
              HODNOCENÍ 

    VZPOMÍNKY FOTBALOVÉ ZÁŽITKY - STARŠÍ PÁNI 
       25. 5. 2019 na hřišti NMŠK 1922 v Bratislavě, Trnavská cesta 33/a 

 

 

NMŠK 1922 BRATISLAVA  -  SKN BRNO 7 : 1 (4 : 1) 

Branky:  Tydlačka Daniel 

Žluté karty: žádné 

Červené karty: žádné 

Diváků: 40 

Sestava: 

SKN BRNO: Ryšánek Jan – Mazuch Petr, Jurka Antonín, Píš Marián, Barták Pavel, Lištvan Peter, Tydlačka 

Daniel, Probošt Radek, Valihrach Josef, Rada Václav, Matuškovič Aleš 

Střídání hokejová: Jungmann Jiří, Lednický Roman, Málik Dušan 

 

V sobotu 25. května 201 NMŠK 1922 Bratislava pozvala klub SKN Brno při příležitosti 72. výročí založení 

Sportovního klubu neslyšících v Bratislavě (vzpomínkový zápas). Domlouvali jsme se emailem s předsedou 

Ladislavem Hlavatým na vhodném termínu, nakonec jsme se dohodli na sobotě 25. 5. 2019. Brněnští 

„gardáci“ cestovali do Bratislavy. Na stejném vzpomínkovém hřišti jsme měli 14 hráčů. Někteří hráči se 

omluvili. Hrálo se na přírodní trávě, která byla měkká a upravená. Pořadatelé i organizace byla dobře 

zvládnutá, zajištěno hřiště i občerstvení. Výkop začal ve 13hod. a po celou dobu zápasu nám přálo krásné 

slunné počasí. Přítomný byl jen jeden domácí rozhodčí a dva pomezní rozhodčí, tak jsme se dohodli. Se 

soupeřem jsme se domluvili, že se bude hrát 2 x 45 minut, ale po přestávce jsme změnili plány a ve druhém 

poločase jsme hráli zápas jen 35 minut. Samozřejmě jsme se střídali v intervalech jako při hokeji. Brněnští 

nejprve vedli 0:1, ale do přestávky jsme prohrávali 4:1. Už jsme neměli tempo a ve druhém poločase 

bratislavští hráli lépe a nakonec jasně vyhráli 7:1. Brněnští nezvládali hru a až do konce utkání. Divákům, 

kteří se ve slunečném počasí dobře bavili, to ale nebylo líto. Hráči absolvovali po závěrečném hvizdu také 

penaltový rozstřel. Ať už utkání skončilo jakkoliv, nejdůležitějším výsledkem bylo, že se přítomní dobře 

pobavili, získali památeční fotografie a že se nikdo nezranil. Hlavní bylo, že celá akce proběhla v pořádku. 

Také jsme poděkovali divákům, že fandili, zavzpomínali si na staré časy a setkali se s přáteli.   

 

zapsal Radek Probošt 

 


