Mladší žáci
Jak asi všichni víte, těsně před soutěží opustil mužstvo trenér Stanislav Šírl, který
neodolal finančnímu vábení z Povltavské akademie. Bohužel se zachoval tak jak
to někdy ve fotbale bývá. Odtáhnul za sebou i některé hráče a vedoucí týmu.
Vedení FO SK Zbraslav tak muselo prakticky ze dne na den zajistit nové vedení
mužstva. Vašek Reiter se toho obětavě ujal a s Tomášem Bohatcem vzali kluky
pod svá křídla. Daleko těžší je však zajistit pro nejvyšší pražskou soutěž
mladších žáků náhradu hráčskou. Přebor má svou kvalitu a i v loňském roce byl
jediný cíl, záchrana. Letos, kdy jsme doufali v lepší postavení je tak po tomto
kotrmelci opět cílem jen soutěž důstojně uhrát. Již několikrát jsme v novodobých
dějinách zažili, že rodičovské ambice spojené s ješitností vedou k osobním
válkám na poli klubu. Většinou však není vítěze a nakonec pouze čas v horizontu
několika let ukáže, zda rozhodnutí dospělých, mám obavu, že dětí se nikdo moc
neptá, byla správná. Možná, že z pohledu odcházejících rodičů hráčů se chová
klub tvrdě, neuznává jejich „zásluhy“. Brání ve fotbalovém růstu nadějím a hází
jim klacky pod nohy. Z pohledu vedení klubu jde však o něco daleko vyššího.
Fotbal je na Zbraslavi od roku 1911. To je již 103 roků. Prošel si období, kdy se
dařilo více, i ta kdy se dařilo méně. Po celou dobu však stáli v jeho vedení lidé,
kteří jak věřím, měli jediný cíl, aby fotbal na Zbraslavi byl, dařilo se mu a byl tu
pro zbraslavské občany i v budoucnosti. Stačí se rozhlédnout kolem, pozeptat se
bývalých hráčů a najednou zjistíte, kde všude oni hráli, kam jezdili a dnes tam
nejsou hřiště ani fotbal. Doba je nemilosrdná a vědí to všichni, co ve fotbale delší
dobu dělají. Bez peněz se zkrátka fotbal hrát nedá. A tak Vás prosím,
nenadávejte funkcionářům ve vedení SK, že požadují od nových klubů, kam
hráči odcházejí, (pozor nezaměňuj, my nic nechceme od jejich rodičů) náhradu
danou soutěžním a přestupním řádem FAČR. Nezlobte se na ně, že nechtějí
jednat s rodiči, ať přijdou zástupci klubů kam děti (rodiče) přestupují. My to tak
děláme a buď se klubem dohodneme, nebo ne.
Výsledky našich mladších žáků nejsou zatím lichotivé, ale to se napraví, přijďte
je povzbudit, ať vidí, že nám na nich záleží a ať vědí, že jsou součástí SK
Zbraslav.
Další program našich mužstev
A mužstvo zajíždí v sobotu 27.9 do Střešovic „B“, výkop je v 15:00
B mužstvo hraje doma v netradičně v neděli od 16:30 a hostí také Střešovice „C“
Dorost sobota od 16:30 doma Háje
Starší žáci sobota od 14:30 potřetí mužstvo ze Střešovic “B“
Mladší žáci hrají ve čtvrtek od 17:00 na Podolí
Redakční komise SK

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

SK ZBRASLAV – SK Aritma Praha „B“
Zápas řídí jako hlavní rozhodčí pan Jakub Plzák, asistují mu pan Václav
Vaněk a pan Pavel Petrášek, delegátem svazu je pan Michal Walter.

Přivezli jsme body z ČAFC „B“

Jenom několik nejvěrnějších domácích diváků přišlo minulou sobotu
povzbudit domácí borce z béčka spořilovské Čafky. To našich diváku bylo
zvědavých podstatně víc. Kdo se po cestě zdržel, litoval. Mohl to však napravit
již odpoledne, kdy se mohl na našem stadiónu podívat na naše „B“ mužstvo
v souboji s hráči zálohy Stodůlek. Ten kdo si čas našel až v neděli odpoledne,
viděl na našem hřišti zkrápěném trvalým deštěm, dorostence v těžkém utkání
s kluky z Motorletu. Krátké reportáže z odehraných zápasů najdete na dalších
stránkách našeho nepravidelníku.
Reportáž z minulého kola našeho prvního týmu

ČAFC „B“ – SK Zbraslav 1:2
Hráli jsme podruhé na hřišti soupeře a podruhé na neoblíbené „umělce“. Když k tomu
připočteme, že to byla sobota a navíc dopoledne měli jsme obavu, zda naši hráči
zopakují výkony z minulých utkání. Však jsme měli v paměti to, že v přeboru jsme
v sobotních utkáních hraných před obědem body nezískávali. Od první minuty jsme
soupeře napadali při jeho rozehrávce v okolí půlící čáry a výsledek našeho snažení se
brzy dostavil. Po autu domácích Tomáš Štengl přeskočil protihráče, hlavou poslal míč
mezi obránce, kam si naběhnul dravě náš kapitán Žižka. Z očí do očí s brankářem
nezaváhal, vedeme 1:0. Domácí tento začátek rozhodil a v rozehrávce začali dělat další
chyby. Když jsme zachytili nepřesnou přihrávku a poslali do sóla Dominika Vašuta,

bylo rázem 2:0. Ten tvrdou ránou po zemi nedal brankáři žádnou šanci vyniknout. Hra
se následně trochu přiostřila a faulů začalo přibývat na obou stranách. Jeden
neodpískaný s ponechanou výhodou komentoval Ondra Sedláček za žlutou kartu.
Svou diskusí s rozhodčím rozhodil nejen sebe, ale i své spoluhráče. Přestože jsme hru
do té doby plně ovládali, po tomto extempore jsme vypadli z role a domácí se naopak
začali vracet do hry. K tomu jim dopomohlo i zranění našeho kapitána, který po střetu
s protihráčem v okolí půlící čáry musel následně odstoupit ze hry. Na koně posadil
domácí gól z trestného kopu, který prošel mezi hlavami našich hráčů ve zdi tak
nešťastně, že Radek v brance ani moc nezareagoval. Následně stojí za zmínku snad
jen šance Tomáše Vejvody, který však se střelou na hranici malého vápna natolik
otálel, že o míč přišel. Druhý poločas byl obrázkem posledních minut první půle.
Domácí se snažili hrát, my jsme bránili. Šancí bylo na obou stranách pomálu. Teprve
v poslední čtvrthodince se stala hra více zajímavou. Domácí hráči vrhli všechno do
útoku, ale tím nechávali „okénka“ ve své obraně. Bohužel Franta Kocourek se po faulu
poroučel k zemi až moc ochotně, rozhodčí penaltu nepísknul. Vzápětí nás výrazně
podržel Radek Činovec v brance, když včasným vyběhnutím zabránil míči v cestě do
sítě. To byla ze strany domácích asi největší šance za celý zápas ke vstřelení gólu ze
hry. Následně zůstala opět němá píšťalka rozhodčího i po dost jasném faulu na
Dominika Vašuta. Ve vápně zkrátka rozhodčí nepískal. Samotný závěr zápasu
okořenil domácí hráč naprosto zbytečným faulem na našeho brankáře, který již
„dávno“ držel míč po centru. Následovala jenom žlutá karta, ale protože to pro
faulujícího byla již druhá, zápas až do konce nedohrál. Nakonec jsme získali tři body
a to je asi nejdůležitější

Zbraslav: Činovec – Dlouhý, Trkovský, Kudrna, Štengl – Vejvoda, Sedláček,
Žižka, Kocourek, - Jonuzi, Vašut.
Střídali Kadlec a Strnad.
Druhé kolo poháru PFS

SK Modřany – SK Zbraslav 3:6
V týdnu jsme zavítali sehrát druhé kolo poháru k sousedům do Modřan. Protože jde o
soupeře z tabulky, vyslal trenér do boje o postup kombinovanou sestavu složenou
z hráčů „A“ mužstva, „B“ mužstva i družstva dorostu. Na lavičce kádru zůstali
Dominik Vašut a Tomáš Štengl, k zápasu se nemohl z pracovních důvodů dostavit
Honza Strnad. Na marodce jsou po zápase s ČAFC Michael Žižka a Ondra Sedláček.
Zranění obou našich klíčových hráčů se ukázala natolik vážná, že je čekala operace.
Žíža jí má už za sebou a přejeme mu úspěšnou rehabilitaci. Přetržené vazy v koleně,
dnes „módní“ zranění z prokletých „umělek“ ho vyřadilo určitě minimálně do jara.
Ondra jde v pondělí a je to také koleno, tentokrát utržený meniskus. Na jak dlouho
bude mimo on, se uvidí. Doufejme, že jeho zranění není tolik vážné. Vstup do zápasu
se nám moc nepovedl. Již po několika minutách totiž prohráváme 0:1. Špatný odkop
Jirky Dlouhého, neobsazení útočníci a Radek loví míč ze sítě. Na poskládané mužstvo

padla nejistota. Špatně, vlastně vůbec nekombinujme a dlouhé odkopy urostlí
obránci Modřan bez problémů odvracejí. Nás do hry vrátily po několika
minutách standardky. Jirka Dlouhý hlavou po rohu zařídil vyrovnání a následně
už přišlo představení jednoho hráče, Toniho. Nejdříve z trestného kopu pěkně
zavěsil přímo do horního růžku, aby po pár minutách nezaváhal po prostrčení
od Ládi Kovácse. Přestože se v druhém poločase podařilo domácím dotáhnout,
Toni dalšíma dvěma brankami udržel odstup ve skóre. Poslední branku přidal
střídající Honza Mandlík, když ho do sóla vyslal, jak jinak Toni.
SK Zbraslav „B“ – Stodůlky „C“

První domácí mistrovské utkání v podzimní sezóně se našemu „Béčku“ příliš
nevydařilo. Běhaví a poměrně slušně kombinačně hrající hosté vedli po našem
zaváhání v obraně 1:0. My jsme sice převzali otěže hry, ale branku znamenající
vyrovnání na 1:1 vstřelil Láďa Kovács až po trestném kopu Petr Šimoníčka. To
však bylo vše, co jsme směrem dopředu dokázali proměnit. Hosté naopak
skórovali ještě dvakrát. Bohužel se ukázala stará pravda, když nedokážeš
proměnit ani desítku, těžko můžeš ve vyrovnaném boji pomýšlet na body. Po
vítězství v Miškovicích, kterým jsme sezónu zahájili, je to trochu studená
sprcha.
Dorost
Jako jediný z mládežnických mužstev zahájil již v srpnu. V prvním kole si
přivezl tři body za vítězství 4:0 z Hostivaře. Protože je však v tabulce lichý
počet mužstev následovalo ve druhém kole volno. Třetí kolo opět na půdu
soupeře a opět vítezství. Na Pragovce se nám podařilo vyhrát 3:1. Ve čtvrtém
kole nás však čekal přetěžký soupeř, Motorlet B. Mužstvo hrající na jaře ligu
mladšího dorostu se na podzim nově přihlásilo do soutěží v Praze. Důvod je
jednoduchý. Po reorganizacích je méně republikových soutěží. Kluci končící
v mladším dorostu vlastně nemají soutěž. Je pouze jedna pro dva ročníky a tak
hrají krajské soutěže, kde musí začít odzdola. Jaký to má pro ně význam těžko
z našeho pohledu hodnotit. Ze čtyř kol dvanáct bodů a skóre 24:1. Přestože
jsme jako první dokázali Motorletu vstřelit branku, odnesli jsme si krutou
porážku 1:9. Škoda, že pouze z hlediště mohou zatím sledovat utkání dva
zranění, Filip Král a Radek Souček. Věříme v jejich uzdravení a pomoc svému
mužstvu.
Starší žáci
Po jarním postupu si vedou úspěšně i ve vyšší soutěži. V prvním kole jsme dost
překvapivě přivezli plný počet bodů z Hájů za vítězství 1:0. I v druhém kole
jsme doma nezaváhali a Březiněvsi jsme nasázeli rovnou desítku.

