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Druhá sobota v Radotíně  
Brzký začátek utkání spojený s mrazivým počasím způsobily velice slabou diváckou 
návštěvu na našem utkání se soupeřem z Let. Celkem asi jen deset diváků se přišlo 
podívat, jak si naši povedou. Zůstali nám skutečně jen ti skalní, co jdou za všech 
okolností. Přestože bylo utkání chudé na góly a střelecké hody jako minule se nekonaly, 
bylo se určitě na co dívat. Jeden z pozorných fanoušků dokonce pravil „ jsem tu jako na 
lize“. V brance Radek Sňozík, v obraně Michal Žižka. Sice každý v jiném dresu, ale 
bývalý spoluhráči z Bohemians 1905 se opět setkali na hřišti. Oba dva v utkání ukázali, 
že zdaleka nepatří do „starého železa“. Hra obou týmů je na jejich kvalitě a výkonu určitě 
hodně závislá. V našem mužstvu trenér zkoušel i jednoho „nováčka“. Petr Jindřich je 
hráčem Rokycan, ale z časových důvodů již nechce z Prahy dojíždět tak daleko. Uvidíme, 
jestli se podaří, aby se požadavky mateřského kluby střetly s možnostmi našeho SK. Hráč 
je to určitě kvalitní a pro nás by byl velkou posilou. 

SK Zbraslav  „juniorka“ – FK Lety    1 : 0 / 0:0 
Díky rozsáhlé marodce a neúčasti dalších hráčů z kádru, kteří se omluvili ze všech 
možných, i nemožných důvodů, musel trenér Martin Vnouček „povolat“ dorostence. 
V jednu chvíli jich po hřišti běhalo všech pět.  Již v podzimních mistrovských zápasech 
jsme viděli, že se na lavičce, nebo i v základu dorostenci objevovali, ale skoro polovina 
mužstva ve věku sedmnáct let, to jsem zatím neviděl.  Náš soupeř předvedl kvalitní hru, 
založenou na rozehrávce již od brankáře. Radek Sňozík byl takovým „cukrem“. Pro ty co 
neznají. Při hře na palouku se tak nazýval hráč, který v okolí své branky mohl chytit míč 
rukou. Nebyl to klasický brankář, co chytal pouze rukama a i od branky za něj vykopával 
stoper.  Dnes již tento typ brankáře vyhynul a Radek ukazoval, co pro mužstvo znamená 
přesná rozehrávka nejenom na obránce, ale i na střední záložníky. Na našem týmu byla 
znát hlavně nesehranost a nepřesnost. Na začátku utkání byla na dorostencích i vidět 
obava z chyb. K soupeři jsme přistupovali poměrně pozdě a pozdě jsme reagovali i na 
pohyb soupeře. Ten nás napadal ve více hráčích poměrně vysoko a z toho pramenila  jeho 
převaha uprostřed hřiště. Přesto jsme měli první velkou šanci my. Trky utekl po straně a 
postupoval ze strany sám na branku. Jeho polovysoká přihrávka však proletěla malým 
vápnem jako neřízená střela a žádného z našich hráčů nenašla. Tato akce spíš volala po 

zasekávačce a střele pravou. Přestože měl i nadále soupeř víc ze hry do šance se dostal za 
celý zápas vlastně jen jednou. Po rohu a následné kombinaci zakončovali hráči Let ze 
vzdálenosti asi 15 metrů a z prostředka hřiště. Střela naší branku však ani netrefila. Ke 
konci poločasu ukázal golman hostí, že nic nezapomněl ze svého umění, když kryl 
gólovou střelu Jindřicha. My jsme následně kopali několik rohů, a Žíža je kroutil tentokrát 
znamenitě, prosadit jsme se bohužel ani jednou nedokázali. Rozhodčí Pepa Konečný, tak 
odpískal poločas za stavu 0:0.  
Druhý poločas byl hodně jiný. Trenér promíchal sestavou. Jindřich byl přesunut na hrot 
útoku a Sváťa Sýkora místo něho do zálohy. Na hřiště poslal i další dorostence a Adama 
Pyszného. Hra se vyrovnala a soupeř již asi neměl sílu na vysoké napadání naší 
rozehrávky. Do hry dorostenců vstoupilo větší sebevědomí a odvaha ukázat co vlastně 
umí. Bohužel se nám zranil Sváťa Sýkora, který upadl nešťastně v souboji na koleno. 
Jenom doufáme, že to není nic vážného. Po Honzovi Šafářovi, který je ze zápasu 
s Radotínem mimo asi na měsíc, by to bylo další výrazné oslabení a hlavně by to 
poznamenalo přípravu jak mužstva, tak jednotlivých hráčů. Do hry musel zpět Kury, který 
po chřipce nechtěl hrát celý zápas a o poločasu si šel sednout na střídačku. Jak čas ubýval, 
naše herní převaha se zvětšovala. Čína v naší brance si mohl vzít volno a nedostával se 
ani k malým domů. Několik závarů jsme nedokázali dotáhnout. Adam Pyszny dvakrát 
nahrál ze strany před branku, ale míč vždy prošel nějak kolem kopaček našich hráčů. Petr 
Jindřich se pěkně uvolnil, byl na něho faul, ale rychle se postavil a chtěl pokračovat, 
bohužel s tím nepočítal rozhodčí a odpískal.  Trestný kop soupeř odvrátil na roh. Při jedné 
z dalších akcí se Petr Jindřich uvolnil a byl opět faulován. Míč si vzal v zápase náš 
nejstarší a nejzkušenější hráč Žíža. Poslal krásně zatočený centr do míst, kam brankář 
nemůže a kde to mají obránci těžké. Dva ho podskočili a za nimi nabíhající Kury poslal 
míč do protipohybu brankáře. Oba splnili to, co od nich trenér při standardkách chce a co 
jim před zápasy maluje na tabuli. Kdo očekával snahu hráčů z Let vyrovnat, byl zklamán. 
Naše převaha narůstala a až do konce zápasu jsme byly lepším mužstvem. Vstřelený gól 
bohužel zůstal jediným. Další slibně vypadající akce jsme nedotáhli. Trenér si vše jistě 
rozebere a zhodnotí. Z pohledu diváka a teď myslím toho ze Zbraslavi hezký pohled do 
budoucnosti. Viktor Vodička šestnáct let, Filip Čumpelík, Jan Černý, Petr Fejtek, Martin 
Mandlík sedmnáct, jsou to vlastně ještě mladší dorostenci. Tentokrát nebyli stejně staří 
Šimon Hrubý a Jirka  Kaštil. Nemocný je Ondra Kovář, který již za „A“ mužstvo na 
podzim také hrál. Z kádru našeho letošního dorostu odchází po jarní sezóně mezi dospělé 
jediný Štěpán Pyszny, který je ročník 1998. V týmu dorostu jsou další hráči se stejným 
potenciálem a je jen na nich jak se dokáží fotbalu obětovat. Mají to před sebou a snad 
nebudou následovat naděje z let minulých, na které je dnes problém si i jen vzpomenout. 
Diváků: 10 (šest ze Zbraslavi). 
I. Poločas 
Činovec – Souček, Žižka, Vodička, Čumpelík – Štoček, Jindřich, Kudrna, Trkovský 
– Sýkora, Mandlík Jan.  
II. Poločas 
Činovec – Souček, Žižka, Vodička, Čumpelík / 60“ Štoček / – Mandlík Martin, Sýkora 
/ 60“ Kudrna /, Fejtek, Pyszny Adam – Černý, Jindřich.   
Trenér: Martin Vnouček.  
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