Zbraslavi poslední tým tabulky, který získal v soutěži zatím pouze jeden bod.
Naštěstí hostům postupně docházela síla a nestačili se vracet. To nám nakonec
pomohlo k bodům i slušnému výsledku. Na první Modřany ztrácíme dva body.
Dorost
Prohrál v Čakovicíc kde hraje svá utkání FA Praha 2:1. Utkání to bylo hodně
vyrovnané a ovlivněné několika neodpískanými zákroky na naše hráče. Je to
škoda, protože jsme se propadli do prostředka tabulky se ziskem 12 ti bodů.
Starší žáci
Infarktové utkání pro trenéry a fanoušky. Několik chyb opor mužstva a brzy
prohráváme. Když šli domácí po poločase do vedení už 3:1, bylo zle. Naštěstí
jsme se dokázali ještě včas probudit a otočit výsledek na konečných 3:4.
Vezeme domu tři body a zůstáváme na špičce tabulky. Na prvním místě máme
stejně bodů jako druhé Stodůlky.
Mladší žáci
Domácí porážka ze Střešovicemi 3:5 i ta venku na ČAFC 1:4 mrzí. Jde o soupeře,
kteří jsou v tabulce v našem okolí. Nyní jsme na devátém místě.
MINI 10
Sice prohráváme na první ARITMĚ 24:5, ale doma porážíme TEMPO 21:11.
V tabulce jsme na pěkném čtvrtém místě s 12 ti body.
Další program našich mužstev
A mužstvo zajíždí v sobotu 25.10 na Podolí, kde je začátek v 10:30
Úterý 28. 10. od 14:30 třetí kolo poháru doma s TEMPEM
Doma hrajeme v neděli 2. 11. se Slivencem. Výkop je již v 14:00
B mužstvo hraje doma v neděli 26.10 od 14:30 a hostí Nebušice B
V neděli 2. 11. hrajeme od 11:00 na Olympu
Dorost zajíždí 26.10 do Satalic, výkop je v 14:30
Doma hrajeme v sobotu 1. 11. s Klánovicemi od 14:00
Starší žáci zajíždějí 25.10 na Stodůlky, kde je výkop v 11:00
Doma hostíme v sobotu 1. 11. od 12:15 Zličín.
Mladší žáci hrají 26.10 od 9:30 v Újezdě nad Lesy
Doma hrajeme 2.11 od 9:00 s Vršovicemi
Mini 10 24. 10 od 16:30 na Zličíně a je to poslední podzimní zápas
MINI 8 24. 10 od 17:00 na Aritmě
Doma hostíme v derby 1. 11 od 9:00 Lipence
Redakční komise SK

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

SK ZBRASLAV – TJ Sokol Nebušice
Zápas řídí jako hlavní rozhodčí pan Leoš Gryc, asistují mu pan Jaroslav
Štumpf a pan Jaroslav Vojtěch, delegátem svazu je pan Bohuslav Slavík.

Pěkné počasí i pěkné výsledky

O minulém víkendu jsme mohli doma sledovat v sobotu při pěkném počasí
souboj našeho „B mužstva“ s „B mužstvem Chuchle“ za kterou nyní hraje
bývalý kapitán našeho „Áčka“ Michal Bobysud. V neděli mohli věrní
fanouškové zajet na Stodůlky. Tam také krásně svítilo sluníčko na oslavu
vítězství našeho prvního mužstva.
Reportáže z předminulého a minulého kola našeho prvního týmu

SK Zbraslav – SK Modřany 0:0
První ztráta bodů v soutěži přišla bohužel na našem hřišti. Soupeř poučen z pohárového
zápasu, ve kterém jsme mu na jeho hřišti nasázeli 6 gólů, vsadil na důraznou hru
založenou na obraně. Je pravdou, že naší branku v průběhu hry nijak vážně neohrožoval,
ale my jsme se v útoku bez Dominika Vašuta, který byl vyloučen ve Střešovicích, také
do mnoha šancí nedostali. Za zmínku stojí snad pouze dvě vyložené. Tu první zazdil
„Kyslík“ a tu druhou Toni. Tomáš neprostřelil v dobré pozici brankáře, když na něho
šel sám po pěkném prostrčení. Toni pro změnu po několika kličkách vystřelil z nulového
úhlu, když mohl zpětnou přihrávkou udělat slavným Štygiho, který číhal úplně volný
někde v okolí penalty. Byla to škoda. Obě šance přišli až v závěru utkání a dát z nich
gól by bylo o dost radostnější. Ukázalo se, co každý tušil. Útočná síla našeho mužstva
je bez chybějících zraněných opor Michaela Žižky, Ondry Sedláčka a v tomto zápase
distancovaného Dominika Vašuta o hodně menší.

TJ Sokol Stodůlky – SK Zbraslav 0:1
Odjížděli jsme na půdu soupeře, který byl na druhém místě tabulky se ztrátou
tří bodů na naše mužstvo. To, že jde o zajímavý zápas, podtrhla návštěva
fotografa z webu PFS, který se sice na našich zápasech objevoval skoro každý
týden, ale to bylo na jaře v přeboru. Zápasy v 1A třídě jsou daleko méně
sledovány a tím pádem i prezentovány. V této soutěži již nejsou přímé přenosy
a záznamy utkání. Fanoušci tak přišli o možnost sledovat zápasy z domova na
počítačích, nebo na různých mobilech. Předpokládáme, že všichni znáte
konečný výsledek zápasu, jehož průběh se vám pokusíme přiblížit. Trenér
mužstvo připravoval na rychlé protiútoky do otevřené obrany, na rychlé
rozehrávání a bojovnost soupeře. To vše se v utkání potvrdilo. Je pravdou, že
ne ve všech případech dokázali naši hráči reagovat dle pokynů a hlavně přání
trenéra. Občas nás soupeř zaskočil, ale překonat našeho brankáře za celých 94
minut nedokázal. Proč za 94 minut? To se dozvíte dále. Hned po písknutí
začátku a rozehrání se domácí dlouhými míči za naší obranu snažili dostat
k zakončení. Naštěstí na jejich kopačkách chyběla hlavně přesnost. Rychlá
rozehrávka často končila na kopačkách našich obránců, nebo v autu. My jsme
se snažili kombinovat hlavně přes Honzu Strnada. Druhou variantou byly
dlouhé výkopy „Číny“ na Dominika. Po desetiminutovém počátečním
oťukávání jsme se začali přibližovat do nebezpečné blízkosti domácí branky.
Kombinací z pravé strany jsme dokázali zatlačit soupeře až do vápna, kde se
prosadil poprvé Dominik Vašut. Rána po centru mu však příliš nesedla a
neohrozila branku domácích. Ti však nezareagovali na toto varování a to se jim
vymstilo. Centr zprava, nejvýše je Dominikova hlava a vedeme 1:0. Kdo by
v tu chvíli věřil, že to je poslední napnutí sítě v zápase. Domácí branka ještě
více nabudila a začali se víc tlačit do útoku. My jsme se zatáhli, zahustili jsme
střed hřiště a věnovali se pozornému bránění. Jediná šance domácích v prvním
poločase vznikla po dlouhém autu a zaváhání našich obránců. Nebezpečí
zlikvidoval včasným vyběhnutím Čína. Do trochu otevřené domácí obrany
jsme se dostávali, ale další hlavičku Dominika kryl domácí brankář. Nadějný
průnik Toniho byl obránci domácích bohužel na poslední chvíli zablokován.
Po změně stran domácí přiložili pod kotel. Začali se tlačit do útoku hlavně po
své pravé straně, kde zle proháněli Štigyho. Dá se konstatovat, že ho za dvacet
minut uhonili. Přejít přes něho však nedokázali. Největší šanci zápasu měli
domácí podobnou té Dominika z první půle. Uvolnění z křídla, zpětná
přihrávka, střela do odkryté branky. V cestě míče do sítě však stál Jirka Dlouhý,
od kterého se míč odrazil do bezpečí. My jsme hru postupně vyrovnali a naši
útočníci byli zastavování jen za cenu faulů. Na Dominika jsme jich napočítali
asi pět. Pouze jeden byl potrestán žlutou. Naše obavy z tlaku domácích v závěru

utkání se nepotvrdily. Láďa Kovács se drze uvolnil „jesličkami“ přes obránce
hledal zpětnou přihrávkou Dominika, ale domácí odvrátili na roh. Po jeho
odvrácení jsme však již domácí k ničemu nepustili. Za pozornost tak stojí jen
Toniho kličkovaná od rohového praporku přes pět bránících domácích až
k tyčce branky. Chybělo jediné nahrát, nebo prostřelit brankáře. Na hodinách
svítí číslice 90 označující konec hry. Rozhodčí však stále nesignalizuje, kolik
minut se bude nastavovat. Náš dlouhý odkop doběhne Dominik, vede míč
k rohovému praporku, kde je faulován. Je to roh, nebo faul? Přibíhajícího
hlavního, asistent na něco upozorňuje. Ten vytahuje červenou kartu a Dominik
je vyloučen. Za co? Co se stalo? Nikdo z diváků nic neví. My rozehrajeme a
rozhodčí píská konec. Radost z vítězství je utlumena vyloučením. Teprve po
zápase se dovídáme důvod vyloučení. Nesportovní chování. Soupeř stáhnul
v souboji Dominikovi trenky a ten se při stávání ještě předklonil. Trenky si
však nevytáhnul a ukázal své pozadí divákům. Tahle hloupost znamená stop
určitě aspoň na další utkání, možná na víc. Vyjádření trenéra otiskujeme
v samostatném článku. Nyní ke statistice a sestavě. Nastoupili jsme v tomto
složení.
Zbraslav: Činovec – Dlouhý, Trkovský, Kudrna, Štengl – Vejvoda, Kovács,
Strnad, Kocourek, - Jonuzi, Vašut.
Střídání: Kadlec Štengla, Hájek Kovácse a Mandlík Jonuziho
Není červená jako červená aneb omluva divákům….
Když jsem v červenci přebíral mužstvo, můj první úkol, který jsem si dal, byl
zlepšit kázeň a disciplínu týmu. Když se ohlédnu za statistikou osmi odehraných
kol, nějaký posun je vidět, ale to by nesměl vstoupit do „Děje“ jménem Fotbal
můj syn. Ve Střešovicích mu byla podle mne udělena červená karta
nespravedlivě, za to ve Stodůlkách si o ní řekl sám. O to smutnější je fakt, že se
tak stalo v 94 minutě utkání…. A, co z toho plyne? To, že dostal finanční postih
od „kabiny“, že oslabil tým, naštval předsedu a nasr….. mne ví, ale že zklamal
Vás, diváky, netuší. Snad ho to už „trkne“ a pochopí, že další zkrat by byla
další červená nejen pro něho, ale i pro mne. A já tady chci ještě chvíli být a též
i trénovat. M. Vašut, trenér
SK Zbraslav B – SK Čechoslovan Chuchle 4:1
Po nepovedeném utkání na Lochkově, kde jsme ztratili dva body za remízu
2:2 a dohrávali jsme po dvou vyloučeních v devíti, nás čekalo derby s Chuchlí.
Výsledek vypadá přesvědčivě, ale vítězství se nerodilo lehce. Soupeř vzdoroval
dlouho, jeho obrana dirigovaná Michalem Bobysudem nás do zakončení příliš
nepouštěla. Když se hostům podařilo dát gól, nevypadalo to tak, že hraje na

