
HODNOCENÍ EVROPSKÉ LIGY NESLYŠÍCÍCH (DCL) 

V ŘECKU LARISSA OD 30. 4. – DO 7. 5. 2017 

Ve dnech 30. dubna – 7. května 2017 se uskutečnil v řeckém 
městě LARISSA 10. ročník Ligy mistrů Evropy neslyšících ve 

fotbale (DEAF CHAMPIONS LEAGUE – zkr. DCL). Do Řecké Larissy postoupilo 13 nejlepších 
týmů ze třinácti evropských států a 3 řecké kluby. V naší výpravě bylo 16 brněnského hráčů a 
2 členové doprovodu. Brněnské hráče tvořili Marek Bednařík, Lukáš Benda, Jan Dvořáček, 
Mário Horniak, Lubomír Jelínek, Miloš Malý, Jakub Matyáš, Daniel Mikula, Miroslav Novák, 
Adam Papoušek, Marek Píš, Vojtěch Rybníček, Petr Stehlík, Maroš Susedka, Martin Susedka, 
Vítězslav Zeman a dva doprovody Milan Sklenák a já (Radek Probošt). Z Brna v neděli 30. 4. 
o půl druhé ráno jsme odjeli autobusem (student agency) do Budapešti, kde měla naše výprava 
sraz. Dopoledne v 10:40 hod jsme odletěli letadlem z Budapešti  do Řecké Soluně. Pak 
následovala další cesta 170 km ze Soluně autobusem do města Larissa přímo do hotelu 
METROPOL, kde jsme byli ubytování. Brněnští hráči a dva vedoucí se konečně poprvé zúčastnili 
velkého turnaje evropské ligy neslyšících, který si hradili na vlastní náklady. Hodně jsme se 
těšili, jak bude vypadat hra s evropskými kluby. V hotelu byla každý den snídaně a večeře 
formou švédských stolů, takže si každý vybral na co má zrovna chuť. K dispozici byl také 
dostatek vody. Teplota byla po celý týden kolem 26 – 29 stupňů. V pondělí 1. 5. dopoledne 
jsme lehce trénovali a připravovali se na úterní utkání proti řeckému klubu Pireus. V 11 hodin 
dopoledne jsme nastoupili ke svému prvnímu utkání. Úvod se nám podařil a první zápas jsme 
vyhráli 2:0. Z výhry jsme měli radost. Další odpoledne v 16:30 jsme hráli s italským klubem 
Turín. Prohráli jsme 2:1. Porážky se na naší hře projevila a ve středu 3. 5. v 11 hodin jsme 
nastoupili s anglickým klubem Fulham, který jsme porazili 3:2. Chtěli jsme si zasloužit postup 
ze skupiny a nakonec jsme ve skupině ,,D´´ obsadili první místo. Pro brněnský tým to bylo 
nečekané. Ve skupině postoupily dva tymy SKN BRNO a anglický FULHAM. SKN Brno hrálo o 
čtvrtfinále. Ve čtvrtek 4. 5. jsme nastoupili proti španělskému klubu C.D.S. Huelva, tento tým 
byl vítězem DCL z roku 2013. Bojovali jsme, ale nakonec jsme prohráli 0:5. Čekal nás další zápas 
o 5. – 8. místo, soupeř – švédský klub IK SURD. S ním jsme se utkali večer v 18:30 hod. a po 
dobrém výkonu jsme remizovali 1:1. Na penalty jsme prohráli 7:8. Byli jsme zklamaní, že jsme 
nemohli hrát o páté místo. V pátek 5. 5. jsme sehráli poslední zápas o celkové 7. místo 
s anglickým klubem ST JOHN ‘s a byli jsme již uspění. Vyhráli jsme 2:1 a skončili celkově na 7. 
místě, které je pro náš tým SKN Brno úspěšné, byla to první účast na evropské lize neslyšících 
ve fotbalu. Po večeři probíhala taktická porada, na které jsme si povídali o hodnocení hráčů a 
o různých situacích, sledovaly se i zápasy apod. Mezitím kluci trávili odpolední i večerní volno, 
hráli různé hry apod. Ostatní chodili spát postupně tak, aby byli fit na další den. Smutnou 
kaňkou tohoto turnaje byl zraněný Jan Dvořáček – kotníkový výron. Myslím si, že jsem svým 
výkonem a přístupem brněnský tým nezklamal. Jsem velmi spokojen s některými mladými 
hráči, kteří se dokázali ukázat – a určitě s nimi můžeme počítat i do budoucna. Pogratulovali 
jsme našim soupeřům. V sobotu 6. 5. poslední den na ligovém stadionu AEL FC ARENA LARISSA 
se hrálo finále řecký klub P.O.K ATÉNY – turecký klub ISTANBUL SK. P.O.K. ATÉNY vyhrály 
s Istanbulem 3:2. Istanbul vyhrával 0:2, ale nakonec se staly mistrem DCL ATÉNY. V neděli 7. 
5. dopoledne jsme odjeli a odletěli domů do ČR a do Brna, návrat do Brna proběhl ve 22:30 
hodin. Děkuji za splnění úkolů brněnským hráčům. Také děkuji osobně moc předsedovi SKN 
BRNO Bělohlávkovi a na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům.  

Zapsal předseda oddílu SKN Brno a trenér Radek Probošt 


