Jak tedy vypadá kádr našeho prvního mužstva,
Brankáři: Činovec Radek, Machynek Jakub, Votava Jan.
Do obrany: Dlouhý Jiří, Štengl Tomáš, Šimoníček Petr, Trkovský Zdeněk,
Vejvoda Tomáš.
V záložní řadě: Kovacs Ladislav, Kudrna Martin, Mandlík Jan, Štengl Jan,
Žižka Michael.
Útočníci: Kocourek František, Strnad Jan a Orlovský Pavel.
Zimní příprava A mužstva
Áčko se účastnilo již výše zmiňovaného zimního turnaje v Radotíně a v rámci
přípravy hrálo i v areálu Sparty na Strahově, s Černolicemi.
Zde jsou výsledky:
Datum
1.kolo
11.1.
2.kolo
18.1.
3.kolo
25.1.
4.kolo
4.2.
5.kolo
8.2.
6.kolo
15.2.
7.kolo
22.2.

čas

Utkání

Výsledek

11:30

Zbraslav

Jíloviště

1:0(0:0)

11:30

Zbraslav

Braník

2:1(2:0)

13:30

ČAFC

Zbraslav

0:0(0:0)

18:30

Zbraslav

Doksy

3:2(1:0)

9:30

Radotín

Zbraslav

2:3(1:1)

15:30

Zbraslav

Hvozdnice

0:2(0:1)

15:30

Lety

Zbraslav

2:8(2:4)

O umístění jsme sehráli zápas s druhým týmem skupiny hrané na ARITMĚ.

3. - 4. místo
So 1.3.
9:30

Fotbalové
noviny SK

Nepravidelník
zbraslavských
fotbalistů
Jaro 2014/1
16. března 2014

Je jaro a začíná fotbalové klání
Byla to dlouhá doba, kdy jsme neměli příležitost zavítat
na zbraslavský stadion. Od poloviny listopadu až téměř
do poloviny března. Zima prostě dává fotbalu na
Zbraslavi stop. Na trávě se hrát nedá a pískové hřiště
v dnešní době, kdy se jak houby po dešti množí plochy
s umělou trávou, není mužstvy už příznivě přijímáno.
Ale ticho na Zbraslavi zdaleka neznamenalo ticho v činnosti našeho
klubu. Naše A mužstvo se připravovalo jako v minulých letech na Weber
Cupu v Radotíně. Od ledna až do začátku března jsme každou sobotu
sehráli na umělé trávě zápasy s kvalitními soupeři z okolí. Po několik let
se vedou diskuse o úrovni pražské a středočeské kopané. Dnes nemáme
možnost každotýdenního srovnání a tak fanouškům turnaj hraný
v Radotíně a na ARITMĚ určitě ukázal, že rozdíly nejsou velké.
Účastníci pražského i středočeského přeboru, mužstva z „A“ i „B“ tříd
sehráli vyrovnané zápasy. Jistě sestavy byly často neúplné, zkoušely se
posily, ale naši borci uhráli celkové třetí místo. K výsledkům a
hodnocení se vrátíme na dalších stránkách, ale nyní již k dnešnímu
zápasu.
V druhém jarním kole Pražská teplárenská přebor mužů, jak zní oficiální
název nevyšší pražské soutěže dospělých, přivítáme dnes odpoledne na
naší zatím nepříliš zelené trávě

B mužstvo Fotbalového klubu METEOR Praha VIII.
Zbraslav

Tempo

3:2(2:0)

Kluci získali pěkné třetí místo, pěkný pohár a finanční odměnu
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Radotín

Zápas řídí, jako hlavní rozhodčí pan Moudrý, asistovat mu budou pan Suchý
a pan Opočenský, delegátem svazu je pan Kutil.
Doufáme, že si zbraslavský fotbal nenecháte ujít, vždyť v těchto soutěžích
je často více k vidění než na nudné lize.

První jarní utkání na MOTORLETU
Utkání jsme sehráli na umělé trávě B mužstva MOTORLETU a příliš se
nám nedařilo.
Zde je referát ze stránek PFS, který výstižně popisuje průběh utkání.
Domácí šli do zápasu s několika posilami z divizního kádru a na hřišti to bylo
vidět. Rezerva Motorletu začala pěkně zhurta a už v 10. minutě to bylo 2:0. V
obou gólech měl prsty Šafránek.
Ve 3. minutě jeho prudký centr před branku Machynek vyrazil jen do stopera
Kudrny a od něj se míč dostal do sítě poprvé. V 10. minutě hostům opět
pláchl Šafránek a tentokrát jeho přihrávku dorazil do sítě Novotný.
Domácí byli dál lepší, ale ve 34. minutě zazmatkoval jejich brankář
Pacovský. Chytil míč do ruky, pak si jej vyvezl mimo šestnáctku, aby se do ní
zase vrátil a opět vzal míč do ruky. Jasné dvojí hraní míčem a nepřímý kop.
Obrana domácích nechala před brankou volného Kocourka a ten dopravil
míč tam, kam chtěl, do branky.
Pak se ještě oba týmy dožadovaly penalty. Domácí za stažení Novotného,
hosté za podobný zákrok na Žižku. Sudí Tomšů obě situace posoudil stejně –
hrálo se dál.
V 52. minutě unikl po levé straně domácí Novotný, našel Belána, ten však
vystřelil hodně slabě. Za pár minut si v podobné koncovce opět neporadil.
Vzápětí to mohlo domácí mrzet. Pohotovou ránu J. Štengla totiž Pacovský
neudržel, míč za jeho zády naštěstí ťukl do tyče a skončil zpět v jeho náruči.
Když potom centr Belána mezi tyče hlavou neusměrnil Novotný a na druhé
straně střela nesedla Sedláčkovi, přišla na hosty pohroma. V 69. minutě se
při závaru před brankou srazil Trkovský s brankářem Machynkem, při pádu
míč zasáhl jeho ruku a pískala se penalta. Trkovský byl navíc vyloučen.
Novotný však nabídnutou šanci nevyužil a napálil míč do tyče.
Klid do řad domácích přinesla tak až 79. minuta. Belán uvolnil Šafránka, ten
přesným centrem našel Svobodu, který hlavou nasměroval míč do sítě.
Zajímavý moment přišel v 85. minutě. Podzemského parádní střela zatřásla
břevnem a odrazila se na zem. Asistent rozhodčího pohybem k půlící čáře
jasně signalizoval, že byl míč za čarou. Hlavní to postřehl až po chvilce a po
vzájemné konzultaci gól uznal. To už hosté hráli v devíti, když byl za zbytečný
faul po druhé žluté kartě vyloučen T. Štengl V emotivním závěru se už
výsledek nezměnil.
K referátu snad jenom to, že filmový záznam nám ukázal asistenta na
pomezí při čtvrtém, sporném gólu, v pozici odkud toho asi moc vidět nemohl.
Záznam samotný spíš ukazuje na to, že míč po odrazu od břevna skončil před
brankovou čárou. A hráči domácích ani nijak nesignalizovali dosažení branky
a pokračovali ve hře až do doby, kdy míč skončil v autu.

I rozhodnutí o vyloučení za ruku Trkovského vidíme jako velice přísné a
sporné. Škoda, že rozhodčí nepotrestal stejně domácího hráče, když mu
v druhém poločasu spadnul míč po hlavičce také na ruku.
A zde je statistika zápasu:
Branky: 3. vlastní Kudrna, 10. Novotný, 79. Svoboda, 85. Podzemský – 34.
Kocourek.
ŽK: 39. Hák, 73. Belán, 77. Podzemský – 12. Žižka, 61. Sedláček, 82. T.
Štengl.
ČK: 67. Trkovský, 84. T. Štengl.
Rozhodčí: Tomšů – Havel, Petřík.
Diváků: 50.
Naše sestava:
Machynek – Vejvoda, Kudrna, Trkovský, T. Štengl – Strnad, Sedláček,
Šimoníček, Kocourek (70. Kovács) – Žižka, J. Štengl. Trenér: Jaroslav
Kudrna.
Výsledky 16. kola Pražská teplárenská přeboru mužů
Viktoria Žižkov B
Admira B
Třeboradice
Uhřiněves
Uhelné sklady
ČAFC
Bohemians Praha B
Háje
Meteor B
Libuš
Motorlet B
Zbraslav
SC Radotín
Královice
Přední Kopanina
Vršovice

2:1
3:0
2:0
0:1
3:2
4:1
1:2
3:0

Změny v kádru A mužstva
V kádru A mužstva došlo v zimní přestávce k poměrně velkým změnám.
Nejdříve odchody.
V našem dresu již neuvidíme na trávníku Petra Koubu ani Vaška
Císařovského, kteří neprodloužili hostování a vrátili se do Radotína. Ze
zdravotních důvodů vypadl Jan Strouhal, který má zlomenou nohu ze
zápasu s Braníkem. Jeho starší bratr Martin je dlouhodobě za prací mimo
republiku a tak se s ním pro jarní část soutěže také nedá počítat. Do kádru se
vrátil golman Jakub Machynek a také na podzim dlouho zraněný Jan Strnad.
V širším kádru mužstva je i dorostenec Jan Mandlík. V brance při zranění
Radka Činovce pravidelně nastupoval další dorostenec Jan Votava.

