Sokol Stodůlky
Sobota 3.10.2020 v 10:15

Úvodní slovo
Vážení příznivci fotbalu,
vítáme vás v areálu ABC Braník na dalším 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 Sokola Stodůlky
Současně vítáme hlavního rozhodčího,
asistenty hlavního rozhodčího a všechny příznivce fotbalu.
Přejeme hezkou podívanou

Petr Silovský
předseda klubu

Náš dnešní
soupeř
Sokol Stodůlky
Tým ze západní části Prahy se nachází na 11.místě tabulky.
Do utkání budeme vstupovat jako favorité, důležité je však tuto pozici
potvrdit i na hřišti. Musíme si rozhodně dát pozor na oporu hostí Nešpora,
který v probíhající sezoně vstřelil dvě branky a zajímavým hráčem je také
Timur Alshinbaev.
V úterý jsme úspěšně zvládli venkovní zápas proti Střešovicím. Věříme, že
na to navážeme i v domácím prostředí a tři body zůstanou na ABC!
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SK Střešovice –
Muži A 1:2
V odloženém zápase 6. kola jsme v úterý večer zavítali na hřiště Střešovic.
Zápas se odehrál na umělé trávě a zápas byl hodně soubojový a domácí tým
byl na nás namotivovaný. I díky tomu měl zápas od začátku vysoké tempo.
Hra se přelívala z jedné strany na druhou. Domácí hráli jednoduše
nakopávané míče před naši branku a tím se dostali do mírného tlaku. Naše
obrana však odolávala. Postupem času, jsme přebírali otěže zápasu a
vytvářeli si šance. Nejhezčí akce přišla ve 35. minutě. Palko dostane míč na
levé křídlo, ten pošle centr na hranici vápna přesně do kroku Šebákovi, který
ze vzduchu napálí míč křížnou střelou k tyči. Bohužel v hlavách ještě slavíme
a hned za 2 minuty je vyrovnáno. Domácí zahrávali trestný kop 35 metrů od
naší branky, ale domácí hráč zahrál ostrý centr za naší obrana a jeden z
nabízejících hráčů poslal míč do naší sítě. Ačkoliv si Kudláček na míč sáhl,
nedokázal zabránit vyrovnání. Za 3 minuty už jsme mohli opět být ve vedení,
ale obrovskou šanci Šebáka zlikvidoval domácí brankář. Do šaten se šlo za
nerozhodného stavu 1:1.
Druhý poločas byl více bojovný, ale i tak měla hra tempo a nebylo nouzi o
zajímavé momenty na obou stranách. Opticky měli převahu domácí, ale naše
útoky byly nebezpečnější. Po jednom takovém unikl v 61. minutě po levém
křídle Palko a připsal si druhou gólovou přihrávku. Tentokrát jeho centr našel
Platila, jehož hlavička skončila v síti - 2:1 pro naše mužstvo. Po vstřelené
brance se domácí vrhli do útočení a my využívali otevřeného prostoru v
domácí obraně, ale bohužel žádnou z šancí jsme neproměnili. Když jsme
přečkali i závěrečný domácí tlak, mohli jsme už slavit další důležitou výhru a
3 body, které znamenají návrat na čelo tabulky.
Sestava: Kudláček, Seidler, Pechač L., Vybíral, Kodytek, Šebák, Plánička, Platil,
Pekárek, Palko, Neveršil.
Náhradníci: Pechač T., Novák, Valta, Rapant, Kryštof, Paleček
Branky: 35' Šebák, 61' Platil
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A - tým
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Náš B tým

Vítězství nad Miškovicemi posunulo náš B tým na páté místo tabulky a
určitě klukům dodalo chuť do dalších zápasů.
Stejně jako A tým, bude i B tým vstupovat do utkání jako mírný favorit.
Naši rezervu střelecky táhne kapitán Štěpán Kryštof, který má úctyhodnou
bilanci 7 zápasů 7 gólů. Věříme, že rozvlní síť i tentokrát.
Do zápasu se určitě zapojí i dorostenci z dorazového ročníku 2002, kteří začali
pravidelně sbírat minuty a pro naši hru jsou rozhodně přínosem.
Věříme, že se kluci dnes předvedou a udělají radost fanouškům a také vždy
pozitivnímu, trenéru Hejdukovi.
B tým nastoupí od 12:30 proti rezervě Sokola Stodůlky
Věříme, že tři body budou dnes naše !!!
ABC Braník do toho!!!
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JAK HRÁLY OSTATNÍ TÝMY ABC BRANÍK

