
SK Neslyšících Plzeň – oddíl kopané 

Hodnocení o utkaní 

7.kolo FSN v termínu 19.června 2010 v 13hod na hříští TJ KOŠUTKA Plzeň 

SK Neslyšících Plzeň  -  1.PSKN Praha  3 : 1 ( 2:0 ) 

Branky: 12min 1-0 Pavlík,28min 2-0 Blasczyk J.,50min 2-1 Sagula,70 min 3-1 Gina S. z penalty  

ŽK:1-2,ČK:0-0,30 diváků   

Sestava : Plzeň – Chalupa D.-Crkovský,Blasczyk J.,Blasczyk M.,Železný(46min Brandl)-Ziegler(80   

                               Chalupa T.),Fous F.,Rezáč,Brekler – Gina Š.,Pavlík (85min Vaň)  

                Praha – Kulich – Volf,Porteleky,Fuka,Várka,Sagula,Kučaba,Sajchna,Eichler(80min                 

                              Chromý),Tůma,Džilič  

Dne 19.června 2010 sešli se všichni domácí i hosté v pořádku  a v tom byl přítomen předseda STK – 

kopané,že je vedoucí mužstva hostující mužstva. A akorát domácí pořadatelé čekali na rozhodčí,pak jsme 

volali mu komisi rozhodčí – Plzeň a nás se omlouval a pak my museli volat na náhradního,že nakonec blízko 

bydlel,takže přišel skoro 10min před zápasem,ale jenom jeden. A pak domluvili s hostujícím mužstvem o 

asistenti rozhodčí a přihlásili sami domácí Ištok a Šink.   A zapas se konal trošku pozdě o 5min. A začali hned 

dobře domácí,že  hráli kombinačně a hosté přišli jen s oslabeným mužstvem bez 3 reprezentantů ČR . A už 

12min po dorážku přímého kopu vstřelil Pavlík na 1:0. Pak dáli bojovali domácí i hosté vyrovnaně,hosté se 

měli břevna,že vstřelil z dálky před šestnáctkou útočník. A zvyšoval náš stoper Blasczyk J. hlavičkou po 

rohovém kopu na 2:0. A držel do konce 1.poločasu. Po 2.poločase domácí se trošku změnili,že se 

střídali,kvůli náš obránce měl zraněný. A už  50min snížili hosté na 1:2 po ospalé domácí obrany,že zblízka 

střelil po úniku útočníka.   A pak hráli obě stejně bojovně a několik krát že měli hosté i domácí sólo na 

brankáře a nedali branku. v 70min proměnil náš útočník Gina Š penaltu na 3:1. A Pražáci trošku zvýšili na 

rychlost  a několikrát střelil z dálky a většinou dobře chytili náš gólman. A drželi stejné skoré do konce 

zápasu. A konečně máme první body  po 7.kole !!!!! .    

 

 

          Dne 20.6.2010                                                                                                              Psal Šink  

                                                                                                                                         

                                                                                                                                      

 

 


