Všimli jste si?
¤ Po celé straně u tribuny je již nové oplocení.
¤ Již šest let máme travnatý povrch hřiště.
¤ Tráva má stále, až neobvykle, výbornou kvalitu, ani před brankami není
vyšlapána. Chce to ovšem velkou péči, kterou povrchu dává správce Jan
Adámek, – hnojení, pískování, provzdušňování – stojí ročně více než sto
tisíc korun
¤ U vchodu do hřiště vyrostl přístřešek pro autobus a zmizel tak nepořádek,
který v této části areálu panoval
¤ SK uzavřeno dohodu s vedením Základní školy Nad parkem o využívání
tamního fotbalového hřiště. Na základě toho zde již začali trénovat naši
nejmenší – přípravky.
Vyrůstali na Zbraslavi
V průběhu celé, více než devadesátileté historie, se na zbraslavských hřištích
proháněli stovky a stovky mladých hráčů. Výkonnost několika převyšovala
místní úroveň a prodrali se až do nejvyšší soutěže. Připomeňme si dnes tři
z nich:
Ota Bureš – zřejmě největší postava zbraslavské historie. Hrával na Zbraslavi
za tehdejší Záběhlice, odkud přestoupil do tehdy ligové Libně a odtud do
Slávie, kde hrával vedle Bicana a Kopeckého v útoku. Ze Slávie přestoupil do
francouzského klubu Olympique Marseille, kde hrál až do skončení své
kariéry. Ve Francii se výrazně prosadil, novináři ho nazývali „bílým Ben
Barkem“, čímž ho přirovnávali k tehdy slavnému tmavému hráči. Francii zůstal
věrný po celý život, do Čech se již nevrátil.
Karel Kamarád – prostřední ze tří bratrů, kteří na Zbraslavi hráli – působil
v našem mužstvu okolo šedesátých let. Urostlý hráč středu pole vynikal
jemnou technikou. Vyhlédli si ho pražští Bohemians do svého ligového celku,
ve kterém záhy získal místo v základní sestavě. Jeho rozlet zabrzdilo zranění
z ligového zápasu v Ostravě, které utrpěl při střetu s tehdy ostravským hráčem
Tomášem Pospíchalem., které mu nedovolilo v kariéře pokračoval. Léta pak
působil v pražské Pragovce.
Michal Pospíšil – působil na Zbraslavi v mládežnických družstvech, odkud
přešel do mládeže pražské Sparty. Poctivý, průbojný hráč se ve Spartě prosadil
i do reprezentačních celků. Po hostování v Blšanech a Viktorii Žižkov se do
Sparty vrátil, prožil zde dobrou sezónu, ale byl vyměněn do Slovanu Liberec,
v jehož útoku dnes stabilně hraje.
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Áčko je stále bez porážky
V neděli se hrálo na Slivenci o první místo průběžného pořadí.
Jak už je známo, skončil tento zápas bezbrankovou remízou,
což můžeme považovat za úspěch, vždyť bod ze hřiště soupeře,
obsazujícího navíc do té doby první příčku je cenný. Zpětně přemítáme, že
jsme si mohli troufnout i na víc, ale celkově střízlivě posuzujeme dosažený
výsledek. Remízy využilo Béčko Motorletu, které zvítězilo a vyhouplo se na
první místo. V týdnu jsme také sehráli další kolo poháru Pražského
fotbalového svazu, hostili jsme přeborové Ďáblice a prohráli až v penaltovém
rozstřelu.
Na tuto neděli nám los přidělil dalšího atraktivního soupeře, mužstvo

SK GORDIC ZLÍCHOV,
který v posledním kole zcela rozdrtil celek Dolních Měcholup 8:0. Při tom
Dolní Měcholupy byly považovány za jedno z mužstev, které by mohlo
zasáhnout do boje o přední příčky. Zdá se tedy, že se máme na co těšit.
S Gordicem máme z předcházejícího ročníku vyrovnanou bilanci, loni jsme
doma zvítězili 4:1, na jeho hřišti jsme pak prohráli těsně 1:2 Podle současné
tabulky se utkají mužstva, sousedící v tabulce na 3. a 4. místě.
Takže vítáme v našem stánku výpravu ze Zlíchova, vítáme i vás, vážení naši
příznivci. Dále vítáme hlavního rozhodčího utkání pana Klíčmana, jeho
asistenty pány Hrubeše P. a Burdu a samozřejmě i delegáta PFS pana Líbala.
Dobře se v nedělním podvečeru pobavte. Na okraj můžeme říci, že naše
mužstvo získalo dosavadními výsledky zdravé sebevědomí a je odhodláno ve
svém tažení pokračovat. To znamená, že se vynasnaží, aby body zůstaly na
Zbraslavi.

Nepřešli jsme druhé kolo poháru PFS
Minulou středu jsme na domácí půdě sehráli 2. kolo poháru s přeborovými
Ďáblicemi. V kombinované sestavě jsme tabulkově zdatnějšího soupeře dosti
svírali a především v samotném závěru jsme mohli přímo rozhodnout.
Nestalo se však, utkání v normální hrací době skončilo 1:1 a došlo na
pokutové kopy, kde naši zcela selhali. Stínem utkání jsou zranění J. Adámka,
který má na 14 dní sádru a J. Brchela, který má zablokovanou krční páteř.

Ve Slivenci jsme měli opět divácky navrch
Opět potěšitelná účast našich příznivců na utkání ve Slivenci, kde šlo o první
místo v tabulce. Drnovatý terén tamního hřiště nedovoloval příliš kombinaci
a obě mužstva tak volila spíše překopávání míčů do prostoru soupeře se
snahou o breaky. Více snahy o kombinaci mělo naše mužstvo a A. Svoboda
po pravé straně několikrát pronikl. Marek Pospíšil si po jednom centru
zpracoval míč a zpětně nahrál M. Plockovi, ten však ve výhodné pozici pálil
vedle. Podobná kombinace mezi Páníkem a Strnadem byla zakončená střelou
Kudrny. Míč, který brankář neudržel, jsme však do branky nedorazili.
Nejhezčím okamžikem celého zápasu byla krásná střela M. Bobysuda,
brankář domácích se však vyznamenal. Nás podržel M. Kopecký při sólu
domácího Nováka. Po sérii faulů přišla červená karta a domácí hráli od 35
minuty o desíti. Zvláště ve druhém poločasu jsme domácí silně zatlačili,
skórovat se však nepodařilo. Při ojedinělém útoku fauloval domácí útočník
M. Vejvodu, ten ho v pádu strhl a rozhodčí vyrovnal síly na hřišti, druhá
žlutá a odchod do sprch. Do konce utkání se již jen bojovalo o střed hřiště a
šanci si ani jedno mužstvo nevypracovalo.
V útoku chyběli P. Vedral, který se zápasu, pro pracovní zaneprázdnění
nemohl účastnit a nemocný P. Hanzelka. Na marodce je také pořád Vlasta
Flégl s pohmožděným lýtkovým svalem. To spolu s již výše zmíněnými J.
Brchelem a J. Adámkem znamenalo citelné oslabení našeho týmu.
Do zápasu jsme proto nastoupili v sestavě:
Kopecký – Sádovský – Bouček – M. Vejvoda -Kudrna – Svoboda – Strnad Bobysud – Pánik – Pospíšil – Plocek.
Ke konci zápasu poslal trenér Adámek na hřiště střídající Simandla,
Orlovského a Hladkého.
Disciplinární komise na svém zasedání ve čtvrtek nadělila M. Vejvodovi
podmínku na 1 zápas do 31.12.2004.
Dne 20.9. 2004 se rozšířily řady našich fotbalistů o Matěje Bobysuda
Blahopřejeme kapitánovi našeho Áčka a jeho manželce k narození syna.
Ať vyrůstá ve zdraví a v pohodě.

Výsledky 4. kola pražské I. A třídy
Nebušice – Vršovice
Slavoj Podolí – Motorlet B
Slivenec – SK Zbraslav
Gordic Zlíchov – Dolní Měcholupy
Vyšehrad B – Stodůlky
Sparta Krč B – Aritma B
Braník – Břevnov B

1:0
0:2
0:0
8:0
3:2
3:0
5:3

Výsledky našich dalších mužstev
Béčko získalo na domácím hřišti první body v zápasu proti Béčku Nebušic,
když zvítězilo brankou M. Hanzelky z penalty 1:0.
Dorost hostil na domácí trávě Řeporyje a po dobré hře zvítězil vysoko 5:0.
Starší žáci předehráli své utkání již ve středu s Motorletem a prohráli 2:0.
Mladší žáci hráli v neděli ve Střešovicích a prohráli zde 2:3.
Mini 10 hostili v pátek Radotín a rozdrtili odvěkého soupeře 12:0.
Mini 8 zajížděli v neděli do Újezda nad lesy a prohráli 1:6.

Přijďte se podívat na další zápasy
Úterý
Úterý
Pátek
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle

28. 9.
28. 9.
1. 10.
2. 10.
2. 10.
2. 10.
2. 10.
3. 10.

Mini 8
Starší žáci.
Mini 10
Mini 8
Dorost
Starší žáci
Béčko
Áčko

venku
doma
doma
venku
doma
venku
doma
venku

Junior
Union Žižkov
Zličín
Kopanina
Bílá Hora
Slivenec
Bílá Hora
Vyšehrad B

15.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
9.00 hod.
13.45 hod.
12.45 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.

Již teď vás také zveme na další týden.
Mimořádně v sobotu dopoledne 9. 10. v 10.30 hod. hostí A-mužstvo Spartu
Krč B.
Předzápas obstará mini osmička, která v 9.00 hod. uvítá družstvo Admiry.
V neděli 10. 10. je doma pak na pořadu mládežnické odpoledne:
ve 14.45 hod. hrají Mladší žáci s Přední Kopaninou
v 16.00 hod. na ně naváží Starší žáci s Vyšehradem.
Ostatní mužstva hrají v tomto týdnu venku, konkrétně Béčko v Ruzyni,
Dorost v Podolí
Mini 10 na Admiře.

