
 

Sokol Stodůlky 

Sobota  21.9.2019 v 10:15 



 

Vážení příznivci fotbalu, 

vítáme vás v areálu ABC Braník na sedmém kole 1.A třídy sk.B ve kterém náš A 

tým nastoupí proti týmu Sokola Stodůlky.  

Všichni pevně věříme, že dnes tři body zůstanou doma a zůstaneme na vedoucí 

pozici v tabulce. 

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

Ve 13:00 nastoupí B tým také proti B týmu ze Stodůlek 

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky Sokola Stodůlky.  

Současně vítáme hlavního rozhodčího, 

asistenty hlavního rozhodčího a všechny příznivce fotbalu. 

Přejeme hezkou podívanou

 

 

 

Petr Silovský 

předseda klubu 

 

Úvodní slovo 
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Sokol Stodůlky 

 S naším dnešním soupeřem jsme měli tu čest se potkat ve 2.kole 

pražského Teskahor poháru. Kdy naši hráči soupeře jednoznačně přehráli 

výsledkem 8:2. Tým ze západní části Prahy se aktuálně nachází na 

12.příčce. Ve svém středu má zkušené hráče Kratochvíla nebo Kloudu, 

kteří jsou zároveň nejlepšími střelci svého týmu. Trenér Gröbl se však 

nebojí zapojovat i mladší hráče. 

Braničtí hráči chtějí navázat na sérii tří vítězství v řadě a my věříme, že se 

jim to na domácím hřišti povede! 

Náš dnešní 
soupeř 
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6.kolo 

 

SK Střešovice - muži A 1:4 (1:1) 

Začátek zápasu patřil domácím fotbalistům, kteří na nás nastoupili aktivně a 

vytvořili si tlak. Naše defenziva pracovala bezchybně a postupem času jsme 

hru vyrovnali a dostávali se více před brankáře domácích, ale zakončení bylo 

nepřesné. Až ve 24.  minutě dostal přihrávku za obranu Palko, přehodil 

domácího brankáře a před brankovou čarou míč dorazil do branky. V této 

fázi bylo naše mužstvo lepší a vytvořilo si další šance, které jsme nedokázali 

proměnit. Trest přišel ve 40 . minutě, kdy po centru do našeho vápna po 

souboji domácího hráče s naším Řemenářem odpískal rozhodčí penaltu proti 

nám. I když si brankář Kudláček na míč sáhl, skončil v síti. Do šaten se šlo za 

nerozhodného stavu.  

Úvod druhého poločasu patřil opět domácím, kteří změnili rozestavení a 

zjednodušili hru. Naše mužstvo se nedokázalo dostat do kombinace a ztrácel 

jednoduché míče. Naštěstí domácí tým si nevytvořil žádnou vyloženou šanci. 

Postupem času se podařilo našemu mužstvu otupit tlak soupeře a dostával 

se do šancí, ale žádnou jsme neproměnili. Do největších se dostali Šebák a 

Neveršil. Až v 80. minutě se z otočky prosadil Plánička, i když si domácí 

brankář na jeho střelu sáhl. V 86 . minutě vstřelil branku střídající Vilkner a 

za 3 minuty přidal i druhou branku, když obešel i brankáře a do prázdné 

branky uzavřel skóre na 4:1 pro naše fotbalisty.  

Sestava:  Kudláček, Pechač, Řemenář, Mráz, Kodytek, Rapant, Plánička, 

Šebák, Palko, Vybíral, Neveršil.  

Náhradníci: Paleček, Pecháček, Vilkner, Platil, Kryštof.  

Branky: 24' Palko, 80' Plánička, 86' + 89' Vilkner 
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Tabulka 
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Náš B tým 

 

Naše ,, Juniorka“ nastoupila v sobotu 14.9.2019 

na hřišti soupeře – FC Miškovice. 

Soupeř, se kterým jsme se ještě nesetkali mohli se jen dohadovat, jak se 

nám bude dařit. Tým Miškovic měl za sebou pět utkání a z nich 3x zvítězil, 

jednou prohrál a jednou remizoval. Rozhodně jsme nechtěli nic podcenit. 

FC Miškovice - Muži B    2:4 

Začátek utkání se nám příliš nevydařil a brzy jsme prohrávali 2:0, ale do 

konce poločasu jsme dokázali dát důležitý gól. Ve druhém poločase jsme 

se probudili a dařilo se nám výrazně lépe, přidali jsme tři góly a zaslouženě 

vyhráli. 

Sestava: Matějka, Konečný, Zelenka [K], Čihák, Valta, Nehasil, Silovský, 

Camara, Nsingani, Jozič, Pekárek  

Náhradníci: Jeřábek, Rezek, Jindřich, Švejda 

Góly: Pekárek, Jeřábek, Camara, Silovský 

 



 

 

Výsledky týmů ABC Braník  

Víkend 14 – 15.9.2019 

 



  

 

            

        


