
 
 
 
 
 
 

Mistrovství ČR – FSN 2013 
15. června 2013 – 11:00 hodin – v Brně - Chrlicích 

 
SKN BRNO – SportNES OSTRAVA 10 : 2 (2 : 0) 

Branky: 49´, 54´ a 59´ Holý T., 78´ a 81´ Světinský L., 22´ Dvořáček J., 24´ Papoušek A. (pen.), 63´ 
Rybníček V., 68´ Jelínek L., 80´ Brandejský K. – 64´ a 75´ Snášek J. 
Žluté karty: žádné 
Červené karty: žádné 
Diváků: 57 

Sestava:  
SKN Brno: Kuchař K. – Osina J., Zeman V., Benda L., Stehlík P. - Bednařík M., Holý D., Papoušek A., 
Jelínek L. - Dvořáček J., Rybníček V.  
Střídání: 46´ Světinský L. (Osina J.), 66´ Šíma J. (Holý D.), 75´ Brandejský K. (Papoušek A.) 
Náhradnicí: Veselý J. a Mundok T.  
 
SportNes Ostrava: Čajan L. – Kunovjánek R., Konček P., Bábíček A., Murarik J. -  Dyba Z., Jankovič J., 
Krásný M. Vyzina J. -  Snášek J., Strakoš P.  
Střídání: nikdo   
 
SKN Brno uspořádal v sobotu ligové utkání ve fotbalu mezi SKN Brno a SportNES Ostrava. Obě 
mužstva se řádně dostavila, rovněž byl přítomen delegát František Moučka. Hrálo se na pěkném 
travnatém hřišti v Chrlicích za pěkného počasí. Zápas začal v 11:00 hodin. Na hřišti jsme měli 24 
brněnských hráčů, ale bylo těžké sestavit jedenáctku, která bude hrát. M. Malý a D. Mikula nemohli 
nastoupit, protože jsou zranění. A. Fellmann se omluvil, protože měl zápas se klubem slyšících.  Do 
Brna přijelo 11 ostravských hráčů. Přítomni byli tři delegovaní rozhodčí, kteří pískali dobře. Brněnské 
mužstvo hrálo velmi důležitý zápas, šlo o mistrovský titul FSN 2013, proto jsme museli vyhrát a získat 
důležité 3 body. Nesměli jsme prohrát ani remízovat. Naše mužstvo mělo předpoklady pro výhru, 
protože jsme měli výhodu oslabení ostravských 11 hráčů. Ze začátku hosté hodně bránili a vydrželi 
bez branky, ale v 22. minutě J. Dvořáček střelil z vápna gól a stav byl 1 : 0. V poločase již Brno vedlo 2 
: 0. Naši hráli moc špatně a byli nervózní, nepřesné přihrávky, žádné myšlenky. Hodně šancí jsme 
nevyužili. Trenér Probošt byl velmi nervózní a všem hráčům nadával za výkony.  Ve druhém poločase 
brněnští hráči více útočili a otevřeli hru a konečné vítězné skóre bylo vysoké 10:2 pro Brno. Všichni 
náhradnicí byli vystřídáni a hráli s velkou chutí. Náš brankař neměl moc práce, ale při prvním gólu 
udělal chybu, že stál ve velkém vápně a ostravský hráč kopl z poloviny hřiště a trefil se do brněnské 
branky. Všichni hráči si zaslouží pochvalu za skvělé výkony a body, které jsou určitě zasloužené. 
Nejlepší domácí hráč byl D. Holý, L. Benda a L. Jelínek, ale samozřejmě celý brněnský kolektiv i 
náhradnicí podali výborné výkony. Po ukončení zápasu jsme se radovali a slavili titul MISTRA ČESKÉ 
REPUBLIKY NESLYŠÍCÍCH V KOPANÉ 2013. Proběhlo vyhlášení vítězů a předání putovního poháru. 
Medaile a menší pohár se budou předávat až v Plzni, kde budeme hrát poslední zápas s Plzní. Celá 
akce byla vynikající, na hřišti bylo asi přes 60 diváků, takže máme krásné vzpomínky na radostné 
vítězství. Vloni jsme získali titul mistra ČR 2012 ve fotbalu a v letošním roce 2013 jsme ho obhájili a 
jsme mistrem ČR FSN2013. Je to celkem pošesté 1993, 1994, 1995, 1996, 2012 a 2013. Děkujeme 
všem brněnským fanouškům za podporu!!!!!!!. Ve výboru SKN Brno budeme organizovat a 
dohodneme termíny dalších setkání. Těším se na týmy. Poslední zápas (10. kolo) se bude hrát v 
sobotu 22. 6. 2013 v 13:00 hodin SKN Plzeň - SKN Brno na hřišti TJ Sokol Košutka - přírodní tráva, 
ul. Na Chmelnici, 323 00 Plzeň 
 

zapsal trenér Radek Probošt 


