
 

 

 

 

Mistrovství ČR – FSN 2022 – 3. kolo 
10. září 2022 – 14:00 hodin – v Brně – Chrlicích 

 
SKN BRNO – I.PSKN PRAHA  5 : 2 (5 : 0) 

Branky: 25´, 41´ a 43´ Susedka Maroš., 6´ Supek M. z penalty, 27´ Rybníček V. 
Žluté karty: žádné 
Červené karty: žádné 

Diváků: 30 

Sestava:  
SKN Brno: Kuchař K. – Šíma Jan, Malý Miloš, Benda Lukáš, Lištvan David – Hlavinka Ladislav, 
Dvořáček Jan, Supek Matej, Susedka Martin – Rybníček Vojtěch, Susedka Maroš  
Střídání: 59‘ Píš Michal (Rybníček), 70‘ Světinský (Kuchař)  
  
I.PSKN Praha: Várka Jan. – Handl Martin, Braneac Martin, Skorkovský Michal, Let P., - Čermák 
Jiří, Žmolík Lubomír, Brabec Michal, Novák Radek – Chalupa Daniel, Yatskanych Ivan 
Střídání: 46´ CHoijilav Ersenesaikhan L. (Čemák J.), 71‘ Hromas (Novák R.) 
 
Dne 10.září se konalo 3. kolo FSN mezi týmy SKN Brno – I.PSKN Praha, které původně mělo 
termín 30.října 2022 dle losování STK FSN. Dohodli jsme se však s Prahou a oni souhlasili 
s přesunem termínu na 10. 9. 2022. Hrálo se na našem „domácím“ hřišti na přírodní trávě ve 
SK Chrlice od 14:00 hodin. Úvod zápasu začal za příjemného počasí, které se pak přeměnilo na 
dešťové přeháňky. Obě mužstva se řádně dostavila, rovněž byli přítomni tři delegovaní 
rozhodčí. Já jsem se tohoto zápasu zúčastnil i jako delegát STKF. Kontroloval jsem soupisku dle 
FSN, které jsou dle nových pravidel ČDV, protože se zrušili registrační průkazy ČSNS. Dále jsem 
zkontroloval povolení k hostování a shledal jsem, že vše bylo v pořádku a mohl jsem sledovat 
zápas. Trenér Mikula zadával hráčům úkoly a plánoval sestavu. V tomto utkání nastoupil náš 
nový hráč Matej Supek ze Slovenska, který dal svůj první gól a rovnou z penalty už v prvních 6 
minutách hry jsme vedli 1:0, který pro nás znamenal skvělý start do zápasu. Druhý gól dal 
Maroš Susedka. Třetí gól Vojtěch Rybníček. Čtvrtý a pátý gól zase dal Maroš Susedka a 
zkorigoval tak do konce prvního poločasu svůj hattrick. Poločas skončil výhrou domácích 5:0. 
Během druhého poločasu začalo silně pršet, ale zápas normálně pokračoval. Pražští hráči měli 
ve druhém poločase větší převahu nad domácím a využili to ke vstřelení 2 branek. My jsme v 
druhém poločase měli další příležitosti ke vstřelení branek, ale nevyužili jsme je. Po zbytek 
času jsme hráli pozorně, dokud rozhodčí neodpískal konec a zápas tak skončil vítězstvím pro 
náš brněnský tým 5:2.  V tomto zápase hráč SKN Brna Maroš Susedka vstřelil hattrick (3 góly). 
Bohužel se v tomto zápase neobešlo bez zranění. Brankař SKN Brno Kamil Kuchař musel 
střídat, protože si podvrtnul levou nohu pod kotníkem. Nahradit ho musel mladý brankař 
Michal Píš, který původně byl na hřišti jako hráč. Nejlepším domácím hráčem se stal Jan 
Dvořáček a z hostů Martin Braneac. Celý zápas se odehrál bez problémů.  

zapsal Radek Probošt SKN BRNO 
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