Výsledky našich mládežnických mužstev z minulých kol.

MINI 8:
SK Zličín – SK Zbraslav
FA Praha – SK Zbraslav
MINI 10:
SK Zbraslav – SK Dolní Chabry
AC SPARTA/dívky/ – SK Zbraslav
Mladší žáci:
SK Zbraslav – Junior Praha
Libuš – SK Zbraslav
Starší žáci:
SK Zbraslav – SK Střešovice
SK Uhříněves – SK Zbraslav
Starší dorost:
Sokol Kunratice – SK Zbraslav
SK Zbraslav – volný los v soutěži

29:18
21:15
20:8
10:19
5:1
4:2
1:7
3:1
3:11

Příští program našich mužstev.
MINI 8:

Pátek 16.10 16:30
Neděle 25.10 13:30

SK Zbraslav – TJ Sokol Řepy
SK Dolní Chabry - SK Zbraslav

MINI 10

Neděle 18.10 13:30
Sobota 24.10 9:00
Středa 28.10 10:30

SK Zbraslav – TJ Čechie Dubeč
SK Střešovice - SK Zbraslav
SK Zbraslav – FK Újezd nad Lesy

Mladší žáci

O víkendu 17. – 18.10 mají volno v soutěži
Pátek 23.10 17:00 SK Gordic Kačerov - SK Zbraslav

Starší žáci

Sobota 17.10 13:00
Neděle 25.10 12:30

A. F. K. Slavoj Podolí – SK Zbraslav
SK Zbraslav – TJ ABC Braník

Starší dorost

Sobota 17.10 15:30
Sobota 24.10 12:45
Středa 28.10 12:15

SK Zbraslav – TJ SK Satalice
SK Střešovice - SK Zbraslav
SK Zbraslav – FK Slivenec

Neděle
Sobota
Sobota
Neděle
Středa

SK Zbraslav – TJ Sokol Nebušice
FK Řeporyje - SK Zbraslav
Přední Kopanina – SK Zbraslav
SK Zbraslav – Braník
SK Zbraslav – FK FC Zličín

B mužstvo
A mužstvo
Pohár PFS

18.10 15:30
24.10 14:30
17.10 15:30
25.10 14:30
28.10 14:30

Redakční komise SK

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

SK ZBRASLAV – SK UNON VRŠOVICE
Zápas řídí jako hlavní rozhodčí pan Tereba Daniel, asistují mu pánové
Kučera Karel a Opočenský Vojtěch, delegátem PFS je pan Hruška Miloš.
Dny se krátí, na fotbal musíme přijít dřív.
Podzim nabírá na síle, listí padá a odpoledne je týden od týdne dříve tma. To nás nutí
přijít na domácí utkání vždy o půl hodiny dříve. Dnes je to ve čtyři odpoledne, příští týden
na „Bečko“ s Nebušicemi to bude již v půl čtvrté a až půjdete na další domácí utkání
„Áčka“ s Braníkem bude výkop již v 14:30. Bude to totiž 25. října. A v noci ze soboty
24. nám skončí letní čas a hodinky si budeme muset posunout v 03.00 na 02.00. Fotbalisté
pro jistotu budou hrát dle posunutého času již v sobotu 24. října, kdy hraje naše „Béčko“
v Řeporyjích.
Zde jenom krátká připomínka. Ano, naše druhé mužstvo dospělých hraje s prvními
mužstvy Nebušic a Řeporyj. Ještě na jaře bojovalo naše „Áčko“ s „Áčkem“ Nebušic
v první A třídě a naše „Béčko“ s „Béčkem“ Nebušic ve druhé třídě. Naše obě mužstva
postoupila nebušické „Áčko“ spadlo. Propad Řeporyj je dlouhodobější. Kdysi přeborové
mužstvo postupně ztrácí výkonost a propadlo se až do 1 B třídy. Na jaře se v této třídě
Řeporyje zachránili až v závěru soutěže. Budou to zajímavé konfrontace dlouholetých
soupeřů.

Reportáž z utkání našeho „Áčka“ v Cholupicích.
Favorizovaná Zbraslav ani na horké půdě v Cholupicích nezaváhala a i nadále se pohybuje na
vítězné vlně. Zaznamenala již čtvrtou výhru v řadě a s útokem na přední příčky přeborové
tabulky to začíná myslet vážně. Samotný zápas byl hodně vyrovnaný, domácí se soupeřem
dlouho drželi krok a nic mu nedarovali. Nakonec rozhodla úvodní pětiminutovka druhého
poločasu, kdy hosté dvakrát udeřili.
Tak popisuje redaktor Václav Kozel zápas ve článku na stránkách PFS. A jak jsme to viděli
očima zbraslavského fanouška? Od úvodního hvizdu se začalo hrát rychle, tvrdě a s
potřebným nasazením. Už po třech minutách se po rohu dostal k odraženému míči Toni, ale
vystřelil vysoko nad branku. To domácí byli v zakončení důraznější, když jejich levý

obránce proniknul až před Čínu a naštěstí míč napálil jen do tyče. Naše první velká šance se
zrodila po zapískaném nepřímém kopu uvnitř velkého vápna. Ten byl odpískán za řečnění
domácího obránce ohledně neodpískaného faulu ve chvíli, kdy měli Cholupice míč pod
kontrolou. Bohužel, Králík domácí zeď nepropálil, míč se odrazil do rohu. Ten rozehrál Žíža
na hlavu Dominika a vedeme 1:0. Naše vedení však spíš nakoplo domácí, kteří se
v následujících minutách dostali do několika palebných situací. Vždy však pro nás naštěstí
nedokázali zamířit mezi tyče. A tak přišla naše obrovská šance, kdy Dominik zachytil špatnou
rozehrávku domácích a šel sám na domácího brankáře. Ten však jeho střelu po zemi vyrazil.
Nepříjemnou zkoušku přichystal Čínovi Dejv Konečný, který při odkopu trefil dotírajícího
útočníka tak nešťastně, že ten odražený míč jen tak tak zachytil. Čína se vyznamenal i těsně
před poločasem, kdy vyrazil nohou tvrdou střelu pronikajícího útočníka Cholupic.
Vstup do druhého poločasu nám vyšel na výbornou. Kopeme dva rohy po sobě a při tom
druhém domácí špatně odkopnou míč přímo k Žížovi, který prostřelil jejich brankáře. Vedeme
2:0. Po dalších dvou minutách se do role nahrávače převtělil náš brankář, který dlouhým
výkopem našel Sváťu. Ten se nenechal obráncem odstavit od míče a z úhlu dokázal vystřelit
tak nebezpečně, že domácí brankář míč jen vyrazil na dobíhajícího Toniho. Ten, přestože
dokázal pouze vystřelit vedle branky, měl tolik štěstí, že se Sváťou asi tečovaný míč dostal
potřetí do domácí sítě.
Domácí, však ani za tak pro ně nepříznivého stavu nepřestali bojovat. Sice měli v 65. minutě
štěstí, když po Žížově přímém kopu skončil odražený balón na břevně jejich brány, ale hned
v následné minutě se i oni mohli radovat. To se asi tři metry před naší šestnáctkou prudce
opřel do míče jejich forvard a Čína ho lovil ze sítě - 1:3. V tu dobu jsme hráli trochu
rozhozeně. Během dvou minut totiž naše řady museli opustit zranění Dominik a Sedy. Hrálo
se totiž velice tvrdě a někdy to zkrátka přešlo až do surovostí. Obzvlášť faul střelce branky
domácích na Sedyho byl z kategorie likvidačních. Skluz přes koleno zezadu mohl být a jindy
by asi byl, potrestán červenou bez výstrahy. Dnes již víme, že zranění Dominika bude mít za
následek jeho možná až několika týdenní absenci v naší sestavě. Pro něho to bylo obzvlášť
bolestivé, vždyť již v prvním poločasu byl několik minut ošetřována s krvavým zraněním
v obličeji. Naši se však naštěstí nenechali strhnout a dál ohrožovali při protiútocích branku
domácích. Škoda, že Fejfi po krásném prohození od Sváti těsně přestřelil, nebo nedokázal
nahrát volnému spoluhráči. Konec zápasu jsme si však pohlídali a tím i získané tři body do
tabulky.

Cholupice - Zbraslav 1:3 (0:1)
Branky: 66. Nwogu - 11. Vašut, 47. Žižka, 50. Jonuzi. ŽK: 9. Srba, 63. Nwogu, 90.
Švertšal - 32. Vašut.
Rozhodčí: Stumpf - Hlavnička, Šaróka. Diváků: 130.
Cholupice: Pajaziti - Švertšal, Vršecký, Polák, Srba (72. Vacík) - Masner - Dombi,
Kajaba (62. Neveršil), Douda, Janoušek - Nwogu. Trenér: Rudolf Kahle.
Zbraslav: Činovec - Konečný, Kudrna, Žižka, Trkovský - Jonuzi (90+2. Amzai), Šafář,
Sedláček (67. Fejtl), Král - Vašut (64. Kocourek), Sýkora. Trenér: Miroslav Vašut.

ZBRASLAV „B“ – S. K. ARITMA PRAHA „B“ 2:1
K utkání s jedním z jarních soupeřů našeho „Áčka“ v 1B třídě nastoupilo naše „Béčko“ v této
zahajovací sestavě: Třebenský P. – Bobysud – Hájek – Tomášek – Greguš – Štoček - Strnad
- Kovács – Vejvoda – Bláha – Orlovský Pavel.

Střídali: 36“ Černý Orlovského a 68“ Třebenský D. Greguše
Trenér: David Bouček
Bez kapitána Adama Svobody, který s virózou sledoval utkání jen v hledišti, jsme chtěli
přerušit dvou zápasové bodové hladovění. Začátek fanouškům ukázal, že naši hráči chtějí dát
konečně zase gól. Bohužel Ondra Bláha neměl štěstí, které měl útočník hostí. Ten asi ve
dvacáté minutě nacentroval tak zdařile, že míč zakončil svojí dráhu za našim bezmocným
brankářem. Hosté hodně běhali a s míčem podnikali nebezpečné protiútoky. Nám se nedařilo
procházet jejich zahuštěnou obranou a střelba nebyla žádná. Až těsně před poločasem se nám
povedl pěkný útok po pravé straně zakončený přesným centrem, na který stačil dosáhnout
Kyslík. Je vyrovnáno na 1:1 a do kabin se nám jde veseleji. Druhý poločas byl přesnou kopií
toho prvního. Bojovalo se po celém hřišti, jenom ke střelbě se žádné z mužstev nedostávalo.
Obrany pracovali na obou stranách spolehlivě. Ta hostí však chybu přeci jenom vyrobila, ve
chvíli kdy nechala Jardu Černého hlavičkovat po přetaženém míči z naší pravé strany. Ač
tísněn dostal se k zakončení a vedeme 2:1. Do konce jsme si vedení dokázali pohlídat a máme
skalp dalšího favorita soutěže.

TJ SOKOL TROJA - SK ZBRASLAV „B“ 2:3
Naši nastoupili včera dopoledne proti dalšímu týmu, co hrál před několika sezónami s našim
„Áčkem“ na krásném a hlavně velikém travnatém hřišti pod ochranným valem proti záplavám
v sestavě:
Třebenský – Bobysud – Hájek – Tomášek – Štengl – Černý – Svoboda – Štoček – Kovács –
Strnad – Bláha.
Střídali: 71“ Třebenský David Bobysuda, 90“ Malý Svobodu, 91“ Greguš Štengla a 92“
Orlovský Pavel Strnada. Trenér: David Bouček
Vstup do zápasu se nám vydařil náramně, již ve třetí minutě dokázal Mára Hájek dostat míč
do sítě domácího celku. Bohužel již asi v desáté minutě dokázal domácí celek vyrovnat a na
delší dobu ovládal hru. My jsme se v obraně jen těžko vyrovnávali s velkou šířkou hřiště.
Vypadalo to, jakoby nám často pořád někdo někde chyběl. V útočné fázi jsme pro změnu
nedokázali volný prostor využít. Jak už si naši borci po postupu zvykli, tempo hry je
nesrovnatelně vyšší než v druhé třídě. Zde už se nenaráží na mužstva s věkovým průměrem
přes čtyřicet a průměrnou váhou okolo metráku. Souboje jsou tvrdé a na všechno je míň času.
A tak z boje vybočil jen krásný pokus kapitána Adama Svobody, který se z dobrých
pětadvaceti metrů opřel do míče tak zdařile, že ten zakončil svojí dráhu až těsně za tyčí v síti.
Vedeme 2:1. Do poločasu to Adam zkusil z podobné pozice ještě jednou, tentokrát z přímého
kopu. Míč letěl stejně pěkně, ale tentokrát letěl vedle tyče z druhé strany. V druhém poločasu
dokázali domácí vyrovnat z pokutového kopu. To naše obrana v čele s brankářem notně
zaspala. Tlak domácích narůstal, a když byl po druhé žluté vyloučen Bary Tomášek,
nevypadalo to s našim mužstvem nijak růžově. Domácí poslali do hry postupně tři nové hráče
a my jen, někdy se štěstím, někdy díky nemohoucnosti domácích, drželi remízový stav utkání.
Pak však přišly dvě velké chvilky našich hráčů. Nejdříve Johny Strnad vymotal naprosto
osamocený u lajny snad čtyři domácí borce a prošel do středu hřiště, kde byl zastaven faulem.
To byla další šance pro střelce tohoto utkání. Střela z kopačky Adama zaplachtila za záda
překvapeného brankáře. Vedeme 3:2 a do konce zbývá i s nastavením asi pět minut. Nebylo
to jednoduché, ale vedení jsme udrželi i díky oslabení domácích, kteří také dohrávali po
červené kartě v desíti. Body jedou na Zbraslav.

