
HODNOCENÍ 

MORAVSKÝ POHÁR V KOPANÉ 2011  
25. 9. 2011 – ve Zlíně na hřišti sportovního areálu - Vršava 

SKN BRNO - SSK VÍTKOVICE 0:2 (0:0) 
Branky:  - 

Žluté karty: 35‘ Zrnečko, 39‘ Tomeček 

Červené karty: žádné 

Sestava: 

SKN Brno: Kuchař – Osina, Racek M., Probošt, Ryšánek – Novák, Dvořáček, Zrnečko, Tomeček – Čuřík   

O 3. MÍSTO 

TJ SLOVAN ZLÍN - SKN BRNO 5:2 (3:0) 

Branky:  Dvořáček, Čuřík 

Žluté karty: 39‘ Kuchař 

Červené karty: žádné 

Sestava: 
SKN Brno: Kuchař – Osina, Racek M., Probošt, Ryšánek – Novák, Dvořáček, Zrnečko, Tomeček – Čuřík   
 

 

V neděli 25. září jsme jeli do Zlína, hrát Moravský pohár v kopané. Počasí bylo hezké. Na hřišti jsem 

byl hodně zklamaný, protože jsme měli málo - jen 10 hráčů, zbytek hráčů se omlouvalo z různých 

důvodů, někdy vymyšlených důvodů a kvůli tomu musel trenér hrát celé 2 zápasy. Turnaj probíhal za 

účasti 4 družstev, 2 z Ostravy, z Brna a domácí Zlín. Dle rozlosovaní bylo každému družstvu přiděleno 

číslo, 1 - Sportnes  Ostrava, 2 - SKN Brno, 3 - SSK Vítkovice, 4 - TJ Slovan Zlín. První výkop proběhl v 10 

hodin a zahájil celý turnaj. Akce se uskutečnila na umělém hřišti. Po losováni jsme hráli se silnějším 

mužstvem Vítkovic. V 1. poločase byl zápas vyrovnaný. Až ve 2. poločase Vítkovičtí skórovali na 2:0 a 

postoupili do finále. Tak Brno hrálo o 3. místo se Zlínem. Brno se už ve druhém zápase neudrželo. V 1. 

poločase jsme prohrávali 3:0. Pak Dvořáček a Čuřík dali 2 góly, ale nakonec jsme prohráli 5:2. Na 

Moravském poháru jsme obsadili 4. místo. Vítězi turnaje moravského poháru se staly Vítkovice, které 

hrály ve finále se SportNes Ostravou 4:0. Vítkovice budou hrát v listopadu finále superpoháru v Brně 

s Hradcem Králové. Bohužel jsme neodehráli jediný zápas v kompletním složení, v některých nám 

chybělo i několik hráčů ze základní sestavy. Především proto jsme neuhájili první příčku, proto mě 

mrzí, že jsme soutěž nevyhráli. Nejsem spokojený z letošního roků 2011, protože jsme hráli  a 

neuspěli v ligových utkáních, také ostatní brněnští hráči se pokaždé omlouvali, vynechávali zápasy 

a byli neupřímní. Prosím Vás, protože příští rok 2012 bude pro oddíl fotbalu SKN Brno jubilejním - 

80 let založení našeho fotbalového klubu od roku 1932, rádi bychom vytvořili brněnským tým a 

sehráli ho, aby si na sebe pořádně zvykl a všichni byli pohromadě. 

 

 Napsal trenér Radek Probošt               


