
      

                                               

 

 

                    Futsalová reprezentace neslyšících České republiky 
Hlavní trenér Futsal ČR: Krejčí David                       Kontakt SMS: 605 722 522                   E-mail: krejci.futsal@gmail.com   

Hodnocení - přátelský zápas ve futsalu ČR - Polsko 

Česká republika - Polsko 5:5 (1:2) 

Branky: 12' Fellmann, 22' Benda, 26' Dvoráček, 37' Gajdošík, 40' Gloga - 15', 32', 35' Nowicki, 19' Krawczyk, 

24' Srymanski 

V sobotu 28.1. dopoledne přivítala hala TJ OSTRAVA celkem 14 reprezentačních hráčů a 5  lidí z realizačního 

týmu. Start zápas byl v 11 hod. Před samotným zápasem byl představen nový hlavní trenér. Poté hráči začali 

trénovat WARM UP na půl hodiny – bago, rozcvička, dvojice přihrávky a střelby, dva gólmany měli zvlášť svujt 

trénink.V úvodu utkání bylo vidět, že naši hráči byli nervózní, ztráceli balóny, bylo několik nepřesných přihrávek 

a málo vytvořených šancí. Poláci měli v úvodu lepší držení míče, více útočili, lépe si nahrávali, ale první gól jsme 

vstřelili po chybě soupeře my a to konkrétně  Fellmann 1-0. Postupem času se zápas vyrovnával, šance byly na 

obou stranáchy které náš brankář dokázal pochytat. Po chybě Poláci vyrovnali na 1-1 a těsně před koncem 1. 

poločasu využili rohový kop a šli do vedení 1-2. O přestávce jsme si s hráči v kabině řekli, co musíme zlepšit herně 

i takticky a taky jsme udělali pár změn v sestavě. Do druhého poločasu jsme vstoupili bezvadně, po krásné střele 

vyrovnával kapitán Benda 2-2. Vyrovnaný stav trval jen krátkou dobu, protože po naší chybě šli Poláci opět do 

vedení 2-3. Po samostatném úniku Dvořáčeka opět vyrovnáno 3-3. Pak ale nekoncentrovanost našich hráčů vedla 

k tomu, že Poláci během 3 minut vstřelili 2 góly a šli do vedení 3-5. Zbývaly 3 minuty do konce když jsme si vzali 

time-out a rozhodli se odehrát zbytek utkání s pěti hráči v poli. Tento tah nám vyšel bezvadně. Poláci nevěděli, jak 

nás mají bránit a během chvíle v početní výhodě jsme snížili po bráně Gajdošíka na 4-5. Pokračovali jsme ve hře 

bez brankáře a 20 sekund před koncem utkání jsme vstřelili vyrovnávací branku. Konečný stav utkání ČR-Polsko 

5:5. 

Nevím, co bych měl k zápisu říct. Bylo viděl, že to bylo naše první přátelské utkání. Hráči byli velice nervózní, 

také nás doplnili noví hráči, takže to nebylo úplně podle našich představ. Do příštího zapasu, musíme více 

potenovat, nabrat zpátky fyzičku a naučit se pár taktických věcí. Doufám že se to bude jen a jen zlepšovat a budeme 

vyhrávat. Každopádně díky bohu za remízu.   

Český futsalový tým neslyšících dekuje za 

zajištění haly, pobytu včetně stravného 

v Ostravě. Odehrálo se to hlavně bez 

zranění. Další setkání týmu se bude konat 

na zimním soustředění v Harrachově, které 

proběhne na konci února 2023. 

 

zapsal: asistent trenéra Dalibor Jedlička  

 

Zleva nahoře: Blasczyk, Skorkovský, 

Gloga, Luňák, Gajdošík, Fellmann, Tomka 

Zleva dole: Dvořáček, Chalupa, Hubáček, 

Lištvan, Hartoš, Hamburg, Benda 
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