
 

1999 Praha 

Sobota 29.8.2020 v 10:15 



 

Vážení příznivci fotbalu, 

vítáme vás v areálu ABC Braník na druhém domácím utkání sezóny 2020/2021  

Předem se omlouváme všem hostujícím týmům, fanouškům, rodičům, hráčům i 

trenérům za ztížené podmínky a žádáme o respektování a dodržování pravidel o 

bezpečném pohybu v areálu klubu.  

Pevně věříme, že vše společně zvládneme a příští sezónu už budeme trávit v 

lepších podmínkách. 

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky týmu 1999 Praha 

Současně vítáme hlavního rozhodčího, 

asistenty hlavního rozhodčího a všechny příznivce fotbalu. 

Přejeme hezkou podívanou

 

 

 

Petr Silovský 

předseda klubu 

 

Úvodní slovo 
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1999 Praha 

Náš dnešní soupeř se v minulé sezóně pohyboval na chvostu tabulky 1.A 

třídy. V letošní sezóně má však tým, který hraje domácí zápasy na 

Motorletu, vyšší ambice. Do týmu přišli hráči jako Měska, Čmejla nebo 

gólman Němec. Největší posilou je však bezesporu Nikolas Salašovič, který 

prošel mládeží SK Slavia Praha. Očekáváme tak tuhý boj a vyrovnaný 

zápas. Věříme, že navážeme na předchozí zápas a tři body zůstanou na 

ABC! 

Náš dnešní 
soupeř 
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Aritma -ABC 

1:2 

 

Ve třetím zápase sezóny jsme zavítali na hřiště Aritmy, kde jsme v loňské 

sezóně ztratili všechny body. 

Úvod utkání byl v našem podání aktivní a hned ve 2. minutě utekl Palko po 

levém křídle, našel na hranici velkého vápna Platila, ale jeho střelu zastavil 

domácí hráč svým tělem. Posléze se hra vyrovnala a domácí si začali vytvářet 

šance. Ale úvodní branku jsme vstřelili my, když se dokázal prosadil ve velkém 

vápně Silovský a umístěnou střelou překonal domácího brankáře. Ve 30. 

minutě ale už bylo vyrovnáno. Domácí zahrávali trestný kop, který se odrazil 

od jednoho z našich hráčů s volnému hráči domácích a ten prostřelil našeho 

brankáře Kudláčka - 1:1. 

Chvíli poté byl v hlavní roli opět náš brankář, když vyrazil střelu hlavou po 

rohovém kopu. Velmi důležitý okamžik nastal ve 43. minutě, když byl 

faulován před velkým vápnem Valta a jelikož domácí už měl žlutou kartu, 

obdržel druhou a oslabil svůj tým. Z následného přímého kopu trefil Vybíral 

jen břevno. Tím skončil první poločas.  

Celý druhý poločas jsme hráli proti 10 hráčům soupeře, ale domácí hráli 

bojovně a aktivně. Vytvořili si i nějaké šance, ale naštěstí se neprosadili. 

Postupem času jsme si začali vytvářet šance my, ale i my jsme v koncovce 

selhali. Až v 69. minutě utekl po pravé straně střídající Nsingani a Petr Silovský 

v těžké pozici dokázal umístit míč do sítě a poslal nás do vedení. Vytvořili jsme 

si ještě pár slibných příležitostí, ale spálili jsme i ty vyložené. Na konci utkání 

nás domácí zatlačili, ale vítězství jsme uhájili. Výkon však byl daleko za našimi 

možnostmi, proto spokojenost je jen s vítězstvím. V příštím kole nás čeká tým 

1999 Praha. 

Sestava: 

Kudláček, Pechač L.,Řemenář, Vybíral, Kodytek, Plánička, Platil, Novák, 

Palko, Valta, Silovský  

Náhradníci:  Paleček, Pechač T., Nsingani, Neveršil, Šebák.  

Branky: 16' a 69' Silovský 
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A - tým 
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Náš B tým 

 

Rezervu ABC Braník vede i v nové sezoně trenér Petr Hejduk.  

Kádr byl doplněn o hráče z dorostenecké kategorie a několik nově příchozích.  

V prvním zápase B tým prohrál na domácí půdě s TJ Avia Čakovice, pak 

následovali dva zápasy na půdě soupeřů, z kterých jsme přivezli tři body a se 

šesti body jsme na 7. místě tabulky.  

B tým nastoupí od 12:30 proti SC Olympia Radotín „B“ 

Dnešní zápas ukáže, zda umíme také získat body doma.  

 

ABC Braník do toho!!! 

 



 

 

JAK HRÁLI OSTATNÍ TÝMY ABC BRANÍK 

 

 

 

 

 



  

 

            

        


