
 

SK Zbraslav 

Sobota 19.10.2019 v 11:15 



 

Vážení příznivci fotbalu, 

vítáme vás v areálu ABC Braník na 13. kole 1.A třídy sk.B. 

Dnešní zápas nastoupíme proti týmu SK Zbraslav a všichni pevně věříme,  

že i tentokrát tři body zůstanou doma. 

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

Ve 13:00 nastoupí B tým proti týmu SK Střešovice B 

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky SK Zbraslav  

Současně vítáme hlavního rozhodčího, 

asistenty hlavního rozhodčího a všechny příznivce fotbalu. 

Přejeme hezkou podívanou

 

 

 

Petr Silovský 

předseda klubu 

 

Úvodní slovo 
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SK Zbraslav 

Dnes na naše hřiště zavítá, ještě do nedávna účastník Pražského přeboru, 

tým SK Zbraslav. Klub z jižní části Prahy se aktuálně nachází na pátém 

místě tabulky 1.A třídy. Tým střelecky táhne nová posila z pražské Dukly 

Martin Rattay a také zkušený Ondřej Sedláček, oba shodně zaznamenali 

už sedm gólů.  

Věříme, že náš tým potvrdí roli favorita a i nadále se povezeme na vítězné 

vlně. Braník do toho!!! 

Náš dnešní 
soupeř 
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12.kolo 

 

FK Zlíchov - muži A 1:4 

Úvod utkání patřil domácím, kteří se nás pokoušeli zaskočit svou aktivitou. 

Naše mužstvo hru vyrovnalo a v 16. minutě udeřilo. Centr z levé strany před 

brankářem tečoval Neveršil, domácí brankář míč jen vyrazil a k vyraženému 

míči se první dostal Šebák a uklidil míč do sítě - 0:1. Po této brance naše 

mužstvo opět zvolnilo a soupeř se díky množství standardních situací, které 

kvalitně zahrával exligista Jůn, dostalo do několika šancí. Naštěstí žádná 

neskončila v naší brance. Naše mužstvo si vytvořilo ještě jednu zajímavou 

šanci díky Neveršilovi, který přešel přes 3 hráče, ale ani tato šance neskončila 

další brankou. Do šaten se šlo za stavu 1:0 pro naše hráče.  

Druhý poločas přinesl více šancí na obou stranách a zápas dostal na 

zajímavosti. V 63. minutě zahrával Palko roh z pravé strany a míč z jeho 

kopačky si našel na přední tyči Vybíral a hlavou neomylně zavěsil 0:2. 

Vypadalo to na klidné dohrání zápasu z naší strany, ale domácí se nevzdali. 

Za svou snahu byli domácí odměněni v 70. minutě, když se z pravé strany 

dostal do vápna domácí hráč a jeho prudký centr uklidil na zadní tyči domácí 

Nykl 1:2.Domácí vycítili šanci na vyrovnání a vrhli se do útočení, což nám 

otevíralo okénka v obraně domácích. V 82. minutě byl na pravé straně vedle 

vápna odpískán faul na našeho hráče. Zahrával ho opět Palko a míč z jeho 

kopačky přistál přesně na hlavě Šebáka, který vstřelil svou druhou branku v 

utkání a navýšil naše vedení na 3:1. O malou chvíli se řítil do šance střídající 

Vilkner, ale brankáře nedokázal překonat. Mrzet nás to nemuselo, protože v 

91. minutě uvolnil Pecháček Nováka, který nezaváhal a uzavřel skóre na 

konečných 4:1 pro naše barvy. 

Sestava: Kudláček, Pechač, Řemenář, Vybíral,  Kodytek, Rapant, Platil, 

Šebák, Palko, Pecháček, Neveršil. Náhradníci: Matějka, Vilkner, Plánička, 

Novák, Valta, Vasylčuk.  

Branky: 16' Šebák, 63' Vybíral, 82' Šebák, 91' Novák 
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Tabulka 
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Náš B tým 

 

Naše ,, Juniorka“ nastoupila netradičně v pondělí 28.10.2019 

na hřišti týmu TJ Sokol Lipence 

TJ Sokol Lipence - Muži B    3:3 

Druhou bodovou ztrátu v letošní sezóně zaznamenal náš B-tým na hřišti 

Lipenců. Přítomné diváky musel tento zápas bavit, jelikož o ofenzivní akce a 

častá zakončení nebylo nouze. Za náš tým se prosadili Silovský, Vilkner a 

Kryštof. Bohužel domácím se podařilo srovnat v poslední minutě utkání, když 

gól padl smolně po standardní situaci. 

 

 

 
 



 

 

Výsledky týmů ABC Braník  

    

 



  

 

            

        


