MISTROVSTVÍ ČR – SEMIFINÁLE – FSN 2014
14.června 2014 – 12:00 hodin na hřišti v Nymburku
SKN BRNO – I.PSKN PRAHA 2 : 1 (1 : 1)
Branky: 40 ́ Rybníček V., 84 ́ Gluch J. – 26 ́ Skorkovský M.
Žluté karty: 87 ́ Rybníček V. – 89 ́ Skorkovský M.
Červené karty: žádné
Diváků: 30
Sestava:
SKN Brno: Kuchař K. – Stehlík P., Zeman V., Malý M., David T., Jelínek L.,
Dvořáček J., Papoušek A., Osina J., Mundok T., Rybníček V.
Střídání: 21 ́ Šíma J. (David T.), 55 ́ Brandejský K. (Osina J.), 68 ́ Gluch J. (Mundok T.)
I. PSKN Praha: Šarf P. – Klein J., Ťulák M., Choijijljav E., Dotlačil L. - Džilič M.,
Skorkovský M., Sagula E., ,Žmolík L., Kulich P.
Střídání: 36 ́ Brabec L. (Žmolík L.), 74 ́ Slováček K. (Kulich P.)
Brněnští hráči i trenéři jsme jeli do Nymburka v klidu, hrát semifinále Mistrovství České
republiky neslyšících v kopané - FSN 2014 proti druhým české ligy I.PSKN PRAHA. Pro
brněnské družstvo to byl velmi důležitý zápas o postup do finále a proto jsme museli
vyhrát. Snažili jsme se a dostavil se komplet tým hráčů, až na tři hráče (Benda, Holý,
Mikula), kteří nedorazili z nějakých důvodů. Celkem jsme měli 14 brněnských hráčů a dva
funkcionáře. Sestavovali jsme tým hráčů, trenér, asistent a kapitán V. Zeman pozměnil z
jinou sestavu. Celý den počasí bylo chladné a vítr, zataženo a občas i pršelo, asi kolem
18°C. Přítomen byl předseda STK fotbalu Jiří Kolíska a místopředseda STK fotbalu
František Moučka, kteří kontrolovali registrační průkazy a vše bylo v pořádku. Zápas začal
ve 12:00 hodin. Byli přítomni tři rozhodčí, kteří normálně pískali. Hráli jsme na přírodní
trávě. Oba týmy se snažily dosáhnout bojové hry a předvést důležitý zápas. V prvním
poločase obě mužstva SKN Brno vs I.PSKN hrála rovnoměrné utkání. Až ve 26. minutě
zbytečně chybovala na právě straně brněnská obrana a záloha, pražský hráč Skorkovský
trefil do brněnské branky gól 0:1, který brankař Kuchař nemohl chytnout. Ve 40. minutě
Vojtěch Rybníček trefil konečně z pravého dalekého kopu asi 18 metrů gól na 1:1. Brno se
snažilo srovnat. Rozhodčí nařídil, první půle tak skončila 1:1. Při druhém poločase zápasu
jsme další příležitosti nevyužili. Nebezpeční I.PSKN Praha měl stále chuť zlepšovat
kombinaci a tlačit se do útoku a střelby. Oba týmy se bránili, protože soupeři se také
snažili jít do útoku tlačit, i když spíše se bránilo v obranném pásmu. I.PSKN se pak
nepovedla akce, konečně až v 84. minutě vedl po gólu náš brněnský tým, který trefil hráč
na hostování Glucha 2:1, nastoupil na pole až v 68. minutě. V tomto zápase jsme měli
převahu. Zbytek času jsme hráli pozorně, dokud rozhodčí neodpískal konec a zápas tak
skončil vítězstvím pro náš brněnský tým 2:1. Zápas jsme hráli bez problémů. Po ukončení
zápasu jsme se radovali, že budeme hrát ve finále 28. června 2014 v Olomouci proti
SKN Hradci Králové, který porazil ve druhém semifinále SSK Vítkovice 4:1. Celý
brněnský kolektiv i náhradnici podali výborné výkony, které jsme ještě neviděli. Za
nejlepšího brněnského hráče byl zvolen Adam Papoušek a pražského Michal Skorkovský.
Děkujeme všem brněnským hráčům za postup do finále. Finále se bude hrát v Olomouci
28. června 2014 v 13:30 hodin na hřišti FK Nové Sady, ulice lesní 4, Olomouc. Ale
brněnští hráči a funkcionáři jsme zklamani, že nepřijeli brněnští fanoušci !!!!!!. ŠKODA !!!!!.
Prosím příjedete a fandit v Olomouci na finále!!!!!.
Zapsal trenér Radek Probošt

