
1 kolo  - NEDĚLE 06.09.2015 – 15,00 Zbraslav  : Strašnice  2:3 ( 2:1 ) 
SESTAVA :  MECERA – WEGMANN/HOŠEK/POLÁČEK – MIXA/WAIZ/CIKHART – MALHOCKÝ ( Bohatec, Čermák, Haluza, 
Carzoli, Smejkal, Ševčík ) 
GÓLY :  1 vlastní , 1x Matěj Poláček 
PRŮBĚH ZÁPASU :  V prvním poločase jsme byli i díky rychlé brance ( hned ve druhé minutě po rohu Tomáše 
Wegmanna si soupeř srazil míč do branky) jasně lepším mužstvem. Bohužel jsme dovolili soupeři vyrovnat místo 
navýšení náskoku. Z trestného kopu sice Matěj Poláček upravil na poločasových 2:1, ale po hříchu tam bylo velmi 
mnoho nevyužitých šancí. S přibývajícím časem druhého dějství nás soupeř začal přehrávat a díky naší 
nemohoucnosti v zakončení brejkových situací se mu podařilo zápas srovnat. Bohužel přišel nakonec v předposlední 
minutě i gól na 2:3 o který jsme si svou pasivitou v posledních minutách koledovali.  

 
2 kolo  - SOBOTA 12.09.2015 – 11,15 Háje B  : Zbraslav  4:1 ( 2:1 ) 
SESTAVA :  MECERA – WEGMANN/HALUZA/POLÁČEK – SMEJKAL/MIXA/CIKHART – MALHOCKÝ ( Bohatec, , Carzoli, 
Ševčík ) 
GÓLY :  1x Michal Malhocký 
PRŮBĚH ZÁPASU :  Zápas velmi ovlivnila nepřítomnost dvou našich hráčů – Matyáše Hoška a Filipa Waize. Troufám si 
tvrdit, že s nimi by to bylo jiné. V prvním poločase byl zápas hodně vyrovnaný, soupeř nám dal gól z rohu po špatném 
pokrytí hráčů, nám se podařilo penaltovým zásahem Michala Malhockého vyrovnat ( pokutový kop se zahrával po 
zákroku na Davida Carzoliho ), bohužel do  přestávky nám soupeř opět odskočil na rozdíl jedné branky, když si při 
rohu na bližší tyč srazil míč Filip do branky, nutno dodat, že za to nemohl on , ale hráč bránící tyč, který od ní 
v poslední okamžik odstoupil.  Bohužel druhý poločas i přes domluvenou strategii jsme kupili další individuální chyby 
a dalšími dvěmi vlastními brankami jsme výhru soupeři doslova darovali, když jsme opět nevyužili ani 3 brejkové 
situace ani výborně zahranou standartní situaci, kdy se ocitli dokonce 2 hráči sami před brankářem. 

 
3 kolo  - NEDĚLE 20.09.2015 – 14,30 Zbraslav  : Braník 3 : 1 ( 2 : 0 ) 
SESTAVA :  MECERA – HALUZA/HOŠEK/POLÁČEK – WEGMANN/WAIZ/MIXA – MALHOCKÝ ( Bohatec, Čermák, Ševčík, 
Cikhart, Bohunický ) 
GÓLY :  2x Mixa Michal, 1x Poláček Matěj 
PRŮBĚH ZÁPASU :  Do zápasu jsme vstoupili velmi aktivně a prakticky celý první poločas jsme soupeře k ničemu 
nepustili. Do vedení jsme šli po trestném kopu Tomáše W. ( trefil spojnici tyče a břevna) a pohotové dorážce Matěje 
Poláčka – za mého působení to bylo poprvé , kdy se nám něco takového podařilo realizovat. Po několika dalších 
šancích se z dorážky prosadil Michal Mixa a za tohoto stavu skončil poločas – 2:0. Ve druhém poločase se soupeř 
snažil zápas zvrátit a my jsme mu k tomu dávali dost prostoru díky chybám v rozehrávce.  Když ve 45 minutě Michal 
Mixa zakončil úspěšně sólový nájezd, zdálo se být utkání rozhodnuté. Bohužel jsme další chybou v rozehrávce poslali 
soupeře do přečíslení a ten chybu i potrestal – 3:1. Soupeř opět ucítil šanci a tlačil se více do zakončení. Naštěstí nás 
podržel výbornými zákroky brankář, i když kdybychom proměňovali naše další množící se šance, tak by bylo hotovo 
mnohem dříve, takto to byly nervy až do závěrečného hvizdu rozhodčího. Získali jsme velmi důležité 3 body, byť jsme 
přesné znění příkazu od hlavního trenéra nedodrželi – to znělo 3:0 . 

 
4 kolo  - SOBOTA 26.09.2015 – 16,30 Chodov  : Zbraslav  4 : 3 ( 1 : 0 ) 
SESTAVA :  MECERA – HALUZA/HOŠEK/POLÁČEK – SMEJKAL/WAIZ/CIKHART – MIXA ( Bohatec, Čermák, Bohunický ) 
GÓLY :  2 x Hošek Matyáš, 1 x Waiz Filip 
PRŮBĚH ZÁPASU :  Na zápas nedorazil delegovaný rozhodčí , tak se vedení místního klubu rozhodlo , že utkání 
odpíská trenér domácího celku. Domácí nás v úvodu zaskočili a vstřelili nám ve druhé minutě branku. Dalších asi 10 
minut byli lepším týmem, pak se ale náš tým probral ze spánku a začal si připravovat brankové příležitosti také a 
postupně i převzal aktivitu celkově. Po hříchu jsme do poločasu žádnou z našich šancí neproměnili a šli tak do kabin 
za stavu 1:0 pro domácí.  Druhý poločas začal naším tlakem , který vrcholil nádherným gólem Filipa Waize na 1:1 !. 
Bohužel pak začal úřadovat rozhodčí, který uchopil otěže zápasu do své vlastní režie. Nejprve uznal gól domácím 
z ofsidu a pak začal prakticky všechny sporné situace řešit ve prospěch domácího týmu – za zmínku stojí , že domácí 
ANI JEDNOU nepřekopli při výkopu půlku ( dle rozhodčího ) , když v náš neprospěch se pískalo nejméně 3x. Bohužel 
jsme v této fázi zápasu udělali i chybu v rozehrávce od branky a soupeř do odkryté obrany naší chybu potrestal – 3:1 . 
Došlo tak na prohození postu mezi Filipem a Matyášem ve středu obrany a přineslo to své ovoce. Matyáš nejprve 
snížil na 2:3 a pak po chybě domácího gólmana při odkopu i srovnat na 3:3 ! Bohužel s tímto stavem nesouhlasil 
soupeřův trenér a v tento den i rozhodčí zároveň a nadále připískával domácím a vytvářel jim tak další šance. Škoda, 
další nevyužité gólové šance Matyáše, protože nás soupeř po ztrátě ve středu hřiště dokázal v honbě za výhrou 4 
minuty před koncem gólově potrestat. To jak byl ke konci donucen Filip Waiz opustit hřiště ,  po jeho poznámce 



k rozhodčímu , nemá moc smysl rozebírat. To že se klukům při podání rukou po zápase domácí hráči omlouvali za 
rozhodčího hovoří za vše ….  

 
5 kolo  - SOBOTA 03.10.2015 – 14,00 Zbraslav  : Junior  5 : 1 ( 2 : 0 ) 
SESTAVA :  MECERA – WEGMANN/HOŠEK/POLÁČEK – MIXA/WAIZ/HALUZA – MALHOCKÝ ( Bohatec, Čermák, 
Bohunický, Cikhart, Ševčík, Smejkal ) 
GÓLY :  2 x Hošek Matyáš, 1 x Bohatec Tomáš , 1x Malhocký Michal , 1x Ševčík Pavel 
PRŮBĚH ZÁPASU :  Zápas pro nás začal parádně, Matyáš zatáhl balón a když soupeř před ním stále ustupoval tak se 
dostal i do prostoru, který mu umožnil vystřelit a trefil to parádně – 1:0 ve třetí minutě !!! Jaká úleva po minulém 
kole. Celý první poločas jsme byli jasně lepším týmem. Bohužel se opět projevila naše „efektivita“ při zakončování a 
stav i nadále zůstával velmi těsný a to přes úplně jasné šance. Naštěstí těsně před poločasem chladnokrevně zavěsil 
Tomáš Bohatec vyraženou střelu Michala Malhockého a bylo veseleji – 2:0. To bychom ale nebyli my, abychom si 
zápas nějak neokořenili. Na začátku druhé půle jsme zbytečnou ztrátou darovali soupeři míč a ten s ním naložil 
bohužel přesně – 2:1.  Naštěstí o 5 minut později Matyáš, který se ve druhém poločase prohodil s Filipem Waizem , 
vysunul pasem za obranu Michala Malhockého a ten svou šanci využil – 3:1. O necelých 10 minut později si to pak 
kluci prohodili – po faulu na Michala Matyáš proměnil pokutový kop – 4:1. Zbytek utkání jsme kontrolovali a soupeře 
pustili jen do několika náznaků šancí a sami si díky soupeřově snaze se tlačit dopředu vytvářeli další šance. Bohužel 
s jejich proměňováním máme maličko problém . Naštěstí vyšel průnik Ondřeje Haluzy a jeho nádherný centr 
s přesným zakončením hlavou od Pavla Ševčíka – to byla taková lahůdka na konec. Tento zápas se musel našim 
věrným fanouškům líbit. 

 
6 kolo  - SOBOTA 10.10.2015 – 14,15 Libuš  : Zbraslav 4 :  2  ( 0 : 1 ) 
SESTAVA :  ŠEVČÍK – HALUZA/HOŠEK/POLÁČEK – WEGMANN/WAIZ/CIKHART – BOHUNICKÝ (Čermák,Smejkal ) 
GÓLY :  1x Poláček Matěj , 1x Wegmann Tomáš 
PRŮBĚH ZÁPASU :  

 
7 kolo  - SOBOTA 17.10.2015 – 13,30 Zbraslav  : Měcholupy  : (  : ) – soupeř odhlásil soutěž 
SESTAVA :  
GÓLY :   
PRŮBĚH ZÁPASU :  

 
8 kolo  - PÁTEK 23.10.2015 – 17,00 Kačerov  : Zbraslav 1 : 7 ( 1 : 1 ) 
SESTAVA :  ŠEVČÍK – HALUZA/WEGMANN/POLÁČEK – MIXA/WAIZ/CIKHART – MALHOCKÝ (Čermák,Smejkal, 
Bohunický,Bohatec ) 
GÓLY :  2x Wegmann Tomáš , 1x Poláček Matěj, 1x Waiz Filip, 1x Mixa Michal, 1x Haluza Ondřej, 1x Čermák Václav 
PRŮBĚH ZÁPASU :  První poločas začal zbytečnou ztrátou v naší obraně čehož soupeř dokázal využít. Zbytek první 
půle byl ve znamení našeho tlaku, ale bohužel se spoustou chyb a bez pořádného zakončení. Soupeřovu branku jsme 
prakticky přímou střelou vůbec neohrozili. Těsně před přestávkou Matěj Poláček z dálky nachytal brankáře a tak se 
do šaten šlo za stavu 1:1. Po přestávkovém důrazném proslovu v kabině na hřiště vyběhlo do druhého poločasu 
v našich dresech úplně jiné mužstvo - hladové a hlavně mnohem lépe kombinující. A šance začaly přicházet – nejprve 
sudí chybně neuznal Filipovi gól pro údajný ofside, ale chvilku na to Tomáš Wegmann z rohu dal gól na 1:2 ! A když 
přidali uklidňující branky i Michal Mixa a Filip Waiz bylo veseleji a hlavně klidněji. Další branky pak přidali i netradiční 
střelci Ondřej Haluza a Vašek Čermák, aby to z přímého kopu dokončil Tomáš Wegmann. Za druhý poločas zaslouží 
pochvalu, ale je otázkou proč to tak nešlo již v poločase prvním. Proti silnějšímu soupeři by nás takové prospání první 
půle mohlo hodně mrzet. 
 
9 kolo  - NEDĚLE 01.11.2015 – 10,00 Zbraslav  : Aritma  1 : 1 ( 1 : 0 ) 
SESTAVA :  ŠEVČÍK  – WEGMANN/HOŠEK/HALUZA – MIXA/WAIZ/MALHOCKÝ – BUHUNICKÝ ( Mecera, Cikhart, 
Šimoníček) 
GÓLY :   1x Mixa Michal 
PRŮBĚH ZÁPASU :   Zápasu bohužel předcházelo složité sestavování týmu, protože část našich hráčů si užívala 
podzimních prázdnin a další část ( nečekaně ) musela vyrazit doplnit kádr starších žáků. Do zápasu jsme vstoupili 
velmi aktivně , hned po pár minutách jsme se ujali po rohu Tomáše Wegmanna a perfektním zpracování a ještě 
lepším zakončení Michala Mixy vedení – 1:0. Od té chvilky prakticky až do konce zápasu byl aktivnější soupeř a nutno 
uznat, že byl i kvalitativně celkově o něco lepší. Bohužel dobrý dojem kazili jeho fanoušci a vlastně i hráči občasnými 
až teatrálními pády. Každopádně si náš brankář na nedostatek práce stěžovat nemohl. Když už na míč nestačil a 



hrozilo to brankou, pomohla mu branková konstrukce či v několika případech i výborně bojující spoluhráči.  Nakonec 
jedna střela těsně před koncem zápasu nakonec do branky doputovala a soupeř tak u nás vyválčit jeden bod. Škoda, 
chybělo opravdu hodně málo, ale sportovně uznám , že remíza je stále ještě dobrým výsledem. Myslím, že všem 
fanouškům ( a nebylo jich málo ) se tento zápas musel hodně líbit a byl skvělou pozvánkou na poslední domácí zápas. 
Tento ale vzhledem k průběhu , nasazení a nakonec i výsledku lze označit jako zápas podzimu . 
 
10  kolo  - NEDĚLE 08.11.2015 – 12,00 Zbraslav  : Dolní Chabry   1 : 0   ( 0  : 0  ) 
SESTAVA :  ŠEVČÍK  – WEGMANN/HOŠEK/HALUZA – MIXA/WAIZ/POLÁČEK – MALHOCKÝ ( Mecera, Cikhart, Bohatec, 
Bohunický, Čermák, Carzoli) 
GÓLY :   Hošek Matyáš 
PRŮBĚH ZÁPASU :  Přes důkladnou analýzu a přípravu před utkáním se nám první poločas ani trochu nepovedl, vše 
co jsme si před zápasem řekli zůstalo v kabině. Vázla kombinace, plno věcí jsme řešili ukvapeně a jen díky soupeři a 
jeho neschopnosti naše chyby potrestat zůstal stav po prvním poločase bez branek. Po důrazném proslovu o 
přestávce došlo přeci jen v naší hře ke zlepšení nasazení. Celý druhý poločas jsme prakticky soupeře k ničemu 
nepustili a nakonec i 3 minuty před koncem , po akci Matyáše ,získali i důležité tři body. Takového soupeře bychom 
ale měli přehrát výraznějším rozdílem, protože fotbalová kvalita byla určitě na naší straně. 
 
11  kolo  - SOBOTA 14.11.2015 – 11,30 Kolovraty : Zbraslav    3 : 6   (  :  ) 
SESTAVA :  MECERA – SMEJKAL/WEGMANN/CIKHART – CARZOLI/WAIZ/MIXA – BOHATEC ( Ševčík,Bohunický ) 
GÓLY :  2x Waiz Filip, 1x Mixa Michal , 1x Bohunický Adam , 1x Wegmann Tomáš, 1x Bohatec Tomáš 
PRŮBĚH ZÁPASU :  K zápasu jsme odjížděli s vidinou možného splnění vypsaných prémií do klubové pokladničky, ale 
také bez několika hráčů našeho kádru, přičemž ostatní prominou, ale bez Matyáše se nám vždy hraje špatně a jeho 
absence je na hřišti vždy znát. Bohužel zápas pro naše družstvo ve větrném počasí začal opravdu hrůzostrašně. 
Běžela třetí minuta a po naší malé domů se k míči dostal soupeř a chybu potrestal – 1:0. Uteklo sotva dalších 5 minut 
a skóre se měnilo opět , z trestného kopu díky větru míč ve vzduchu zaplaval a rázem to bylo 2:0 pro domácí. 
Naštěstí po dalších 5 minutách Michal Mixa procedil skrz brankáře míč do sítě a kontakt byl na světě. Nevím zda 
dokonce nebyl autorem David Carzoli, který důrazně dohrával souboj před brankářem. Každopádně bylo veseleji a 
naše aktivita od té chvilky rostla, byť kombinací moc vidět nebylo.  Ve 22 minutě Adam Bohunický převzal míč a 
neukvapil se – 2:2. A tři minuty po něm Tomáš Wegmann nákopem z půlky překvapil úplně všechny včetně domácího 
gólmana – 2:3. Bohužel do šaten se šlo za smírného stavu 3:3, protože soupeř proměnil pokutový kop za náš faul 
v prostoru u autové čáry, bohužel v této kategorii je vápno přes celou šíři hřiště. Po přestávce jsme nastoupili na 
hřiště v jiné koncentraci a hned i udeřili. Filip Waiz dal ve 3 minutě vedoucí branku a bylo veseleji.  Když pak přidal 
Filip po dalších 5 minutách další gól bylo ke třem bodům hodně blízko. Finální podobu výsledku dal 9 minut před 
koncem utkání Tomáš Bohatec a zakončil tak náš brankový účet za podzimem. Díky třem získaným bodům dosáhl 
tým na vypsanou prémii za 10 bodů v posledních 4 zápasech a i díky tomu se posunul na průběžné 5 místo. Škoda 
zápasů s Chodovem a Strašnicemi, mohlo být ještě veseleji. 

 
Tabulka střelců : 
5x Hošek Matyáš 
5 x Mixa Michal 
4 x Wegmann Tomáš 
4 x Waiz Filip 
4 x Poláček Matěj  
2 x Malhocký Michal  
2 x Bohatec Tomáš 
1 x Ševčík Pavel 
1x Haluza Ondřej 
1x Čermák Václav 
1x Bohunický Adam 
1x vlastní od soupeře ( po střele Tomáše W.) 


