
MISTROVSTVÍ ČR – FSN 2016 
8. 5. 2016 – 11 hodin v Ostravě - Vítkovice 

 

 

SSK VÍTKOVICE - SKN BRNO 0 : 4 (0 : 3) 

Branky:  17´ Dvořáček J., 19´ a 32´ Světinský L., 76´ Brandejský K.   

Žlutá karta:  13´ Lavrovič Z., 53´ Braneac M. – 25´ David T. 

Červená karta: žádné 

Diváků: 40 

Sestava:  

SKN Brno: Mikula D. – Šíma J., Stehlík P., Malý M., David T. - Píš M., Papoušek A., Fellmann A. -  Světinský L.,  

Dvořáček J., Brandejský K. 

Střídání: 80‘ Novák M. (Světinský L.) 

trenér: Probošt R., Tydlačka D., vedoucí: Sklenák M.  

Na mistrovské utkání do Ostravy - Vítkovic jsme odjížděli bez šesti hráčů, kvůli různým zdravotním nebo jiným 

důvodům. Většinou nastupujeme v jiných sestavách a i proto si naši hru museli jinak představit. Brněnský tým 

musel vyhrát, protože SportNES Ostrava měla výhodu dvou zápasů a mohla by vyhrát moravskou tabulku. Přesto 

jsme však šli do tohoto zápasu vyhrát a udržet krok. Na hřišti jsme měli zase 12 hráčů a byli v pořádku. Na hřišti 

byli tři delegovaní rozhodčí a také delegát STK F P. Pochop. Kontrolovali všem průkazy a soupisky, vše bylo v 

pořádku. Zápas začal v 11:00 hodin. Hrálo se na umělém hřišti. Venku bylo pěkné počasí. Utkání nebylo vůbec 

jednoduché, jelikož hned v první minutě D. Mikula obdržel nešťastný gól, naštěstí však v 17. minutě brněnský J. 

Dvořáček vypálil z daleka do branky 0:1. V prvním poločase po rozehrání ze středu, na pravou a levou stranu 

hřiště zvýšil na 0:3 v 19. min. a v 32. min. L. Světinský. Vítkovické mužstvo hrálo průměrně, ale také mělo hodně 

zahozených šancí. Ve druhém poločase brněnští hráči hráli klidně, nakonec výsledek rozhodl K. Brandejský jednou 

brankou na 0:4. Utkání ve Vítkovicích proběhlo dle našich představ a odvezli jsme si 3 velmi důležité body. 

Pochválit tedy naše brněnské hráče za předvedenou hru asi můžeme, ale za to že si s touto situací poradili a 

zvítězili nad mužstvem Vítkovici si pochvalu určitě zaslouží. Zápas se hrál bez problému. Nejlepší hráč na hřišti 

byl vyhlášen domácí Rudolf Balažovič. Z hostů byl náš brněnský Daniel Mikula. Další zápas se bude hrát v neděli 

15. 5. 2016 v 11:00 hodin SKN Brno - SportNes Ostrava, hřiště přírodní tráva - SK Chrlice (Brno) - ul. Blümlova 

41, 643 00 Brno. 

Zapsal Radek Probošt 

 

 

 


