Naše sestava:
Zbraslav: Voptava. – Štoček – Hájek – Tomášek – Bobysud – Amzai Šimoníček - Svoboda – Kovács – Orlovský Pavel – Strnad.
Střídali: Černý, Greguš, Třebenský D.,
Trenér: David Bouček
Branky: Amzai, a Strnad 2x.
Výsledky našich mládežnických mužstev z minulého týdne.

MINI 8:
TJ Satalice – SK Zbraslav
SK Zbraslav – TJ Sokol Lipence
MINI 10:
FA Praha – SK Zbraslav
Mladší žáci:
SK Zbraslav – FK Union Strašnice
FC Háje – SK Zbraslav
Starší žáci:
SK Dolní Chabry – SK Zbraslav
SK Zbraslav – FA Praha
Starší dorost:
SK Hostivař – SK Zbraslav
SK Zbraslav – ČAFC

28:17 poločas 18:7
25:13 poločas 12:7
7:23 poločas 4:16
2:3 poločas 2:1
4:1 poločas 2:1
4:2 poločas 2:1
1:2 poločas 1:2
3:4 poločas 1:2
3:1 poločas 1:1

PŘÍŠTÍ PROGRAM.
V příštím týdnu nás čeká bohatý program. Hrají se dva zápasy ve středu a od pátku do
neděle celé kolo. Doma však můžete přijít na fotbal jen ve středu a v neděli za týden.

Starší žáci:

Středa 16.9 17:00

SK Zbraslav - Dukla Praha

A mužstvo

Středa 16.9 17:00

SC Radotín – SK Zbraslav – pohár PFS

MINI 10

Pátek 18.9 18:00

FK Hostivař – SK Zbraslav

MINI 8

Sobota 19.9 9:00

SK Ďáblice – SK Zbraslav

A mužstvo

Sobota 19.9 10:30

Bohemians – SK Zbraslav

Starší žáci

Neděle 20.9 14:15

Loko Vltavín – SK Zbraslav

Mladší žáci

Neděle 20.9 14:30

SK Zbraslav – TJ ABC Braník

Starší dorost

Neděle 20.9 16:30

Sokol Kolovraty – SK Zbraslav

B mužstvo

Neděle 20.9 16:30

SK Zbraslav – Slavoj Podolí B
Redakční komise SK

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

SK ZBRASLAV – FC Háje
Zápas řídí jako hlavní rozhodčí pan Jan Tikal, asistují mu pánové Vojtěch
Gotthard a Jiří Klička, delegátem PFS je pan Miloš Hruška.
Podzimní soutěže jsou v plném proudu
Každou neděli odpoledne mohli příznivci našeho klubu od začátku podzimní části
soutěže zhlédnout mistrovské utkání na zbraslavském fotbalovém stadionu. Nejdříve
dvakrát po sobě naše „A“ mužstvo a minulou neděli poprvé doma i naše „B“ mužstvo.
K minulému víkendu se trochu vrátíme.
Reportáž z utkání našeho „Áčka“ na ČAFC.

Do zápasu nastupovali domácí jistě jako favorit. Z prvních tří kol měli plný
počet bodů a vyhráli v minulém kole v Třeboradicích. Na hřišti však bylo vše
úplně jinak. Od úvodních minut jsme byli domácím víc než vyrovnaným
soupeřem. Začali jsme aktivně a už v sedmé minutě mohlo přijít vedení.
Nejdříve po Dominikově přihrávce šel Sváťa sám na domácí branku, ale slabá
střela byla sražena na roh. Vzápětí Dominik přistrčil balón Sedymu, který
bohužel přehodil jak brankáře, tak jeho branku. V 10. minutě pak Sváťův centr
odvrátili obránci ČAFKY v posledním okamžiku nad břevno vlastní brány. Náš
tlak pokračoval a domácí se dostali jen k několika nepřesným přihrávkám za
obranu a jednomu centru, který v klidu lapil Čína. Ve 25. minutě po průniku
Sváti pálil do opuštěné branky Šáfa, ale domácí míč na brankové čáře
zablokovali. Chvíli na to, po další akci Sedyho nás mohl rozradostnit Sváťa,
ale golman si s jeho přízemní střelou poradil. Velké problémy dělal domácí
obraně rychlonohý Toni, který kličkami a úniky dělal na levé straně našeho
útoku radost našim fanouškům. Bohužel ve 37. minutě byl ještě rychlejší
vybíhající gólman domácích, který mu míč z kopačky doslova ukradl. Domácí
se k jedinému vážnějšímu ohrožení propracovali až tři minuty před pauzou,

kdy po rychlém protiútoku pálili na naší bránu, ale míč nakonec proletěl kolem
vzdálenější tyče do zámezí.
Ani po změně stran se obraz hry výrazně nezměnil. Měli jsme častěji míč na
svých kopačkách a k úplné dokonalosti nám chybělo jen přesnější zakončení.
V 52. minutě po Fejfiho rohu hlavičkoval pohotově Žíža, avšak brankář
domácích byl připraven. Pak zkoušel postřeh domácího gólmana Fejfi, ale ani
on neměl potřebné štěstí. V 66. minutě se po dalším vydařeném centru Fejfiho
objevil v čisté gólovce Sváťa, jenže pálil mimo tyče. Vzápětí se z rychlého
protiútoku domácí dostali do gólové šance, jenže Čína parádní robinsonádou
střelu zneškodnil. Na druhé straně měl po dlouhém centru střídajícího Králíka
vedoucí gól na hlavě Dominik, avšak golman čaroval a vyškrábl balón z pod
břevna na roh. Rozhodnutí mohla přinést 82. minuta, kdy jsme měli téměř z
půlky hřiště výhodu přímého kopu. Míč si postavil Sedy, povšimnul si špatně
postaveného brankáře, který čekal centr a táhlou ránou orazítkoval břevno
domácí branky.
V samotném závěru to hřmělo i před naší brankou. Sérii dvou rohových kopů,
jsme však odvrátili a zápas skončil přes velké množství našich šancí
bezbrankovou remízou.
ČAFC - Zbraslav 0:0
ŽK: 45. Nagy - 73. Král. Rozhodčí: Kučera - Tereba, Švorc. Diváků: 70.
ČAFC: Svoboda - Nováček, Zahradník, Chvátal, T. Kaliba - Freiman, Dratva
(61. Blažek), Nagy, Lukáš - Fitzel, Mašlej. Trenér: Zdeněk Herink.
Zbraslav: Činovec - Trkovský, Kudrna, Žižka, Kocourek - Fejtl (68. Král),
Šafář, Sedláček, Jonuzi - Vašut (90. +1 Štoček), Sýkora (82. Vejvoda). Trenér:
Miroslav Vašut
ZBRASLAV „B“ – Fotbalový klub FC Zličín „B“ 4:1

K prvnímu domácímu utkání v „B“ třídě proti dlouholetému účastníku této
soutěže nastoupilo naše mužstvo v této zahajovací sestavě:
Třebenský P. – Konečný – Hájek – Tomášek – Bobysud – Vejvoda Šimoníček - Svoboda – Kovács – Bláha – Strnad.
Střídali: Černý, Greguš, Třebenský D., Kreil, a Orlovský Petr.
Trenér: David Bouček
Branky: Bobysud, Hájek, Bláha a Vejvoda.
Výsledek vypadá dost jednoznačně, a když k tomu připočteme, že branku
vstřelili hosté z pokutového kopu až v 64 minutě, kdy již byl stav 4:0, může to
vypadat na naší snadnou záležitost. Po většinu hry se však hrálo poměrně
vyrovnané utkání. Hosté dobře kombinovali a hra se přelévala od vápna k vápnu.
Když už něco prošlo naší obranou, zlikvidoval to Třebík v brance. To my jsme

byli v koncovce daleko úspěšnější. Po poločasu 3:0 se zdálo, že je již rozhodnuto
a spokojený fanoušek po klobásce a pivečku očekával další branky v síti hostí.
To očekávání naplnil již asi po deseti minutách Kyslík, který zvýšil naše vedení
na 4:0. Potom se však brankostroj zadrhnul, naši střelci se uspokojili a soupeř
asi pod vidinou debaklu notně přitvrdil hru. Naši trochu vypadli z role a došlo
k snížení na 4:1. Škoda, míč z penalty Třebík skoro měl. Hosté ještě víc přitlačili
a naši trenéři přistoupili k výměnám a přeskupení řad. Přestože na obou stranách
obránci pustili útočníky do šancí, výsledek se již nezměnil. Tři body zůstaly na
Zbraslavi.
SK GORDIC Praha Kačerov - SK ZBRASLAV „B“ 1:3
Sobota dopoledne, a místo nepříjemné „umělky“ v Braníku klouzající, od ranní
rosy mokrá tráva v Hostivaři. To byl obraz včerejšího utkání našeho „Bečka“.
Do zápasu vstoupili daleko lépe domácí, kteří již v jedenácté minutě šli
dovedení. Špatně hozený aut, nedůraz obránců a na závěr povedená střela proti
které neměl Voty v brance moc šancí. My jsme se dlouho nemohli vyrovnat
s důrazným napadáním, kdy byl každý souboj domácími hráči dohrán i za cenu
faulu. První naší šancí byl přímý kop za hranicí velkého vápna, ale Píža ani
branku netrefil. To domácí hrozili vytrvale a při několika šancích nás výrazně
podržel „Voty“. V naší rozehrávce to skřípalo a vysoké nakopávané míče bez
jakýchkoliv problémů odvracel snad dvoumetrový a sto deseti kilový stoper
domácích. Když se však vypravil do našeho vápna, odstrčit nebo oddělit od míče
prakticky nešel, každý roh domácích zaváněl gólem v naší síti. Někdy je k umu
potřeba i trochu štěstí. My jsme ho měli těsně před poločasem. Nebezpečná
rozehrávka našich obránců na půlce, Mára míč jen tak tak získává před
důrazným útočníkem domácích, v plném běhu se dostává překvapivě až k vápnu,
nahrává do křídla a po centru Florin ve skluzu vyrovnává na 1:1. druhý poločas
je dlouho kopií toho prvního. Je pravda, že se hra vyrovnala, ale šance domácích
byly obrovské. Při jedné dokonce úplně volný útočník na vápně v klidu míč
předal do rukou Votyho. Byla to ukázka zmařených šancí. Když to nedokázali
domácí, ukázal jim Johny jak na to. Při signalizovaném ofsajdu využil zaváhání
obránců, prošel mezi nimi a v poklidu prostřelil brankáře. Vedeme dost
překvapivě 2:1. To domácí viditelně zaskočilo, přihrávky šli často úplně mimo
adresáta a i v šancích jednali ještě víc ukvapeně. To na naše kopačky přišel
trochu klid. Naše hra se zlepšila, kombinace útočníků byly nebezpečné a měli
jsme několik velice dobrých šancí, které taky jen náhodou neskončily
rozhodujících gólem. Ten přišel až v samém závěru. Johny využil hrubé chyby
obránce a v koncovce prokázal svou kvalitu, vybíhajícího brankáře prohodil a
hlásil se o střídání. K tomu však již nedošlo, rozhodčí utkání ukončil a my si
vezeme domů další tři body.

