
 

FK Dukla Jižní Město 

Sobota  23.3.2019  od 10:00 



 

Vážení příznivci fotbalu, 

Po zimní pauze Vás srdečně vítáme na 18. kole Pražské teplárenské přeboru. Po 

dvou jarních vítězstvích je náš tým na 10. místě tabulky.  

Pevně věříme, že i dnes neodejdeme ze hřiště bez bodu.. 

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

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky FK Dukla Jižní Město.  

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 

 

Úvodní slovo 
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FK Dukla Jižní Město 

Náš dnešní soupeř je po 17. kole s 29. body na čtvrtém místě tabulky. 

Tým má dál v kádru zkušené exligové borce Jana Nezmara a Milana 

Matulu, během zimy se objevil Jiří Janoušek, ale trenér Josef Světlík 

přivítal v přípravě řadu mladých talentovaných fotbalistů. 

 „Podzim nebyl herně úplně povedený a čtvrté místo je možná i víc, než 

jsme na hřišti předváděli. Máme co napravovat,“  

Náš dnešní 
soupeř 
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17.kolo  

 

                          

 

SK Union Vršovice – Muži A 

V 17.kole nás čekalo druhé jarní utkání přeboru. V utkání proti Vršovicím 

jsme věděli, že nesmíme ze hřiště odcházet bez bodů a to se nám podařilo a 

ze hřiště  V Úžlabině jsme si odvezli plný počet.  

 

Miroslav Jíra : ,,Zápas jsme měli díky vedoucí brance Nováka již v 15.minutě 

výborně rozehraný.Ve druhém poločase Vršovice srovnali, ale my jsme hned 

zareagovali, když nás Camara poslal do vedení. V 56. minutě přišel soupeř po 

červené kartě o jednoho hráče a kluci pak zápas s přehledem dohráli. Branky 

přidali Trávník, Platil, Novák. Jsem rád, že si kluci zachovali chladné hlavy a 

zápas jsme vyhráli díky velké chuti znovu bodovat."  
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Tabulka 
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Nábor do týmů 

ABC Braník 

 



 

 

 

 

Náš „B“ tým 

18. kolo 

 

1999 Praha  - Muži B – 17.kolo  
Proti poslednímu týmu tabulky jsme začali aktivně a vytvořili si několik 

zajímavých šancí, ale i když jsme překonali domácího brankáře, na brankové 

čáře soupeře zachránil obránce. Ve 14. minutě centr domácích vyrazil náš 

brankář Paleček pouze před sebe, kde zůstal hráč domácích před prázdnou 

brankou a otevřel skóre. Ve 30. minutě dostal na hranici vápna dobrou 

přihrávku Silovský a střelou k tyči vyrovnal. Za 7 minut však vytvořil 

nesmyslnou malou domů Rapant, nevšiml si ale hráče domácích, který se tak 

ocitl sám před naším brankářem a vrátil vedení na stranu domácích. Do šaten 

za stavu 2:1 pro domácí. Do druhého poločasu začalo foukat proti nám, což 

vyhovovalo hře domácích, ti se zavřeli před vlastním vápnem, odkopávali 

míče na naší polovinu a hráli na brejkové situace. Po jednom takovém 

odkopu jsme zahráli přihrávku brankáři, proti kterému vyrazil domácí 

útočník, náš brankář minul míč a pro domácího útočníka nebyl problém 

vstřelit branku na 3:1. Od té chvíle se domácí se zavřeli před vlastním 

vápnem a my jsme nedokázali tento val pokořit. Zmohli jsme se jen na pár 

slabých, nebo nepřesných střel a proto jsme odešli z tohoto zápasu poraženi. 

Pokud chceme v příštím zápase vyhrát, musíme se vyvarovat školáckých 

chyb a proměnit některé z našich stoprocentních šancí. 

                



  

 

            

        


