Výsledky našich mládežnických mužstev z minulých kol.

MINI 8:
SK Zbraslav – Dolní Chabry
MINI 10:
SK Střešovice – SK Zbraslav
SK Zbraslav – ABC Braník
Mladší žáci:
SK GORDIC Kačerov – SK Zbraslav
SK Zbraslav – ARITMA Praha
Starší žáci:
SK Zbraslav – ABC Braník
Kolovraty – SK Zbraslav
Starší dorost:
SK Střešovice – SK Zbraslav
SK Zbraslav – Klánovice

22:10
7:14
25:7
1:7
1:1
0:6
7:1
2:1
0:4

Příští program našich mužstev.
MINI 8:

Již dohráno, tabulky soutěží se nevedou a výsledky se neuvádějí
veřejně. Začala nám zimní příprava v tělocvičnách.

MINI 10
Sobota 14.11 11:30 K Zbraslav – FK Újezd nad Lesy
Příští sobotu končíme, zatím nám patří v soutěži čtvrté místo.
Mladší žáci
Sobota 14.11 11:30 Sokol Kolovraty – SK Zbraslav
Příští sobotu končíme, zatím nám patří v soutěži šesté místo.
Starší žáci
Neděle 8.11 14:00
Union Vršovice – SK Zbraslav
Soutěž je dnešním zápasem pro nás dohrána. Patří nám bohužel poslední
místo v tabulce Pražského přeboru.
Starší dorost
Soutěž jsme včerejším zápasem ve Stodůlkách dohráli. Jsme zatím na
pěkném čtvrtém místě.
B mužstvo
A mužstvo

Neděle
Sobota
Sobota
Neděle

8.11 14:00
14.11 13:30
14.11 10:00
22.11 13:30

Slovan Bohnice - SK Zbraslav
SK Zbraslav – LOKO Vltavín B
SK Střešovice 1911 - SK Zbraslav
SK Zbraslav – Uhelné sklady
Redakční komise SK

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

SK ZBRASLAV – TJ Sokol Stodůlky
Zápas řídí jako hlavní rozhodčí pan Švorc Jiří, asistují mu pánové Zelený Jiří a
Hlaváček Erik, delegátem PFS je pan Ulrich Jíří.
Podzimní soutěže se začínají zavírat.
Po domácím vítězství nad ABC Braník jsme s třiadvaceti body udrželi čtvrtou příčku
tabulky Pražská teplárenská přebor mužů. Zápas byl velkým vystoupením Míry Krále,
Králíka. Vstřelil tři branky, jednu přidal Sedy. Ta Sedyho i jedna Králíka byly z trestných
kopů. Který gól byl nejhezčí, se těžko hodnotí, podívejte se na záznam a můžete se
pokochat na stránkách http://www.tvcom.cz/ Tato příčka nám patří i po remíze a
přivezeném bodu ze Zličína. Od třetích Královic nás však dělí již tři body.
Jak nadpis avizuje pomalu „zavíráme“. Travnaté hřiště zavřela odpolední tma pro
trénování již se změnou času a ti nejmenší MINI 8 sehrávají poslední kola podzimní části
soutěže. Program posledních zápasů si můžete nastudovat na poslední stránce. V příštím
programu přineseme i konečné tabulky podzimních soutěží všech našich mužstev. Úplné
výsledky však budeme znát až po posledním zápase našeho „A“ mužstva, které díky
šestnácti účastníkům v přeboru hraje ještě 22. 11. od 13:30 s mužstvem Uhelných skladů.

Reportáže z dvoj utkání našeho „Áčka“ se Zličínem
Ve středu jsme se střetli se Zličínem v poháru a na našem hřišti skončil zápas 1:1.
Po penaltách jsme byli vyřazeni. Obě mužstva nenastoupila, možná i z taktických
důvodů, v nejsilnějších sestavách. Hosté bez tří hráčů ze základu sobotního
mistrovského utkání, naši bez kapitána Žíži, Číny a Králíka. Na lavičce seděl i
uzdravující se Sváťa. Je pravdou, že utkání bylo vyrovnané a prakticky bez šancí.
Tím se nám díky neproměněným penaltám vlastně uzavřela cesta do fotbalové
Evropy. Kladem utkání jistě byly výkony, které předvedli David Konečný a Mára
Hájek. Na stejného soupeře jsme narazili hned v sobotu v 11. kole Pražská
teplárenská přeboru, tentokrát na umělé trávě ve Zličíně. A i tento zápas skončil
stejným výsledkem - 1:1.

Spokojenější s výsledkem jsme byli po konečném hvizdu rozhodčího Stumpfa asi
my. Zápas jsme totiž dohrávali v hodně slátané sestavě a bez možnosti vystřídat
další zraněné hráče, přestože jsme na lavičce, dle zápisu měli celkem šest hráčů.
Bohužel Toni musel odcestovat z rodinných důvodů do své domoviny a na Zličíně
vůbec nebyl, Domes ještě není po zranění ve stavu, který by mu umožnil nastoupit
a i Johny a Štigy mají z minulých zápasů nedoléčená zranění a tak v poslední
čtvrthodince mohl trenér využít snad jen náhradního golmana Votyho.
První šance patřila domácím. V 7. minutě se do šance prodíral Ital ve službách
Zličína Carlo Maione. Čína však zasáhl včas. Za dvě minuty se po straně vydal
dopředu náš tentokrát levý obránce Trky a domácí jej po kličce do vápna zastavili
faulem. Přímý kop poslal za obránce dle nacvičeného signálu k domácí brance
Sedy a nabíhající Dejv Konečný pohotově doklepl míč do sítě, vedeme 1:0
Na vyrovnání čekali domácí bohužel jen do 16. minuty. Po pravé straně pronikl
jejich útočník přes nedůrazného Kocoura, a když i Trky se nechal obejít jak žáček,
nebyl pro něho již problém přesně zacentrovat. Nikým nepokrytý hráč pálí asi z
penalty a smolně tečovanou střelou nedal Čínovi žádnou šanci, je srovnáno na 1:1.
Pak začaly přicházet pohromy, zranění našich hráčů. Ve 22. minutě musel
odstoupit zraněný Kocour, máme vážné podezření, že se svým zraněním již
nastoupil. Kde si ho asi přihodil? Věděl o tom trenér Vašut? Do hry šel Štoča. Ve
37. minutě jej do kabin následoval Florin, alias Fabio a ve 44. minutě opouštěl
hřiště na nosítkách náš ofenzivní motor Králík. Do hry musel, jak již jsme uváděli
zraněný Johny. Ještě musíme doplnit, za Floriho šel na hřiště Štigy. Tím byly
zálohy vyčerpány! Převaha domácích byla v těchto minutách velká a jen
s námahou jsme čelili kombinacím domácích hráčů. Naše kraje byly lehce
přehrávány a oba střední záložníci i stopeři museli prakticky trvale vypomáhat na
místech, kde by hrát měli jen výjimečně. To samozřejmě odkrývalo prostory, kde
je velká šance se trefit, na prostředku. Naštěstí Čína se překonával a když míč
nechytil do rukavic, použil i svůj nos, nebo to byla brada? Ještě v poslední minutě
první půle mohli jít domácí do vedení, ale jejich elitní střelec Merta z přímého
kopu mířil jen do zdi a následnou střelu dokázal Čína vytěsnit na roh.
Je pravdou, že naše zdecimované mužstvo se po přestávce zatáhlo a soustředili
jsme se především na pozornou obranu, kterou domácí dobývali marně. Ve 49.
minutě nebezpečnou hlavičku stačil u tyče zkrotit Čína. Když to však okolnosti a
domácí povolili, snažili jsme se také zaútočit. Po přímém kopu Žíži, ale Sedy
bránící hradbu domácích hráčů asi z desítky neprostřelil. Také po nedůrazném
vyběhnutí domácího brankáře nám svitla šance, ale k míči se dostali dřív než my
domácí obránci a odkopli ho do bezpečí.
Závěr zápasu patřil domácím. Ti nás zamkli a takřka nepustili přes půlku, ale dát
gól se jim naštěstí nepodařilo. Všechny jejich střelecké pokusy, a nebylo jich
málo, byly nepřesné, nebo končily na rukavicích Číny. Škoda, že se domácím

podařilo, i když za cenu žluté karty v 88. minutě zastavit Sedyho. To bychom šli
do přečíslení tři na jednoho. Ještě v samém závěru nastaveného času se dostal do
šance zahraniční útočník Zličína Mane Junior Sadibo, ale naši bránící hráči
postavili v okolí svého velkého vápna neprostupný obranný val. Žíža, Kury i
ostatní padali do střel a remízu spojenou s cenným bodem nakonec ubránili.
FC Zličín - Zbraslav 1:1 (1:1)
Branky: 16. Maione - 9. Konečný. ŽK: 88. Janda - 28. Král, 80. Sedláček.
Rozhodčí: Stumpf - Tikal, Čermák. Diváků: 100.
Zličín: Blahovec - Valoušek, Krejčí, Žák, Janda - Vrkoč, Gröbl, Fazekaš (70.
Mané), Šindelář - Merta, Maione. Trenér: Tibor Notin.
Zbraslav: Činovec - Konečný, Kudrna, Žižka, Trkovský - Amzai (37. Štengl),
Sedláček, Šafář, Kocourek
(22. Štoček) - Sýkora, Král (44. Strnad).
Trenér: Miroslav Vašut.
ZBRASLAV „B“ – Čechoslovan Chuchle

4:0

K utkání s našim momentálně nejbližším soupeřem v 1B třídě nastoupilo naše „Béčko“
v této zahajovací sestavě:
Třebenský Petr – Hájek – Třebenský David – Greguš – Tomášek - Svoboda – Bobysud
- Černý - Kovács – Kaplan – Orlovský Pavel.
Střídali: 36“ Dominik Malý za Pavla Orlovského, 62“ Šimoníček za Kaplana, 72“
Orlovský Petr za Greguše, 74“ Samuel Dow Thomson za Kovácse a 77“ Murín za
Davida Třebenského.
Branky: 30“ a 58“ Černý, 51“ Kaplan, 72“ Hájek Trenér: David Bouček
Podle Michala Bobysuda, který ještě na jaře hrál za „B“ mužstvo Chuchle, přijeli k derby
naši sousedé v dost pozměněné sestavě. Prakticky jen několik hráčů z jarní sestavy
zůstalo a nadále působí v tomto klubu. Tak jako naše „B“ mužstvo, prošla Chuchle
druhou třídou bez zaváhaní a se ziskem 64 bodů s náskokem vybojovala postup. Nynější
postavení na pátém místě tabulky se ziskem 19 bodů napovídalo, že může jít o vyrovnané
utkání na vršku tabulky. Od začátku zápasu jsme však měli víc ze hry a útočníky hostí
jsme nepouštěli k žádnému zakončení, natož k vážnějšímu ohrožení naší branky. Do
vedení jsme se však dostali až po půlhodině hry, kdy nás do vedení poslal Jarda Černý.
Do poločasu se již skóre nezměnilo. Soupeř kombinoval okolo poloviny hřiště a naše hra
viditelně trpěla neúčastí Ondry Bláhy, který je pracovně v daleké cizině. Tím, že na hřišti
nebyl ani Honza Strnad, který byl nominován do A mužstva neměla naše hra v záloze
potřebný klid. Druhý poločas byl z naší strany daleko lepší. Projevila se rychlost našich
mladších hráčů a obrana Chuchle se s přibývajícím časem dostávala stále častěji do
problémů. Když přidal po čtvrthodině hry druhé půle, opět Jarda Černý druhý gól bylo
utkání rozhodnuté. Další branky Kaplana a Marka Hájka jenom stvrdily naší převahu.
Soupeř se do konce již na nic nezmohl a my jsme si tímto vítězstvím udrželi pozici na
druhém místě tabulky, tři body za Bohnicemi a dva body před Sokolem Troja. Tento
týden zajíždíme na hřiště Bohnic, kde může rozhodnout o podzimním mistru v 1B třídě.

