
Mistrovství ČR – FSN 2011 – O 3. místo 

10. 9. 2011 – v 11:00 hodin v Ostravě – Vítkovicích  

 

SKN PLZEŇ – SKN BRNO 1:1 (1:0), v prodloužení 0:0 (0:0), NA PENALTY 4:3 

Branky: 55´ David P. 

Žluté karty: 50´ Novák, 52´ Stehlík, 60´ Jelínek, 66´ Mikula 

Červené karty: žádné 

Střídání: Tomeček (Osina)  

Náhradnicí: Zrnečko, Probošt 

Penalty dali Stehlík, Veselý, David P., nedali Dvořáček, Jelínek    

Sestava: 

SKN Brno: Kuchař – Šíma, Mikula, Zeman, Osina – Jelínek, Stehlík, Dvořáček, David P. – 

Novák, Veselý Jan    

V sobotu 10. září jsme jeli do Ostravy – Vítkovic, hrát o 3. místo v kopané. Počasí bylo 

oblačné, ale teplo. Zápas začal v 11 hodin. Na hřišti jsme měli opět 13 hráčů, zbytek hráčů se 

omlouval z různých důvodů a rezervovaný trenér musel napsat soupisku. Hráli jsme na 

přírodní trávě. Před začátkem zápasu jsme drželi 1 minutu ticha, protože jeden plzeňský hráč 

zemřel po těžké nemoci. Přítomní byli tři delegovaní rozhodčí, kteří průměrně pískali. Od 

začátku byl zápas byl vyrovnaný. Asi v 15. minutě plzeňský hráč kopal rohový kop, náš 

brankař Kuchař špatně chytil míč, plzeňský hráč měl výhodu a kopl do pravého rohu branky 

1:0. Brněnští hráči začali hrát nervózně a snaživého soupeře se nepřehráli do přestávky 1. 

poločasu. Ve druhém poločase se brněnští snažili, měli hodně převahu. V 55. minutě Stehlík 

tvrdě vystřelil z dálky do brankařovy tyče a Pavel David kopl míč do branky 1:1. Hráli jsme s 

velkou převahou a šancemi. Nechtěli jsme remizovat a hrát dál prodloužení. Zápas skončil 

1:1. Brněnští měli výhodu, že plzeňští měli jen 8 hráčů, dva hráči měli červenou kartu. Před 

poslední minutou prodloužení Mirek Novák krásně vystřelil do břevna a pak hlavičkoval míče 

vedle branky a byl zklamán, že jsme mohli vyhrát 1:2. Nedočkali jsme se výhry. I po 

prodloužení byl stav 1:1. Na penalty jsme prohráli 4:3. Dva hráči Dvořáček a Jelínek 

neproměnili penaltu. Brněnští hráči a trenér jsme byli moc zklamaní, že jsme obsadili 4. 

místo, protože nehráli moc dobře a nepředvedli očekávající výkon. Dostali jsme 

bramborovou medaili. Utkání se hrálo bez problému, ale rozhodčí ukazoval hodně karet – 8 

karet (plzeň 2x za žlutou, 2x červenou a Brna 4x za žlutou). Za nejlepší brněnské hráče byli 

zvoleni Daniel Mikula a Pavel David. 

 Napsal trenér Radek Probošt               


