
                   

 
 

WEBER CUP 2017 

Příprava na jaro započala  
Skoro na den po dvou měsících, jsme měli opět možnost, se zajít podívat na fotbalisty 
našeho „A mužstva“ při utkání. Ten kdo zájem projevil se, však musel vypravit do 
sousedního Radotína. Tam se totiž hraje pod hlavičkou firmy Weber tradiční zimní turnaj. 
Jako již posledních několik let, tak i ten letošní turnaj se hraje ve dvou skupinách, na umělce 
ARITMY ve Vokovicích a na úplně nové umělce v Radotíně. Tam úřad městské části 
v rámci rekonstrukce areálu SC Radotín vyměnil hrací povrch. Pro většinu hráčů a 
funkcionářů našeho klubu to bylo docela překvapivé. Vždyť povrch, který se vyměňoval, 
byl v daleko lepším stavu než na hřištích, kde hrajeme soutěžní utkání. Srovnání třeba 
s Juniorem, nebo dokonce s ADMIROU, kde bude asi naše „A mužstvo“ hrát v březnu 
druhé mistrovské utkání přeboru je prakticky nemožné. Je to podobné, jakobychom chtěli 
srovnávat naše pískové a travnaté hřiště. Radotín je zkrátka dnes bohatá městská část, kde 
se sportovcům přeje. Přesto se letos pořadatelům nepodařilo zajistit potřebných dvanáct 
mužstev. Při pouze deseti účastnících se musí letos hrát tak, že dle rozlosování každý tým 
ze skupiny ARITMA sehraje jedno utkání s týmem ze skupiny Radotín. My budeme mít za 
soupeře z druhé skupiny mužstvo 1999 Praha. Rozpis jednotlivých zápasů si můžete 
prohlédnout v rozlosování, kde budeme uvádět i výsledky jednotlivých utkání turnaje. 

Ještě než rozhodčí poprvé zapískal 
K utkání si trenér Martin Vnouček vzal prakticky celý kádr doplněný několika dorostenci. 
Na hřišti se v našem mužstvu neobjevil nikdo, koho by pozorný fanoušek již neznal. Na 
druhou stranu v druhém poločasu se mezi diváky několikrát ozvalo „ hele, kdo je ten na 
levém beku“? Byl to Adam Pyszny, starší bratr našeho dorostence Štěpána, který již 
několikrát na podzim nastoupil. Adam byl zatím jen třikrát na lavičce. Doma s Braníkem a 
Vršovicemi a také při utkání na Zličíně. Koho naopak fanoušci postrádali? Na lavičce 
spoluhráče „koučoval“ Ondra Sedláček. Ten zatím jen poctivě rehabilituje po operaci 
kolena a na zápasy se musí bohužel jenom dívat. Stejně na tom je i Marek Hájek. Po zranění 
při utkání na Zličíně také podstoupil operaci kolena, ale naštěstí nebylo zranění tak vážné 
a s mužstvem již trénuje. Jinak pro ty, co jim to vrabci zatím nevyštěbetali. Ano, Marek 
skutečně projevil zájem hrát a trénovat s našim „A mužstvem“.  Z našeho pohledu 
jednoznačná posila, o které nemusíme vyjednávat s nějakým konkurenčním mužstvem. 
Dalším zraněným je brankář Honza Votava. Zde zatím ani nevíme jak je jeho zranění 

kolena skutečně závažné. Do přípravy se bohužel zatím vůbec nezapojil Martin Novák. 
Změnil zaměstnání a z časových důvodů nestíhá. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet a 
zda si najde čas na trénování a hraní zápasů.  To, co někteří očekávali, se skutečně stalo. 
Na vlastní přání chce pouze v „B mužstvu“ nadále působit Honza Strnad. Z pracovních 
důvodů, které ho často pošlou, mimo Prahu nestíhá trénovat a po narození syna zkrátka 
nemá čas vůbec. Pro „Béčko“ posila, pro „Áčko“ ztráta. 

B SK ZBRASLAV – SC Radotín 7 : 4 / 3:1  
Hned v prvním kole nám los přisoudil domácí mužstvo. 
Jedenáct borců v základu na každé straně na hřišti, jedenáct vstřelených gólů. Z pohledu, 
že kluci vlastně dva měsíce převážně „neviděli balón“ se hrálo docela pohledné a rychlé 
utkání. Možná tomu prospělo i mrazivé počasí a naprosto dokonalý hrací povrch. Náš trenér 
postavil v prvním poločasu na hrot útoku Sváťu s Králíkem. A zde asi každý pozorný divák 
mohl vidět největší rozdíl mezi oběma mužstvy. Individuální dovednosti, schopnost obejít 
obránce a zakončit. To oku diváka Zbraslavi lahodí, soupeře rozesmutňuje. Již od počátku 
naši drželi míč převážně mezi obránci a středem zálohy. Po zdlouhavém rozehrávání 
většinou následovala dlouhá přihrávka na naše „hroty“. V první šanci se objevil Sváťa, ale 
pozorný brankář domácích ho se štěstím vychytal. Po několika minutách šel na domácího 
brankáře sám pro změnu Králík, ale i on si při tomto pokusu na brankáři vylámal zuby. O 
několik minut později však již nezaváhal a vedeme 1:0. Domácí mužstvo odpovědělo 
rychlým protiútokem po své levé straně, ale Čína samostatný nájezd zlikvidoval. V poli 
byla i nadále hra vyrovnaná, ale potom se dostal po pěkné nahrávce do vápna domácích 
k míči Králík a bylo 2:0. Domácí opět bleskově odpověděli rychlým útokem a tentokrát se 
jim zakončení povedlo. S tímto  stavem se však nechtěl smířit Králík. Vzal si míč, od lajny 
zamířil na střed hřiště, obešel oba stopery a prostřelil brankáře domácích potřetí. Jak 
jednoduché, když se to umí. 
Po změně stran trenér mužstvo prostřídat, ale chuť Mírovi zůstala. Náběh, klička, střela, 
vedeme 4:1. Pod dojmem velkého náskoku jsme výrazně polevili a domácí utkání 
zdramatizovali. Z naší levé strany obrany si udělali „průchoďák“ a když si vybral slabší 
chvilku i náš brankář bylo to za pár minut 4:3. Mohlo být i hůř. Faul v našem pokutovém 
území se dal asi pískat. Závěrečná část utkání však byla opět plně v režii Králíka. Nejdřív 
udělal Mandlíka, který se tak zapsal mezi střelce, potom vybojoval penaltu, kterou Sváťa 
proměnil a nakonec přidal svou pátou branku v zápase. A to ještě přenechal v šanci míč 
Štóčovi, který bohužel v zakončení sám proti brankáři selhal a netrefil branku. Domácí 
dokázali ještě korigovat na konečných 7:4, když naši „vymýšleli“ co nejlepší zakončení a 
bránění se přestali věnovat. 
Diváků: 30 (dvacet ze Zbraslavi). 
I. Poločas 
Činovec – Štengl, Souček, Žižka, Hrubý – Trkovský, Šafář, Kudrna, Kocourek – 
Sýkora, Král.  
II. Poločas 
Činovec – Konečný, Souček, Žižka, Pyszny Adam – Štoček, Šafář, Kudrna, Pyszny 
Štěpán – Mandlík, Král.   
Asi 15 minut odehrál za nakopnutého Šafáře Sýkora 
Trenér: Martin Vnouček.  
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