
Mistrovství ČR – FSN 2011 

15. května 2011 – 15.00 hodin v Ostravě – Vítkovicích 

SSK VÍTKOVICE – SKN BRNO 4 : 0 (0 : 0) 
Branky: 49‘ Hýža, 66‘ Babiček, 85‘ Goldefus J., 90‘ Zbořil  

Žluté karty: 57‘ Hýža, 76‘ Goldefus, 89‘ Stuchlík – 1‘ David P., 47‘ Stehlík 

Červené karty: 76‘ Holý 

Diváků: 50 

Sestava: 

SSK Vítkovice: Tomka – Gajdošík, Balažovič, Martinčík, Babiček – Tydlačka, Hýža, Goldefus J., 

Lavrovič – Holan, Malcharek  

Střídání: 59‘ Zbořil (Tydlačka), 86‘ Stuchlík (Lavrovič) 

SKN Brno: Kuchař – Šíma, Holý, David P., Stehlík – Světinský, Jelínek, Dvořáček, Racek M. – 

Novák, Rybníček   

Střídání: 65‘ Maňdok (Novák) 

Předposlední zápas byl pro brněnské družstvo velmi důležitý, pro postup do finále stačila 
výhra nebo remíza (minimálně dvě branky). Psal jsem všem hráčům, že je důležité jet  
do Ostravy, abychom se všichni snažili a dostavil se komplet hráčů. Dva hráči nedorazili 
z nějaké důvodu, byli to oficiální hráči a tak to byla škoda. Do Ostravy jsme přijeli v počtu  
13 hráčů. Počasí bylo oblačné a zataženo, až po ukončení zápasu hodně pršelo. Hrálo se  
na umělé trávě. Zápas začal v 15 hodin. Sestavovali jsme tým z dobrých hráčů. Přítomní byli 
delegování rozhodčí a hrozně špatně pískali. Toto důležité utkání bylo v první půli hodně 
průměrné. Oba týmy vytvářely územní převahu, ale byla na nich znát nervozita, protože 
chtěli vyhrát. První poločas měl poměrné vyrovnaný průběh s minimem gólových šancí  
na obou stranách. V první půli bylo vyrovnáno 0 : 0. Ostravě se podařilo ve 49. minutě dostat 
do vedení 1 : 0. Po změně stran jsme neovládli hru a nesnažili se o výhru a nakonec jsme 
prohráli 4 : 0. Při zápase jsme další příležitosti nevyužili. V 76. minutě David Holý měl šanci 
s míčem a vítkovický Goldefus ho úmyslně fauloval, pak Holý napadl Goldefuse. Vítkovický 
Goldefus mu to také oplatil. Rozhodčí ukázal červenou kartu Holému, ale Goldefusovi jenom 
žlutou kartu. Měli mít oba červenou kartu. Všichni málem napadli rozhodčího, protože 
špatně pískal. Zápas se nám moc nelíbil kvůli rozhodčímu a také pomezním rozhodčím, 
celkový průběh zápasu nebyl dobrý. Utkání se hrálo bez problému, ale rozhodčí ukázal hodně 
karet – 6 (domácí 3x, za hosty 2x a 1x červenou). Proto si naši brněnští nevychutnávali hru. 
Vítkovičtí sudí připustili, že dělali chyby vzhledem k zápasu. Zápasů je hodně, chyby se 
stanou, jsem řekl já. Pochopení pro chybující na mistrovském zápase pro neslyšící měl 
ostravský rozhodčí. Spíš než kritizovat rozhodčí je ale podle něj potřeba takové řešení, aby  
k podobným situacím nedocházelo. Mohlo být zavedení videa. Videokameru bych si dokázal 
představit. Za domácí byl nejlepším hráčem zvolen Zdeněk Malcharek a z hostujících 
brněnský hráč Petr Stehlík. Brněnští byli moc zklamaní, že nepostoupili do finále a trenér 
také, protože hráči nepředvedli očekávaný výkon. V září budeme hrát o třetí místo v Ostravě 
– Vítkovice.   

Zapsal trenér Radek Probošt    

 


