze a oddálit 
tak konec sezony.  

 

1D-1D (Ferebauer, Pohl – Jiroušek, Landrichter T., 
Padělek) 

Po odjezdu Dominika Veselého směr studium v Anglii 
jsme museli změnit takřka všechny sestavy. Nově složená 
dvojice Ferebauer, Pohl se uvedla ve velmi dobrém světle 
a i přes těsně prohraný druhý set jsme ve třetí sadě 
dokázali dominovat. 10:6, 9:10, 10:6 

 

2D-2D (Fries, Šimeček – Holata, Klabík) 

První sadu jsme sice prohráli 10:5, obraz hry ale sliboval 
obrat. Elitní dvojice hostů tentokrát působila zranitelně, 
jistota z prvního utkání byla ta tam. Nám se dařilo držet 
stanoveného plánu a proměňovat většinu útoků. 
Rozhodující bod utkání. 5:10, 10:8, 10:8 

 

1T-1T (Pohl, Šimeček, Vojtíšek – Jiroušek, Landrichter, 
Landrichter, Padělek) 

Výborný výkon naší první trojice v obraně, solidní útok a 
trocha pomoci soupeře.  

10:6, 10:7 

 

2T-2T (Čižinský, Ferebauer, Fries, Nastoupil – Fokt, 
Holata, Klabík) 

I ve druhé trojici jsme hráli nadstandardně v obraně, 
Klabík sice opět příliš bodoval středem, v rozhodujících 
chvílích jsme ale dokázali zablokovat a připsat důležitý 
bod. 10:9, 10:7 

 

1S-1S (Pohl – Holata) 

V singlu jsme začali velmi dobře, s postupem času ale 
začal Holata trefovat riskantní údery do kurtu a set šel na 
stranu hostů. Druhá a třetí sada byla již v režii našeho 
singlisty a šlo se k pozdravu. 

8:10, 10:6, 10:7 

Celkový výsledek utkání: 5:0 



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

Dnes nám vyšlo téměř všechno, na co jsme sáhli. 
V rozhodujících chvílích jsme dokázali zachovat klid a 
byli jsme odměněni. Děkujeme našim fanouškům za 
podporu.  

 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

10.9.2022 Marek Líbal Trenér 

 


