MISTROVSTVÍ ČR – FSN 2016
Neděle15. 5. 2016 – 11 hodin v Brně - Chrlicích

SKN BRNO – SportNES OSTRAVA 8 : 0 (3 : 0)
Branky: 30´ a 37‘ Fellmann A., 51‘, 54‘ a 61‘ Dvořáček J., 35‘ Píš M., 63‘ Rybníček V., 81‘ Papoušek A.
Žlutá karta: 78‘ Malý M. – 33‘ Jeřábek O.
Červená karta: žádné
Diváků: 20
Sestava:
SKN BRNO: Mikula Daniel – David Tomáš, Benda Lukáš, Malý Miloš, Stehlík Petr – Píš Marek, Papoušek Adam,
Fellmann Adam – Brož Tomáš, Dvořáček Jan, Světinský Ladislav
střídaní: 17‘ Brandejský Karel (Brož T.), 46‘ Rybníček Vojtěch (Světinský L.), 46‘ Šíma Jan (Benda L.), 63‘ Novák
Miroslav (Dvořáček J.)
trenér: Probošt, vedoucí: Tydlačka
SKN Brno uspořádalo v neděli ligové utkání ve fotbalu mezi SKN Brno a SportNES Ostrava. Obě mužstva se řádně
dostavila, ale hosté přijeli v počtu 10 hráčů. Byli přítomni tři delegovaní rozhodčí, kteří pískali dobře. Také přijel
z Prahy delegát a předseda STK F Jiří Kolíska. Vše bylo v pořádku. Hrálo se na travnatém hřišti v Chrlicích za
pěkného a chladnějšího počasí. Zápas začal v 11:00 hodin. Na hřišti jsme měli 14 brněnských hráčů, ale sestavovali
jsme tým z trochu jiných hráčů. Vítězslav Zeman nenastoupil na zápas kvůli zranění. Také měli Lukáš Benda a V.
Rybníček zranění, ale v šatně jsme se dohodli a nakonec nastoupili na hřiště. Měli jsme obavu, aby se jim nic
nestalo. Brněnské mužstvo hrálo velmi důležitý zápas, šlo o mistrovský titul FSN 2016, proto jsme museli vyhrát
a získat důležité 3 body. Nesměli jsme prohrát ani remízovat. Naše mužstvo mělo předpoklady pro výhru, protože
jsme měli výhodu oslabení ostravských 10 hráčů. Ze začátku hosté hodně bránili a vydrželi bez branky, ale ve 30.
minutě A. Fellmann střelil z vápna gól a stav byl 1:0. V poločase již Brno vedlo 3:0. Musel jsem všem hráčům
nadávat za výkony, protože jsme měli výhodu 11 hráčů proti 10 hráčům. V prvním poločase jsme vedli 3:0. Ve 2.
poločase brněnští hráči více otevřeli hru. Zápas skončil vítězně pro Brno 8:0. Všichni náhradnicí byli vystřídáni a
hráli s velkou chutí. Náš brankař neměl moc práce. Všichni hráči si zaslouží pochvalu za skvělé výkony a body,
které jsou určitě zasloužené. Poděkoval jsem i dvěma hráčům po zranění, Utkání se hrálo bez problému. Nejlepší
domácí hráč byl A. Papoušek, V. Rybníček a M. Píš, ale samozřejmě celý brněnský kolektiv i náhradníci podali
výborné výkony. Měl jsem radost a moc jsem děkoval hráčům, že splnili úkol a postupujeme do finále. Obsadili
jsme první místo moravské ligy neslyšících v kopané. Dne 25. června 2016 budeme v 14:45 hod. hrát ve Zlíně –
Louky finále s SKN Hradcem Králové, protože SKN Hradec králové vyhrál 1. místo české ligové kopané.

zapsal Radek Probošt

