Jak však víme, soutěž je teprve na začátku a jakákoliv hodnocení z pohledu
tabulky mohou být velice ošidná. Věříme, že naši borci nepodlehnou žádnému
pokušení podcenit soupeře a půjdou do zápasu od první minuty naplno a ukáží
všem přítomným fanouškům, že prohlášení“ přebore napřesrok“ myslí vážně.
Výsledky dalších našich mužstev
Zde je to zatím celkem jednoduché. Do mistrovských utkání se zapojil pouze dorost.
V prvním kole hostoval v Hostivaři a vyhrál stejně jako naše A mužstvo 4:0. Minulou
neděli měli dorostenci volno. V týdnu jsme prohráli v poháru s SC Radotín 2:5.
Mužstvo bylo doplněno o několik starších žáků a zápas se nám příliš nepovedl. Další
mistrovské utkání jsme sehráli včera na Pragovce a zde to bylo veselejší, vítězíme 3:1.
Soutěž o tomto víkendu zahajují všechna mládežnická mužstva a tak známe i výsledek
starších žáků, kteří dokázali zvítězit na Hájích 1:0. V týdnu dokázali na umělce
Kačerova vyhrát v poháru 5:1 a zajistili si postup do druhého kola, ve kterém přivítají
ve středu 17. 9. v 17:00 Braník.

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

SK ZBRASLAV – Jižní Město Chodov – FO
Zápas řídí jako hlavní rozhodčí pan Petr Budař, asistují mu pan Patrik Tomšů
a pan Michal Vojnovič, delegátem svazu je pan Milan Hruška.

Další program našich mužstev
Naše A mužstvo zajíždí v sobotu 13. 9 na ČAFC B, výkop je v 10:30a tak si naši
fanouškové budou muset trochu přivstat.
Odpoledne se pak můžete přijít podívat na naše Starší žáky, kteří v předzápasu B
mužstva přivítají Březiněves. Po nich uvidíme poprvé doma borce z naší „zálohy“ pro
A mužstvo. Naše Béčko přivítá od 17:00 Stodůlky C. Zápasy s tímto mužstvem mají
vždy svůj „náboj“ a tak si určitě udělejte čas. Když by vás nedej bože fotbal nezaujal,
„HOUSKA SLAVOJ“ vám určitě spolu s dobrým pivem vrátí potřebnou pohodu.
Foto na závěr – splněné sny

Vstup do 1 A třídy se nám vydařil

Věrní diváci, kteří se přišli podívat na náš zahajovací zápas podzimní sezony, se
měli na co dívat. Naši hráli s chutí a mužstvu 1999 Praha nastříleli čtyři branky.
Naše obranné řady pracovaly spolehlivě a soupeře příliš k ohrožování našeho
brankáře nepouštěly. Konečný výsledek 4:0, další povedené akce a po většinu
hry míč na našich kopačkách. Byl to vydařený vstup do soutěže. Většinou se
více rozepisujeme o zápasech hraných v následujícím týdnu na hřištích soupeřů.
Snažíme se přiblížit venkovní utkání, která nenavštěvujete v tak hojném počtu
jako ta domácí. Kdybychom se drželi tohoto pravidla, asi by referát mohl být
velice krátký. V Újezdě Praha 4, kde mají díky městské části vybudovaný nový
fotbalový areál, bylo z padesáti hlášených fanoušků jistě více než čtyřicet ze
Zbraslavi. To, že vás tolik nelenilo, vzali jste auta a vyrazili jste naše kluky
povzbudit, potěšilo jak hráče, tak vedení klubu. Naši borci se za to všem
odměnili a domácím nasázeli opět čtyři branky.
Reportáž z minulého kola našeho prvního týmu

SK Újezd Praha 4, z.s. – SK Zbraslav

Redakční komise SK

Od první minuty se na umělé trávě a za drobného deště, který postupem času vydatně
zesílil, hrálo podle scénáře, který sestavil náš trenér. Snažili jsme se rychlé a důrazné
útočníky domácích nepouštět od rychlých protiútoků a sami jsme ovládli hru v prostředku
hřiště. Již po několika minutách jsme se dostali do slibné šance, ale na centr Toniho nikdo

nedosáhnul. Naší ofenzívu na pravé straně hodně podporoval Jirka Dlouhý, ale centry
nebyly příliš povedené a domácí je stačili odvracet. Když to nešlo zprava, zkusili to se
naši zleva. Toni našel krátkou přihrávkou do vápna Michala Žižku, ten prostrčil na
Dominika Vašuta a naši fanoušci si zakřičeli poprvé GÓL, vedeme 1:0. Šancí přibývalo
a škoda, že trvalo trochu déle, než jsme napnuli míčem síť domácí branky podruhé. Do
poločasu to mohlo být klidně 0:5. Šancí jsme na to měli dostatek. Přestože se v druhém
poločasu domácí snažili, přitvrdili notně hru, naši byli fotbalovější a své akce dokázali
dotáhnout až do konce. Další branku přidal Toni a trefil se potřetí v zápase i Dominik,
jehož dělovku tečovali domácí obránci. Nejlepším hráčem domácích byl bezesporu
brankář. Ten zneškodnil několik vyložených šancí a někdy při něm stálo i štěstí. Domácím
se podařilo zkorigovat výsledek až ke konci, kdy rozhodčí odpískal po celkem
neznatelném faulu Štengla pokutový kop. Přestože náš brankář směr střely vystihnul a na
míč si sáhnul, ten skončil v síti. Byla to zbytečná penalta a obrala naše mužstvo o
neprůstřelnost. Také hra bez žluté karty skončila po faulu našeho kapitána Michala Žižky
v druhém poločase, kdy si „vyšlápnul“ na jednoho z domácích. Ten předtím několikrát
likvidačně napadnul Toniho a rozhodčí ho dost nepochopitelně neposlal předčasně do
sprch. Protože jsme neobdrželi oficiální zápis z utkání je ve statistice jen naše sestava.

Zbraslav: Činovec – Dlouhý, Trkovský, Kudrna, Kocourek – Vejvoda, Sedláček,
Žižka, Strnad, - Jonuzi, Vašut.
V druhém poločasu nastoupili do hry postupně i Kadlec místo Vejvody, Štengl
místo Sedláčka a Štoček místo Strnada.
Trenér: Miroslav Vašut
Ve statistice tučně vytištěná informace je zároveň nadpisem. Jak jsme posledně
uvedli, má naše mužstvo od podzimní části nového trenéra a také jsme minule
čtenářům přislíbili rozhovor s trenérem. O sobě trenér moc hovořit nechtěl. O
mužstvu, jednotlivých hráčích i o tom jak vidí ze svého zatím krátkého působení
SK je informací více.
Zde pro ty zvědavé: v březnu jsem měl 50 let a jsem z Frenštátu pod Radhoštěm.
Manželka Radka, dcera Adéla a syn Dominik. Fotbalově jsem vyrůstal ve
Frenštátu, v 18 letech jsem hrál za dorost Baníku pod trenérem Ivanem
Kopeckým. Při studiích na pedagogické fakultě jsem hrál za Vítkovice, NHKG
Ostrava, Frýdlant. Na vojně také za VTJ Hodonín v MSFL. S trénováním jsem
začal u mládeže, dorostu ve Frenštátě. Při studiu trenérské licence jsem dostal
nabídku z Olomouce. Zde jsem učil a trénoval žáky Sigmy Olomouc. Tady jsem
trénoval třeba Tomáše Přikryla (dnes Sparta), Jakuba Petra (dnes Slávia). Později
jsem trénoval ligový dorost Baníku, kde byl třeba Tomáš Mičola, který je také
dnes ve Slávii. Jak už to ve fotbalovém životě chodí, smlouva v Ostravě skončila
a já jsem řešil co dál. Dcera hrála volejbal v Olomouci a dostala nabídku do
Olympu Praha. Bylo rozhodnuto, přestěhovali jsme se. V Praze jsem trénoval

dorost Meteoru a také v Bohemians 1905 pod šéftrenérem Davidem Vavruškou
dorost ročníku 1991. Na jaře jsem trénoval v Dobřichovicích. Přestože jsme
získali 18 bodů 1B třídu jsme neudrželi. Začal jsem opět řešit co dál. Byl jsem
v kontaktu se sekretářem Tondou Rákosníkem. Přijel jsem se podívat na zápas
s Radotínem a následně došlo k dohodě. Od 21. 7. 2014 jsem na Zbraslavi. Toho
dne jsem se seznámil s kádrem a začala příprava na podzimní sezónu.
Příprava, i přátelská utkání se nám celkem povedla. Bohužel máme úzký kádr.
Celkem 16 hráčů, z toho tři dorostenci, je málo. Potřebujeme mužstvo ještě
doplnit, pracujeme na tom. Od začátku přípravy poznávám hráče a pracujeme na
našich přednostech a hlavně slabinách. Hráči už ví jaká je moje „fotbalová
filozofie“ a na co kladu důraz a co vyloženě nemám rád. Jsem rád, že je v týmu i
můj syn Dominik. Je někdy těžké ho trénovat a „radit“ mu, snad to společně
zvládneme.
No a jak vidím Zbraslav?
Příjemné prostředí, pěkné hřiště a lidé, kteří dělají fotbal. Jarda, Tonda, Petr,
trenéři dalších mužstev, paní správcová. Ať se nám všem daří a ať jsme ta správná
parta, to se pozná, až přijdou porážky.
Divákům přeji mít často ruce nad hlavou, křičet gól a z utkání odcházet s pocitem,
DÍKY, PŘÍŠTĚ CHLAPCI PŘIJDEM ZAS….
Rozhovor byl delší, došlo i na první popisy hráčů, jak je vidí trenér, ale o tom zas
až příště.
Za zmínku však stojí, že přestože nezná kluky ani dva měsíce, musíme
konstatovat, že pedagoga a dobrého psychologa nezapře. My, co známe kluky
prakticky od narození, musíme s jeho popisem jenom souhlasit. Přestože nešlo o
žádné sáhodlouhé popisy fotbalového umu, dokázal v několika slovech vyjádřit,
jací naši kluci jsou a také co potřebují. Vždyť nejde jenom o to, co potřebují zlepšit
po fotbalové stránce, život totiž není jenom fotbal.
Náš dnešní soupeř

Jižní Město Chodov postoupil do 1A třídy z prvního místa, když získal 52
bodů a předstihl druhé Kyje, které jsou zařazeny v druhém oddělení 1 A třídy
o tři body. Na třetím místě se umístili Ďáblice s 45 body. Ty však mají v 1 A
třídě A mužstvo a tak postupoval i náš minulý soupeř, Újezd Praha 4 ze
čtvrtého místa když získal 43 bodů. V prvních dvou kolech se naši hosté utkali
se Slivencem, na jehož hřišti prohráli 1:2. V druhém kole doma nestačili na
mužstvo z Kunratic. Po celkem vyrovnaném výkonu se hostům podařilo
v druhém poločasu skóre otočit a nakonec domácí premiéra skončila 1:4.
Setkávají se tak dnes dvě mužstva z opačných konců tabulky. My máme 6
bodů a skóre 8:1, naši hosté z Chodova 0 bodů a skóre 2:6.

