TISKOVÁ ZPRÁVA
Přátelské turnaj třizemí v Dánsku, Golejele, 25. - 27. 3. 2022

V pátek 25. 3. dopoledne se celý futsalový tým sešel na letišti Václava Havla v Praze.
Realizační tým nominoval celkem 10 hráčů a 2 z realizačního týmu z důvodu podmínek,
které nastavila organizace z Dánska přesněji Dánský sportovní svaz neslyšících, která
pořádá tento mezinárodní turnaj, kde se účastní celkem 3 země a to domácí Dánsko,
Švédsko a Česká republika. Podmínky jsou nastavené na počet 10 ti hráčů + 2 z
realizačního týmu z důvodu toho, že jsou ochotni nám zaplatit Hostel v Hillerodu na 2 noci a
stravné (Sobota - plná penze + neděle snídaně a balíček místo obědu). Zbytek si musí
česká reprezentace zaplatit ze svých zdrojů, která musí pomoct hráčům jejich mateřský klub,
jako jsou třeba letenky. Chtěli bychom samozřejmě nominovat více hráčů a mít celý
kompletní tým z realizačního týmu, ale nejsou na to finance a projekt NSA zatím není
vyřešený, proto jsme museli dodržet tyto podmínky na omezení počet osob (10 + 2) dle
pozvánky od Dánského sportovního svazu neslyšících. Cesta letadlem byla klidná a
úspěšná, celý futsalovým tým doletěl do Kodaně v pořádku.
Ve večerních hodinách jsme jeli busem, který na nás čekal na letišti a odvezl nás do malého
městečka Hillerod, kde jsme očekávali večeři. Po špatné komunikaci si museli hráči sehnat
večeři sami, kde si své účtenky ponechají a mateřský klub jim to proplatí. Po večeři
následovala cesta zpět do hostelu a proběhla krátká porada.
V sobotu 26. 3. měli hráči po snídani klid ve svých pokojích, dopoledne byla na programu
cesta společným autobusem na místo, kde se odehraje mezinárodní turnaj. První zápas se
hrál proti silnému Švédsku, kde Český tým nezvládl úvodní zápas a prohrál vysoko (2:5)
3:12, zápas to byl opravdu z naší strany katastrofa i přesto, že chybělo pár důležitých hráčů,
tak jsme cítili jejich citelnou ztrátu, ale to se neomlouvá. Na hřišti chybělo všechno.
Většinou z toho byli omluvenky a většina řada hráčů je zraněna. Největší háček - Tento tým,
který letěl na mezinárodní turnaj, nejsou na sebe zvyklý, proto se to takhle všechno sešlo a
výsledek tomu takzvaně odpovídal. Po skončení zápasu následovat návrat do hostelu a
oběd v podobě sendviče, poté dvouhodinový odpočinek. Na programu odpoledne byl v plánu
zápas s domácím Dánskem, kde nás z hostelu do haly odvezl autobus. Změna sestavy byla
naprosto jasná, ale i přesto hráči byli z toho všeho unavení, vyčerpaní a po psychické
stránce špatní. Zápas s Dánskem se taky úplně dvakrát nepovedl a prohráli (1:7) 4:9, druhý
poločas byl jasně lepší herně a takticky, ale výsledek se už reprezentantům nedokázalo

zvrátit. Škoda jen tomu, že se probudili zrovna v tak nesprávný čas kdy se zápas schýlil ke
konci. Po skončení turnaji byl transfer namířen do hostelu na pozdní večeři, pak se
uskutečnila krátká porada a hodnocení dvou zápasu, atd.
V neděli 27. 3. se po snídaní realizační tým jel autobusem do haly, kde sledovali zápas mezi
Dánskem a Švédskem, kde Švédové zvítězili po vyrovnané bitvě 5:3 a skončili tak na 1.
místě.
Pořadí mezinárodního turnaju: 1. místo Švédsko, 2. místo Dánsko a 3. místo Česko.
Po skončení turnaji jsme dostali od Dánského sportovního svazu neslyšících menší trofej na
památku a z jejich strany velké Díky za účast. Na řadu přišla svačina a cesta autobusem na
letiště, kde bohužel na nás čekala smutná zpráva a to ta, že letadlo má 3 hodinové
zpoždění. Cesta letadlem byla pak bez komplikaci a na letišti v Praze se celý futsalovým tým
rozloučil a jeli po svých domů.
Nominace ČR: Blasczyk, Minarik - Braneac, Lištvan, Bajer, Džilič, Benda, Hubáček,
Vodička, Skorkovský,
Česká republika - Švédsko

3:12 (2:5)

Branky: 3', 36' Benda, 18' Hubáček
Sestava: Minarik - Benda, Hubáček, Lištvan, Džilič - Braneac, Bajer, Vodička, Skorkovský,
Blasczyk

Česká republika - Dánsko

4:9 (1:7)

Branky: 9' Vodička, 24' Lištvan, 30' Benda, 37' Hubáček
Sestava: Minarik (Blasczyk) - Vodička, Lištvan, Benda, Hubáček - Braneac, Bajer, Džilič,
Skorkovský
Švédsko - Dánsko 5:3 (1:0)

