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Vážení příznivci fotbalu, 

Srdečně vás vítáme na 21. kole Pražské teplárenské přeboru.  

Máme za sebou první vítězství. Tři cenné body jsme si  

přivezli minulý víkend z Uhelných skladů.  

Dnešního soupeře nebude lehké porazit, protože potřebuje  

zvítězit stejně jako my.  

Kdo si dnes připíše tři body? To nám ukáže dnešní utkání.  

Přejeme hezkou podívanou  

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a  

fanoušky  FK Újezd nad Lesy. Současně vítáme hlavního rozhodčího,  

asistenty hlavního rozhodčího a všechny příznivce fotbalu. 

 

Vedení klubu ABC Braník fotbal 

 

 

 

Petr Silovský 

předseda klubu 
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FK Újezd nad Lesy 

V týmu FK Újezd nad Lesy došlo ke změně trenéra. Kouče Milana Šafra 

nahradil dosavadní asistent a hráč Josef Šimek, jenž během kariéry hrál 

například za Jirny. Bude to jeho první zkušenost v roli hlavního kouče. 

„Jediným a hlavním úkolem bude záchrana,“ tato slova pronesl před 

začátkem jarní části sezóny.  

Po čtyřech kolech jara si Újezd připsal jen jednu výhru nad Vršovicemi a 

se 17. body je na předposledním místě tabulky.  

Na podzim jsme na jejich půdě zvítězili 0:3 
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Jak jsme hráli  

v 
Uhelné sklady – ABC Braník 

1:5 
Kdyby fotbalisté Braníku odehráli 

všechna utkání na hřišti Uhelných 

skladů, tak by v soutěži kralovali. 

Od svého návratu do přeboru 

zavítali do Košíř třikrát a odvezli si 

9 bodů při impozantním skóre 

10:2. Dnes to byl zápas dvou 

různých poločasů, když v prvním 

byli lepší domácí, ale ve druhém 

překlopili vývoj na svou stranu 

hosté a dovedli ho až k výsledku 

1:5. Domácí začali zostra, když v 

úvodní pětiminutovce dvakrát 

protáhl Kudláčka svými dělovkami 

Steinocher. Na konci 7. minuty 

ovšem udeřilo na druhé straně. 

Hostě svůj úvodní roh rozehráli 

nacvičeným signálem a Pechar se 

trefil pro Borského nechytatelně - 

0:1.  

Na začátku třetí desetiminutovky 

se do vápna probíjel domácí 

kapitán Zilvar, kterého hostující 

obrana zastavila pomocí faulu a 

pískala se penalta. Tu s jistotou 

proměnil Bartůněk - 1:1. 

 

 20.kolo 

Druhý poločas začali aktivněji 

hosté a první možností skórovat 

byl Pecharův trestný kop, který o 

centimetry skončil nad domácí 

brankou. Další gólové odměny se 

hosté dočkali v 66. minutě, když se 

ve vápně dostal k míči Šebák a 

zakončil přesně - 1:2. Za tři minuty 

bylo s Uhlíři ještě hůř. Střídající 

Camara se protáhl po pravé straně 

a jeho ostrý centr tečoval patičkou 

mimo dosah Borského Novák - 1:3. 

V 80. minutě si Pekárek pohlídal 

ofsajdové postavení a své vysunutí 

zakončil úspěšně - 1:4. V 87. 

minutě vypili Uhlíři kalich hořkosti 

do samého dna., když Camara 

dostal ve vápně prostor a zakončil 

k právě tyči na 1:5. 

Po závěrečném hvizdu sudího se 

tak z prvního jarního vítězství 

radovali svěřenci trenéra Vališe a 

naopak domácím přibylo mnoho 

vrásek se sestupovými starostmi. 
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Jak si stojí v tabulce týmy mužů B, žen  a dorostů: 

 

            

 

 

 

MUŽI 

1B/B 

 

 

 

ŽENY 

2.liga žen 

Přebor  

Staršího 

dorostu 

 

 

 

Přebor  

Mladšího 

dorostu 
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Tabulka   

Souhrn kola   

 

 



 

19.kolo 

 

18. kolo 
 

ABC Braník – Tempo Praha  1:1 

Perfektně připravený trávník, jarní sluníčko a dvě stovky diváků. To byla kulisa 

derby sousedů z Prahy 4, Braníku a Tempa. Domácí po třech prohrách, i bez 

několika stabilních hráčů , potřebovali bodovat. Nakonec si připsali první jarní 

bod, když prohrávali, vývoj zápasu otočili, ale dovolili hostům skóre srovnat. I 

přes několik šancí rozhodující gól až do konce přidat nedokázali. 

Deset minut se diváci nudili. Samá nepřesnost, kombinace vázla. Ve 14. 

minutě udeřil blesk z čistého nebe. Hostující Čech se vřítil do vápna a přesně 

zakončil – 0:1.  

Běžela 31. minuta a s ní přišel nečekaný úder domácích. Do vápna se protáhl 

Novák, Pacovský jeho střelu vyrazil, ale jen k Pilíkovi a ten už poslal míč přes 

celou branku do sítě – 1:1. Ve 40. minutě se do zakončení dostal Novák, 

Pacovský se mu pod nohy vrhl včas a nebezpečí odvrátil. 

Pět minut po přestávce šel Braník dokonce do vedení. Duka zprava 

odcentroval před branku, kde se k dorážce dostal Neveršil a nezaváhal – 2:1. 

Radost domácích neměla dlouhého trvání. V 58. minutě předvedli hosté 

bleskovou kombinaci po pravé straně, na jejím konci byl benjamínek Trojan   

(r. 2001) a křížnou střelou srovnal na 2:2.   V následujících minutách mohli 

domácí zápas rozhodnout. S míčem se dostal do vápna Šalanda, ale dvojblok 

Netušil – Klajbl neprostřelil. Vzápětí stejného hráče skvěle uvolnil střídající 

Cvrček, tentokrát Šalandu zarmoutil brankář Pacovský. 

Když se v závěru hosté nedočkali penalty po pádu Netušila v šestnáctce a 

domácí se po dvou rohových kopech k zakončení nedostali, dělba bodů se 

stala realitou. 

 

 

 



 

 

 


