
Mistrovství ČR ČSNS - FSN jaro 2022
hřiště SK Ostrava Lhotka  

5. kolo I 8.5.2022 I 12:00 I SSK VÍTKOVICE – I.PSKN PRAHA  

SSK VÍTKOVICE – I.PSKN PRAHA 9:0 (4:0)
Branky: 24´, 45´ a 52´ Vodička O., 57´, 62´ a 72´Altman P., 30´ a 48´Gajdošík T.,  29´ Bajer
Žluté karty: nikdo
Červené karty: nikdo
Diváků: 40

Sestava: 
SSK Vítkovice: Tomka L. - Lavrovič Z., Jankovič J., Bajer J., Homolka T. - Holan J., Hubáček A., 
Gajdošík T., Vyzina J. - Vodička O., Tomáš D.
trenér Hartoš R., asistent Hykl L., vedoucí Kunovjánek R.
Střídání: 52´ Altman P. (Lavrovič Z.), 52´ Korený J. (Tomáš D.), 73´ Vavrečka M. (Homolka J.), 78´ 
Turoň M. (Vodička O.)

I.PSKN Praha: Novák M. - Frišman M., Tomica M., Skorkovský M., Let P. - Starý D., Braneac M., 
Choijiljav E., Stránský S. - Hromas J., Hamburg L. 
trenér Žmolík L., vedoucí Mejzrová J.
Střídání: 57´ Svozil R. (Frišman M.), 57´ Kratochvíl F. (Starý D.), 85´ Kratochvíl L. (Hromas J.)
Nahradník  :   Klein J.

HODNOCENÍ

Páté utkání mezi Vítkovicemi a Prahou se odehrálo v neděli 8.5.2022 na státní svátek od 12 hodin

za krásného počasí na travnatém hřišti SK Ostrava Lhotka a za účastí tří delegovaných rozhodčích.

Vítkovicím chyběli  3 hráči,  na hřiště do sestavy se nedostali.  Na obou dvou stranách do 23.

minuty  bylo  vyrovnáno,  oba  týmy  měly  nějaké  šance,  až  na  jeden  gól  ani  nespadlo.

Domácí si nevypracovali žádnou šanci a nemohli se prosadit a dostat se do klidu. Skóre

otevřel  ve 24.  minutě útočník  Vodička a ujal  se do vedení  1:0.  Brankář  Tomka poslal

dlouhým odkopem, povedla se přihrávka na útočníka Vodičku, Gajdošík se probíjel  do

vápna po hezké kombinační akci Vodičky, ale Gajdošíkova střela šla vysoko nad břevno

před blízkou brankou úplně ke kousku. Pražský kapitán Braneac se z dálky trefil parádně,

domácí brankář vyrazil rukou míč na břevno, byla to hezká rána. Vodička parádně našel

Bajera, ten v tutovce hlavičkoval a zvyšoval na 2:0. Gajdošík skóroval 3:0 ve 30. minutě,

který napravil. Před koncem prvního poločasu se prosadil Vodička, kterému míč letěl do



branky přes vzduch. První poločas skončil za stav 4:0 pro Vítkovice. Po přestávce přesnou

ranou k brance zvýšil Gajdošík na 5:0 po hezké nahrávce Holana. V 52. minutě opět přidal

Vodička, který se blýskl hattrickem. Mladík Altman v 52. minutě střídal a nasázel tři góly

hned za druhý poločas a zaznamenal svůj premiérový hattrick ve vítkovickém dresu ve

fotbalové  soutěži  neslyšících.  Domácí  mohl  skončit  10:0,  když  Jankovič  neproměnil

penaltu,  míč  ale  trefil  tyč.  Vyzina  měl  zajímavou  příležitost  do  akce,  ale  jeho  střela

rozezvučela tyč. Pražané se s mladými kluky snažili  asi 15 minut před koncem utkání,

navíc chtěli zesílit a dávat gól. Dokázali získat ještě nějakou standardní situaci nebo brejk,

který by mohli zakončit gólem. Domácí je ubránili a nepouštěli v podstatě do inkasované

góly, navíc brankář Tomka podržel a vychytal čisté konto. Vitkovíčtí už neměli sílu dotlačit

to do další brankové příležitostí. Modrobílí fotbalisté si s chutí zastříleli a zvítězili vysoko

9:0. Nejlepšími hráči byli domácí Ondřej Vodička a za hosty Martin Braneac.

zapsal hráč Jakub Bajer SSK Vítkovice
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