
Mistrovství ČR – FSN 2011 
4. června 2011 – 13.30 hodin v Brně – Komárově 

SKN BRNO – SportNES OSTRAVA 3 : 1 (0 : 1)  
Branky: 50‘ Zeman, 70‘ Mikula, 89‘ Dvořáček – 2‘ Kroščen 

Žluté karty: 30‘ Světinský 

Červené karty: žádné 

Diváků: 40 

Sestava:  

SKN Brno: Kuchař – Šíma, Buchta, Zeman, Novák – Jelínek, Dvořáček, Mikula, Veselý – 

Světinský, Čuřík 

Střídání: 46‘ Tomeček (Jelínek), 46‘ Probošt (Čuřík), 80‘ Moučka (Veselý) 

 

SportNES Ostrava: Ryška – Stoszek, Hošek, Krásný, Vejvalka – Dyba, Braneac, Murarik, Černý 

– Vyzina, Kroščen   

Střídání: žádné 

 

 

Na hřišti byli přítomní tři delegování a pískali dobře. Hosté ostravští přijeli s 11 hráči včetně 

ženského trenéra a dvěma ženského vedoucí. Na hřišti jsme měli 12 brněnských hráčů. 

Někteří hráči se omluvili. Musel jsem napsat soupisku jako rezervovaný trenér a vedoucí 

mužstva Moučka. Sestavovali jsme zase z jiných hráčů. Zápas začal v 13.30 hodin. Utkání se 

hrálo na umělé trávě třetí generace. Celý den bylo pěkné počasí, svítilo slunce. Slunce hřálo 

diváky rozhodně víc než fotbal. Na zápasech bylo k vidění hodně nepřesných přihrávek a tak 

diváci a trenéři v prvním poločase neviděli zrovna pěkný fotbal. Do konce půle se hrál 

průměrný zápas a nebylo dost šancí. V 2. minutě brněnský obranný Novák dělal chybu a 

nedával pozor na hráče a ostravský Kroščen dal branku. V prvním poločase jsme prohrávali 

0:1. Brněnští fotbalisté se dostávali do hry pomaleji a snaživého soupeře nepřehráli. 

Trenérovi se moc nelíbilo a musel jsem hrát ve druhém poločase a trošku jsme změnili 

sestavu. Domácí rozhodli o vítězství až v 50 minutě, Vítězslav Zeman hlavičkoval v rohové 

kopě a dal branku 1 : 1. Druhý gól dal obrovský Daniel Mikula, který je nejzkušenějším 

hráčem. Třetí gól dal Dvořáček. Výhra byla zasloužena, ale v utkání jsme nevyužili několik 

stoprocentních šancí. Brno vyhrálo 3 : 1, nevyužili jsme několik stoprocentních šancí. Utkání 

se hrálo bez problémů. Za domácí byl nejlepším hráčem Daniel Mikula a Jan Dvořáček a 

hostující Martin Braneac. Až v září budeme hrát o třetí místo FSN s Plzní ve Vítkovicích. 

napsal trenér Radek Probošt 

 


