
             Mistrovství ČR – FSN 2008 – o 3. místo 
            4.10.2008 – 13.00 hodin v Plzni – Letné  

 

 

SKN Brno – SK Skivelo Olomouc  4 : 1 (2:0) 

  
Branky: 3x Dţilič, Mašlan - Gluch  

Žluté karty: ţádné 

Červené karty: ţádné  

Diváků: 20 
  

Sestava:  

SKN Brno: Kuchař – David, Jelínek, Racek M., Šíma - Veselý, Dvořáček, Probošt, Dţilič -            

Jetenský, Dţilič  

Střídání: Fuka (Jelínek), Novák (David) 

  

SK Skivelo Olomouc: Zrnečko – Šeiner, Kotulák L Peřina, Zbořil -  Macík, Ţmolík, Kotulák 

P., Růţička – Sokola, Gluch 

 

V sobotu 4. října jsme jeli do Plzně – Letné, hrát o 3. místo ve fotbale. Počasí bylo chladné se 

slabým občasným deštěm. Zápas začal ve 13.00 hodin. Hráli jsme opět bez oficiálních hráčů, 

naši měli různé důvody. Dva hráči – Buchta a Stehlík nemohli nastoupit kvůli dvou ţlutým  

kartám, tak musel hrát i trenér. Chtěli jsme vyhrát, abychom získali 3. místo FSN 2008. 

Kdybychom prohráli, skončili bychom na 4. místě. Hráli jsme na přírodní trávě a měli jsme 

zase jinou sestavu. Na začátku zápasu brněnští rychle zaútočili a po 10. minutě jsme uţ vedli 

2:0. První gól dal Dţilič a druhý gól Mašlan. Hráli jsme s velkou převahou a měli hodně 

šancí. Ve 30. minutě brněnský brankař neproměnil penaltu a střela minula branku. Asi po 30. 

minutě se Olomoučtí zlepšili a hráli v útočném pásmu, pečlivě jsme bránili. V prvním 

poločase jsme vedli 2:0, ve druhém poločase Fuka vystřídal Jelínka, protoţe Jelínek uţ 

nemohl hrát. Asi v 60. minutě jsem přihrál tzv. českou uličkou na Dţiliče, který bezpečné 

utíkal a po brejku chytře dal branku na 3:0 obloukem nad brankaře Olomouce. V 80. minutě 

rozhodčí nařídil penaltu, protoţe Olomoucký hráč fauloval Veselého na velkém vápně. 

Brněnský hráč Dţilič proměnil penaltu na 4:0. Penaltu nám hned olomoučtí oplatili a stav byl 

4:1. Nakonec jsme se radovali z vítězství 4:1. Získali jsme 3. místo a 4. místo obsadila 

Olomouc. Dostali jsme medaile. Zápas jsme se hráli slušně a bez problémů. Moc jsem 

děkoval všem hráčům, ale také mě trochu mrzelo, ţe jsme nebyli ve finále. V příštím roce 

2009 se bude pořádat FSN 2009 v Brně – finále a hra o 3. místo. Doufám, ţe se v roce 2009 

zlepšíme.  

 

 

                                                                                                Napsal trenér Radek Probošt    
 


