
    Mistrovství ČR – FSN 2014
      31. května 2014 – 13:00 hodin – v Ostravě – Vítkovicí 

SSK VÍTKOVICE neslyšící – SKN BRNO 6 : 0 

Branky: 22 ́ a 44 ́ Fabišík L., 15 ́ Holan J., 25 ́ Zbořil T., 30 ́ Stuchlík R., 35. 
Scholtysek P.
Žluté karty: žadné
Červené karty: žadné 

Diváků: 45

Sestava:
SSK Vítkovice: Tomka L. – Mikulík M., Braneac M., Gajdošík T., Lavrovič Z - 
Zbořil T., Hyža M., Fabišík L., Stuchlík R. - Holan J., Scholtysek P.
Střídání: nikdo 

SKN Brno: Kuchař K. – Šíma J., Tydlačka D., Probošt R., Světinský L., 
Brandejský K., Adamík J.

Poslední  zápas  byl  pro  brněnské  družstvo  odpočinkový,  protože  do semifinále 
jsme už postoupili,  takže nám stačila  výhra,  remíza i  prohra.  Psal  jsem všem 
hráčům, že na poslední zápas musí jet do Ostravy, abychom se všichni snažili a 
dostavil se komplet. Bohužel se hodně - 22 hráčů omluvilo z nějakých důvodů. Do 
Ostravy jsme přijeli v počtu jen 7 hráčů a kdyby bylo míň než 6 hráčů, nesmíme 
hrát  a  podle  pravidel  fotbalu  bychom  dostali  vyšší  pokutu  a  odškodnění  za 
náklady. Protože jsme měli málo hráčů, museli hrát rezervovaný trenér a asistent 
mužstva Tydlačka. Sestavovali jsme jenom ze 7 hráčů. Trenér byl hodně urgován, 
protože brněnští hráči nemyslí na zápasy. Počasí bylo pěkné. Hrálo se na umělé 
trávě. Zápas začal ve 13 hodin. Přítomní byli tři delegování rozhodčí a delegát 
předseda STK fotbalu Jiří Kolíska. První poločas v 15. minutě jsme hráli a vydrželi 
stav 0:0.  Vítkovičtí  vytvářeli  územní převahu, ale byla na nich znát nervozita, 
protože chtěli vyhrát a podařilo se jim dostat do brněnské branky 1:0. Až ve 43. 
minutě  jsem měl  přetržené  levé  tříslo,  vydržel  jsem dvě  minuty  do  konce  1. 
poločasu a oznámil, že jsem zraněný. Protože brněnští neměli další hráče a klesl 
počet  hráčů,  utkání  muselo  být  ukončeno  pro  nedostatečný  počet  hráčů.  Po 
ukončení zápasu Vítkovice vyhrály 6:0. Kdyby se hrálo dál, to by bylo větší skóre. 
Nejlepším  domácím  hráčem  se  stal  vítkovický  Lukáš  Fabišík  a  z  našeho 
brněnského  týmu  Kamil  Kuchař.  Trenér  bude  psát  všem  hráčům,  aby  se  to 
neopakovalo a zase nebylo málo hráčů. Prosím, už musíme mít kompletní hráče, 
protože máme důležité semifinále proti Praze. Trenér se připravuje a kdo bude 
zase omluven, bude mít  pokutu.

SEMIFINÁLE SE BUDE HRÁT V SOBOTU 14. ČERVNA 2014 VE 12:00 HODIN 
PROTI I.PSKN PRAHA NA HŘIŠTI SPORTOVNÍ CENTRUM NYMBURK, UL. 
SPORTOVNÍ 1801, NYMBURK

 Napsal trenér Radek Probošt


