Naši na chvíli přestali hrát, když čekali, že rozhodčí odpíská faul na Žížu, ale
píšťalka zůstala němá. Pro osamoceného útočníka již nebyl problém po kličce
našemu brankáři vstřelil svůj čtvrtý jarní gól - 2:0. Pak přišla i naše šance, ale
Žíža z dobré pozice napálil trestný kop těsně vedle tyče. Hrálo se hodně útočně
a ve 28. minutě byl blízko hattricku domácí Panýrek. Ten nejprve doběhl
přetažený centr, udělal kličku obránci a tvrdě vypálil. Čína jeho střelu vyrazil na
roh, po kterém se míč dostal opět ke kanonýrovi Admiry, ale ten tentokrát
neprostřelil hradbu těl našich hráčů. Do kabin se tak odcházelo za stavu 2:0.
My jsme vstoupili do druhého dějství o poznání aktivněji, ale když se pět minut
po změně stran prosadili domácí potřetí, vypadalo to s námi bledě. Naštěstí naši
nesložili zbraně a vrhli se do útočení. Uběhly ale jen dvě minuty, domácí obránci
zapomněli při standardce na Soukyho a ten patičkou poslal přesně k tyči míč, za
kterým se domácí brankář jen ohlédl - 3:1. V těchto fázích hry byl právě Souky
hráčem, který byl na hřišti nejvíce vidět. V 63. minutě zůstal po rohu sám na
zadní tyči, ale ve výhodné pozici hlavičkoval slabě, a navíc volnou branku o
kousek minul. Chuť si ale spravil v 66. minutě, kdy na něj bránící hráči opět po
rohu zapomněli. Míč k němu propadl po krásné tvrdé střele ho po odskoku poslal
do rohu branky, je sníženo na - 3:2! Zdánlivě rozhodnutý zápas tak dostal nový
náboj. Naši hráči vycítili šanci a tlačili se za vyrovnáním. Naši hru otevřeli a
dostali domácí pod velký tlak. Pak však přišla chyba po rozehraném trestném
kopu, kdy, kdo jiný, než domácí Panýrek utekl do sóla, zkoušel udělat kličku
Čínovi, ale ten jej fauloval a byla z toho jasná penalta, kterou proměnili domácí
na - 4:2. I když do konce zápasu zbývala ještě čtvrthodina, tak snížit se nám již
nepodařilo. Několikrát to na hřišti ještě zajiskřilo, ale žádný další gól už nepadl.
Admira B – Zbraslav 4:2 (2:0)
Branky: 16. a 24. Panýrek, 51. Štefan, 76. Beníšek z penalty - 53. a 66.
Souček.
ŽK: 4. Beníšek, 41. Štefan, 74. Lupínek - 33. Trkovský, 50. Šafář, 75.
Činovec.
Rozhodčí: Hlaváček – Gotthard, Lafata.
Diváků: 51.
Admira B: Žulevič – Štochl (58. Pavlata), Jerhot, Jackl, Fric – Beníšek,
Štefan, Lupínek, Ondrůšek
(80. Morgenstern) - Panýrek (88. Chyba), Šindelář.
Trenér: František Peřina.
Zbraslav: Činovec – Souček, Novák, Žižka, Štengl – Trkovský (46. Pyszny),
Kudrna, Šafář, Kocourek – Konečný, Kovacs (64. Kaštil).
Trenér: Martin Vnouček.
Redakční komise SK

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

SK ZBRASLAV – ČAFC PRAHA
Zápas řídí jako hlavní rozhodčí pan Chustecki Jaroslaw Pavel, asistují mu
pánové Tikal Jan a Havel Miroslav, delegátem PFS je pan Peřina Jan.

Dnes poprvé na domácím hřišti

Dlouhá a letos i mrazivá zima dle kalendáře již skončila a naše „A“ mužstvo se
představí v třetím jarním kole soutěže PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBOR
PRAHY fanouškům na našem trávníku. Trávník se letos jen pomalu probouzí a
sotva se začal v minulém týdnu po prohnojení opět zelenat. Doufáme, že se dnes
probudí i naši borci. V úvodních dvou kolech se jim totiž na body dosáhnout
nepodařilo.

Zimní příprava se celkem vydařila

Již po několikáté jsme se zápasově připravovali na jarní přeborové boje na
turnaji pořádaném Radotínem a ARITMOU. Po loňském vítězství jsme letos
opět skočili na „bedně“. Tentokrát to bylo třetí místo. Musíme však konstatovat,
že po celkem dobrém zahájení, jsme ke konci začali ztrácet trochu dech. Důvod
byl jasný, rozsáhlá marodka. Náš tým kosila zranění. Od podzimu je mimo
Ondra Sedláček, který se po plastice vazů v koleni jen pomalu začíná zapojovat
do tréninku. Hned v prvním kole turnaje se docela nenápadně zranil Sváťa
Sýkora. Z naraženého kolena se po více jak měsíci stala zlomenina, která si
vyžádá další měsíc klidu. Honza Votava je po operaci menisku, kterou dlouho
odkládal. Z menisku se nakonec vyklubala plastika vazů a utržená chrupavka,
pro něho letošní sezóna už skončila. Honza Mandlík prochází jedním zraněním
za druhým. Prakticky netrénoval a nyní má sport na měsíc od ortopeda zakázán.
Kolena a jejich vazy potřebují klid. Velkou ztrátu je i odchod Míry Krále, který
se z rodinných důvodů odstěhoval do Jablonce. Zde následoval i jeho fotbalový

přestup do přeborové Jiskry Mšeno. Jiné řešení ani nebylo. Jenom nás mrzí, že
to byl spíš úprk, než normální odchod za „lepším“.

Zahájili jsme porážkou na MOTORLETU „B“
O stavu našeho kádru jsme již psali, a tak trenér Vnouček slepil sestavu
z nejstaršího Ládi Kovacse a čtyř dorostenců na lavičce. Mezi Kovacsem a
Vodičkou je třicetiletý věkový rozdíl. To domácí sestavu vyztužili zkušeným
Machurkou a několika dalšími hráči širšího kádru divizního áčka. Právě Lukič
se Zdichyncem dvěma góly zápas rozhodli. Oběma zakončení připravil střídající
Kundelásek.
První střela patřila překvapivě nám. Žíža z přímého kopu mířil bohužel mimo
branku. Na straně domácích jako první prošel houštinou našich bránících hráčů
domácí útočník, z hranice vápna vypálil, ale míč otřel jen pravou tyč. Na dlouho
to byla jediná vydařená akce Motorletu. Naši hráči pozorně zavírali prostory
před svojí šestnáctkou a domácí marně hledali skulinu, jak se dostat na dostřel
branky. Když už se to povedlo jejich Zdichyncovi, trefil jen připravenou náruč
Číny. Ve 23. minutě si domácí připravili další palebnou pozici, ale jejich tvrdá
střela skončila nad břevnem. Za deset minut vybídl domácího Lukiče k
zakončení Stříbrský, ale i druhý pokus záložníka Motorletu gólem neskončil.
Míč opět chytil pozorný Čína. Lukič střílel i do třetice, ale opět mimo a následný
Stříbrského pokus neměl potřebnou razanci. Střelu Š. Hájka stačila naše obrana
srazit na roh. Naši tak až do poločasové přestávky drželi bezbrankovou remízu.
O tu jsme bojovali i po přestávce a mohli jsme dokonce jít i do vedení. V 58.
minutě domácí zahráli přímý kop tak nešikovně, že se dostal na druhé straně do
úniku Láďa Kovacs. Kličkou brankáři domácích se však dostal do těžkého úhlu
a jeho následnou střelu již opět stojící brankář lapil. Za pět minut se naší obranou
prodral domácí záložník a byl těsně před vápnem zastaven faulem. Přímý kop
však domácí zahráli prachbídně. Klíčový okamžik zápasu přišel v 69. minutě.
Domácí trenér Mikuš stáhl ze hry Stříbrského a na hřiště poslal Kundeláska. Ten
si za minutu našel volný prostor na levé straně, prudce odcentroval a míč
břinknul do zadní tyče. Od té se odrazil před branku, kde ho Žíža hlavou jen
posunul a domácí útočník se dostal ke gólové dorážce - 1:0. Za pět minut se
Kundelásek prodral přes střed naší obrany, ale jeho střela asi o metr minula levý
horní roh branky. Za dalších pět minut se Kundelásek opět prosadil po levé
straně, dostal se až do vápna a předložil míč před branku, kde neobsazený
útočník zvýšil na 2:0. My jsme byli blízko gólu až v poslední minutě po střele
Štěpána Pyszného, která jen těsně minula levou tyč domácí branky. Před tím
jsme se marně dožadovali penalty, když domácí obránce v souboji se Žížou
zahrál rukou, ale hlavní arbitr situaci jako penaltovou neposoudil. Je pravda, že
jsme se prakticky celý zápas bránily, ale až do sedmdesáté minuty neměli domácí

prakticky žádnou šanci. Pak se však projevila „divizní“ kvalita dalších
střídajících hráčů Motorletu, na které hlavně naše pravá strana nestačila.
Motorlet B – Zbraslav 2:0 (0:0)
Branky: 70. Lukič, 80. Zdichynec. ŽK: 26. Lukič, 52. Scharf - 15. Kocourek,
53. Trkovský.
Rozhodčí: Toman – Kalcovský, Andras.
Diváků: 60.
Motorlet B: Grégr – Machurka (84. M. Rajnoch), Scharf, Hovorka,
Burýšek – Stříbrský (69. Kundelásek), Mašek (57. D. Novotný), Lukič,
Čácha – Zdichynec, Š. Hájek (75. Měska).
Trenér: Zdeněk Mikuš.
Zbraslav: Činovec – Trkovský, M. Hájek, Žižka, Štengl (85. Čumpelík) Štoček (82. Hrubý), Kudrna (85. Vodička), Šafář, Kocourek – Kovacs (69.
Pyszny), Konečný.
Trenér: Martin Vnouček.

Špatný první poločas na ADMIŘE „B“

Zápas sliboval zajímavou podívanou, protože proti sobě nastoupily dva
týmy, které se se soupeři vůbec nemazlí a hrají pěkně od podlahy. A v
takovém duchu se hrálo po celých devadesát minut.
To napsal redaktor z PFS. Ono, jak hrát na hřišti, které svými rozměry není
schváleno ani pro divizní soutěže mládeže. Zde se kombinovat moc nedá, s tím
by měla problémy i Barcelona, na jejíž pažit by se vešly bez problému dvě
umělky ADMIRY. Domácí na tom mají svou hru založenou, a tak hrají bez
snahy o kombinaci všechny míče, pokud možno co nejrychleji k brance soupeře.
Když má míč soupeř, následuje vždy tvrdý souboj, či rovnou faul. Rozhodčí hru
hodně pouštěl a někdy až necitlivě nechával naprosto nesmyslné výhody.
Musíme konstatovat, že na obě strany. Bohužel za celý první poločas jsme se
s tím nedokázali srovnat. Naše hra byla ustrašená, snažili jsme se o kombinaci,
která vedla jen ke ztrátám míče, nebo drsným faulům domácích hráčů. Snaha o
překonání obrany domácích pomocí zpětné přihrávky na Čínu a jeho dlouhý
výkop narážela na snad o dvě hlavy větší obránce a záložníky domácích. Ti se
vždy dokázali bez problému zatáhnout, vyhrát hlavičku a následně opět poslat
dlouhý míč na rozběhnuté útočníky. První gól v naší síti toho byl ukázkou. Ztráta
míče, když Šáfa neudělal kličku, následný centr na hráče, s kterým se nevrátil
Štigy a po jeho hlavičce prohráváme 1:0. Krátce po úvodní trefě kopali domácí
kousek za vápnem trestný kop, zkusili nacvičený signál, ale nakonec z toho
ohrožení Čínovi branky nebylo. Uběhlo ale jen pár minut a domácí útočník
Panýrek ukázal, že ho začátek jarní části zastihl ve skvělé střelecké formě.

