červená měla přijít daleko dřív. Sražení Ondry, který šel sám na branku, byla učebnicová
ukázka za co se má červená dávat.

Novinky na Zbraslavi

Hned po skončení jarních soutěží jsme přistoupili k plánované rekonstrukci zavlažování
hrací plochy. Došlo k doplnění postřikovačů na dlouhých stranách hřiště. Cílem bylo
vyrovnání množství závlahové vody na všech místech hřiště. Do všech pěti středních
řad přidali na kraje vždy po dvou nových postřikovačích. Výsledky byly v letošním
parném červenci viditelné. Proschlá místa na krajích hřiště se letos neobjevila v takové
míře. Extrémní horka si přesto vybrala svou daň. Přestože bylo při každoročních
rekultivačních pracích hřiště kompletně oseto, je místy travní koberec řidší a proschlý.
Studny nám postupně vyschly a museli jsme nádrž dopouštět z vodovodního řádu. Se
zákazem kropení zahrádek naštěstí přišlo ochlazení a vydatné deště. Po nich byl pro
změnu povrch měkký a trávník se nadměrně vytrhává. Snad se podaří udržet kvalitu po
celou podzimní část soutěže.
Z důvodů ušetření trávníku jezdilo A mužstvo trénovat do Černošic a veškeré přípravné
zápasy jsme sehráli na hřištích našich soupeřů.
Začalo se turnajem v Mýtě u Rokycan, kde jsme obhajovali loňské první místo. I
tentokrát si odvážíme pohár pro vítěze. V turnaji jsme utrpěli i jednu porážku od
domácího týmu, který je také po postupu účastníkem přeboru, plzeňského kraje. V další
přípravě jsme přesvědčivě porazili Libuš na hřišti v Břežanech. V dalším utkání za
velkého horka porážíme Kunratice a v poslední přípravě remizujeme v Újezdě nad Lesy.
V nadcházející sezóně půjdeme do přeborových bojů posílení o Jana Šafáře, který je u
nás zatím na půlroční hostování z Kunratic a o Ondru Fejtla z Ligmetu Milín. Všichni
hráči, kteří u nás hráli na jaře, se podařilo udržet i pro podzimní sezónu. Do kádru se
vrací i dlouhodobě nemocní a zranění Johny Strnad a Jirka Dlouhý. Přeřazeni z dorostu
jsou Jakub Štoček a Jan Votava. Jan Mandlík je věkem stále dorostenec, ale bude se
připravovat s mužstvy dospělých. Na trenérském postu zůstal Míra Vašut.
A tak závěrem jenom pozvánka na příští zápasy:
Dorost odjíždí k sehrání prvního mistrovského utkání 26. 8. v 17:00 na Pragovku.
V sobotu 29. 8. hrajeme v druhém kole doma od 17:00 s Ďáblicemi.
B mužstvo zajíždí opět ven, tentokrát do Dolních Počernic. Výkop je 29. 8. v 17:00.
Doma uvidíme tak jenom A mužstvo, které přivítá v neděli 30. 8. v 17:00 Admiru.
Program veškerých mládežnických družstev Vám přineseme v příštím čísle, za týden.
Jejich soutěže začínají až o prvním zářijové víkendu. V soutěžích máme stejně jako
v loňském roce celkem sedm mužstev:
MINI 8 a MINI 10 soutěže neznají postupy a sestupy
Dále Mladší žáky v 1 třídě
Starší žáci hrají nejvyšší soutěž – pražský přebor
Již zmiňovaný Starší dorost hraje 1 třídu
Redakční komise SK

Milé fanynky, milí fandové, milí přátelé fotbalu,
vítejte na utkání Pražská teplárenská – přebor mužů:

SK ZBRASLAV – FK Motorlet Praha s.r.o. „B“
Zápas řídí jako hlavní rozhodčí pan Jiří Zelený, asistují mu pánové Daniel
Nykl a Francesco Maiello, delegátem PFS je pan Zdeněk Bydžovský.
Po roce vítáme naše fanoušky opět na přeboru
Již po posledním domácím jarním zápase s Kunraticemi bylo jasné, že na podzim se
bude chodit v neděli odpoledne opět na nejvyšší krajskou, pražskou soutěž.
Po více jak dvou měsících vyplněných nejdříve odpočinkem a následně přípravou na
soutěž Vás můžeme přivítat v hledišti.
Vlastní soutěž začala již o minulém víkendu předehrávaným patnáctým kolem. My jsme
začali na hřišti loňského šestého týmu, Třeboradic.
Reportáž z utkání v Třeboradicích.
Do prvního utkání nové sezony jsme vstoupili za vytrvalého deště. Zápas na
třeboradickém trávníku byl hodně divoký, klidně mohlo padnout sedm - osm gólů.
Domácí rychle vedli 1:0, ještě do poločasu jsme otočili na 1:2 a vypadalo to, že
domů nepojedeme s prázdnou. Třeboradičtí ale dokázali vyrovnat a v 87. minutě
dokonce i strhnout vedení na svoji stranu.
V prvních minutách jsme byli o něco nebezpečnější, ale úvodní snahu ukončila osmá
minuta, kdy se po Grznárově přesném pasu prosadil Junek. Prohráváme 0:1.
Od tohoto momentu byli jasně lepší domácí hráči a jen díky nepřesné koncovce
nerozhodli o osudu zápasu již v úvodní půlhodině.
Hned po úvodní trefě střílel Grznár, „Čína“ vyrazil míč pouze k dobíhajícímu
Viktorinovi, ale náš brankář se i za cenu drobného šrámu vrhnul nejlepšímu hráči minulé
sezony pod nohy a druhému gólu ve své síti zabránil.
V těchto fázích zápasu se hrálo hlavně na třeboradické útočné polovině, ale i my jsme
dokázali nebezpečně zahrozit. Ve 13. minutě byl blízko vyrovnání Králík, ale střela
z malého vápna se mu příliš nepovedla a brankář domácích jí bez problému lapil.

A pak úřadovali zase hráči v červených dresech. Ve 20. minutě se opět vytáhl „Čína“ při
dělovce Viktorina, kterou skvěle vyrazil. Vzápětí jsme měli trochu štěstí, když se do
šestnáctky individuálně probíjel Grznár, ale ideální moment k přihrávce prováhal a jeho
následná střela už neměla potřebnou přesnost. Uběhlo jen pár minut a před naší brankou
bylo opět horko. Trnkovi střela nesedla, ale míč si nějak našel cestu před naší branku,
což naštěstí zaskočilo dobíhajícího Slavíka, který kdyby zareagoval rychleji, dával míč
do prázdné branky.
Po půl hodině hry by se tak nikdo nemohl divit, kdyby platil stav třeba 3:0, ale místo toho
bylo srovnáno. To běžela na hodinách 31. minuta, když se Toni vymotal od lajny a jeho
přihrávku uklidil z malého vápna za záda domácího brankáře Sváťa Sýkora. Uběhly
necelé dvě minuty a Sváťa zvedal ruce nad hlavu podruhé, když opět využil krásný centr
Králíka. S domácími to otřáslo a do poločasu existovalo na hřišti pouze naše mužstvo.
Bohužel další gól jsme i z vyložených šancí již dát nedokázali.
A podle stejných not se začalo hrát i ve druhém poločase. V jeho úvodu sice zahrozil
domácí Junek, ale pak se hrálo hlavně pod naší taktovkou. Nejblíže jsme byli třetímu gólu
v 56. minutě, kdy Sváťa hledal před brankou Dominika, v rozhodující chvíli ale stihli
obránci odkopnout skluzem míč na roh. A po něm to opět hořelo, bránící domácí hráči
vykopávali míč z brankové čáry. Do další šance se poté prodral aktivní „Králík“, ze
strany, ale Horejše v brance domácích neprostřelil.
Po dvaceti minutách náš tlak postupně opadal a my jsme nestačili bránit odkryté křídelní
prostory. Do našeho vápna „lítal“ jeden centr za druhým a v 66 minutě se třeboradičtí
vyrovnání dočkali. Stoper Červenka se vydal dopředu, naskočil si na centr a proti jeho
hlavičce se „Čína“ bohužel natahoval marně.
Začalo se hrát nahoru – dolu. Několikrát jsme mohli jít do vedení, ale Dominik dvakrát v
dobré pozici branku netrefil, a když jej při odkopu po malé domů napálil míčem brankář
Horejš, chybělo zas kousek štěstí, protože míč doskákal těsně vedle tyče do autu.
Všechno směřovalo k remízovému konci, ale dopadlo to všechno jinak.
V 87. minutě poslal nikým nebráněný domácí Hruška přesný centr před branku a Junek
hlavou dokonal naší zkázu - 3:2!
Je to velká škoda, pěkně rozehraný zápas, velice pěkný výkon většiny hráčů a i velká
snaha k bodům nevedly. Remíza a bod pro nás by slušelo výsledku daleko více. Musíme
se poučit a do dalších kol projevit i více taktické zralosti. Zápas se dal bez problému
„uzdržovat“ do devadesáté minuty.
Třeboradice - Zbraslav 3:2 (1:2)
Branky: 8. a 87. Junek, 66. Červenka - 31. a 33. Sýkora. ŽK: 83. Červenka, 90. Trnka
(oba Třeboradice).
Rozhodčí: Váša - Bočok, Kalcovský. Diváků: 100.
Třeboradice: Horejš - Hruška, Červenka, Čáp, Farkaš - Trnka, Viktorin, Janda, Grznár Junek, Slavík.
Trenér: Jiří Tesař.
Zbraslav: Činovec - Trkovský, Žižka, Kudrna, Štengl - Jonuzi (80. Kocourek), Šafář,
Sedláček, Král - Vašut, Sýkora.
Trenér: Miroslav Vašut.

„B“ mužstvo zahájilo vítězně

Nejenom naše „Ačko“ hraje vyšší soutěž. Do „kraje“ se dostala i naše rezerva.
1 B třída je již soutěží kvalitní. Pískají tři rozhodčí, nastupuje se převážně proti „A“
mužstvům a v neposlední řadě je v soutěži o dva týmy víc. Z toho důvodu začala soutěž
pro naše borce letos již o prázdninách.
Včera odpoledne jsme zajížděli k prvnímu utkání do Malešic. Na většině hřišť se více,
či méně vybrala svou daň červencová horka. I trávník v Malešicích podle toho vypadal.
Místy zežloutlý, místy chyběl úplně. Zde je několik postřehů z průběhu utkání.
AFK SLÁVIA MALEŠICE –SK ZBRASLAV „B“
Do zápasu jsme nastoupily v dosti nestandardní sestavě:
Třebenský – Dlouhý – Hájek – Tomášek – Greguš – Kovacs – Svoboda (kapitán) –
Bláha – Vejvoda – Strnad – Mandlík
Již v asi desáté minutě se domácí ze strany probili do našeho pokutového území,
následoval centr po zemi a na zadní tyči nikým nebráněný útočník posílá domácí do
vedení. Naše hra v tu dobu nevypadala vůbec dobře. Obránci si nevěděli rady
s dlouhými nákopy a tvrdou hrou do těla, naši útočníci si pro změnu vůbec nedokázali
poradit s ofsajd systémem domácích. Dlouhé míče většinou zastavil praporek
pomezního, pokusy o sólové průniky neměly do zahuštěné obrany šanci na úspěch.
Naštěstí se při jednom centru nejlépe orientoval Ondra Bláha a hlavou překonal ne příliš
jistého domácího brankáře. Bylo vyrovnáno na 1:1. Za devět minut jdeme dokonce do
vedení, když Ondra opět vyhrál hlavičkový souboj a nabídnul míč Adamovi Svobodovi,
který procedil míč pod vybíhajícím brankářem do sítě. Po dvou minutách je to opět
vyrovnané na 2:2. Hra se přelévala od branky k brance, a když jsme začali víc napadat
rozehrávku domácích, přišly zmatky. Po jednom takovém jdeme do vedení 3:2. Tomáš
Vejvoda dotíral tak důrazně, že nepovedený odkop odrazil obloučkem přes brankáře do
sítě. Do poločasu je srovnáno na 3:3. Poznámka k rozhodčím. Jsou mladí, běhají,
nepoznají, kdo fauluje a bohužel si nestačili před zápasem prohlédnout hřiště a hlavně
brankové sítě. Druhá branka domácích proběhla sítí tak skrytě, že se snad pět minut
diskutovalo a polovina diváků gól vůbec nepostřehla. To by se stát asi nemělo.
V druhém poločasu začali domácím borcům viditelně ubývat síly. Jejich agresivita byla
ta tam a jen ten ofsajd systém nám pořád dělal potíže. Rady si s tím věděl „Kyslík“,
který vyslal na branku nepovedenou střelu a brankář na radu obránce „nech to“ pustil
míč do sítě. Opět vedeme 4:3. V šedesáté osmé minutě jdeme poprvé do většího vedení.
Ondra Bláha přidává po nezištné přihrávce od „Johnyho“ Strnada branku do skoro
prázdné svatyně domácích. Domácí přeskupují řady a vrhnou vše do útoku. My na to
příliš nereagujeme a taky se nám to vymstí. Asi za pět minut domácí snižují na rozdíl
jednoho gólu. Naštěstí nechávají domácí zadní řady hodně odkryté a pěknou kombinaci
završuje Ondra svým třetím gólem. Lišácky uklidil míč po zemi přímo k tyči. Následuje
červená karta na straně domácích za hrubé sražení Jardy Černého a poslední rána
z milosti, když postižený doráží vyražený míč do sítě. Co si víc přát. Snad jenom to, že

