Výsledky našich mládežnických mužstev z minulých kol.

MINI 8:
FA Praha – SK Zbraslav
SK Zbraslav – Sokol Řepy
MINI 10:
Sokol Řepy – SK Zbraslav
SK Zbraslav – Čechie Dubeč
Mladší žáci:
SK GORDIC Kačerov – SK Zbraslav
Starší žáci:
SK Zbraslav – ARITMA Praha
A. F. K. Podolí – SK Zbraslav
Starší dorost:
SK Zbraslav – TJ Satalice
SK Střešovice – SK Zbraslav

21:15
30:8
15:12
19:11
1:7
0:5
6:0
2:0
2:1

Příští program našich mužstev.
MINI 8:

Sobota 31.10 10:00 SK Zbraslav – FC Přední Kopanina
Poslední utkání podzimní sezóny

MINI 10

Středa 28.10 10:30
Neděle 1.11 12:00
Sobota 7.11 9:00

SK Zbraslav – FK Újezd nad Lesy
SK Zbraslav – TJ ABC Braník
FC Přední Kopanina - SK Zbraslav

Mladší žáci

Neděle 1.11 12:00
Neděle 8.11 12:00

SK Zbraslav – ARITMA Praha
SK Zbraslav – SK Dolní Chabry

Starší žáci

Neděle 1.11 9:45
Neděle 8.11 14:00

Sokol Kolovraty – SK Zbraslav
Union Vršovice – SK Zbraslav

Starší dorost

Středa 28.10 12:15
Sobota 31.10 10:00
Sobota 7.11 12:30

SK Zbraslav – FK Slivenec
SK Zbraslav – FK Klánovice
Sokol Stodůlky – SK Zbraslav

B mužstvo

Neděle
Neděle
Středa
Sobota
Neděle

SK Zbraslav – SK Chuchle
Slovan Bohnice - SK Zbraslav
SK Zbraslav – FK FC Zličín
FK FC Zličín - SK Zbraslav
SK Zbraslav – Sokol Stodůlky

A mužstvo

1.11 14:00
8.11 14:00
28.10 14:30
31.10 10:30
8.11 14:00

Redakční komise SK

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

SK ZBRASLAV – TJ ABC Braník
Zápas řídí jako hlavní rozhodčí pan Bočok Vojtěch, asistují mu pánové
Gotthard Vojtěch a Maiello Francesco, delegátem PFS je pan Čadský Ladislav.
Body z Kopaniny nevezeme, za výkon však pochvala.
Po domácím vítězství s Unionem Vršovice 2:0 jsme se s dvaceti body dostali na třetí
příčku tabulky Pražská teplárenská přebor mužů. Před námi bylo utkání na hřišti mužstva,
které této soutěži zatím dominuje. FC Přední Kopanina totiž poprvé zaváhala až v
devátém utkání. První porážku v soutěži si odvezla z Třeboradic. Před našim mužstvem
stála velká výzva. O tom, jak utkání probíhalo a jak nakonec dopadlo, si můžete přečíst
v následující reportáži

Reportáž z utkání našeho „Áčka“ na Přední Kopanině.
Do zápasu jsme museli nastoupit bez obou tradičních útočníků. Sváťa Sýkora musel opět
ulehnout s horečkou a ukázalo se, že jeho nasazení proti Unionu Vršovice bylo asi
předčasné. Dominik Vašut není stále v pořádku po nevybíravém zákroku cholupického
hráče. Natažené postranní vazy v koleni se budou asi léčit dlouho. A tak do útoku
nastoupili oba krajní záložníci Králík a Toni. Ten první, už když na hodinách svítilo 01:4,
chytře obelstil obránce a zakončoval střelou, kterou mu však domácí brankář chytil. Za
další dvě minuty domácí golman zlikvidoval i střelu Sedyho z přímého kopu, která mířila
do horního růžku branky. Až pak se ke slovu dostali i domácí. Dvakrát to zkoušel exligista
Poláček. Nejdříve z přímého kopu a potom únikem po levé straně, ale nic se z toho
neurodilo. Další hráč s ligovou minulostí Pešír, střílel vysoko nad brankou.
V 21. minutě jsme byli opět blízko gólu. Po střele Králíka odražený míč poslal těsně
mimo branku Toni. Ta střela měla svou cestu zakončit v síti. Pak přišel rozhodující
okamžik zápasu. Po rohu Fejfi odkopával míč z našeho vápna a domácí útočník, který se
pokoušel míč také hrát, upadl. Hvizd hlavního arbitra a ruka napřažená směrem na
penaltovou značku. Naši hráči protestovali, ale bez úspěchu. Míč si k penaltové exekuci
připravil Pešír a poslal míč na druhou stranu než padal Čína – prohráváme 1:0.

Na našich hráčích bylo vidět, že jsou ze sporné penalty hodně rozhození. Následovalo
několik našich naprosto zbytečných faulů a po chaosu v našem pokutovém území posílají
domácí míč do naší sítě podruhé. Radost domácím pokazil až zdvižený praporek asistenta
rozhodčího. Střílející hráč byl v jasném postavení mimo hru – ofsajdu. Po neurovnané
desetiminutovce, naši opět začali domácí přehrávat. Ve 32. minutě se přes domácí
obránce přehnal Králík, uvolnil Toniho, který běžel sám na brankáře. Ten však jeho
pokus o kličku vystihl a opět skvěle domácí podržel. Ve 44. minutě po akci Sedyho pálil
z hranice vápna bez přípravy Králík, ale jeho střela skončila několik centimetrů vedle
tyčky domácí branky. To byla velká škoda, k vyrovnání bylo opravdu blízko.
Po přestávce se domácí přece jen víc soustředili na obranu. Hra byla neurovnaná, často
přerušovaná a plná ostrých, někdy až nevybíravých zákroků. Za podobný faul, jaký
předvedl domácí útočník, když kopnul Kuryho do hlavy, byl v zápase Liberce v EL viník
bez milosti vyloučen. Záhadou bylo, proč neodešel domácí hráč Pešír, po výhružkách
rozhodčímu a několika faulech do sprch. Možná je nedotknutelný. Domácí za druhý
poločas pouze jednou vážněji ohrozili naší branku, a to když po zaváhání Kocoura vyslal
dělovku na Čínu domácí forvard. Radek jí vyrazil nad břevno, ale ruce si chladil asi ještě
po zápase. Naši hráči příkladně bojovali a snažili se o vyrovnání až do konce. Odražený
míč si na hranici vápna našel Sedy, ale střela mu nesedla, jak by potřeboval. Opět nechal
pouze vyniknout domácího golmana, který střelu po zemi ukryl ve svých rukavicích. Ještě
v poslední minutě unikl Králík, ale střelou ze své levačky trefil jen hlavu bránícího hráče.
Přestože naši borci nechali určitě na hřišti všechno, tři body přece jen zůstaly na
Kopanině. V zápase jsme po většinu času byli lepším mužstvem, měli jsme daleko víc
brankových příležitostí i střel na branku. Někdy zkrátka není přáno a míč v síti neskončí
ze žádné příležitosti. Jindy tam padne ze všeho, co se urodí.
Kdo se jel na zápas podívat, určitě nelitoval a za předvedený výkon určitě hráčům
poděkoval.

FC Přední Kopanina - Zbraslav 1:0 (1:0)

Branka: 24. z penalty Pešír. ŽK: 40. Čihák, 42. Pešír,9. Hemzáček, 72. Sýkora, 87.
Zadina, 90+2. Vik - 23. Král, 25. Konečný a Žižka.
Rozhodčí: Cichra - Stěhule, Klička.
Diváků: 102.
Přední Kopanina: Švarc - Les, Bláha, Hemzáček, Vik (90+2. Kozlík) - Flaks (88. P.
Fárka), Zadina, Blažek (74. Literák), Poláček (68. Sýkora) - Pešír - Čihák (80. Jurek).
Trenér: Sálem Hebousse.
Zbraslav: Činovec - Konečný, Kudrna, Žižka, Kocourek - Štoček (58. Strnad),
Sedláček, Šafář, Fejtl (79. Amzai) - Král, Jonuzi.
Trenér: Miroslav Vašut.

ZBRASLAV „B“ – TJ Sokol Nebušice 6:1

K utkání s druhým z jarních soupeřů našeho „Áčka“ v 1B třídě nastoupilo naše „Béčko“
v této zahajovací sestavě:
Votava – Štengl – Třebenský David – Greguš – Štoček - Svoboda – Souček Radek Strnad - Kovács – Bláha – Mandlík.

Střídali: 46“ Černý Kovácse, a 52“ Orlovský Petr Štočka, 64“ Šimoníček Součka a 67“
Orlovský Pavel Mandlíka.
Branky: 13“ a 59“ Mandlík, 37“ Bláha, 39“ Kovács, 52“ Strnad a 82“ Orlovský Pavel
Trenér: David Bouček
Již to, že hosté přijeli bez jediného náhradníka, vypovídalo něco o stavu fotbalu
v Nebušicích. Kdysi mužstvo atakující přední příčky v 1A třídě není pomalu schopno
postavit po sestupu mužstvo. Přesto nebyla hra nijak jednoznačná. Nás uklidnila rychlá
branka, ale na dlouhé minuty se hrálo okolo půlící čáry. Množství faulů a nepřesností, ve
kterých přeci jenom měli navrch hosté, fotbalu na kráse určitě nepřidalo. Naštěstí byli
naši mladí dorostenci, o poznání rychlejší než obránci hostí a dokázali svými úniky
zamotat hráčům Nebušic několikrát hlavu. Po následných centrech, nebo dorážkách se
nám dařilo gólově zakončit. Hlavička Ládi Kovács byla výstavní. Druhý poločas je již
jen o našem mužstvu. Přestože trenér Bouček prostřídal kromě náhradního brankáře celou
lavičku, góly v síti hostí přibývají. Několik vyložených šancí v závěru naši „pře
kombinovali“ a jen díky tomu není výsledek ještě vyšší.

FK Řeporyje – Praha 5 - SK ZBRASLAV „B“ 0:3
Naši nastoupili včera dopoledne proti dalšímu týmu, co hrál před několika sezónami
s našim „Áčkem“ na drnovatém a kluzkém hřišti v sestavě:
Třebenský Petr – Třebenský David – Hájek – Tomášek – Vejvoda – Svoboda – Štoček –
Kovács – Šimoníček – Bláha – Orlovský Pavel.
Střídali: 57“ Černý zraněného Vejvodu, 76“ Orlovský Petr svého bratra Pavla a 85“
Bobysud Šimoníčka. Trenér: David Bouček
Vstup do zápasu se nám jako již po několikáté vydařil. Ve dvanácté minutě vedeme díky
Láďovi Kovácsovi 1:0. Následně se hra vyrovnává a domácí mají přeci jenom míč častěji
na svých kopačkách. Jejich hru však značně ovlivňuje nepřesnost v přihrávkách. Snaha o
kombinační fotbal umožnila našemu mužstvu prakticky celý poločas čekat na zkažené
akce domácích záložníků. K útočníkům se totiž míč prakticky nedostal. Když se domácí
pokusili o delší nakopávané míče, bylo pro naše obránce a brankáře velice jednoduché,
míč získat a v klidu si ho kontrolovat. Bohužel bez Honzy Strnada v záloze jsme toho ani
my moc do koncovky nevymysleli. Naše pokusy o střelbu zblokovali domácí obránci,
nebo jsme byly v zakončení nepřesní. Do žádné vyložené šance jsme se do poločasu už
nedostali. V druhém poločasu domácí přeci jenom přidali a snažili se o vyrovnání o
poznání víc. Jejich snaha měla stejný výsledek. Do šancí se prakticky nedostávali a
několik střel z dálky spolehlivě pochytal Třebík v brance. S přibývajícím časem se
domácí obrana stále víc otvírala a tak se naši dostávali stále častěji do nadějných
příležitostí. Ondra Bláha to zkoušel z dálky přes vyběhnuvšího golmana, ale jeho pokus
skončil nahoře v síti. Teprve v osmdesáté minutě přidal brankovou pojistku, když
mířenou střelou uklidil míč za tyč domácí branky. Rozhodujícímu gólu předcházela
rychlá kombinace po pravé straně a následný pěkný centr do odkryté obrany. Tečku za
vítězným utkáním dal Mára Hájek, který na vlastní polovině vybojoval míč, potáhnul ho
na soupeřovu polovinu, nahrál do křídla a nakonec dorazil z prakticky brankové čáry
centr za záda domácího brankáře. Moc hezká akce na závěr bodově úspěšného utkání.

