Výsledky našich mládežnických mužstev z minulého týdne.

MINI 8:
SK Ďáblice – SK Zbraslav
SK Zbraslav – FK Zlíchov
MINI 10:
SK Zbraslav – SK Ďáblice
SK Hostivař – SK Zbraslav
Mladší žáci:
SK Zbraslav – TJ ABC Braník
Jižní Město Chodov – SK Zbraslav
Starší žáci:
LOKO Vltavín – SK Zbraslav
SK Zbraslav – SK Střešovice
Starší dorost:
Sokol Kolovraty – SK Zbraslav
SK Zbraslav – ADMIRA

27:19 poločas 14:11
34:14 poločas 21:5
6:8 poločas 4:2
17:13 poločas 9:2
3:1 poločas 2:0
4:3 poločas 1:0
6:0 poločas 1:0
1:7 poločas 0:4
4:2 poločas 2:0
1:3 poločas 0:1

Příští program našich mužstev.
Podzim nám přináší i krácení slunečního svitu a tak se nám posouvají začátky utkání
již na čtvrtou hodinu odpolední. Tak pozor ať nepromeškáte začátek

MINI 8:

Pátek 2.10 17:00
Sobota 10.10 9:00

FC Zličín - SK Zbraslav
FA Praha - SK Zbraslav

MINI 10

Sobota 3.10 9:00
Neděle 11.10 14:15

AC SPARTA-dívky – SK Zbraslav
Sokol Řepy - SK Zbraslav

Mladší žáci

Sobota 3.10 14:00
Sobota 10.10 14:15

SK Zbraslav – TJ Junior Praha
FSC Libuš SK Zbraslav

Starší žáci

Neděle 4.10 10:00
Neděle 11.10 14:00

SK Uhříněves – SK Zbraslav
SK Zbraslav - ARITMA

Starší dorost

Sobota 3.10 13:45
Slovan Kunratice – SK Zbraslav
O víkendu 10. – 11.10 má volno v soutěži

B mužstvo

Sobota 3.10 16:00
Sobota 10.10 10:30
Neděle 4.10 16:00
Neděle 11.10 16:00

A mužstvo

SK Zbraslav – ARITMA B
Sokol Troja SK Zbraslav
Sokol Cholupice - SK Zbraslav
SK Zbraslav – Union Vršovice
Redakční komise SK

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

SK ZBRASLAV – TJ Sokol Královice
Zápas řídí jako hlavní rozhodčí pan Havel Miroslav, asistují mu pánové
Stumpf Jaroslav a Polena Jiří, delegátem PFS je pan Slavík Bohuslav.
Jsme pomalu v polovině podzimní části soutěží
Ani jsme se nenadáli a máme za sebou pomalu polovinu podzimních soutěží. V minulém
týdnu začal podzim i podle kalendáře, ale přesto nám počasí letos přeje. Je pravdou, že
správci trávníků v oddílech budou mít asi jiný názor. Dlouhá období bez dešťů se na
kvalitě trávníků skoro všude hodně podepsala. Studny jsou prázdné a tak nezbývá nic
jiného než využívat vodu i z vodovodních rozvodů. Při dnešních cenách musíme počítat
s neplánovanými výdaji v řádu desítek tisíc korun. Pro diváky jsou však teplé dny
lákadlem k návštěvě fotbalových utkání. Díky početné skupině fanoušků, kteří zajíždějí
s našimi mužstvy i na hřiště soupeřů si naši borci musí často připadat jako doma. Nejinak
tomu bylo i v minulém týdnu při zápase našeho „A“ mužstva na Bohemians Praha.
Reportáž z utkání našeho „Áčka“ na Bohemians Praha.
Ještě letos na jaře chodili fanoušci Bohemians Praha sledovat vítězství svého týmu ve
třetí nejvyšší soutěži. Byl z toho suverénní postup do druhé ligy. Vedení však rozhodlo
jinak a tak se od podzimu hraje na Střížkově krajský přebor. Na nádherném a udržovaném
stadionu se místo profesionálů prohánějí amatérští fotbalisté. Přestože do soutěží
vstoupilo mužstvo zelenobílých s více než polovinou hráčů z jarního kádru, za několik
kol již několik bývalých opor nenastupuje. Výkonnost týmu v pražském přeboru má
sestupný trend, což potvrdila první domácí porážka. Tři body si zaslouženě odvezlo ze
Střížkova naše mužstvo po výhře 4:1. Naši hráči podali na Střížkově nadšený a kolektivní
výkon, přesvědčivé vítězství jí patří plným právem. Zároveň jsme tak potvrdili svoji
velmi dobrou formu, v pátém utkání v řadě se nám podařilo bodovat.
Domácí defenzivu od začátku spolehlivě a opakovaně rozvracel především Sváťa Sýkora.
Byl to také on, kdo ve 13. minutě vyhrál souboj s dvěma zadáky, přehodil vyběhnuvšího
brankáře domácích, míč si znovu doběhl a vedeme 1:0. Již za tři minuty mohlo být ještě
veseleji. Po pěkné kolmé přihrávce šel opět sám na brankáře, ale byl zezadu sražen

domácím obráncem. Za co dávat červenou kartu? Tuto otázku si naši fanoušci položili
v prvním poločase ještě několikrát. Rozhodčí však nedával domácím ani karty barvy
žluté. Sražení Dominika v okolí půlky i některé další nevybíravé zákroky měli poslat
hráče s číslem 27 do sprch již v průběhu prvních minut zápasu, on se však zažlutil až
těsně před poločasem. Další rozruch spustila na tribuně žlutá, kterou „získal“ Toni za
údajné simulování. Je pravdou, že držení za dres obránci nepomohlo a Toni se mu
vysmekl a po lajně stejně utekl. Ostrou zatáčku však nevybral a skončil na zemi. Místo
penalty žlutá! Na druhé straně však sudí ani na vteřinu nezaváhal, když ve 35. minutě
odpískal penaltu za strkanici při rohovém kopu. Faul to z naší strany asi byl. Kolik
takových však zůstane naprosto nepovšimnuto? Než se však dostalo na zahrání penalty,
jistě dvě minuty se diskutovalo. Tuto epizodu si však mohli naši borci odpustit.
Výsledkem byla jenom série tří žlutých na našem kontě. Když došlo konečně ke střelbě,
tak veterán Mráz penaltu neproměnil, Čína jeho střelu po zemi vyrazil!
Ve 37. min. ale Stanley Ibe, který dělal našim obráncům nejvíce problémů, na naší
defenzívu přeci jenom vyzrál. Přiťukl míč zleva volnému nabíhajícímu kolegovi v útoku
a ten vyrovnal na 1:1. Ještě v první půli nám mohl získat znovu vedení Toni, ideální
přihrávku od Sváti ale nevyužil, přestřelil volnou bránu domácích.
Druhý poločas začal tlakem domácích, ale ti z něj nic vytěžili jedinou střelu, která daleko
minula naší branku. Tím také veškeré šance Bohemky na bodový zisk zhasly. Naši
útočníci potom začali trestat všechny chyby v defenzivě domácích Bohemians Praha a
během jedenácti minut vstřelili tři góly. Nejprve v 57. minutě Toni využil dlouhého
výkopu Číny, předběhl obránce a trefil brankářem opuštěnou branku. Za dalších deset
minut Králík po rohu převzal odražený míč a z velkého úhlu dělovkou prostřelil brankáře
na první tyči. Takové střely se nevidí hned tak často. Za dalších asi pět minut nás
rozradostnil Dominik, který šel důrazně za míčem, a na druhý pokus prostřeli brankáře.
Druhá polovina druhého poločasu tak už byla prakticky zbytečná, domácí neměli ani
náznakem na to, aby utkání znovu alespoň trochu zdramatizovali. Přestože došlo
k několika střídáním, obraz hry se nezměnil. Naši hráči nepouštěli soupeře v kombinaci
ani na naší polovinu hřiště. Když se tam domácí nějak prokousali, následovala nepřesnost
a my vyráželi do nebezpečných protiútoků. Další branku jsme však již vstřelit nedokázali.
Radost našich hráčů byla po závěrečném hvizdu oprávněná a zasloužená.

Bohemians Praha - SK Zbraslav 1:4 (1:1)
Branky: 38. Urban - 13. Sýkora, 57. Jonuzi, 65. Král, 68. Vašut. Ve 35. min.
neproměnil Mráz (Bohemians Praha) penaltu. ŽK: 18. L. Pechač, 45. Střecha,
81. Smelík - 32. Jonuzi, 35. Konečný a Kudrna, 47. Král, 79. Kocourek.
Rozhodčí: Maiello - Váša, Opočenský. Diváků: 80.
Bohemians Praha: Dufek - T. Pechač, Střecha (75. Žampach), Faitl, L. Pechač Urban, Allram, Strnad, Outlý (67. Chmelík) - Mráz (67. Kolínský), Ibe.
Trenér: Jaromír Jindráček.
Zbraslav: Činovec - Konečný (78. Kocourek), Kudrna, Žižka, Trkovský Jonuzi, Sedláček, Šafář, Král - Vašut, Sýkora (88. Vejvoda).
Trenér: Miroslav Vašut.

ZBRASLAV „B“ – A. F. K. Slavoj Podolí „B“ 0:3
K utkání v tu dobu prvního s posledním mužstvem tabulky 1B třídy nastoupilo naše
„Béčko“ v této zahajovací sestavě:
Třebenský P. – Orlovský Petr – Hájek – Tomášek – Greguš – Amzai - Strnad Svoboda – Vejvoda – Bláha – Štengl.
Střídali: 46“ Kovács a Orlovský Pavel, 63“ Třebenský D., 68“ Šimoníček Petr
Trenér: David Bouček
První porážka v soutěži přišla pro naše borce i fanoušky dost nečekaně. Mužstva dělilo
v tabulce rovných deset bodů s tím, že na kontě Podolí nebyl bod žádný. Na hře to však
od začátku nebylo vůbec vidět. Naši hráči se snažili kombinovat, ale příliš mnoho našich
přihrávek končilo u běhavých a důrazných hráčů soupeře. Když se k tomu přidalo i
trochu smůly na kopačkách našich hráčů, nabral vývoj hry nečekaný průběh. Ondra střílí
do břevna, rychlý protiútok a náš obránce zasouvá míč do vlastní sítě. V 18“minutě
prohráváme 0:1. Snažíme se hrát, ale přichází chyba, kterou soupeř trestá ve 30“ minutě
je to už 0:2. Do druhého poločasu posílá náš trenér čerstvé síly, ale obraz hry se nemění.
Soupeř nás vlastně skoro k ničemu nepouští, a když dává již v 53“ minutě na 0:3, je
vlastně rozhodnuto. My jsme si do konce utkání nebyli schopni vypracovat jedinou
gólovou šanci. Možná, že místo trestného kopu jsme měli v asi 88“ minutě kopat
penaltu, ale bylo to skutečně uvnitř „vápna“? Soupeř si zaslouženě odváží tři body.

FC Miškovice - SK ZBRASLAV „B“ 2:0
Sobota dopoledne, a naše „Bečko“ zajíždí na opačný konec Prahy. Hřiště s takovým
bočním převýšením se dnes již tak často nevidí. Krátce střižená, ale nahoře tvrdá, dole
rozbahněná tráva. To byl uvítací obrázek. Přestože naše mužstvo nastoupilo do utkání
posíleno o několik hráčů z kádru „A“ mužstva, na výkonu to moc vidět nebylo. Domácí
se do nás od počátku zakousli a šli důrazně za vítězstvím. Vždyť již asi v páté minutě
vedli na střeli snad 6:0. je pravdou, že většinou lítali míče daleko od naší branky, ale
hrozba to byla. Celý první poločas jsme tápali v rozehrávce, a když jsme se po pěkné
kombinaci a přetaženém centru dostali do šance, tak jí Kocour několik metrů před
brankou klidně promrhal. První trochu nebezpečná střela z naší strany byla od Fejfiho
až skoro ve třicáté minutě. Doufali jsme, že se po změně stran naše hra zlepší, ale opak
byl pravdou. Domácí nás přitlačili před „svojí“ branku, za kterou sedělo asi pět jejich
fanoušků a snažili se co nejvíc zkoušet umění našeho golmana. Ten odolával necelých
deset minut. Na střelu po zemi, která se otřela o zadní tyč, vskutku neměl nárok.
Netrvalo ani pět minut a trestný kop, který letěl někam na značku pokutového kopu,
jsme tečovali tak nešťastně, že míč podruhé skončil v naší síti. Domácí se potom
zkušeně zatáhli a bez problémů odvraceli naše trochu bezzubé pokusy o snížení. Když
už jsme se dostali do gólové šance po chytře rozehraném rohu, nenašla hlavička Ondry
Bláhy svůj cíl v síti. Dva zápasy po sobě se nám nepodařilo vstřelit gól a tabulkou jsme
se propadli z prvního místa až do vyrovnaného středu. Naši nastoupili včera v sestavě:
Votava – Kocourek – Hájek – Tomášek – Bobysud – Amzai – Svoboda – Fejtl –
Vejvoda – Strnad – Bláha.
Střídali:60“ Kovács, 71“ Orlovský Pavel, 84“ Greguš a Štoček.

