
Mistrovství ČR – FSN 2011 

1. května 2011 – 10.30 hodin v Ostravě – Pustkovci 

SportNES OSTRAVA – SKN BRNO 2 : 4 (0 : 2) 
Branky: 53‘ Janča, 60‘ Šváb – 11‘, 14‘a 67‘ Rybníček, 58‘ Dvořáček 

Žluté karty: 16‘ Hošek, 28‘ Maleček, 79‘ Ryška – 41‘ Světinský 

Červené karty: žádné 

Diváků: 10 

Sestava: 

SportNES Ostrava: Vejvalka – Kroščen, Hošek, Dudek, Konček P. – Vyzina, Braneac, Šváb, 

Černý T. – Janča, Maleček 

Střídání: 59‘ Ryška (Černý), 77’ Stoszek (Maleček) 85‘ Stanovský (Vejvalka) 

SKN Brno: Kuchař – Šíma, Racek M., Jelínek, Osina – Světinský, Dvořáček, Zrnečko, Manďok – 

Novák, Rybníček 

Střídání: 61‘ Tomeček (Osina) 

V sobotu jsme jeli do Ostravy – Pustkovce. Počasí bylo chladné a deštivě. Zápas začal v 10.30 

hodin. Hráli jsme na přírodní trávě. Do Ostravy nás jelo 12 hráčů, protože zbytek hráčů se 

omlouval z různých důvodu. Musel jsem napsat soupisku jako rezervovaný trenér a vedoucí 

mužstva Klofáč. Sestavovali jsme zase z jiných hráčů. První poločas měl poměrné vyrovnaný 

průběh s minimem gólových šancí na obou stranách. Štěstí měl brněnský hráč Rybníček, 

který po nedůrazném odkopu domácích a následném centru před branku vstřelili v 11. min. 

branku. Pak dal znovu ve 14. min. gól Rybníček a byl stav 0:2. V 41. minutě brněnský hráč 

Světinský strčil na velkém vápně ostravského soupeře a rozhodčí odpískal penaltu. Náš 

brankař Kuchař vyrazil penaltu od kopu ostravského Braneace. Zbytek prvního poločasu měl 

vyrovnaný průběh. Druhý poločas začal velkou šancí domácích, kterou se nepodařilo 

proměnit. V 53. min. ostravský hráč zvýšil na 1:2. Brněnský Dvořáček s přehledem střelil gól 

na 1:3. Po nedorozumění v obraně a záloze udeřili v 60. min. podruhé hráči z Ostravy. Šváb 

zvýšil na 2:3. V 67. min. brněnský Rybníček bezpečně utíkal a po brejku chytře dal branku na 

2:4. Rozhodčí ukazoval 4x žlutou kartu 3x ostravským hráčům a jednu brněnskému. Nakonec 

se brněnské mužstvo snažilo zvítězit, přivezli jsme domů 3 body. Utkání se hrálo bez 

problémů, ale ostravský brankař Vejvalka byl zraněn do oblasti hlavy, když mu brněnský 

Světinský tvrdě vystřelil míč do hlavy a musel vystřídat náhradního brankaře. Ale byl 

v pořádku. Za domácích byl nejlepší hráč Martin Braneac a z brněnského týmu byl Vojtěch 

Rybníček a Kamil Kuchař.  

Zapsal trenér Radek Probošt    

 


