
 

MISTROVSTVÍ ČR – FINÁLE – FSN 2012 
30. června 2012 – 13:45 hodin v Hradci Králové - Stěžery 

 

I.PSKN PRAHA – SKN BRNO 1 : 2 (1 : 0) 
   
Branky: 33‘ Klein J. - 72‘ Mikula D., 76‘ Dvořáček J. 
Žluté karty: 30‘ Brabec M., 31‘ Várka J., 83‘ Skorkovský M., 87‘Choijijljav E. – 37‘ Stehlík P. 
Červené karty: žádné  
Diváků: 100 

Sestava: 
I.PSKN Praha: Slováček K. - Bovkun S., Várka J., Ťulák M., Sagula E. - Žmolík L., Choijijljav E., 
Skorovský M., Džilič M. - Brabec M., Klein J.  
Střídání: 80‘ Kulich P. (Žmolík L.) 
 
SKN Brno: Kuchař K. - Stehlík P., Zeman V., Malý M., Osina J. - Světinský L., Mikula D., Dvořáček J., 
Zrnečko M. - Fellmann A., Holý D. 
Střídání: 68‘ Veselý J. (Zrnečko M.) 
Náhradnicí: Šíma J., Adamík J., Novák M 
 
Brněnští hráči i trenéři a předseda SKN Brno Jiří Bělohlávek jsme jeli do Hradce Králové – Stěžery v 
klidu, hrát finále v Mistrovství České republiky neslyšících kopané - FSN 2012: I.PSKN PRAHA – SKN 
BRNO. V roce 2007 jsme hráli finále a prohráli jsme s Plzní v prodloužení 2:1. Nestali jsme se dlouhých 
16 let mistry, naposledy v roce 1996.  Celý den bylo vedro 34 stupňů a ve stínu bylo dusno. Zápas 
začal ve 13:45hodin. Byli přítomni tři rozhodčí, kteří normálně pískali. Přítomen byl člen STK fotbalu 
Petr Pochop, protože místopředseda STK fotbalu František Moučka je na dovolené. Kontrolovali 
registrační průkazy a vše bylo v pořádku.  Hráli jsme na přírodní trávě, hřiště bylo pěkné, měkké a 
upravené. Ve finále jsme měli kompletní sestavu hráčů, dva hráči se omluvili z různých důvodů. 
Vojtěch Rybníček nemůže hrát, protože byl na operaci kolena, tak mi asistoval. Já, asistent Vojtěch 
Rybníček a kapitán V. Zeman jsme se dobře připravili a sestavovali tým na hřišti. Oba týmy se snažily 
dosáhnout nejlepšího výkonu a předvést krásný zápas. Od začátku jsme měli hodně šancí. Až v 33. 
minutě zbytečně chybovala naše obrana, pražský hráč Klein trefil do brněnské branky 1:0. Při zápase 
jsme další příležitosti nevyužili. Ve 40. minutě D. Holý krásně zpracoval míč, ale bohužel střelil vedle. 
V první půli jsme prohrávali 1:0. V 68. minutě Jan Veselý vystřídal M. Zrnečka. V tomto zápase jsme 
měli převahu. Pražský hráč fauloval D. Holého, došlo k trestnému kopu a v 72. minutě Daniel Mikula 
trefil konečně z trestného kopu k pravé tyči gól na 1:1. V 76. minutě Jan Dvořáček krásně vystřelil na 
velkém vápně z 16 metrů přímo k pravé tyči a konečně byl stav 1:2. Utkání skončilo naším vítězstvím 
1:2. Zápas jsme hráli bez problémů, ale rozhodčí ukázal hodně karet – 5 (4x Praha, 1x Brno). Hráli 
jsme ve finále suverénní fotbal s vrcholovými výkony jako kvalitní reprezentační celek!!!!!. Opravdu 
se nám moc líbilo hrát ve finále mistrovství neslyšících, ale celých 90 minut zápasu se hrálo jako 
v tropickém podnebí. Za nejlepší pražské hráče byli zvolení M. Brabec a M. Skorkovský, brněnské 
hráče V. Zeman a D. Holý, ale samozřejmě celý brněnský kolektiv i náhradnicí podali výborné výkony, 
které jsme ještě neviděli. Je to krásný pocit a zasloužená výhra. Po ukončení zápasu jsme se radovali, 
slavili titul mistra ČESKÉ REPUBLIKY NESLYŠÍCÍCH KOPANÉ 2012. Proběhlo vyhlášení vítězů a 
předávání medailí a pohárů. Naši Brněnští si pořád vychutnávali vítězství. Celá akce byla vynikající, na 

hřišti bylo asi přes sto diváků, takže máme krásné vzpomínky na radostné vítězství. Po dlouhé 
době - 16 letech čekání (naposled 1996) jsme konečně získali titul mistra ČR ve fotbalu a 
celkem popáté 1993, 1994, 1995, 1996 a 2012. Děkujeme všem brněnským fanouškům za 
podporu!!!!!!!. Ve výboru SKN Brno budeme organizovat a dohodneme termíny dalších setkání. 
Těším se na týmy.                                                                                                         

                                                                                                                 
 Zapsal trenér Radek Probošt                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                   


