Cheb v extralize mužů přetlačil Liberec až po čtyřhře
29. srpna 2019

Tři a půl hodiny, maximální počet zápasů a dramatický průběh. Hned první utkání nového ročníku
extraligy mužů nabídlo parádní podívanou, ve které nováček soutěže SKST Cheb porazil obhájce
bronzové medaile SKST Liberec 4:3. Hlavní postavou utkání byla opora domácích Tomáš Tregler,
který zařídil dva body a úřadoval i ve čtyřhře. V dresu Liberce se dvěma body blýskl Michal Blinka.
První dvouhra utkání a zároveň celého ročníku domácí nejvyšší soutěže nabídla pořádné drama.
Juniorský reprezentant Radek Skála, který má v Chebu vyřízený střídavý start z Havlíčkova Brodu,
se do extraligově výrazně ostřílenějšího Jakuba Seiberta pustil s velkým elánem. Díky nebojácné
nátlakové hře si v pátém setu vypracoval šest mečbolů, Seibert ovšem všechny odvrátil. A když sám
dostal příležitost zápas ukončit, nemýlil se.
„V prvním setu jsem cítil velikou nervozitu, při některých balonech se mi úplně klepala ruka. V
koncovkách jsem se snažil nic nevymýšlet, má taktika byla hrát servis s boční falší do forhendu a
pak soupeře vytáhnout zase do bekhendu,“ prozradil Seibert po zápase.
Ve druhé dvouhře potvrdil roli velkého favorita domácí Tomáš Tregler, který si bez větších problémů
poradil s libereckým obranářem Petrem Šilhánem. „Byl to můj první zápas v novém působišti, takže
bylo hodně důležité zvyknout si na nové prostředí. Hala je podobná jako v Havlíčkově Brodě, kde
jsem prožil úspěšné sezony, tak uvidíme, jak to půjde zde,“ uvedl Tregler.
Třetí duel nabídl střetnutí dvou hráčů, kteří dosud sbírali zkušenosti především v první lize. Účastník
nedávného juniorského ME v Ostravě Michal Blinka porazil především díky variabilnímu servisu
Jana Žaloudíka 3:1 a zařídil pro Liberec důležitý druhý bod. „Snažil jsem se tlak příliš nepřipouštět,
ale ze začátku jsem samozřejmě nervózní byl. Proti první lize je v extralize největší rozdíl v tom, že
se zde hraje na jednom stole a všichni se dívají jen na vás,“ porovnal Blinka.
Ovšem Cheb i podruhé dorovnal, opět zásluhou Tomáš Treglera. Jednička Západočechů svedla s
Jakubem Seibertem parádní přestřelku plnou dlouhých výměn, na jejímž konci se Tregler radoval z
vítězství 3:1. „První dva sety jsem byl aktivnější a Kubu Seiberta jsem k ničemu nepouštěl. Pak jsem
si myslel, že to půjde samo, on něco trefil a bylo to ještě vyrovnané. Jsem rád, že jsem to zvládl,“
oddechl si Tregler po zápase.
Člen kádru pro nadcházející ME družstev ve Francii ovšem nebyl jedinou dvoubodovou hvězdou
utkání. Ve skvělém světle se předvedl také Michal Blinka, který po takticky velmi vyzrálém a
kvalitním výkonu přehrál svého vrstevníka Radka Skálu hladce 3:0. „Dva body jsem v extraligovém
utkání udělal poprvé, takže mám ze svého výkonu samozřejmě velkou radost. S Radkem se mi
obecně moc dobře nehraje, ale dnes se mi dařilo držet se taktiky a být aktivnější,“ pochvaloval si
Blinka.
Možnost zařídit vítězství 4:2 pro Liberec měl Petr Šilhán, se svým obranným pojetím ale proti
trpělivému a nečitelně hrajícímu Janu Žaloudíkovi neuspěl a odešel poražen 0:3. „V extralize jsem
vyhrál poprvé a je to určitě super pocit,“ usmíval se po zápase Žaloudík. „Hlavně proto, že jsem teď
tři týdny marodil s rukou. Jsem rád, že jsem se na poslední zápas dokázal zkoncentrovat, každý
balon jsem si pečlivě připravoval a snažil jsem se nechybovat.“
Za stavu 3:3 tak o vítězi střetnutí musela rozhodnout čtyřhra. Z vítězství 3:1 se v ní radovala dvojice
Tomáš Tregler a Radek Skála, kteří přemohli Jakuba Seiberta a Michala Blinku a po zápase si
užívali bouřlivé ovace chebského publika. „Chtěl jsem napravit ty své dvě prohry ve dvouhrách a
myslím, že se mi to povedlo. Po boku Tomáše Treglera se mi hrálo výborně, je to špičkový hráč,“
radoval se po zápase Radek Skála. Cheb si tak i díky němu připsal tři body za výhru 4:3, na konto
Liberce putují body dva.
V pátek pak jsou na programu další dvě extraligová utkání. Velmi vyrovnaný souboj se dá očekávat
v Ostravě, kde domácí TTC přivítá KT Praha. Ve druhém duelu pak Sokol Hradec Králové změří síly
s Baníkem Havířov. El Niňo Praha a TJ Ostrava KST sehrají svůj vzájemný zápas až 8. září.

Extraliga mužů 2019/2020
Výsledek utkání 1. kola
SKST Cheb – SKST EUROMASTER Liberec 4:3.
Radek SKÁLA – Jakub SEIBERT 2:3 (-12,15,8,-9,-14), Tomáš TREGLER – Petr ŠILHÁN 3:0
(5,5,6), Jan ŽALOUDÍK – Michal BLINKA 1:3 (-5,5,-5,-3), Tomáš TREGLER – Jakub SEIBERT 3:1
(8,5,-6,6), Radek SKÁLA – Michal BLINKA 0:3 (-4,-8,-9), Jan ŽALOUDÍK – Petr ŠILHÁN 3:0 (5,6,5),
Tomáš TREGLER, Radek SKÁLA – Jakub SEIBERT, Michal BLINKA 3:1 (8,-9,8,7).

