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V následujících řádcích je druhá kapitola historie zbraslavského fotbalu. Bohatým zdrojem jsou
podrobné kapitánské knihy, které obsahují detailní soupisky A týmů i seznamy soupeřů. A
samozřejmě jsou prošpikovány z dnešního pohledu neuvěřitelnými perličkami. Dočíst se
můžeme o uzavřeném hřišti kvůli slintavce dobytka, o bombarďácích v útoku, kteří za sezónu
dokázali nastřílet přes padesát gólů, o počátku rivality mezi Zbraslaví a Radotínem, o
dvoutisícové divácké kulise, o inzultaci rozhodčího divákem nebo o tom, jak si na zahraničním
zájezdu rozebírali hráče k noclehu pohostinní Rakušané.

Historie fotbalu na Zbraslavi, II.část, 1950-1980

Sestava áčka se po celou dobu často měnila. Nešlo jen o tradiční přestupy mezi fotbalovými
oddíly. S odchodem trenérů byl skoro vždy spjat i odchod některých hráčů a naopak. Navíc
hráči museli na vojnu, po čase se z ní opět vrátili a naskočili na hřiště. Naopak za zbraslavský
klub často naskakovali díky prezenční službě i hostující vojáci.

Léta padesátá

1950 – Střelecky se prosazují dva rivalové v útoku, shodou okolností střílejí za tento rok téměř
shodný a na dnešní dobu neuvěřitelný počet branek: Volf 34, Ráček 33! V létě podniká výprava
zájezd na Domažlicko, kde po nevídaném výkonu poráží místní tým 8:1!
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1952 – Mužstvo absolvuje zájezd na Slovensko k hostiteli ve Vráblích, sehrává dvě vítězná
utkání a jednu remízu. Na podzim mužstvo hraje kvalifikaci o postup do kraje a svůj úspěch
potvrzuje v zápase s Řevnicemi, který se hrál na neutrálním hřišti v Radotíně. Na Zbraslavi se
nemohlo hrát z karanténních důvodů – vyskytla se zde u dobytka slintavka. Zápasu přihlížely
téměř dvě tisícovky diváků! V rekapitulaci roku zaznamenává kapitán Žák, že Jiří Volf nastřílel
61 a Láďa Nový 59 branek! To se tedy bylo na co dívat.

1953 – Výprava Slavoje vyjíždí v létě na zájezd do severních Čech, kde vítězí jak ve
Varnsdorfu, tak ve Velkém Šenově. Zájezd absolvuje v tehdy klubem vlastněném, malém,
hranatém autobusu, který, zvláště na pražských výjezdech, byl pro svůj vzhled obdivován a
žertovně nazýván „socialistickým potěšením“. V témže roce sehrává mužstvo památné utkání
v Kolíně s tamní vojenskou jedenáctkou a po velmi tuhém a dramatickém boji remizuje 1:1. Po
utkání následuje výjezd do pražského Obecního domu, který opanuje spolu s mužstvem
hudební skladatel Jaromír Vejvoda, velký příznivec zbraslavského fotbalu, a celý sál patří jen
Zbraslavi.

1954 – Zbraslav si i nadále zajistila účast v krajské soutěži.

1955 – SK Zbraslav utrpěla v Radotíně krutou porážku 0:9. Jiří Věříš poté podal protest proti
neoprávněnému startu hráče Radotína, protest byl uznán a Slavoji přiznána kontumační výhra.
Jde asi o začátek rivality mezi oběma kluby – dnes je ovšem už dávno zapomenuta.

1957 – 1960 Soutěže se často mění, setkáváme se s novými a novými mužstvy.

Léta šedesátá

1961 až 1965 - Jako v té době často, uskutečnil klub mnohé zájezdy, např. v r. 1961 do Roztání
a Jablonce. Kapitán Volf dokládá v knize zápasů, že: „Zbraslav je asi zájezdové mužstvo,
poněvadž při těchto příležitostech podává famosní výkony.“ Snad ještě mohl dodat, že i osobně
pro něho znamenal tento zájezd významný předěl v běhu života. Zde se totiž zamiloval a oženil.
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Objevují se opět noví soupeři např. Týnec, Čáslav, Benešov, Sázava, tedy soupeři z delších
vzdáleností.

1965 - Po podzimu končí mužstvo v krajské soutěži na nelichotivém předposledním místě. V
následujícím ročníku působí Zbraslav v I.A třídě.

1967 - V létě absolvuje výprava Slavoje zájezd do Německa, kde např. ve Stelzenburgu před
návštěvou dvou tisíc diváků vysoko vítězí 8:1 a v dalším zápasu remizuje v Blankenburgu 1:1.

1969 - Uskutečňuje se první zájezd do rakouského Scheiflingu, kam Slavoj zavítal i
v následujících letech a měl také možnost uvítat rakouské hosty v našem městě. Tamní místní
lékař Dr. Zwerenz, velký příznivec domácího klubu, připravil pro zbraslavské hosty náramné.
Rok 1969 je rovněž významný tím, že Slavoj byl účastníkem kvalifikačních bojů o postup do
pražského přeboru, v nichž uspěl a stal se tak pro další ročník účastníkem této nejvyšší pražské
soutěže! První rok završilo mužstvo v tabulce na 10. místě a pokračovalo v této soutěži i v další
sezóně.

Léta sedmdesátá

1971 – V tomto roce slaví klub 60. výročí od založení kopané na Zbraslavi. Za zmínku stojí
zápas z června 1971 s Uhelnými sklady. Na našem hřišti jsme vyrovnávali stav na 1:1.
Rozhodčí branku zprvu uznal, později, na pokyn pomezního rozhodčího, ji odvolal. Jeden
z rozlícených diváků sudího inzultoval, zápas byl ukončen a Slavoj potrestán pokutou a
zákazem hraní dvou zápasů na domácí půdě. Přezimujeme na posledním místě. V jarní části
soutěže jsme sice zaznamenali některé dobré výsledky, podzimní ztrátu se však již nepodařilo
dohnat, a tak následoval sestup do I. A třídy.

V létě podnikla výprava Slavoje další zájezd do rakouského Scheiflingu, měla příležitost zde
sehrát mezinárodní turnaj a navštívit i alpský Gross Glockner, Klagenfurt a Vídeň.
Nezapomenutelné zážitky zanechalo přivítání v Scheiflingu, kde se na náměstí shromáždila
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snad celá obec a její okolí, pronášely se slavnostní projevy, lidé si rozebrali hráče do svých
domácností, zájezd vyvrcholil slavnostním večerem.

1973 - V letní přestávce podniká výprava zájezd na východní Slovensko do Košic a Poproče,
kde vítězí 2:1. Na oplátku přijíždí slovenské mužstvo na Zbraslav.

1974 - Mužstvo postupuje do přeboru, tedy mezi pražskou fotbalovou elitu. Kronikář Růžička
zaznamenává, že: „Sen se splnil, jsme v přeboru!“

1976 až 1980 - Z nováčků zakotvuje v mužstvu Jar. Kudrna a Jar. Svoboda. V srpnu podnikáme
rozsáhlý zájezd do Slovinska, kde utkání s jejich výběrem do 24 let skončí remizujeme 0:0.
Hostitele v Medvode pak porážíme hokejovým výsledkem 8:5. Přebor nám poměrně svědčí, po
podzimu končíme na 6. místě. Na přátelský zápas do Dolních Počernic po Praze marně
sháníme hostující vojáky, a tak, aby nás bylo alespoň 10, musejí nastupovat předseda Král a
jeho syn dorostenec Martin.

Do novověké historie fotbalu na Zbraslavi nahlédneme zase příště.

Zdroj: http://skzbraslav.cz/historiesk.htm

Poznámka redakce: První část historie zbraslavského fotbalu zde: Sysli na hřišti,
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zájezdy na kolech a otisky na čele - historie zbraslavského fotbalu 1.část
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