Soupeř nám dal za deset minut tři góly a poslal nás opět na dno tabulky.

Radost z výsledků u mládeže

Pro porovnání uvádíme i výsledky z utkáních hraných na podzim.
Mladší přípravka - MINI 8
Jaro
Podzim
SK Zbraslav
SK Střešovice
21:17
17:35
ABC Braník
SK Zbraslav
14:27
19:17
Starší přípravka MINI - 10
SK Zbraslav
Háje SOS
16:8
12:9
Mladší žáci
SC Radotín
SK Zbraslav
6:7
Podzimní kolo
ABC Braník
SK Zbraslav
1:1
Podzimní kolo
FC Háje
SK Zbraslav
4:4
3:1
SK Zbraslav
Jižní Město Chodov
4:3
0:3
Starší žáci
SK Zbraslav
SK Střešovice
3:0
3:1
Starší dorost
SK Zbraslav
LOKO Vltavín
1:1
4:3
MOTORLET
SK Zbraslav
5:0
7:0
SK Zbraslav
FC Vyšehrad
1:7
0:6

Nejbližší program našich mužstev
A mužstvo
B mužstvo
Dorost
Starší žáci
Mladší žáci
MINI 10
MINI 8

Pátek 14. 4. 14:30 Královice Neděle 23. 4. 17:00 SK ZbraslavPátek 14. 4. 17:00 SK ZbraslavNeděle 23. 11.17:00 Podolí „B“ Pondělí 17. 4. 14:45 ABC Braník Sobota 22. 4. 17:00 SK ZbraslavVelikonoční svátky nehrají
Volný los
Středa 12. 4. 18:00 SK ZbraslavNeděle 23. 4. 17:00 Hostivař Velikonoční svátky nehrají
Neděle 23. 4. 16:30 Zličín Velikonoční svátky nehrají
Pátek 21. 4. 17:00 Chabry -

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

SK ZBRASLAV – FC HÁJE
Zápas řídí jako hlavní rozhodčí pan Stěhule Borek, asistují mu pánové
Tomšů Patrik a Toman Martin, delegátem PFS je pan Slavík Bohuslav.

Jarní soutěže se již naplno rozeběhly

Před čtrnácti dny nám hrálo naše A mužstvo poprvé na domácím hřišti a své
soutěže zahájila všechna naše mužstva. Od přípravky, až po B mužstvo, všechna
mužstva již hrají mistrovské soutěže. Daří se jim střídavě. Ti nejmenší vyhrávají,
bohužel ti starší si tak dobře nevedou. Snad se to o tomto víkendu výsledkově
zvedne.

SK Zbraslav
Cholupice
Řepy
SK Zbraslav
SK Zbraslav
Vršovice

„A“ mužstvo na jaře stále bez bodu

Vršovice
SK Zbraslav

Na body jsme nedosáhli

SK Zbraslav
SK Zbraslav

Redakční komise SK

Čtyři jarní kola Teplárenská přeboru Prahy mužů jsou za námi a naši jsou stále
bez bodu. Je pravdou, že jsme sehráli tři utkání na hřištích soupeřů, ale naši nás
nepotěšili zatím žádnou výhrou. Jediný domácí zápas s ČAFC Praha jste asi
všichni viděli. V prvním poločasu jsme se tlačili do útoku, kopali celé série rohů,
několik trestných kopů, ale míč nakonec po rychlém protiútoku hostí skončil
v naší síti. V druhém poločasu hosté přidali další góly a my jsme se nedokázali
prosadit ani jednou. Jak se nám vedlo minulou neděli v Ďáblicích Vám popíšeme
v následujícím referátu.
Od 16. října 2016 nezažila kabina Ďáblic vítězný pokřik po zápase, ale
nedělní podvečer to změnil. Tým trenéra Průši po dobrém výkonu porazil
Zbraslav 4:2 a nová posila modrobílých Zdeněk Zmeškal potvrdil pověst
střelce dvěma zásahy. Domácí tak v tabulce přeskočili Zličín a Zbraslav na
jaře stále zůstává bez bodu. Tak komentoval zápas nadpis na internetových
stránkách PFS redaktor utkání.

Zde je náš pohled.
Již ve 3. minutě domácí zahrozili hlavičkou, naštěstí pouze do náruče
připraveného Číny. Na začátku 17. minuty nás poprvé ohrozili střelou a Čína
vyrazil na rohový kop. Ve 26. minutě byli již domácí fotbalisté odměněni gólově.
Po centru z levé strany následovala střela z voleje a náš golman neměl moc šancí
s touto střelou něco udělat, prohráváme 1:0.
My jsme se snažili o rychlé vyrovnání, tlačili jsme se do útoku a při jednom přišel
faul domácích obránců. Domácí brankář si však se střelou kapitána Žíži poradil.
Naše hra byla v těchto minutách plná nepřesností, obránci nestíhali a záloha prostě
neexistovala. Dostat nějaký kloudný balon na útočníky byl neřešitelný problém.
Z toho těžili domácí, kteří dlouhými nákopy od obránců za naší obrannou linii se
dokázali dostat k centrům ze stran. V těchto fázích zápasu se Čína určitě nenudil.
Musel krýt několik tvrdých střel i průniků osamocených hráčů domácích. Bohužel
ve čtyřicáté minutě šel opět na Čínu osamocený útočník, udělal mu dlouhou kličku
a poslal slaboučkou střelu do prostoru naší branky. K našemu údivu prošla přes
dva naše obránce, kteří dobíhali do branky až do sítě. Prohráváme 2:0. Hned po
našem výkopu přišla další šance domácích. Střela asi z velkého vápna
orazítkovala tyč naší branky. Vše vypadalo pro domácí na klidné dohrání
poločasu, když v jeho samém závěru rozehrál trestný kop do vápna Žíža a v
souboji domácí obránce podrazil Máru Hájka. Rozhodčí Kučera posoudil jeho
zákrok jako nedovolený a na světě byla penalta pro nás. Tu s jistotou proměnil
Žíža 2:1 a vlil naději do myšlenek asi deseti diváků ze Zbraslavi, kteří dali
přednost výletu do Ďáblic před derby pražských „S“ v televizi. Ihned po rozehrání
zazněl poločasový hvizd.
Bohužel i druhý poločas vyšel lépe domácím. Již asi po pěti minutách hry v přišel
centr, a odkud jinud, než z levé strany. Na malém vápně nikým neobsazený
kanonýr Zmeškal dal bez problémů na 3:1. Mimochodem Zmeškal hrál tento
zápas po dlouhém trestu jen díky tomu, že „Uhelky“ hráli svůj mistrák již
v sobotu. Naše hra se trochu zvedla, ale hrozili jsme bohužel jen ze standardek.
Jednu z nich usměrnil vysoko nad branku hlavou Trky v 56. minutě. O tři minuty
později se již Trky, ale dočkal. Další vysoký centr propadl až k němu, a on neměl
problém míč dopravit do branky a snížit na 3:2. Bohužel, asi po hodině hry musel
ze hřiště zraněný Mára Hájek, a to byl další zásah do zraněními decimovaného
mužstva našich. Na hřišti se následně začalo jiskřit a nervozita se přenesla i na
střídačky. V 67. minutě byl z lavičky domácích vykázán za kritiku rozhodčího
vedoucí družstva. Dvanáct minut před koncem měli domácí slibnou příležitost
utkání rozhodnout, ale trestný kop jejich kapitána, z asi 18-ti metrů trefil jen tělo
vlastního spoluhráče. O osudu zápasu se rozhodlo v 81. minutě. Míč na hranici
pokutového území si našel, kdo jiný než kanonýr Zmeškal a jeho technické
zakončení do protipohybu Číny nechalo propuknout domácí radost - 4:2. Tento

výsledek již zůstal nezměněn do závěrečného hvizdu sudího Kučery. Co povědět
k utkání? V našem referátu je spáno nejvíce o našem brankáři, ten jediný totiž
snese i přes čtyři obdržené góly nějakou kritiku. Na druhou stranu si fanoušek jistě
řekne, proč hrál Ondra Bláha v sobotu celý zápas za „B“ mužstvo, když se vědělo,
že bude určitě o den později v základu „A“ mužstva? To museli všichni tři
dorostenci přijet k zápasu jako náhradníci až asi ve dvacáté minutě utkání? Je
normální, aby hráč šel hrát další zápas po tom odehraném ve své věkové kategorii?
Má v tomto případě klub zapotřebí takový luxus jako je „B“ mužstvo? To by nikdo
z jeho kádru nešel na lavičku, nebo jsou tak špatní, že hrát nemůžou? Jsou
dorostenci o tolik lepší? To jsou otázky pro vedení fotbalového oddílu, za
předpokladu, že ho to zajímá a je v jeho silách to nějak radikálně řešit!
Ďáblice – Zbraslav 4:2 (2:1)
Branky: 26. Davídek, 39. Blažek, 50. a 81. Zmeškal - 45. z penalty Žižka,
59.Trkovský.
ŽK: 70. Blažek - 47. Konečný, 69. Kocourek, 77. Žižka.
Rozhodčí: Kučera – Rod, Bočok.
Diváků: 100.
Ďáblice: Chrobok – Blažek, Brůžek, Mošnička, Máj – Horváth – Fiala (86.
Pokorný), Hrodek (66. Novák), Dafčík (62. Šabacký) - Zmeškal (83.
Nebeský), Davídek (74. Hejna).
Trenér: Martin Průša.
Zbraslav: Činovec – Souček, Hájek (61. Vodička), Žižka, Štengl (46. Hrubý)
- Štoček (41. Trkovský), Šafář, Kudrna, Kocourek (76. Čumpelík) - Bláha,
Konečný.
Trenér: Martin Vnouček.

„B“ mužstvo zahájilo dvakrát doma

První jarní zápas mužstva bojujícího o záchranu v 1 „B“ třídě nám přinesl
šťastné tři body. Malešice jsou na tom v tabulce podobně jako my, a tak se hrálo
s mužstvem, které se musí porazit, při myšlence na záchranu. Zápas byl
vyrovnaný, dá se konstatovat, že hosté byli fotbalovější a měli víc šancí. Nás
však tentokrát podržel Třebík v brance. Lapil gólovou hlavičku a následně
vyrazil i penaltu. Když to bylo potřeba, měli jsme i štěstí a soupeř ve vyložené
situaci poslal míč až na tenisové kurty. Naše góly dal oba po rychlých
protiútocích a centrech Jarda Černý.
O týden později to již tak šťastné nebylo. Satalice jsou v klidné horní části
tabulky a jejich kádr je plný hráčů co hrávali vyšší soutěže. Hunal i tu úplně
nejvyšší. Na hřišti to bylo po celý zápas znát. Přestože jsme dokázali dvakrát
vyrovnat, a měli jsme dokonce v prvním poločasu další šance, závěr utkání nám
utekl. Po vystřídání Honzy Strnada a Jardy Černého se naše hra rozpadla.

