
 

 

 

Mistrovství ČR – FSN 2022 – 6. kolo 
28. května 2022 – 11:00 hodin – v Brně – Chrlicích 

SKN BRNO – SSK VÍTKOVICE DEAF  3 : 4 (0 : 2) 

Branky: 73´ Susedka Martin, 78´ Benda L., 82´ Rybníček V. – 26‘ Zbořil T., 31‘ Vodička O., 65‘ Továrek 
Š., 86‘ Hubáček A. 
Žluté karty: 33‘ Fellmann A., 58‘ Lištvan D. – 42‘ Holan J., 65‘ Továrek Š.  
Červené karty: 55‘ Zbořil T.  

Diváků: 100 

Sestava:  
SKN Brno: Mikula D. – Malý M., Papoušek A., Benda L., V., Lištvan D. – Susedka Martin., Dvořáček J., 
Píš Marek, Matyáš J. – Rybníček V., Susedka Maroš.  
Střídání: 31‘ Fellmann A. (Susedka Mš.), 45‘ Zeman V. (Malý), 68‘ Píš Michal (Dvořáček), 73‘ Kuchař K. 
(Mikula), 88‘ Šíma J. (Rybníček)  
 
SSK Vítkovice deaf: Tomka L. – Holan J., Gloga P., Jankovič J., Bajer J. – Zbořil T., Hubáček A., Gajdošík 
T., Hartoš R – Továrek Š., Vodička O.  
Střídání: 90´ Homolka T. (Holan) 
 
SKN Brno uspořádalo v sobotu v sobotu 28. května od 11:00 na domácí půdě v Chrlicích, na přírodní 
trávě ligové utkání ve fotbale mezi týmy SKN Brno a SSK Vítkovice. Zároveň to byl i poslední zápas MČR 
– FSN 2022 a rovnou rozhodující zápas o titul. Obě mužstva se řádně dostavila, rovněž byli přítomni tři 
rozhodčí a delegát Radek Probošt. Pro brněnské mužstvo to byl velmi důležitý zápas a věděli, že musejí 
pouze vyhrát, a to ještě minimálně o 2 branky, aby se mohli stát mistrem FSN 2022. Naopak pro tým z 
Vítkovic stačila pouze remíza nebo prohra o 1 branku k mistrovskému titulu. Na zápas přišlo 20 
brněnských hráčů, takže bylo pro mě těžké sestavit jedenáctku, která vyběhne na hřiště od prvních 
minut.  Dokonce jsem musel dva hráče poslat na tribunu a pomáhali dělat pořadatele utkání. Na zápase 
bylo pěkné počasí a foukal studený vítr. V prvním poločase jsme chybovali v obraně a Vítkovičtí nás ke 
konci prvního poločasu takto potrestali dvěma brankami na skóre 0:2. První gól dal vítkovický T. Zbořil 
a druhý vítkovický O. Vodička. V první půli jsme prohrávali 0:2. Naši kluci hráli moc špatně, byla znát 
nervozita a tíha důležitosti tohoto zápasu. Měli jsme hodně šancí, které jsme nevyužili. Trenéři museli 
měnit sestavou a někoho vystřídat. Do druhého poločasu jsme šli s cílem vystřelit co nejdříve korigující 
branku a zdramatizovat tak zápas. Branka padla až v 65 minutě Š.  Továrek, který dal zas do brněnské 
branky. Skóre na tabuli už svítilo 0:3 a pro nás už se to nevyvíjelo dobře. My jsme se samozřejmě 
nevzdávali a museli jsme vstřelit 5 branek. Konečně náš střelecký půst ukončil Martin Susedka a dal gól 
na 1:3. Vlilo to týmu novou energii, dále jsme se snažili o další branky, kterou nakonec vystřelil L. Benda 
druhým gólem a korigoval na 2:3. Této brance předcházela pěkná přihrávka od A. Papouška. Začali 
jsme se ještě více tlačit do útoku. Vyústilo to vyrovnávací brankou, kterou dal V. Rybníček a srovnal 
stav zápasu na 3:3. Zbývali nám zhruba 5 minut k tomu, abychom tento zápas úplně otočili, zbývali nám 
samozřejmě ještě 2 branky k titulu a my byli v neustálém tlaku. Bohužel pro nás v 86. minutě A. 
Hubáček dostal přihrávku ze zálohy a šel sám na brankáře. Chladnokrevně proměnil a dal nám gól na 
3:4, který byl zbytečný. Pro náš tým to byla velká studená sprcha ke konci zápasu, kdy jsme tlačili 
soupeře. Nakonec jsme prohráli 3:4. Na hřišti jsme sice měli po celém zápase neustálou převahu, ale 
špatný vstup do zápasu, špatné řešení finálních situací, které bylo znát na našem nedobrém 
počátečním výkonu v prvním poločase. Úvod zápasu jsme hodně protrpěli a stálo nás to vítězství. Zápas 
se mi moc líbil, celkový průběh zápasu byl dobrý. Utkání se odehrálo bez problémů. Hráči a realizační 
tým byl samozřejmě zklamaní a smutní. Nejlepším domácím hráčem se stal Adam Papoušek a z hostů 
Šimon Továrek. Proběhlo vyhlášení vítězů a předávání medailí, pohárů a putovního poháru od STK F.,  



 
 
který jsem předal pí. Hyklové, předsedkyní klubu mistrovského týmu a ta to předala všem hráčům SSK 
VÍTKOVICE DEAF, kteří získali konečně zlatou medaili, kterou naposledy získali v roce 2011 a stali se 
tak po 11 letech konečně mistrem MČR FSN 2021/2022. Poděkování patří i vedení klubu SK Brno – 
Chrlice, které nám poskytlo travnaté hřiště. Děkujeme brněnským a vítkovickým fanouškům. SKN BRNO 
bohužel neobhájilo zlatou medaili a skončila jim dlouhá série mistrovských titulů od roku 2012 v řadě. 
Celkem jich mají jedenáct a dvanáctý teď nepřidali a obsadili letos 2 místo. Pokusíme se vyhrát příští 
rok. (roky našeho vítězství a mistrovská série od roku 2012: 1993, 1994, 1995, 1996, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017,2018. V roce 2019/2020, 2020/2021 mistr nebyl vyhlášen kvůli covidu – 19.) 

zapsal Radek Probošt 

 

 


