
 

SK Dolní Chabry 

Sobota  5.10.2019 v 10:15 



 

Vážení příznivci fotbalu, 

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

Dnešní zápas nabídne souboj prvního s druhým a 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 Sokola Řepy 

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky SK Dolní Chabry.  

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 Dolní Chabry 

Souboj prvního s druhým, to nabídne 9.kolo 1.A třídy, skupiny B.  

SK Dolní Chabry jsou bezesporu jedním z kandidátů na postup do 

Pražského přeboru. Tým trenéra Kloučka se vyznačuje především kvalitní 

defenzívou, když za osm zápasů dostal pouze pět gólů. Branku 

chaberských hájí kapitán týmu Maksym Dikusar.  Fanoušci jsou jistě také 

zvědaví, jestli do utkání zasáhne bývalý prvoligový hráč Jaroslav Černý.  

Věříme, že tento veledůležitý zápas zvládneme a i nadále nám bude patřit 

první místo v tabulce. 

Braník DO TOHO!!! 

 

Náš dnešní 
soupeř 

 

               

                   



  

4      4 

 

8.kolo 

 

FK Řeporyje – Muži A 1:5 (0:0) 

V 8. kole jsme zavítali na hřiště Řeporyjí. Od úvodu jsme byli aktivnější, ale 

domácí pozorně bránili a naše mužstvo ohrožovalo domácího brankáře 

hlavně střelami ze střední vzdálenosti. Tyto střely sice šly na branku, ale 

většinou do středu. Největší naše šance přišla ve 23. minutě. Palko zahrával 

rohový kop z levé strany, odražený míč se dostal k Řemenářovi a jeho střela 

šla od břevna na brankovou čáru a zpět do hřiště. I domácí předvedli několik 

nebezpečných útoku, ale naše obrana všechno vyřešila ve spolupráci s 

brankářem Kudláčkem. V prvním poločase se diváci branky nedočkali. 

Druhý poločas začal naším náporem a netrvalo dlouho, když Pecháček 

krásně uvolnil  uvolnil Nováka, který nezaváhal a otevřel skóre zápasu. Za 

další 3 minuty se prosadil opět Novák, tentokrát hlavou po centru Pechače a 

naše mužstvo vedlo 2:0. V 63. minutě došlo v našem vápně ke střetu 

Řemenáře s domácím útočníkem a ten se ochotně poroučel k zemi. Hlavní 

rozhodčí odpískal pokutový kop pro domácí, který Ivan Pánek s přehledem 

proměnil 1:2. Naše mužstvo dokázalo bleskově odpovědět, když se ve 

velkém vápně uvolnil Pecháček a prostřelil domácího brankáře. V 82. minutě 

došlo k vulgárním projevům směrem k hlavnímu rozhodčímu od Ivana Pánka, 

za což uviděl od arbitra hned červenou kartu. Naše mužstvo početní výhodu 

využilo, když se v 85. a 89. minutě prosadil opět Pecháček a dokonal tak svůj 

hattrick. Konečný stav tedy byl 5:1 pro naše fotbalisty. 

 

Sestava: Kudláček, Pechač, Řemenář, Vybíral, Kodytek, Novák, Plánička, 

Platil, Palko, Pecháček, Vilkner 

Náhradníci: Paleček, Neveršil, Rapant, Kryštof.  

Branky: 67′, 85′ a 89′ Pecháček, 54′ a 57′ Novák. 
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Tabulka 
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Náš B tým 

 

Naše ,, Juniorka“ nastoupila v sobotu 28.9.2019 

na hřišti soupeře – SK Zbraslav. 

SK Zbraslav B - Muži B    0:5 

,,Kluci dnes zahráli vynikající zápas. I přes kombinovanou sestavu jsme utkání 

zvládli herně i výsledkově. My na lavičce i naši fanoušci na tribuně si hru jen 

užívali.“ Trenér Petr Hejduk 

Sestava: Matějka, Konečný, Zelenka [K], Valta, Nehasil, Rezek, Camara, Hejno, 

Jeřábek, Pekárek, Vasylčuk      Náhradníci: Jindřich, Švejda, Macho 

Góly: 4x Valta, Nehasil 

 

 



 

 

Výsledky týmů ABC Braník  

Víkend 14 – 15.9.2019 

    



  

 

            

        


