
Mistrovství ČR ČSNS - FSN jaro 2022
hřiště SK Chrlice  

6. kolo I 28.5.2022 I 11:00 I SKN BRNO - SSK VÍTKOVICE  

SKN BRNO - SSK VÍTKOVICE  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., Lištvan D. - Susedka Martin, Dvořáček J., Píš 
Marek, Matyáš J. - Rybníček V., Susedka Maroš
trenér Tydlačka D., vedoucí Brandejský K.
Střídání: 31´ Fellmann A. (Susedka Mš.), 45´ Zeman V. (Malý M.), 68´ Píš Michal (Dvořáček J.), 73´ 
Kuchař K. (Mikula D.), 88´ Šíma J. (Rybníček V.)
Nahradník  :   Jeřábek O.

SSK Vítkovice: Tomka L. - Holan J., Gloga P., Bajer J., Jankovič J. - Hartoš R., Továrek Š., Gajdošík T., 
Zbořil T. -  Hubáček A., Vodička O. 
trenér Hykl L., vedoucí Kunovjánek R.
Střídání: 90´ Homolka T. (Holan J.)
Náhradníci: Tomáš D., Vyzina J., Lavrovič Z., Turoň M.

TABULKA:

1. SSK VÍTKOVICE 36:7 18 bodů

2. SKN BRNO 39:8 12 bodů

3. TJ SLOVAN ZLÍN 10:36 3 body

4. I.PSKN PRAHA 7:41 3 body

VÝSLEDKY MČR - FSN 2021/2022
1. kolo  SSK Vítkovice - TJ Slovan Zlín 5:1 (2:1)
2. kolo  I.PSKN Praha - SSK Vítkovice 1:9 (0:5)
3. kolo  SSK Vítkovice - SKN Brno 2:1 (1:0)
4. kolo  TJ Slovan Zlín - SSK Vítkovice 1:7 (1:2)
5. kolo  SSK Vítkovice - I.PSKN Praha 9:0 (4:0)
6. kolo  SKN Brno - SSK Vítkovice 3:4 (0:2)

MISTŘI  SSK VÍTKOVICE  2021/2022  po 11 letech



HODNOCENÍ

Silná sestava vítkovických fotbalistů spolu s fanoušky jeli autobusem společně do Brna na

poslední zápas mistrovství ČR fotbalové soutěže neslyšících v sezóně 2021/2022, které se

konalo v sobotu 28.5.2022 na hřišti v Chrlicích. Hráči si uvědomovali před důležitým těžkým

zápasem s Brnem v boji o titul mistra, že nesmí prohrát, že Vítkovicím stačí remíza nebo

výhra. Brněnské mužstvo nám chtělo vrátit smolnou podzimní porážku. Naopak vítkovický

tým  chtěl  zastavit  dlouhou  sérii  mistrovských  titulů  SKN  Brno,  které  vyhrálo  FSN  už

posedmé za sebou v řadě a chce si přidat další osmý titul.

Sestava obou týmů před zápasem byla silná. Do 25 minuty to bylo velmi vyrovnané. Náš

brankář Tomka bravurně vyrazil brněnskou střelu, míč vyskočil na břevno, byl to neskutečný

zákrok jako by to bylo kouzlo. Brňané se dostávali do tlaku, naši obránci si je ovšem hlídali.

V 26.  minutě přihrál  Továrek do běhu Zbořilovi  a jeho střílený centr namířil  do branky,

nakonec  nádherná  rána  záložníka  Zbořila  poslala  do  vedení  Vítkovice  0:1.  Aktivnější

Vítkovické  družstvo  chtělo  přidat  další  gól.  Domácí  nebyli  schopni  vymanit  se  z  tlaku

Vítkovic, přesto se začaly pro ně rodit další šance, a bylo to čím dál tím víc pro Vítkovice

nebezpečnější. Útočník Vodička využil domácí chybu soupeře a v 31. minutě a zvýšil na 0:2,

divákům předvedl úchvatné gólové sólo.

Od  začátku  druhého  poločasu  brněnští  předvedli  velkou  změnu  v  sestavě,  a  to  již  v

zaběhlém rytmu hry.  Vítkovický záložník Zbořil  dostal  v 55. minutě červenou kartu kvůli

tomu, že povalil protihráče hráče v oblasti krku na zem a rozhodčí musel vběhnout do hry.

Brněnští hráči reagovali skandováním, aby Zbořila vyloučili ze hry. Zbořil řekl, že to neudělal

a že jen tlačil dlaněmi do protihráče. Kvůli tomu se vítkovičtí obávali, že díky tomu to bude

těžký zápas. Nebylo vůbec pro nás jednoduché hrát zápas v deseti hráčích. Krajní záložník

Hartoš s míčem udělal pěknou akci po pravé straně a přesnou přihrávkou na rozběhnutého

útočníka Továrka, který skóroval na 0:3. Brněnští hráči si více drželi míč a bránili. Bylo hodně

příležitostí  pro  gól,  což  zápas  hodně  zdramatizovalo  a  vyrovnalo  na  3:3,  po  našich

zbytečných  chybách  v  obraně  Vítkovic.  Vítkovičtí  fotbalisté  pak  silnou  vůlí  bránili  a

neumožnili brněnským hráčům další střelbu gólů. Chyběli ještě dva góly k titulu. Pak přišla

chyba brněnských hráčů, nechali vítkovického Hubáčka samotného na druhé straně a ten

nelenil  a  rozhodl  vítězným  gólem  3:4.  Když  rozhodčí  zapískal  konec  utkání,  vítkovičtí

fotbalisté si velkou radost z výhry užili společně se svými fanoušky. Neslyšící fotbalisté SSK

Vítkovice se konečně stali  mistry po 11 letech. Zvládli  to a zápas dotáhli  do konečného

vítězství. Je to neskutečná euforie! Nejlepšími hráči byli domácí Adam Papoušek a za hosty

Šimon  Továrek.  Hlavně  vítkovický  brankář  Tomka  několikrát  podržel  svůj  tým  v  zápase

skvělými zákroky a měl hodně práce. 



Vyhlášení vítězů, předávání medailí, předání pohárů a předání putovního poháru od STK - F

proběhlo po vítězném zápase. Místopředseda fotbalu Radek Probošt předal pohár vítěze

FSN  2021/2022  kapitánovi  Patrikovi  Glogovi  a  putovní  pohár  paní  předsedkyni  klubu

mistrovského týmu Marcele Hyklové a ta předala se slzami v očích vítkovickým hráčům.

Oba dva pohár drželi a šli za hráči a všichni společně s velkou radostí bouchali šampaňské, a

to teklo proudem. Nikdy nezapomeneme na to, jak jsme toto vítězství v Brně oslavili a užili

si ho.

zapsal hráč Jakub Bajer SSK Vítkovice



ROZHOVOR:

„Musím se přiznat, že jsem dlouho snil, abychom dokázali zvednout trofej za FSN po dlouhé

době. Sen se stal realitou. Dal jsem klubu SSK Vítkovice neslyšící slib, že to dotáhnu až do

finále a že jednou vyhrajeme. Dodržel jsem slib a musím poděkovat spoluhráčům a klubu za

úžasnou sezónu, dotáhli jsme to se mnou až do finále a věřili ve mě. Bez nich by to nebylo

ono. Naši spoluhráči odvedli skvělou hru a perfektní výkon. Musím všem kluky pochválit, že

to nevzdali a bojovali až do poslední minuty. Taky chci poděkovat fanouškům, kteří nás přišli

podporovat, ale vytvořili i skvělou atmosféru. Ještě jednou Všem děkuji za úžasnou sezónu,”

hodnotil po zápase vítkovický kapitán Patrik Gloga.

„SSK Vítkovice se v roce 2022 stalo mistry. Naposledy to bylo před 11 lety. Byl jsem v této

době mladý a tým, který se skládal z hráčů před 11 lety, tak ani jeden hráč už v současné

době nehraje. V té době jsme neměli žádné mladé hráče, proto Brno stále vyhrávalo. Nyní

máme další  nové mladé hráče a  dokázali  jsme Brno zastavit.  Jsme mistři!  Zápas  to byl

vyrovnaný a tvrdý. Jsem spokojený.“ řekl vítkovický hráč Jaroslav Holan.

„Chci  poděkovat  panu  předsedovi  Zvolánkovi  za  sehnání  autobusu,  fanouškům,  kteří

podpořili  své hráče a hlavně fotbalistům za obrovskou bojovnost  a získání  titulu mistra

2022, na který jsme čekali 11 let. Tým se opravdu velice zlepšil. Moc bych si přála, aby příští

rok získali  opět titul, byl by to pro mě krásný dárek k 60. narozeninám.“Řekla vítkovická

předsedkyně paní Marcela Hyklová. 


	Mistrovství ČR ČSNS - FSN jaro 2022

