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Praha 28.10.2019

I.PSKN Praha - SKN Brno  0:4 (0:2)
39´Benda, 34´Susedka Martin, 66´Matyáš, 86´Benda

ŽK: 37´Novák (I.PSKN Praha)

Sestava:

I.PSKN Praha
Slováček- Džilič, Braneac, Brabec L., Hamburg (55´Klein), Stránský, Novák (73´Eichler), 
Skorkovský, Let, Blasczyk J.(46´Choijiljavin) Hofmann

SKN Brno
Kuchař- Šíma, Malý, Zeman, Mikula, Gábor (70´Svoboda), Dvořáček, Benda, Matyáš, 
Susedka Maroš, Susedka Martin

Hodnocení zápasu

Dne 26.10.2019 se konalo 4.kolo FSN mezi domácím pražským týmem I.PSKN Praha a SKN 
Brnem. Hrálo se v Praze na hřišti FC Zličín. Od začátku se vědělo, že to domácí budou mít 
těžké. Neboť tým z Brna měl většinu hráčů, kteří hrají za reprezentaci. Na začátku poločasu 
to bylo vyrovnané, ale postupně si kluci z I.PSKN dělali zbytečné chyby, ztrácely míče, 
útočníci z Brna často stříleli na branku. Pražskému týmu hodně pomohlo že měli kvalitního 
brankáře pana Slováčka, který chytil několik střel i když přesto v prvním poločase dostali dva 
goly. Pražané po poločase prohrávali 0:2. Do druhého poločasu šli s upravenou sestavou, 
kdy chtěli změnit svou taktiku. Kluci se snažili, ale nepřálo jim štěstí. Neměli mezi sebou 
přesné přihrávky, ztráceli míče, moc nestříleli na branku. Soupeř měl rychlou hru, hrál 
výborně. Zaslouženě vyhrál 4:0 nad I,PSKN Praha.
Nejlepšími hráči zápasu byli rozhodčími vybráni pan Skorkovský z I.PSKN Praha a pan 
Benda z SKN Brna.
Utkání přišlo navštívil cca 40 diváků. Počasí klukům přálo, bylo krásné slunečné babí léto. Na
zápas se přišel podívat o trenér reprezentace pan Hanuš, který mohl vidět kluky,jak jsou na 
tom herně.
U hřiště jsme měli po celou dobu přistavenou sanitku,pro případ úrazu. Nic se naštěstí 
nestalo, za což jsem velmi ráda.

Děkujeme touto cestu za podporu ze strany MŠMT a vedení z FC Zličín za poskytnutí hřiště.

Příští kolo hrajeme venku na začátku listopadu ve Zlíně.

Zapsala: Mejzrová Jana


