
Mistrovství ČR – FSN 2008 
15. 6. 2008 – 11.00 hodin v Plzni, na Chmelnici 

                 Hřiště – TJ Sokol Košutka 

 

 

SKN PLZEŇ – SKN BRNO 5 : 3 (2 : 2) 
   

Branky: Čechovský, vlastní Džilič, 3x Brabec – Dvořáček, Zeman, Jungmann R. 

Žluté karty: Novotný, Tulák, Blasczyk M. – Mikula, Dvořáček, Brož 

Červené karty: žádné 

Diváků: 80 

 

Sestava: 

SKN Plzeň: Novotný – Brekler, Blasczyk M., Tulák, Sajchna – Blasczyk J., Brabec, Řezáč, 

Hanuš – Čechovský, Milfort 

Střídání: Frišman (Čechovský), Gina Š. (Milfort), Maleček (Hanuš)  

                                             

SKN Brno: Kuchař – Stehlík, Buchta, Mikula, Šíma – Racek M., Zeman, Brož, Džilič – 

Dvořáček, Dokoupil 

Střídání: Veselý (Šíma), Jungmann (Dokoupil), Racek P. (Zeman) 

Náhradníci: David 

 

Do Plzně jsme jeli dlouhou cestu a měli jsme 15 hráčů. Jiří Mašlan nemohl nastoupit kvůli 

červeným kartám. Počasí bylo oblačné až zatažené a slabě pršelo, na konci dne se vyjasnilo. 

Zápas začal v 11 hodin. Domácí plzeňští hráči měli kompletní tým bývalých reprezentantů. V 

9 min. plzeňský Čechovský dostal první branku 1:0, po právě straně obrany zbytečně 

chyboval. V 20. min Šíma musel vystřídat, hrál únavně nebyl vidět výkon. Asi v 21min. 

Dvořáček sám dal branku ve vápně po špatně rozehrávce. Ve 30 min. Plzeň kopal roh, 

brněnský Džilič chtěl hlavou odvrátit balón, ale dal vlastní gól do brněnské sítě na 2:1. Náš 

hráč Brož měl veškeré herní zásluhy a na dvě branky přihrával. V 40 min. Brož přesně přihrál 

Zemanovi a Zeman vystřelil ve vápně pod horní pravou tyč na 2:2. V prvním půli jsme 

vyrovnali na 2:2. Ve druhém poločase jsme v obraně zbytečně chybovali a prohrávali jsme 

4:2. Vít Zeman měl zraněné koleno a museli jsme ho v 70 min. vystřídat. V 88. min. R. 

Jungmann dal gól a zvýšil na 4:3. Zbytek asi 2 min. do konce zápasu jsme měli hodně velkou 

převahu a chtěli vyrovnat, ale nepodařilo se to, a v posledním minutě plzeňský hráč Brabec 

dal další branku na 5:3. V závěru utkání jsme nedokázali využít ani nastavený čas, chtěli jsme 

si odvézt 3 body. Zápase se nám moc líbil, celkový průběh zápasu byl dobrý. Utkání se hrálo 

bez problému a z domácích byl nejlepším hráčem plzeňský Michal Brabec. Také byl vyhlášen 

nejlepší brněnský hráč Tomáš Brož.                        

 

     

        Napsal trenér Radek Probošt 


