
 

FK Motorlet Praha B 

Sobota  27.4.2019  od 10:15 



 

Vážení příznivci fotbalu, 

Vítáme Vás na 23. kole Pražské teplárenské přeboru.  

Dnes čeká mužstvo A týmu těžký zápas, přesto věříme,  

že nezůstaneme bez bodu . 

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

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky FK Motorlet Praha.  

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 Motorlet B 
Náš dnešní soupeř rezerva Motorletu v posledním zápase s Duklou JM 

nakonec vybojovali tři body a posunuli se na první nesestupovou příčku a 

má o dva body víc než náš tým. 

Jiří Hakl (Motorlet B): „Opět jsme měli kostru mužstva z hráčů áčka. V 

první půli se nám nedařilo držet dobře balon a dostávat ho kolmo 

dopředu. Po jedné šanci jsme inkasovali, kdy jsme nechali volného Kotlíka, 

zkušeného hráče, který to parádně uklidil. O půli jsme si řekli, že budeme 

trpěliví, že začneme rychleji běhat, víc napadat a změnili jsme rozestavení 

na 4 - 4 - 2. To nám pomohlo, že jsme byli silnější nahoře a podařilo se nám 

to otočit. Takže za tři body jsme spokojení a doufám, že se dobře 

připravíme na důležitý zápas s Braníkem.” 

Náš dnešní 
soupeř 
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22.kolo  

 

                          

 

Viktoria Žižkov B - Braník 2:1 (1:1) 

Branky: 13. Cabaňa, 90.+3 Tseber - 36. Trávník.  

Žižkov B: Štika - Antl, Obermajer, Kaisler, Kříž (80. Nguyen) - Vild, Saňa (59. 

Tseber), Duong, Žežulka - Šenkeřík, Cabaňa.  

Trenér: Josef Švimberský. 

Braník: Kudláček - Pechač, Neveršil, Vybíral, Rapant (80. Plánička) - Valta 

(72. Nehasil), Šebák (63. Novák), Palko, Dovhaniuk (81. Kodytek) - Trávník, 

Pekárek.  

Trenér: Miroslav Jíra: „Bylo to vyrovnané utkání se šťastným koncem pro 

domácí. Sice jsme prohrávali, ale Trávník vyrovnal. Měli jsme tam další 

šance, ale ani Šebák, ani Novák je neproměnili. Vypadalo to na remízu, 

bohužel v poslední minutě jsme to nezvládli a dostali rozhodující gól. Velká 

škoda, remízu bychom si zasloužili.” 
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Tabulka 

 



 

6   

 

10.dubna se na hřišti ABC Braník konal tradiční jarní nábor nových fotbalových 

nadějí. 

Náboru předcházelo sportovní dopoledne pro mateřské školy z Prahy 4 a okolí. 

Letos byla návštěvnost opravdu veliká. Ve dvou hodinách se prostřídalo 243 

dětí ze šesti mateřských školek. 

Po společném úvodu se děti rozdělily na skupiny a vyzkoušeli si různé hry,  

opičí dráhy a samozřejmě došlo i na fotbal. Děti i učitelky, které je doprovázely, 

byly spokojené a odcházely s úsměvem na tváři. 

Na sportovní dopoledne jsme odpoledne navázali každoročním jarním 

náborem, kam přišlo asi 40. dětí s rodiči. Všechny děti si vyzkoušely trénink s 

naší fotbalovou školičkou a 27 dětí jsme zapsali a budou pravidelně 

navštěvovat tréninky v klubu ABC Braník. 

  

  

 

 

Nábor 

 



 

 

 

 

Náš „B“ tým 

18. kolo 
Sokol Stodůlky - Muži B 1:1 (1:0) 

Na velikonoční pondělí jsme se utkali s mužstvem Stodůlek, kvůli 

rekonstrukci hřiště se zápas odehrál na Motorletu.  

Začátek utkání byl z naší strany nevýrazný a soupeř se dostal do mírného 

tlaku, ale nic vážného si z něj nevytvořili. Postupem času jsme začali být 

aktivnější a hráli na polovině soupeře. Obrovskou šanci si po rohu vytvořil 

kapitán Řemenář, ale střelou z malého vápna trefil pouze brankáře 

domácích. Pak přišla naše nejlepší fáze, soupeře jsme přehrávali a během 

10 minut jsme 3 krát trefili konstrukci branky. A pak se stalo to, čeho jsme 

se obávali, ve 42. minutě se srazili 2 naši hráči, soupeř se dostal do rychlého 

přechodu, který skončil chytrým přehozením našeho brankáře Palečka 

domácím hráčem Kloudou - 1:0 pro domácí. Hned za minutu jsme mohli 

vyrovnat, ale střela Nehasila skončila opět na tyči. Do šaten se šlo za 

nepříznivého stavu pro naše barvy. 

Druhý poločas začal stejně jako ten první. Soupeř byl důraznější a v 50. 

minutě si vytvořil brankovou příležitost, kterou skvěle chytil brankář 

Paleček. Toto varování nám nestačilo a během 7 minut si domácí vytvořili 

další 2 šance, jedna šla nad naší branku a  druhou opět chytil Paleček. Až 

toto nás přinutilo k větší aktivitě a začali jsme být opět více na míči. 

Přestěhovali jsme se na soupeřovu polovinu a domácí se několikrát 

osvobodili pouze odkopem na naší půlku. Naše největší šance přišla v 62. 

minutě, kdy byl závar před brankou domácích, ale opět jsme nebyli schopni 

z malého vápna prostřelit hradbu hráčů na brankové čáře. Zaslouženého 

vyrovnání jsme se dočkali 11 minut před koncem, když skvělou přihrávku 

Rapanta uklidil pod břevno Silovský. Po vyrovnání mohlo rozhodnout jedno 

i druhé mužstvo, ale výsledek už se nezměnil a obě mužstva získala po 

bodu, což pro nás bylo málo. Ale musíme být pokorní a brát každý bod z 

venkovních hřišť.  

Příští kolo nás doma čeká mužstvo Sokola Lipence, které je za námi o 3 

body a měli bychom doma opět zabrat a zvítězit.  

Sestava: 

Paleček, Jeřábek, Mráz, Řemenář, Macho, Rapant, Plánička, Hejno, 

Dovhaniuk,  Nehasil, Silovský. 



  

 

            

        


