
 

FC Přední Kopanina 

Sobota 19.10.2019 v 10:15 



 

Vážení příznivci fotbalu, 

vítáme vás v areálu ABC Braník na 11. kole 1.A třídy sk.B. 

Dnešní zápas nastoupíme proti B týmu Přední Kopaniny a všichni pevně věříme,  

že tři body zůstanou doma a potvrdíme vedoucí pozici v tabulce. 

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

Ve 13:00 nastoupí B tým proti týmu TJ Sokol Cholupice 

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky FC Přední Kopaniny.  

Současně vítáme hlavního rozhodčího, 

asistenty hlavního rozhodčího a všechny příznivce fotbalu. 

Přejeme hezkou podívanou

 

 

 

Petr Silovský 

předseda klubu 

 

Úvodní slovo 
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FC Přední Kopanina B 

Rezerva Přední Kopaniny je nováčkem soutěže a po deseti kolech se 

nachází přesně uprostřed tabulky. Nejlepším střelcem modročervených je 

útočník Michal Janíček, který přišel před začátkem sezony z Unionu Žižkov. 

Za zmínku stojí také jméno Oldřich Hollmotz. Tento teprve sedmnáctiletý 

ofenzivní hráč ještě do nedávna hájil barvy Bohemians, dnes už však 

nastupuje i za kopaninský A tým a výraznou měrou se podílí na hře Béčka. 

Náš tým na domácím hřišti ještě nepoznal hořkost porážky a my věříme, 

že tomu tak bude i po tomto zápase. 

Náš dnešní 
soupeř 
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10.kolo 

 

SK Modřany - muži A 1:1 (0:0) 

V 10. kole jsme zavítali na hřiště sousedů z Modřan. Hrálo se na těžkém 

terénu, čemuž odpovídala i předvedená hra. Hrálo se většinou uprostřed 

hřiště, bez větších šancí na obou stranách. 

Již ve 26 . minutě musel odstoupit ze hry vinou zranění Pecháček. Naší 

největší šanci měl Neveršil, ale jeho střela těsně minula branku. Do šaten se 

tedy šlo za bezbrankového stavu.  

Po změně stran nedošlo k žádné zásadní změně. Stále to byl více boj ve 

středu hřiště, než fotbalová krása. Až v 59. minutě byl faulován náš hráč před 

vápnem domácích. K míči se postavil Platil a střelou přes zeď otevřel skóre 

zápasu - 0:1. Nutno podotknout, že branka jde na vrub domácího brankáře, 

protože střela šla do středu branky a rozhodně se dala chytat.  

Z vedení jsme se ale radovali jen 9 minut. Domácí zahrávali trestný kop za 

půlkou. Pro dlouhý nákop do našeho vápna si vybíhal brankář Kudláček, ale 

těsně před ním prodloužit míč do naší sítě domácí Mejnek - 1:1. Obě mužstva 

se snažila získat pro sebe vítězství, ale z minima šancí už žádná neskončila 

brankou, proto došlo na dělbu bodů. Pro naše barvy je to určitě ztráta, i když 

stále vedeme tabulku před Střešovicemi.  

Sestava: 

Kudláček, Pechač, Řemenář, Vybíral, Kodytek, Šebák, Plánička, Platil, Palko, 

Pecháček, Neveršil.  

Náhradníci: Matějka, Mráz, Rapant, Vasylčuk, Vilkner 

Branka: 59' Platil 
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Tabulka 
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Náš B tým 

 

Naše ,, Juniorka“ nastoupila v neděli 13.9.2019 

na hřišti souseda ze Lhotky – FC Tempo Praha. 

FC Tempo Praha - Muži B    1:1 

Derby proti Tempu začalo ve velkém tempu. Obě družstva se vrhla do 

ofenzívy a k vidění byly pohledné útočné kombinace a několik zakončení. Do 

vedení šli modrobílí, když se po rohovém kopu prosadil Šalanda. 

Druhá půle už tolik fotbalové krásy nenabídla a domácí stupňovali svůj tlak. 

Ten vyvrcholil v 67.minutě, když Žalud překonal Matějku z přímého kopu.  

V závěru zápasu se ještě naši hráči snažili strhnout zápas na svou stranu, 

gólově se však už neprosadili a zápas tak skončil remízovým výsledkem. 

Sestava: Matějka, Tsonev, Zelenka, Silovský, Kryštof,  Macho, Hejno, Šalanda,  

Valta, Camara, Pekárek  

Náhradníci: Konečný, Rezek, Jozič, Nsingani, Švejda, Nehasil 

Góly: Šalanda 

 

 



 

 

Výsledky týmů ABC Braník  

 

    



  

 

            

        


