Mladší žáci
Tak jak jsme se rozepsali o kritické situaci na poli hráčů, výsledků našeho
mužstva v nejvyšší pražské soutěži mladších žáků, musíme najednou obrátit.
Hned v předzápase našeho „A“ mužstva zdolali kluci překvapivě vysoko
Stodůlky 11:4. Předvedená hra měla jistě daleko do dokonalosti, ale všem
přítomným zbraslavským fanouškům udělala určitě radost. Přebor je přebor a
každé dosažené vítězství se počítá. Kluci své zlepšení potvrdili následnou
výhrou na Podolí, kde v úterý získali tři body za výsledek 5:4. Hned se nám
kouká na tabulku líp, když vidíme, že jsou pod námi tři další mužstva.
MINI 10

Zde jsou pro nezasvěcené trochu divoké výsledky. Skutečně nejde o házenou.
Hraje se totiž na dvou hracích plochách najednou a dosažené výsledky se sčítají
pro stanovení celkového výsledku, který určuje počet získaných bodů. Přestože
původní záměr tvůrců tohoto nápadu byl asi poněkud jiný, hlavním motem
mělo být „ať kluci hrají bez ohledů na výsledek“, ten je nakonec stejně
nejdůležitější a všechny okolo zajímá. Někdy je to až komické. Na jednom
hřišti prohrajete o pět gólů, na druhé o šest vyhrajete. Tři body za celkový
součet z obou hřišť jsou nakonec doma. Skoro se dá sledovat, jak v těchto
utkáních lze taktizovat skladbou jednotlivých mužstev podstatně víc než v lize.
Naši borci to asi dost brzo pochopili a vedou si zdatně. Zde jsou jejich
výsledky: doma porážíme Přední Kopaninu 13:12, prohráváme v Radotíně
11:12 a doma deklasujeme Chabry 23:5. Snad se splní hlavní myšlenka několik
let staré reorganizace soutěží, která si za cíl dávala zlepšení individuálních
dovedností jednotlivce a také to, aby hráči byli v co největším kontaktu
s míčem. My si říkáme také to, aby vydrželi hlavně u fotbalu až do mužstev
dospělých. Takových jedinců je dnes rok od roku vidět méně a méně. Když se
povede jeden z ročníku až do „A“ mužstva je to skoro zázrak a jsme hrozně
překvapeni. Vždyť když nebereme současné dorostence, kteří naskakují do
zápasů a hlavně na lavičku, tak poslední hrající odchovanec je Tomáš Vejvoda.
Další program našich mužstev
A mužstvo zajíždí v neděli 12.10 do Stodůlek kde je začátek v 16:00
B mužstvo hraje doma v sobotu 11.10 od 16:00 a hostí Chuchli
Dorost zajíždí v neděli 12.10 v 10:15 na FA Praha
Starší žáci neděle 12.10 v 13:00 na Přední Kopanině
Mladší žáci hrají v sobotu 11.10 od 12:45 na ČAFC
Mini 10 Sobota 11.10 od 14:30 doma s TEMPEM
MINI 8 neděle 12.10 od 12:00 v Březiněvsi
Redakční komise SK

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

SK ZBRASLAV – SK Modřany
Zápas řídí jako hlavní rozhodčí paní Alena Rodová, asistují jí pan Miroslav
Rod a pan Jan Švorc, delegátem svazu je pan Jan Lávička.

Vítězný trojboj

O minulém víkendu nás rozlosování soutěží postavilo do zajímavé
konfrontace. SK Zbraslav, ročník založení 1911 a SK Střešovice ročník
založení 1911. V sobotu sehrálo ve Střešovicích mistrovské utkání naše A
mužstvo s B mužstvem Střešovic. Ve stejnou dobu na našem hřišti nastoupili
starší žáci obou oddílů a v neděli odpoledne naše B mužstvo přivítalo C
mužstvo ze Střešovic. Jak se dočtete v dalších referátech, celkem jsme v tomto
trojboji získali 9 bodů při celkovém skóre 14:6.
Reportáž z minulého kola našeho prvního týmu

SK Střešovice „B“ – SK Zbraslav 3:4
Předzápasové obavy, že nás soupeř „umístí“ opět na umělku se nepotvrdily. Hrálo se
již od 15:00 za krásného slunečního počasí na dolním travnatém hřišti. V jednom
z předzápasových rozhovorů se trenér Míra Vašut zmínil o tom, že charakter mužstva
se pozná teprve tehdy, až budeme prohrávat. V tomto utkání mu hráči dali velkou
příležitost k poznávání. Jak jinak hodnotit vstup do utkání, než jako nepovedený.
Nedůsledné bránění na pravé straně obrany, netaktické vyražení stopera a neodstavení
dobíhajícího hráče. To vše během jednoho útoku domácích v sedmé minutě.
Nemastná, neslaná dorážka do protipohybu brankáře a prohráváme 0:1. Aby to nebylo
pravé straně obrany líto, po pár minutách špatný odhad na souboj, nezachycená
přihrávka, nevrátivší se záložník a domácí útočník v sólu nezaváhal. Prohráváme 0:2.

Takový start zamává asi s každým. Domácí stáhli obranu až na dvacet metrů před
svoje velké vápno a tam vyčkávali, co vymyslíme. Po pravdě se neměli příliš čeho
obávat. Nepřesné přihrávky, sólové pokusy o kličkování, nebo dlouhé nákopy až od
našeho brankáře. Tento styl naší hry, kdy to vypadalo, že není na naší straně hráč,
který zvedne prapor a zavelí ke zteči, domácí bez problémů ubránili. Do hry nás
dostala až situace, jejíž popsání by samo o sobě stačilo na několik listů těchto novin.
Po faulu na Dominika kopal Toni trestný kop z hranice velkého vápna. Všichni domácí
a několik našich hráčů ve zdi. Střela letí přes zeď, odráží se od břevna do země.
Brankář se ani nepohne a jediný kdo reaguje je Dominik, který se snaží při dobíhání
z malého vápna dorazit hlavou míč do branky. Brankář vyběhne, ale míč neudrží. Ten
se jen kutálí od branky. Blíž k němu má Dominik, což domácí brankář řeší jeho
sražením rukama zezadu. Všichni diváci vidí jasnou penaltu. V tom přibíhá asistent
rozhodčího z pomezí a něco signalizuje. Na tribuně se vedou diskuse o tom co se děje.
K překvapení všech je odpískaná branka a zároveň je vyloučen domácí brankář, ale
s ním i Dominik. Faul od brankáře byl jasný, ale za co byl vyloučen náš útočník, neví
určitě ani rozhodčí. Jak si vymyslel faul loktem a navíc v přerušené hře je záhada.
Nespravedlivé vyloučení, ale uznání gólu, který byl pro kameru, nám nakonec
v celkovém součtu pomohlo. Domácí postavili do branky hráče z pole a ten do
poločasu stačil inkasovat vyrovnávací branku od Toniho. Po krásném uvolnění z
křídla, následovala přihrávka z jedné od Káďi a volný Toni obstřelil na zadní tyč.
V druhém poločasu jsme měli již hru plně ve své režii. Začátek byl ještě poměrně
vyrovnaný, ale domácí se přestali pokoušet o ohrožení našeho brankáře a plně se
soustředili na obranu. Do vedení jsme se dostali po krásné akci Tomáše, “Kyslíka“
který neuspěchal zakončení a počkal, až oba obránci zalehnou, aby následně míč
uklidil levačkou za tyč. Pojistku dal opět „Kyslík“, když vyhrál souboj o míč ve vápně
a dokázal zavěsit. V tu chvíli to vypadalo, že je zápas už „hotový“. Domácí sice
prostřídali, my neměli koho, ale ke zlepšení jejich hry to naštěstí nevedlo. Další
taktický tah domácího trenéra byla výměna forvarda za brankáře. Po převléknutí dresu
se nový brankář hned vyznamenal, když vychytal Toniho v sólovém náběhu. No
vychytal je trochu nadnesené, zkrátka stál na místě a počkal, až mu Toni míč umístí
neomylně do náručí. Domácím postupně docházeli síly a nebyli schopni zastavovat
naše rychlé průniky. Do třetice „Kyslík“, ale svou největší šanci zazdil. Místo, aby
míč poslal vedle brankáře do sítě v brance, poslal ho dělovkou do sítě za brankou. Tím
jsme asi trochu pohněvali fotbalového „pána boha“ a když se připojil náš brankář
„vyrobením“ desítky bylo tu asi tříminutové drama. Naše obrana naštěstí už pracovala
spolehlivě a domácí do žádné šance nepustila. Vezeme tři body, otočili jsme zápas
venku, co víc si přát. Nemůžeme si nezmínit to, že na lavičce seděl jediný náhradník,
David Třebenský, který si „udělal“ čas a přišel pomoci.

Zbraslav: Činovec – Dlouhý, Trkovský, Kudrna, Štengl – Vejvoda, Kadlec,
Strnad, Kocourek, - Jonuzi, Vašut. Střídal. 85 minuta Třebenský David.

SK Zbraslav „B“ – Střešovice „C“

Po vítězství v derby zápase v Modřanech 3:2 jsme přivítali druhé „Cečko“
v soutěži. Zápas skončil stejným výsledkem jako ten v Modřanech a i průběh
byl dost podobný. Jdeme do vedení, hrajeme dobře, máme šance. Ke konci
zápasu si necháme dát lacinou branku a následně se obáváme o výsledek. To
co dokáží zazdít naši útočníci je až obdivuhodné. Trenér „Buk“ to na lavičce
doopravdy nemá lehké. Stejně je na tom i vedoucí mužstva Robert. Nebýt
možnosti si pěkně zakřičet a dostat adrenalin ven, asi by to s nimi někdy
„seklo“. Ještě, že existují uklidňující prostředky ve formě bílých trubiček
naplněných nějakým listím. Výbor FO bude muset zvážit, zda to trenérům
nekupovat stejně jako masážní emulse pro hráče. Získané tři body nás vynesly
v tabulce nahoru a tak se snad nebude opakovat loňský strach o udržení této
nad pralesní ligy.
Dorost
Po výprasku od Motorletu jsme zajížděli do Kolovrat a ani tam jsme body
nezískali. Prohráváme 2:3 Marodka je velká a tak jsme rádi, že mužstvo
poskládané a doplněné o starší žáky tak srdnatě bojuje. Po tomto dvou
zápasovém bodovém půstu přišla v minulém týdnu doma jiná podívaná.
Dorostenci Hájů nás výškově v součtu převyšovali, ale výsledek 5:0 byl pro
nás. První poločas byl vyrovnaný a několikrát nás podržel Honza Votava
v brance. To jsme se o výsledek ještě obávali. Když jsme však z
prakticky každého protiútoku dokázali vstřelit branku, bylo po obavách.
Najednou jsme viděli pěkné kličky, nahrávky a hlavně pohyb. Co víc, i kluci
ze starších žáků, kteří byli i o víc než čtyři roky mladší, než někteří hráči
soupeře srdnatě bojovali a předvedli, co se již naučili. Pomalu poznávají, že
fotbal není o tom jak je kdo velký vzrůstem, ale o tom co umím s míčem.
Starší žáci
V trojboji se Střešovicemi docílili nejvyššího vítězství. Výsledek 7:1 a dost
jasná převaha po celou dobu utkání. Týden předtím jsme sehráli trochu
nešťastné utkání v Bohnicích. Domácí v tu dobu vedli tabulku s plným počtem
bodů při skóre 22:1, což budilo značný respekt. My jsme se však nezalekli a
sehráli jsme vyrovnané utkání, ve kterém vyrovnávací branku vstřelili domácí
až v samém závěru. V tabulce máme deset bodů a atakujeme její čelo s tím, že
naši nejbližší pronásledovatelé jsou již od nás poražené Háje, Střešovice a
Březiněves. Na čele je tak silná trojka Stodůlky, Ďáblice a Zbraslav. Věříme,
že si i v dalších kolech toto postavení udržíme a tak jako loni, budeme atakovat
přední, postupové příčky.

