
Mistrovství ČR – FSN 2008 
18. 5. 2008 – 12.00 hodin v Urbanicích u Hradce Králové 

 

 

SKN HRADEC KRÁLOVÉ – SKN BRNO 2 : 2 (2 : 1) 

 
Branky: Luňák, Filipi z penalty - Zeman z penalty, Dokoupil 

Žluté karty: Filipi, Luňák, Malý - Zeman, Stehlík 

Červené karty: Mašlaň 

Diváků: 15 

Sestava:                                                

SKN Brno: Kuchař – Fuka, Buchta, Stehlík, Šíma – Racek M., Zeman, Dvořáček, Džilič – 

Mašlaň, Mundok 

Střídání: Mundok (Dokoupil), Racek M. (Pavlačka) 

 

SKN Hradec Králové: Kolář – Várka, Duchek, Čtvrtečka, Borovanský – Lebduška, Filipi, 

Rezek, Malý – Luňák, Novotný M. st. 

Střídání: Gábor (Novotný M. st.)  

 

Ve čtvrtém kole jsme jeli na zápas v ligové kopané do Urbanic u Hradce Králové. Celý den 

bylo deštivé počasí. Zápas začal ve 12:00 hodin a na hřišti jsme měli 15 hráčů. Sestavovali 

jsme tým z trošku jiných hráčů. Byl tam delegát STK – F. L. Bystroň, dva pomezní rozhodčí a 

hlavní rozhodčí Bouda. Hlavní rozhodčí byl neslyšící a normálně pískal. Hráli jsme poprvé na 

přírodní trávě, hřiště bylo mokré, ale to nám nevadilo. Toto důležité utkání bylo v první půli 

hodně průměrné. V pravé obraně jsme zbytečně chybovali a hradecký útočník Luňák toho 

využil a dal gól 1:0. Brankář Kuchař tuto střelu nemohl chytnout. Ve 37 min. rozhodčí nařídil 

penaltu, protože hradecký stoper fauloval Mašlaňa. Vít Zeman proměnil penaltu a srovnal na 

1:1. Hradečtí měli převahu, brněnský obránce dal neúmyslně ruku a rozhodčí pískal penaltu. 

Hradecký hráč Filipi penaltu proměnil. V prvním poločase jsme prohrávali 2:1. Ve 46. min. 

Dokoupil nastoupil na hřiště místo Mundoka. V 58 min. Džilič potáhl míč po pravé straně a 

přesným centrem našel na malém vápně Mašlaňa, který chtěl dát hlavičku do branky, ale 

Mašlaň se netrefil do míče a úmyslně dal ruku. Rozhodčí ukázal červenou kartu a tento hráč 

byl vyloučen. Byli jsme v oslabení. Domácí hráli v převaze a brněnští se zmohli pouze na 

obranu. Zeman vykopl míč pře celé hřiště, nahrál Dokoupilovi, který se trefil do branky a opět 

srovnal skóre na 2:2. Zbývajících 20 min do konce zápasu se hradeckým nepovedlo vstřelit 

branku. Získali jsme spravedlivou remízu. Zápas se hrál bez problému a celkově jsem byl se 

zápasem spokojen.  

 

Napsal: trenér Radek Probošt          

    
 


