
                             Mistrovství ČR – FSN 2018 

      2. kolo - 21. 4. 2018 – v 10:30 hodin na hřišti v Brně - Chrlicích 

 

 

SKN Brno – TJ Slovan Zlín 7 : 0 (2 : 0) 

Branky: 3´ a 63´ Papoušek Adam, 42´ Susedka Martin, 50´ Dvořáček Jan, 57´ Malý Miloš, 73´ 

Fellmann Adam, 92´ Skýpala Filip  

Žluté karty: 55´ Susedka Martin - 56´Mikulík M., 86´ Moučka F.  

Červené karty: žádné  

Diváků: 65  

Sestava:  

SKN Brno: Mikula Daniel - Stehlík Petr. Malý Miloš, Zeman Vítězslav, Jelínek Lubomír - Matyáš 

Jakub, Dvořáček Jan, Papoušek Adam, Lištvan David - Susedka Maroš, Susedka Martin. - trenér 

Bednařík Marek  

Střídání: 46´ Skypála Filip (Lištvan D.); 55´ Píš Michal (Mikula D.); 57´ Šíma Jan (Jelínek L.); 57´ 

Felmann Adam (Dvořáček J.) 61´ Jeřábek Ondřej (Stehlík P.) 

Náhradníci: Kuchař Kamil, Brandejský Karel, Gábor Michal, David Tomáš, Novák Miroslav  

TJ Slovan Zlín: Babíček A. - Zaduban L., Handl M., Handl L., Krásný M., Brekler V., Zrnečko M., Mikulík 

M., Šudrich T., Giňa M.  

Střídání: 61´ Hanák J. (Krásný M.); 61´ Moučka F. (Zaduban L.); 72´ Koulák R. (Brekler V.) 

Hrálo se za slunečného počasí v poledních hodinách, takže podmínky nebyly moc ideální, ale zase byla 

to výborná příprava na DCL, které nás čeká koncem května v italském Milánu, kde budou jistě panovat 

vyšší teploty. Sestava nebyla kompletní, chyběli Benda s Horniakem, ale i tak se nás sešlo hodně 

(celkem 17 hráčů). Hlavně musím vyzdvihnout to, že máme ve svých řadách i několik talentovaných 

mladých hráčů, dokonce i tři nedosáhli ještě plnoletosti (Michal Píš, Lištvan a Skýpala). 

Zápas nezačal z naší strany nijak dobře, podnikali jsme sice jeden útok za druhým, ale všechny vždy 

dopadly s neúspěšným koncem, tedy bez vstřelení gólu. Pak se nám podařili dva útoky vyústit v góly, 

poločas tedy skončil 2:0 pro nás. Za celý první poločas jsme byli aktivnějším týmem, většina útoků vedla 

po pravé straně. Do druhého poločasu kluci nastupovali s jedinou změnou, odešel Lištvan, protože jej 

čekal zápas za jeho slyšící tým v odpoledních hodinách, a nastoupil za něj Skýpala, který hru po levé 

straně trochu rozhýbal. Hra se mírně zlepšila, jen naši útočníci či krajní záložníci měli problém 

s ofsajdovým systémem. Takřka každých 5 minut byl na nás odpískán ofsajd, což by se nemělo stávat. 

Ale za to byl druhý poločas více produktivní, ve kterém jsme vstřelili 5 branek.  

Závěr:  

Sice jsme dominovali, vstřelili 7 gólů, ale zápas ukázal i nedostatky, hlavně v sehranosti a načasováním 

útoků, jenž většina byla většinou ukončena zamáváním ofsajdu. Taky u některých hráčů vidím 

nedostatky v kondici, ke konci zápasu už odpadali, je na čem teda zapracovat. Též trestné kopy byly 

někdy řešeny špatně. Ještě nás čekají dva mistrovské zápasy (s Prahou a Vítkovicemi), takže příprava 

na DCL ještě nějaká bude. Jinak bych chtěl hlavně vyzdvihnout Papouška, jenž odehrál slušný standard.  

 

Sportu zdar, fotbalu zvláště, 

Bednařík Marek 


