
 

 

TISKOVKA v Neveklově - 9.12.2022 

 

Soupeř Tenisáci Benešov původní termín před Mistrovstvím Evropy v Itálii zrušil z důvodu 

nemoci. Za omluvu reprezentantům termín navrhli na prosinec a to s tím, že se o všechno 

postarají (Zázemí, rozhodčí atd.). Česká futsalová reprezentace souhlasila a pro tento 

přátelský zápas chtěla vyzkoušet řadu nových hráčů. Díky kvalifikaci MČR, která se 

uskutečnila v listopadu v Ostravě a v Pardubicích, kde vedení vybralo pár nováčků + hráče, 

kteří v tom týmu už v minulosti působili.  

 

Nominovali jsme tyto hráče na přátelské utkání - Minarik, Tomka - Benda, Fellmann, 

Dvořáček, Gloga, Chalupa, Hamburg, Skorkovský. 

 

V pátek večer dne 9. prosince 2022 měla reprezentace sraz u haly SH Neveklov. Půl šesté 

byli reprezentanti ve svých tréninkových oblečení a šli se rozcvičit. V 18:15 přátelský zápas 

začal. Náš kapitán se Benda se po krásné akci dostal ke střele a byl z toho krásný gól. Za 8 

minut přišla další skvěla akce, kterou proměnil Fellmann na 2:0. Na hřiště jsme poslali 

nováčky aby okusili atmosféru a získali zkušenosti. Byli tam některé chyby, pohyb u hráčů 

nebyl správný, nerozuměli si, nevěděli kam nabíhat a mužstvo touhle výhodou mužstvo 

dokázalo do prvního poločasu výsledek otočit z 2:0 na 2:3. Přišla pauza 10 minutách, kde 

vedení mělo co řádně vysvětlovat a hráči byli do druhé poločasu víc namotivovanější. Ve 

druhém poločase se naši dokázali sebrat a dali 3 goly v řadě, kde byl rázem výsledek 5:3 

pro naše. O branky se postaral Gloga, Dvoráček a Skorkovský. Soupeři nezbývalo nic jiného 

než zkusit přesilovou hru, naši se snažili po celou tu dobu důkladně bránit. Byla tam vidět 

nejistota v našich, tak se vedení rozhodlo pro TIMEOUT a vysvětlit jim jaké mají být jejich 

pozice a v jakých situacích se vyvarovat chyb. Česká reprezentace sice 1 gol obdržela, ale 

po zbytek zápasů už to skvělě obránili. Stav tedy skončit 5:4 ve prospěch České 

reprezentace neslyšících. 

Chtěli bychom poděkovat soupeři Tenisáci Benešov, za zařízení haly a naším neslyšícím 

klubům, že jsme mohli vyzkoušet jejích nové tváře na zkoušku. Další přátelský zápas bude v 

lednu v roce 2023. 

 

Tenisáci Benešov - Česká republika  4:5 (3:2) 

 

Branky: 2” Benda, 11” Fellmann, 24” Skorkovský, 31” Dvoráček, 33” Gloga 

 

Sestava ČR: Tomka (1.pol), Minarik (2.pol) - Benda “C”, Chalupa D., Fellmann, Skorkovský 

- Gloga, Dvoráček, Hamburg 

 

 

 

 



 


