Dolní Počernice „B“ - SK ZBRASLAV „B“
Do zápasu jsme nastoupily včera odpoledne v této sestavě:
Votava – Orlovský Petr – Hájek – Tomášek – Bobysud – Amzai – Svoboda (kapitán) –
Bláha – Štoček – Strnad – Černý
Na střídání: Orlovský Pavel, Třebenský David, Kovács Ladislav a Třebenský Petr.
Naše oproti minulému zápasu pozměněná sestava začala utkání dobře. Byli jsme daleko
víc na míči a protiútoky domácích jsme bez problémů zastavovali již v okolí půlící čáry.
Do první vážnější šance so dostal po pěkné přihrávce Ondry Bláhy Jarda Černý, ale jeho
střelu brankář domácích vyrazil nad branku. Jarda byl i v druhé velké šanci, ale i
tentokrát si vylámal zuby na brankáři. Zakončení bylo slabé. Nedáš, dostaneš. Prakticky
z jediného vážnějšího útoku domácí skórovali. Našim brankářem vyražený míč po tvrdé
střele se odrazil za vápno a tam odtud ho nikým neatakovaný hráč domácích poslal
okamžitě zpět na branku. Pokus to byl natolik podařený, že skončil v naší síti. V druhém
poločasu jsme pokračovali v tlaku, čemuž napomohlo i to, že se domácí v jedenácti
zatáhli hluboko na svojí polovinu. Náš tlak byl však poměrně bezzubý a k šancím jsme
se nedostávali. Vysvobození přinesl až dlouhý centr za obránce, na který si naběhnul
Mára Hájek a pohotovou střelou z voleje zařídil vyrovnání na 1:1. Od tohoto okamžiku
se hra oživila. Domácí několikrát prostřídali a snažili se dlouhými nákopy poslat do
šance některého z vysunutých útočníků. I naši borci se snažili o vstřelení rozhodující
branky a tak se bylo na co dívat. Po vystřídání našeho kapitána Adama Svobody však
již naše hra ztratila trochu řád. Ve zhuštěném prostoru naše přihrávky často nenacházely
adresáta, a co nevymyslel „Johny“ Strnad nevedlo většinou k nebezpečí. Přesto jsme
mohli, vlastně měli odvézt z Dolních Počernic tři body. V poslední, nastavené minutě
měl gól na kopačce Jakub Štoček, z několika metrů však opuštěnou branku vysoko
přestřelil. Snad se to povede příští neděli doma se Zličínem.

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

SK ZBRASLAV – FK Admira Praha „B“
Zápas řídí jako hlavní rozhodčí pan Július Šaróka, asistují mu pánové Erik
Hlaváček a Vojtěch Opočenský, delegátem PFS je pan Zdeněk Bydžovský.
Po týdnu vítáme naše fanoušky opět na přeboru
Již po jednom týdnu vítáme naše fanoušky na našem stadionu při dalším mistrovském
utkání. Rozlosování tomu tak přálo a Vy máte možnost opět vidět v hezkém letním
počasí zápas nejvyšší krajské soutěže, Pražská teplárenská - přeboru mužů. Jak jsme
již v nadpise uvedli, přijel k nám z Kobylis klub, jehož historie sahá ještě o dva roky
dále než ta naše. Již v roce 1909 byl klub založen a o rok později sehrál své první
utkání. Jak v období před válkou, myšleno tou druhou, světovou, tak po ní se
pohyboval většinou na úrovni fotbalu republikového. V rámci „sjednocené“
komunistické tělovýchovy, byste klub hledali jen těžko. Jeho jméno se měnilo a s ním
často i soutěže, ve kterých účinkoval. Nejvýše to dotáhlo mužstvo z druhého kraje Je
pravdou, že „A“ mužstvo našeho dnešního soupeře nemělo bodů příliš mnoho. To,
však nic nemění na tom, jak administrativně pochybná a někdy až tajemně
nesrozumitelná byla některá rozhodnutí vedení soutěží. Ti co konce jarních soutěžích
na všech úrovních pozorně sledovali, mají minimálně divný pocit. My však vítáme
dnes u nás rezervu divizního týmu od kobyliské vozovny. Věříme, že Vám obě
mužstva předvedou pěkný fotbal, že se bude na co dívat a hlavně, že budete mít radost
ze hry našich kluků. Pomozte hlasivkami a svým slušným fanděním našemu mužstvu,
ne nadarmo se říká, že fanouškové jsou někdy dvanáctým hráčem mužstva.
Reportáž z utkání s Motorletem B.
Po roční pauze jsme se opět mohli radovat z přeborového vítězství. Do zápasu jsme
vkročili aktivně a již po několika minutách se musel vytáhnout brankář hostí při
zakončení Sváti Sýkory. Další náznaky šancí zlikvidoval dobře aplikovaný obranný
systém, kdy se naši útočníci snadno dostali do ofsajdové pasti. To však nešlo použít

při našem prvním gólu, kdy po standardní situaci rohu, kapitán Michal Žižka hlavou
nekompromisně zavěsil. Po celý
zbytek prvního poločasu jsme
byli lepším mužstvem a jenom
některé zbytečné složitosti při
rozehrávce nadělali divákům
vrásky na čele.
I vstup do
druhého poločasu se nám
vydařil. Zatlačili jsme Motorlet
do obrany a po třinácti minutách
přišel dlouhý aut do vápna,
sražení Sváti Sýkory při
zpracování
míče,
písknutí
rozhodčího a penalta. Tu
proměnil
Dominik
Vašut.
Soupeř se odhodlal k několika
střídáním, posílil útok a začal trochu tlačit. Tím se otvírala okénka v jeho obraně, do
kterých jsme podnikali nebezpečné útoky. Bohužel ani ty největší, dá se mluvit o
stoprocentních šancích, jsme neproměnili. To bylo trestuhodné. Naštěstí nás
v posledních minutách podržel „Čína“ v bráně, který se vytáhl nejdříve při střele po
odraženém míči a následně po
hlavičce
z
bezprostřední
blízkosti. V závěru se hra trochu
vyostřila a rozhodčí musel
rozdat několik žlutých karet. To
však nic nezměnilo na tom, že
jsme získali první tři body do
tabulky.
Zbraslav - Motorlet B 2:0
(1:0)
Branky: 36. Žižka, 58. Vašut z
penalty. ŽK: 85. Král - 18.
Jonáš, 29. Mašek, 71. Eppert,
87. Mareš.
Rozhodčí: Zelený - Nykl,
Maiello. Diváků: 150.
Zbraslav: Činovec - Konečný, Kudrna, Sedláček (75. Král), Trkovský - Jonuzi (88.
Štoček), Šafář, Žižka, Fejtl (70. Kocourek) - Vašut, Sýkora.
Trenér: Miroslav Vašut.
Motorlet B: Pacovský - Eppert (72. Kron), Mareš, Studecký (60. Obermajer), Kalvas
- D. Novotný, Mašek, Fiala, Jonáš (60. Svrček) - Rothe, Šmoranc (75. Vardanyan).
Trenér: Zdeněk Matějka.

Dorost zahájil dvakrát vítězně

Nejenom naše dospělá mužstva zahájila své soutěže. Náš dorost zahájil ve středu 26.
8. na Pragovce své boje o body v 1 třídě. Krátká evidence k zápasu.
Praga – Zbraslav 6:0 (2:0)
Nastoupili jsme v sestavě:
Zbraslav: Mecera - Černý, Chyba, Kaplan, Kovář - Král, Mandlík Jan, Souček, Uhlíř
– Spolwind, Vodička.
Střídali: Drobílek a Mandlík Martin
Trenéři: Votava a Žižka
Branky: Mandlík Jan 2x, Černý, Kaplan, Kovář, Drobílek.
Po poměrně jasném průběhu utkání, kdy by podle informací měl soupeř patřit k těm
slabším, si vezeme tři body z venku za vítězství 6:0 po poločasu 2:0.
Po odchodu tří hráčů mezi dospělé, tří na hostování do Vyšehradu a u dvou již
oznámeném zanechání fotbalu ze studijních důvodů, se poměrně široký kádr notně
zúžil. Když vezmeme v potaz i to, že několik hráčů je zatím „nezvěstných“, jsou někde
na prázdninách, nemají to trenéři vůbec jednoduché. To i s přihlédnutím k tomu, že na
schůzích STK se ještě v červnu uvažovalo o tom, že přihlásíme do soutěží jak starší,
tak mladší dorost. Věříme, že rozhodnutí hráčů a hlavně rodičů byla správná, že kluci
budou ve Vyšehradu pravidelně nastupovat. Obava z přeskočení jedné věkové
kategorie, mladšího dorostu, při kvalitě krajských soutěží se nám zdá zbytečná.
To vstup do ligových soutěží mladšího dorostu může být pro kluky ze starších žáků
větším problémem.
Včera odpoledne náš dorost nastoupil doma k druhému mistrovskému utkání. Na
domácí trávě jsme přivítali dorostence z Ďáblic. Konec prázdnit a s ním spojená velká
neúčast mnoha hráčů nadělala trenérům problém. Bude nás vůbec jedenáct? To byl
základní problém.
Zbraslav - Ďáblice 6:1 (4:1)
Zbraslav: Vrecion - Kaplan, Mandlík Martin, Mandlík Jan, Kovář - Král, Drobílek,
Souček, Uhlíř – Černý, Vodička.
Trenéři: Votava a Žižka
Branky: Kaplan Kryštof 5x, Mandlík Jan 1x,
Poměrně vysoké vítězství i s přihlédnutím k tomu, že soupeř v prvním kole porazil
doma dorostence z Kunratic 3:1. Ty pro změnu včera doma vyhráli 3:2 nad Hostivaří.
Soutěž bude asi hodně vyrovnaná a všichni se podle vyjádření trenérů potýkají se
základním problémem. Kde máme sehnat hráče? Když někdo umí kopnout do míče,
seberou nám ho oddíly hrající vyšší soutěže. Když mu to pro změnu moc nejde, jde
hrát florbal, nebo zanechá činnosti při přechodu do učení, nebo na střední školu. Když
vydrží, stejně většinou skončí s přechodem mezi dospělé.
Naše vítězství je cenné a další tři body do tabulky kluky určitě povzbudí a do dalších
kol snad přinesou větší zájem o trénování a hraní i u těch nerozhodných co nevědí, jak
budou dál po zahájení školního roku ve fotbale působit.

