Naše hodnocení letní přípravy
Můžeme konstatovat spokojenost s přípravou. Převažovala dobrá účast na trénincích i
utkáních. Dle pravidelných diváků tréninků od plůtku u hospody, se kluci snažili a určitě
dostávali do těla. Vše se konalo v rychlosti a tréninky pěkně odsypávaly. Jistě, trenér na
to může mít jiný názor, ale jeho hodnocení přineseme v příštím čísle.
Na závěr se musíme zmínit i o úterním modelovém utkání proti „zbytku zbraslavského
fotbalového světa“. Hráčů „B“ mužstva se sešlo snad dvacet. Diváků bylo okolo hřiště
také dost, vždyť to byl jediný domácí přípravný zápas. Přes velkou početní převahu
hráčů „B“ mužstva i viditelnou snahu to „Ačkařům“ ukázat, se hrálo slušně a zkušený
rozhodčí Jirka, Vojta Hovorka neměl mnoho práce. Snad jen jedno písknutí bylo nějaké
divné. To když si vymyslel trestný kop proti „B“ mužstvu. To se však zachovalo jako
Mirek Dušín z Rychlých šípů a rozehrání pokazilo. Za zmínku stojí i poločasový přestup
naší brankařské jedničky do branky „B“ mužstva. Nevíme, zda to bylo na pokyn trenéra,
nebo se o poločasu nestačil probudit a nepřešel na druhou stranu. Každopádně ho střelci
z jeho „Ačka“ rychle probrali. Přestože se snažil, co to šlo, předvedl několik vydařených
zákroků a burcoval spoluhráče, skóre pořád narůstalo. Věříme, že kluky z „Béčka“
výsledek spíš vyburcuje, než odradí. V jejich kádru je dostatek zkušených hráčů, kteří
by v podzimní sezóně měli držet opratě pevně v rukou. Zde jenom dovětek. I ve čtvrtek
se trénovalo a je škoda, že se účast hráčů B mužstva dala spočítat na prstech jedné ruky.

Milé fanynky, milí fandové, milí přátelé fotbalu,
vítejte na utkání 1 A třídy skupiny B:

SK ZBRASLAV – 1999 Praha
Zápas řídí jako hlavní rozhodčí pan Roman Zloch, asistují mu pan Jiří
Zelený a pan Lukáš Zíka, delegátem svazu je pan Zdeněk Buřil.

Po dvou letech opět 1 A třída na našem hřišti

Smutná zpráva

Naše řady v průběhu letní přestávky opustil Ing. Stanislav Petránek.
Standa byl v nelehkých letech po rozdělení Slavoje Zbraslav dlouholetým
předsedou nově vzniklého SK Zbraslav. Za doby jeho předsedování jsme
vybudovali nové travnaté hřiště i tréninkové pískové hřiště. Díky jeho
pracovitosti, známostem a diplomatickému vystupování se podařilo na tyto akce
zajistit finanční zdroje z různých grantů. Dokázal vyvézt SK z dluhů a zajistil
pořádek v hospodaření i v administrativních věcech, nezbytných pro chod klubu.
Všem nám moc chybíš a nikdy na tebe nezapomeneme.
Životní výročí
Dva naši dlouholetí příznivci na začátku srpna oslavili své narozeniny.
František Rašín, kterého všichni známe jako „FANDÍNU“ což jasně vypovídá o tom,
že je to náš z největších fanoušků, oslavil 4. srpna 70 let.
Míla Jiřinec, bývalý výborný hráč a dlouholetý fanoušek oslavil 6. srpna 83 let.
Oběma k jejich narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví, pohody a ať ještě dlouho
chodí mezi nás fandit a vzpomínat jak se to hrálo za jejich mladých let.

Gratulujeme

Redakční komise SK

Jarní sezona Pražská teplárenská přebor Prahy skončila našim vítězstvím nad
dávným rivalem SC Radotín v poměru 2:1 a oba soupeři žili v očekávání, jak
vlastně dopadnou. Pro SC Radotín dobře. Z divizí žádný z pražských oddílů
nesestupoval. Zájemců o postup z krajských přeborů bylo žalostně málo. Tím,
že ani z Prahy nikdo o postup nestál, byl náš osud zpečetěn. Po dvou sezonách
v elitní pražské soutěži jsme opět v 1 A třídě. Je to škoda, sestupový a postupový
klíč však hovoří jasně. Nejdříve se sestupuje a potom je soutěž doplněna za
odhlašující se týmy dalšími postupujícími z nižší soutěže. Tím nám nepomohlo
ani to, že Bohemians Praha a Viktoria Žižkov zrušily své B týmy a do dalšího
ročníku přeboru je nepřihlásily. Postupující z prvních míst, Cholupice a TEMPO
doplnila mužstva Střešovic a Kolovrat. Střešovice postoupily až z třetího místa,
protože Sparta Krč, která byla po skončení soutěže druhá, již své mužstvo do 1
A třídy nepřihlásila. Kolovraty pro změnu postoupily při bodové shodě s Chabry
díky lepším výsledkům ve vzájemných soubojích. Za dva roky doznala 1 A třída
skupina B, do které jsme se přihlásili, mnoho změn. Sparta Krč a Nusle své týmy
odhlásily, Bílá Hora, Řeporyje a Přední kopanina B sestoupily, a jak výše píšeme
Cholupice a Střešovice pro změnu poustoupily. Celek z Braníku hraje letos
v druhém oddělení 1 A třídy. Setkáme se tak ze starých známých se Slivencem,
Podolím, Stodůlky, Nebušicemi, Kunraticemi a dnešním soupeřem 1999 Prahou.

Nově budeme hrát s Lipenci, Chodovem, Újezdem Praha 4, Aritmou B, ČAFC
B, Modřany a Střešovicemi B, které v naší skupině vystřídají své A mužstvo.

S Černolicemi hrajeme ve sportovním centru Sparty na Strahově. Po několika letech je

Jaké změny jsou v kádru našeho prvního týmu
Od posledního domácího zápasu s mužstvem Radotína, došlo během letní přestávky ke
změně na postu trenéra. Standu Sádovského vystřídal Miroslav Vašut. Jedná se o trenéra
s bohatou trenérskou kariérou vlastnícího profesionální trenérskou licenci. U něj si
žádný z hráčů nemůže stěžovat na nedostatek odborných zkušeností, či praxe. I po
stránce výchovné a psychologické má jako pedagog jistě dostatek zkušeností. A tak snad
jedinou nevýhodou je, že letní přípravné období je krátké a kluky vůbec neznal. Na
druhou stranu není zatížen tím, že místní trenéři jsou na převážnou většinu hráčů
navázáni od žákovských let a to občas zaslepuje a brání ve změnách.
V hráčském kádru došlo také k několika změnám. Již na jaře oznámili Petr Šimoníček a
Láďa Kovács svůj posun do B mužstva. Přesto věříme, že když bude potřeba, ještě
pomůžou. Nově je u nás zahraniční hráč. Z Makedonie přišel Jonuzi Arriton. Dvacetiletý
útočník, dnes pro nás „Tony“, trénoval s mužstvem již na jaře, ale přestup se dal zařídit
až v letním přestupovém termínu. Druhým nováčkem je Dominik Vašut. I on je rozený
útočník a u nás je na hostování z Bohemians 1905. To, co většinu pozorných čtenářů
napadlo, potvrzujeme. Ano jedná se o syna našeho trenéra. Do přípravy se zapojili od
začátku i naši kluci z dorostu. Jan Votava, Jakub Štoček a Jan Mandlík. Všichni tři do
mužstev dospělých nakoukli již na jaře a tak jejich boj o tričko v A mužstvu není žádným
překvapením.
A zde je tedy kádr našeho „Ačka“ pro podzimní sezonu 2014.
Brankáři: Radek Činovec a Jan Votava
Obránci: Jirka Dlouhý, Martin Kudrna, Tomáš Štengl, Jakub Štoček a Zdeněk
Trkovský.
Záložníci: Jiří Kadlec, František Kocourek, Ondra Sedláček, Jan Strnad, Tomáš
Vejvoda a Michael Žižka, který je kapitánem mužstva.
Útočníci: Jonuzi Arriton, Jan Mandlík a Dominik Vašut.
V přípravě byl do poslední chvíle zapojen i Sváťa Sýkora, který u nás již před rokem
hostoval, ale nakonec dal přednost zahraničnímu angažmá. Škoda, že se nepovedl
„udělat“, jeho 22 gólů v přeboru by se hodilo i v „A“ třídě. Nezbývá, než mu popřát
mnoho úspěchů v německém působišti.
Jak proběhla letní příprava
Ostrý start byl v pondělí 21. července. Trénovalo se čtyřikrát v týdnu a prvními zápasy
byl každoroční turnaj v Mýtě u Rokycan. Zde jsme obhajovali loňské prvenství. I letos
se nám dařilo. Nepoznali jsme porážku a po vítězstvích nad mužstvy Loděnic, Rokycan
a domácího Mýta jsme mohli oslavovat zisk poháru i věcných cen. Ty ve formě
plechovkového piva, utopenců i sportovních potřeb přišli klukům jistě k duhu.

Naše mužstvo v Mýtě u Rokycan jako vítěz turnaje s pohárem a cenami
Následuje volné pondělí a jsou tu opět tréninky, na které navazuje sobotní zápas.

porážíme a přítomní diváci mohli konstatovat, že zaslouženě. V obraně jsme byli pevní,
záložníci bránili i zakládali útoky a útočníci dělali to, co mají dělat, stříleli branky.
Asi nemá cenu psát, že od pondělka opět trénujeme. V sobotu zajíždíme hrát do Zvole.
Čtenáři, nepleť si s tou holandskou, kde hostovala ve čtvrtek Sparta. My jsme byli na
půdě trochu svažitého hřiště domácích úspěšnější. Po pěkné hře vítězíme, škoda jenom
několika neproměněných šancí i lehkovážných chyb při bránění. Rozdíl v kvalitě byl
určitě vyšší než ten ve výsledku.
Poslední přípravný zápas jsme sehráli s mužstvem Mníšku. Hrálo se na hřišti Černošic
a to možná překvapilo několik našich fanoušků, kteří měli problémy s hledáním hřiště.
Do zápasu jsme vstoupili rychle a razantně. Nejdříve tyč, potom břevno a nakonec gól.
„Domácí“ potom hru notně přitvrdili a o fauly nebyla nouze. Odnesl to Honza Strnad,
který do druhého poločasu již nenastoupil. V druhém poločasu jsme opět přidali a
zatížili konto brankáře třemi góly. Bohužel jsme neudrželi čisté konto. Na druhou stranu
trenér, tak jako ve všech přípravných utkáních „poznával“ hráče. Točil sestavu,
nechával zahrát všechny přítomné a pro některé bylo jistě překvapením, na jakých
postech se objevili.

