
HODNOCENÍ 
přátelský zápas neslyšících ve fotbale 2012 

       25. 8. 2012 – 14:30 hodin 
Hříště – SK MOTORLET, Butovická 592/35 

 

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO   2 : 2 (0 : 2) 
 
Branky: 59´ Stojan L. z penalty, 85´ Brabec M. – 15´ a 39´ Rac K.   
Žluté karty: žádné 
Červené karty: žádné  
Diváků: 70 
 
Sestava:  
Česká republika: Slováček Kryštof – Gajdošík Tomáš, Nelhybel Petr, Fišer Jiří, Ťulák Martin – 
Brož Tomáš, Stojan Luboš, Němec Marek, Brabec Michal – Hubáček Andreas, Fellmann Adam  
Střídání modelové: Holan Jaroslav, Zbořil Tomáš, Zeman Vítězslav, Malý Miloš  
 
Slovensko: Boňa Eugen – Mlady Martin, Foltýn Martin, Štefanišín Rastislav, Vrablík Ladislav – 
Crkovský Jan, Palička Robert, Vahovský Matěj, Vahovský Jozef, Haister Samuel – Rac Kristian  
 

Na přátelské utkání ve fotbale přijel do Prahy tým ze Slovenska. Měli málo hráčů jenom 10, a 
proto nás poprosili, aby jeden náš český hráč hrál za Slovensko. Na hřišti byli tři delegovaní 
rozhodčí. Zápas začal ve 14:30 hodin. Během zápasu bylo počasí polojasné až později bylo 
zataženo. Na hřišti jsme měli 15 hráčů, dva trenéry, vedoucí reprezentace, maséra a 
předsedu STK F. Hráli jsme na přírodní trávě. Odpoledne za mírně teplejšího počasí se hrál 
pro diváka pohledný fotbal. Od začátku zápasu jsme měli hodně převahu a mohli jsme dávat 
góly. O výsledku Slovenska se rozhodlo v 15. minutě a 39. minutě prvního poločasu 0 : 2.  
Slovenský hráč využil situace a kopl obloukem míč na naši branku, brankař míč vyrazil a ten 
se odrazil od tyče. Naše obrana nestačila odkopnout míč. Slovenský hráč se blýskl, vystřelil 
na 0:1. V pravé a střední obraně jsme zbytečně chybovali a nahrávali na našeho brankáře. 
Špatně jsme drželi míč a pak měl slovenský hráč výhodu a kopl míč do naší prázdné branky. 
V prvním poločase jsme prohrávali 0 : 2. Náš tým se snažil skórovat, ale to se nepovedlo. Po 
poločase hrál náš tým v relativně solidním tempu, náš brankář neměl mnoho práce. V 59. 
minutě Luboš Stojan dal gól z penalty. V 85. minutě Michal Brabec trefil konečně z trestného 
kopu k pravé tyči gól na 2:2.  Do konce zápasu jsme měli hodně velkou převahu a chtěli 
vyhrát, ale nepodařilo se to. Měli jsme víc běhat, přihrávat a málo jsme stříleli na branku. 
Diváci a trenéři neviděli zrovna pěkný fotbal. Celkový průběh zápasu nebyl dobrý. Utkání se 
hrálo bez problému. Poděkovali jsme za pomoc pořadatelům, funkcionářům a také divákům.                                   
                                          

                    Zapsal trenér Radek Probošt     

 

 

        


