
HODNOCENÍ - EVROPSKÉ LIGY NESLYŠÍCÍCH (DCL)  OD 26. 5. – DO 27. 5. 2018 V MILÁNĚ V ITÁLII Ve dnech 26. května – 27. května 2018 začal v italském městě Miláno 11. ročník Evropské ligy neslyšících ve fotbale (DEAF CHAMPIONS LEAGUE – zkr. DCL). Do Italského Milána postoupilo 15 nejlepších týmů z evropských států. V naší výpravě bylo 22 brněnských fotbalových hráčů a 6 členů doprovodu. Brněnští hráči Lukáš Benda, Tomáš David, Jan Dvořáček, Michal Gábor, Mário Horniak, Lubomír Jelínek, Kamil Kuchař, David Lištvan, Miloš Malý, Jakub Matyáš, Daniel Mikula, Miroslav Novák, Adam Papoušek, Marek Píš, Michal Píš, Filip Skýpala, Petr Stehlík, Ladislav Světinský, Maroš Susedka, Martin Susedka, Jan Šíma, Vítězslav Zeman a doprovod Marek Bednařík (trenér), Vojtěch Rybníček (asistent trenéra), Daniel Tydlačka (kustod), Milan Sklenák (zdravotník), Jiří Bělohlávek (předseda SKN BRNO) a Radek Probošt (delegát). Do Itálie jely tři skupiny.  První skupina: v sobotu 26. 5. připravovala v klubu Vodova ulice 35 všechny fotbalové věci. Hráč Lukáš Benda přijel z Velkého Meziříčí přímo do Brna do klubu a pak všechny fotbalové věci dali do mikrobusu. S mikrobusem z Brna odjeli 11 hodin. Mikrobusem jeli jen čtyři hráči: Lukáš Benda, Marek Bednařík, Lubomír Jelínek a Jan Dvořáček. Dojeli v pořádku až do Milána. Druhá skupina: z Brna v sobotu 26. 5. o půl dvanácté dopoledne odjela autobusem (Flixbus) do Prahy přímo na letiště, kde měla naše výprava sraz. V 17:45 hod měl být odlet.  Po 40 minutách zpoždění jsme odletěli do Italského Milána. Následovala další cesta asi 40 km z letiště mikrobusem do hotelu DA VINCI, kde jsme byli ubytování, a kde se o nás dobře starali pracovnici organizace DCL – TRANSPORT. Brněnští hráči a vedoucí se zúčastnili podruhé velkého turnaje evropské ligy neslyšících. 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 měl zrovna chuť. K dispozici byl také dostatek vody. Teplota byla kolem 25–29 stupňů, také hodně déšť. V neděli 27. 5. jsme nemohli trénovat, organizační problémy kvůli zpoždění letadel. Třetí skupina Mário Horniak měl odletět zvlášť z Bratislavy,  (z pracovních důvodů) až v nedělí 27. 5.  Ale letadlo společnosti Ryanair mělo  z technického důvodu 8 hodin zpoždění.. Mělo být v Miláně v 13:35 hod, přistálo v Miláně  však až v 21:30 hod.                                                                                   Zapsal Radek Probošt         



         



DRUHÉ HODNOCENÍ EVROPSKÉ LIGY NESLYŠÍCÍCH (DCL) V MILÁNĚ V ITÁLII OD 28. 5. – DO 3. 6. 2018  V pondělí 28. května v 15 hodin odpoledne jsme nastoupili ke svému prvnímu utkání s anglickým klubem DONCASTER. Úvod se nám nepodařil a první zápas jsme prohráli vysoko 6:0. Neměli jsme radost. V úterý 29. 5. ve večerní 18. hodině jsme nastoupili s italským klubem Turín, zase jsme prohráli 1:0. Chtěli jsme si zasloužit postup ze skupiny a nakonec jsme ve skupině ,,D´´ nepostoupili, a brali jsme poslední místo. Ve skupině postoupily dva týmy anglický DONCASTER a italský TURÍN. SKN Brno hrálo o 9. - 12. místo. Ve čtvrtek 31. 5. jsme nastoupili proti anglickému klubu BARNET D.C.F. Jsem rád, že přijeli z Prahy do Milána předseda STK fotbalu Jiří Kolíska a STK F média Jan Crkovský a ohlédli se fotbal. Bojovali jsme, ale nakonec jsme prohráli 6:5. Čekal nás další zápas o 11. – 12. místo, soupeř – zase anglický klub FULHAM. V pátek 1. 6. jsme se utkali dopoledne v 10:30 hodin a po špatném výkonu jsme zase prohráli vysoko 7:0. Byli jsme hodně zklamaní, že jsme nemohli hrát o úspěšnější umístění. Skončili jsme celkově na 12. místě, které je pro náš tým SKN Brno neúspěšné. Byla to druhá 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. Nejsme velmi spokojen s některými mladými hráči, kteří se nedokázali ukázat – a určitě se s nimi můžeme na příště připravit i do budoucna. V sobotu 2. 6. poslední den na stadionu Stadium BREDA Via XX Settembre, 162 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MILANO) se hrálo finále anglický klub DONCASTER D.T.F.C. –  řecký klub P.O.K ATÉNY. P.O.K. ATÉNY vyhrály s Doncasterem 2:0, se staly mistrem DCL 2018. My jako klub jsme obdrželi pohár FAIR PLAY, za to, že jsme hráli slušně a měli jsme málo žlutých karet. V neděli 3. 6. odpoledne jsme odjeli z hotelu na letišti a odletěli domů do ČR a do Brna, návrat do Brna proběhl ráno v 2:30 hodin. Děkuji za splnění úkolů brněnským hráčům. Také děkuji osobně moc předsedovi SKN BRNO panu Bělohlávkovi a na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům a HIT HIT. 1. P.O.K Athény (Řecko) 2. Doncaster D.T.F.C. (Anglie)  3. Istanbul Sessizler (Turecko)  4. C.S.S.M. Paris (Francie)  5. C.D.S. Huelva (Španělsko)  6. C.S.S. Reims (Francie)  7. G.T.S.V. Essen (Německo)  8. A.D. G.S.S. Torino (Itálie)  9. A.O.K. Athény (Řecko)  10. Barnet D.F.C. (Anglie) 11. Fulham D.F.C. (Anglie)  12. S.K.N. Brno (Česko)  - A.S.S. Lyon * (Francie) - nepřijeli - F.C. Alania Vladikavkaz * (Rusko) - nepřijeli  - Zebre Charleroi * (Belgie) - nepřijeli Zapsal vedoucí oddílu SKN Brno a delegát Radek Probošt 


