
Mistrovství ČR – FSN 2008 
6. 4. 2008 – 14.00 hodin v Brně - Komárově 

 

 

SKN BRNO – SKN PLZEŇ 5 : 1 (2 : 0) 

    
Branky: 2x Stehlík, Dvořáček, Zeman z penalty, Kuchař z penalty – Čechovský z penalty 

Žluté karty: Šíma, Ryšánek – Bělohlav, Blasczyk M. 

Červené karty: Šíma, Ryšánek 

Diváků: 50 

Sestava:                                                

SKN Brno: Kuchař – Šíma, Buchta, Zeman, Jelínek – Racek P., Dvořáček, Stehlík, Racek M. 

– Mundok, David 

Střídání: Ryšánek (Jelínek), Probošt (Mundok), Jetenský (Dvořáček) 

 

SKN Plzeň: Bělohlav – Brekler, Ištok, Blasczyk M., Šink – Debnár, Blasczyk J., Sajchna, 

Ziegler –Giňa Š. Čechovský 

Střídání: Stummér (Debnár), Giňa M. (Sajchna), Crkovský (Giňa Š.) 

 

Hlavní rozhodčí Bouda se omluvil z pracovních důvodu a p. Bělohlávek musel urychleně na 

komisi rozhodčích požádat o náhradu hlavního rozhodčího. Šéf komise rozhodčích řekl, že 

máme velké štěstí a náhradní hlavní rozhodčí byl k dispozici (žáci a dorost mají volno –  

zápasy začínají za týden). Venku bylo chladno a oblačno. Na hřišti byli přítomni tři 

delegovaní rozhodčí a pískali velice dobře. Hlavní rozhodčí byl velmi přísný a moc se 

pochvaloval za výkony. Brněnských hráčů včetně trenéra bylo 14, ostatní hráči se omluvili 

z různých důvodu. Před zápasem v tréninku si hráč z Brna Jelínek podvrknul pravou nohu 

(hlezno) a v 5 minutě po zahájení zápasu musel být vystřídán. Domácí trenér měl hodně 

starosti a musel změnit sestavu. V prvním poločase kolem 15 minuty byl zápas vyrovnaný, 

Stehlík utekl po hrubé chybě hostující obrany a dal branku. Vedli jsme 1:0. Za chvílí Stehlík 

opět vstřelil krásnou branku z vápna, díky hrubě chybě hostující obrany. Blazsczyk Jan z 

Plzně neproměnil penaltu – Kuchař střelu vyrazil. V poločase jsme vedli 2 : 0. Domácí trenér 

Probošt musel nastoupit místo Mundoka, díky tomu jsme měli velký tlak a postupně domácí 

měli převahu. Domácí obránce opět fauloval a rozhodčí nařídil druhou penaltu ve prospěch 

hostujících, Čechovský penaltu proměnil a snížil stav na 2:1. Domácí Dvořáček dal 

z trestného kopu další branku a vedli jsme 3:1. V 65 minutě domácí Ryšánek byl vyloučen za 

druhou žlutou kartu (držení protihráče za dres), první žlutá karta byla za úmyslnou hru rukou. 

Překvapivě domácí útočili i v oslabení a hostující obrana jen bránila výsledek. Asi 10 minut 

před koncem utkání rozhodčí nařídil dvě penalty ve prospěch domácích a Zeman penaltu 

proměnil. Druhou penaltu proměnil brankář Kuchař a zvýšil výsledek na 5:1. V prvním 

minutě prodloužení byl opět vyloučen domácí hráč Šíma za druhou žlutou kartu (obě byli za 

podražení protihráče). Domácí podali výborné výkony, hostující výkony byli průměrné, ale 

obranu neměli nejsilnější. Jako nejlepší hráč byl vyhodnocen domácí brankář, který nedělal 

chyby kromě penalty, kterou nechytil. Nejlepší z hostů byl Blasczyk Jan. Šíma a Ryšánek 

příště nesmí  hrát 1 zápas kvůli vyloučení.  


