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Vážení příznivci fotbalu, 

Srdečně vás vítáme na 15. kole Pražské teplárenské přeboru, které je 

posledním utkání podzimní části sezony. 

Dnešní zápas bude těžký, naši musí sebrat všechny síly a získat tři body,  

které jsou pro nás velice důležité. 

    Branickým hráčům pomůžete i vy – fanoušci ABC Braník vaší podporou.  

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

Fanoušky TJ Sokol Královice. Současně vítáme hlavního rozhodčího, 

asistenty hlavního rozhodčího a všechny příznivce fotbalu.  

Přejeme hezkou podívanou 

 

Vedení klubu ABC Braník fotbal 

BRANÍK DO TOHO !!! 

 

 

 

Petr Silovský 

předseda klubu 
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TJ Sokol Královice 

Náš dnešní soupeř je momentálně na čtvrtém místě tabulky s 25. body.  

Ve 14. kole se utlali s Duklou JM s výsledkem 3:1 pro Duklu. 

David Kalivoda (Královice): „Kluky jsem po zápase pochválil. Odehráli jsme 

slušné utkání, výkon nebyl vůbec špatný. Dostali jsme první hodně smolný gól. 

Pak jsme si připravili dost možností a ještě do poločasu se nám podařilo 

vyrovnat. Ve druhé půli jsme chtěli pokračovat ve stejném výkonu. Bohužel po 

dvou individuálních chybách jsme dvakrát inkasovali. Pak už to bylo těžké, Dukla 

si to zkušeně pohlídala.” 
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Přední Kopanina – ABC Braník   4 : 0 
Ve čtrnáctém kole Přeboru nás čekal soupeř, který byl na čtvrtém místě 

tabulky. Věděli jsme, že utkání nebude jednoduché. Ovšem po prvním poločase 

bylo rozhodnuto a výsledek 4:0 vydržel až do konce utkání. 

První poločas jsme se dopustili několika individuálních chyb, které takto kvalitní 

soupeř dokázal okamžitě využít a potrestat. Do druhého poločasu jsme nastupovali 

s cílem neinkasovat a pokusit se o korekci výsledku. To první se podařilo, to druhé 

i přes pár velkých šancí už bohužel nikoliv. 

Hlasy trenérů:  

Daniel Vott (Kopanina): „S první půlí maximální spokojenost. Hráli jsme velmi 

dobře, byli jsme efektivní a produktivní. Po přestávce jsme na to ale nedokázali 

navázat. Určitě to bylo podvědomím, že už je vlastně rozhodnuto. Braník 

několikrát zahrozil akcemi po stranách, které jsme dokázali pokrýt.” 

Petr Kotlín (Braník):  

„Pokud jsme chtěli s takto kvalitním soupeřem myslet na bodový zisk, není možné 

dopouštět se hrubých individuálních chyb, které jsme předvedli během prvního 

poločasu. Druhý poločas jsme chtěli odehrát aktivně, což se podařilo a je jen škoda, 

že jsme z několika šancí nedokázali výsledek korigovat.” 

Rekapitulace výsledků 14. kola 

Podolí - Uhelné sklady 0:3 (0:1) 

Hostivař - Vršovice 2:2 (1:1) 

Újezd Praha 4 - ČAFC 4:1 (2:1) 

Přední Kopanina - Braník 4:0 (4:0) 

Dukla JM - Královice 3:1 (1:1) 

FC Tempo - Motorlet B 2:1 (0:1) 

Vyšehrad B - Třeboradice 0:1 (0:1) 

Admira B - Viktoria Žižkov B 1:2 (0:1) 

 

Jak jsme hráli  

v 
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   Tabulka: 

 

 

  

utkání patřil domácím, kteří byli aktivnější, ale paradoxně první branku jsme 
vstřelili my. V 9.minutě zahrával z pravé strany roh Nehasil a míč propadl až na 
zadní tyč ke Camarovi, který úplně nekrytý otevřel skóre zápasu. Ale hned za 4 
minuty domácí vyrovnali z podobné situace. Rozehráli roh na krátko a na zadní 
tyči zůstal neobsazený hráč domácích, který stejně snadno vsítil vyrovnávací 
branku. Ve 25.minutě dokonali domácí obrat, když využili zaváhání naší obrany 
a vstřelili vedoucí branku. Do poločasu bylo vidět několik šancí na obou 
stranách. Největší šance domácích byla, když útočník netrefil odkrytou branku, 
a na druhé straně naše, když Habětín prošel přes 3 hráče až před brankáře a 
jeho zpětnou přihrávku srazil domácí obránce na roh. Tyto šance však 
nezměnili skóre zápasu a šlo se do kabin za stavu 2:1 pro domácí. 
Druhý poločas byl v naší režii. Hned od začátku jsme byli častěji na míči, hráli 
na polovině soupeře a v 68. minutě zaslouženě vyrovnali, když se za vápnem 
krásně opřel do míče Pekárek a vymetl horní roh branky domácích – 2:2. V této 
fázi zápasu jsme byli aktivnější, ale bohužel 2 minuty po vyrovnání přišla další 
naše chyba a hosté se dostali za naši obranu a vrátili vedení na svou stranu. 
Ačkoliv jsme útočili, snažili se, další branku se nám vstřelit nepodařilo. Navíc 
ještě v 84. minutě řešil brankář Paleček své podklouznutí faulem a byl hlavním 
rozhodčím vyloučen. Na konci zápasu jsme měli ještě 2 šance, ale bez 
brankového vyjádření. Připsali jsme si další zbytečnou porážku a přes to, že 
podáváme solidní výkony, sráží nás velké množství zbytečných chyb a spousta 
nevyužitých příležitostí. 
V sobotu 17.11. přivítáme doma mužstvo Libuše a máme poslední šanci na zisk 
bodů v podzimní části. 
Sestava: Paleček, Vasylčuk, Rezek, Řemenář, Macho, Nehasil, Hejno, Pekárek, 
Dovhaniuk, Habětín, Camara. 
Náhradníci: Konečný, Pilík, Záhorský, Silovský, Jindřich  
Branky: 9. Camara, 68. Pekárek 
 
 
 
 

Výsledkový servis 
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SLIVENEC – MUŽI B   3:2   
V předposledním kole podzimní části jsme zavítali na hřiště AFK Slivenec. Úvod 

utkání patřil domácím, kteří byli aktivnější, ale paradoxně první branku jsme 

vstřelili my. V 9.minutě zahrával z pravé strany roh Nehasil a míč propadl až na 

zadní tyč ke Camarovi, který úplně nekrytý otevřel skóre zápasu. Ale hned za 4 

minuty domácí vyrovnali z podobné situace. Rozehráli roh na krátko a na zadní 

tyči zůstal neobsazený hráč domácích, který stejně snadno vsítil vyrovnávací 

branku. Ve 25.minutě dokonali domácí obrat, když využili zaváhání naší obrany a 

vstřelili vedoucí branku. Do poločasu bylo vidět několik šancí na obou stranách. 

Největší šance domácích byla, když útočník netrefil odkrytou branku, a na druhé 

straně naše, když Habětín prošel přes 3 hráče až před brankáře a jeho zpětnou 

přihrávku srazil domácí obránce na roh. Tyto šance však nezměnili skóre zápasu a 

šlo se do kabin za stavu 2:1 pro domácí. 
Druhý poločas byl v naší režii. Hned od začátku jsme byli častěji na míči, hráli na 
polovině soupeře a v 68. minutě zaslouženě vyrovnali, když se za vápnem krásně 
opřel do míče Pekárek a vymetl horní roh branky domácích – 2:2. V této fázi zápasu 
jsme byli aktivnější, ale bohužel 2 minuty po vyrovnání přišla další naše chyba a 
hosté se dostali za naši obranu a vrátili vedení na svou stranu. Ačkoliv jsme útočili, 
snažili se, další branku se nám vstřelit nepodařilo. Navíc ještě v 84. minutě řešil 
brankář Paleček své podklouznutí faulem a byl hlavním rozhodčím vyloučen. Na 
konci zápasu jsme měli ještě 2 šance, ale bez brankového vyjádření. Připsali jsme 
si další zbytečnou porážku a přes to, že podáváme solidní výkony, sráží nás velké 
množství zbytečných chyb a spousta nevyužitých příležitostí. 
V sobotu 17.11. přivítáme doma mužstvo Libuše a máme poslední šanci na zisk 
bodů v podzimní části. 

Sestava: Paleček, Vasylčuk, Rezek, Řemenář, Macho, Nehasil, Hejno, Pekárek, 
Dovhaniuk, Habětín, Camara. 

Náhradníci: Konečný, Pilík, Záhorský, Silovský, Jindřich  
Branky: 9. Camara, 68. Pekárek 

 

  

   

 

 



 

NAŠE AKCE - Co nás čeká: 

18. kolo 



 

 

 


