
HODNOCENÍ 

MORAVSKÝ POHÁR V KOPANÉ 2014 

6. 9. 2014 – v Ostravě – ve Vřesíně na hřišti FC Vřesina 

SKN BRNO - SportNES OSTRAVA 1:5 (1:1) 

Branky: 5‘ Dvořáček Jan 

Žluté karty: 16‘ Dvořáček J., 35‘ Adamík J. 

Červené karty: žádné 

Sestava: 

SKN Brno: Kuchař - Šíma, Zeman, Tydlačka, Probošt – Adamík, Dvořáček, Brandejský 

 

SSK VÍTKOVICE - SKN BRNO 6:0 (2:0) 

Branky: žádné 

Žluté karty: žádné 

Červené karty: žádné 

Sestava: 

SKN Brno: Kuchař - Šíma, Zeman, Tydlačka, Probošt – Adamík, Dvořáček, Brandejský 

 V sobotu 6. září jsme jeli do Ostravy - Vřesina, hrát Moravský pohár v kopané. Počasí bylo hezké. Na 

hřišti jsem byl hodně zklamaný, protože jsme měli málo – jen 8 hráčů, zbytek hráčů se omlouvalo z 

různých důvodů, někdy nesmyslných důvodů. Musel nastoupit v zápise rezervovaný trenér a asistent 

mužstva Tydlačka, protože jsme měli málo hráčů. Psal jsem všem fotbalistům, že bude Moravský 

pohár a musí jet do Ostravy, abychom se všichni snažili a dostavil se komplet, protože ještě 

nevyhráváme Moravský pohár. Bohužel jsem měl hodně hráčů v soupisce - 36 hráčů!!!!!!. Kdyby bylo 

míň než 6 hráčů, nesmíme hrát a podle pravidel fotbalu bychom dostali vyšší pokutu a odškodnění za 

náklady. Fotbalisté to nepochopili, neobětavě a dopředu věděli termín. Sestavovali jsme jenom z 8 

hráčů. Trenér byl hodně urgován, protože brněnští hráči nemyslí na zápasy. Hrálo se na přírodní 

trávě. Zúčastnili se 3 družstva (SportNES Ostrava, SSK Vítkovice, SKN Brno). Hrálo se každý s každým – 

2 x 35 minut. První výkop proběhl v 9:30 hodin a zahájil celý turnaj. Přítomní byli tři delegování 

rozhodčí a delegát místopředseda STK fotbalu František Moučka. Po losování jsme hráli s mužstvem 

SportNES. V 1. poločase jsme remizovali 1:1. Hodně jsme bránili, vykopávali a pak Dvořáček držel míč 

a sám klíčoval a střelil do branky 1:0. Do přestávky vyrovnal ostravský hráč na 1:1. Chtěli jsme, až do 

konce zápasu udržet remízu, ale nepodařilo se a prohráli jsme 1:5. Další zápas Brno hrálo s 

Vítkovicemi. Prohráli jsme s vysokým skóre 6:0. Už jsme neudrželi, protože jsme měli málo hráčů. Na 

Moravském poháru jsme obsadili 3. místo. Nakonec se vítězi turnaje Moravského poháru 2014 staly 

opět SSK Vítkovice. SSK Vítkovice budou hrát dne 21. září 2014 finále superpoháru v Olomouci – 

Slavoníně s vítězi České poháru I.PSKN PRAHA. Výkop v 10:30 hodin.  Akce se hrála bez problému. 

Místopředseda STK fotbalu František Moučka předal poháry družstvům na 1. - 3. místě. Až na oddílu 

SKN BRNO se budeme rozhodovat, jestli příští rok 2015 zrušíme nebo ještě zůstáváme ligu FSN, 

protože pro nás je vždy problém nedostatek hráčů.                                                                                                                       

Napsal trenér Radek Probošt 


