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Vážení příznivci fotbalu, 

Srdečně vás vítáme na 27. kole Pražské teplárenské přeboru. 

Do konce soutěže zbývá 4. Kol, to je 12 bodů, 

které nutně potřebujeme, proto dnes musíme zabrat a dát do zápasu všechno a 

získat tolik potřebné tři body.  

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

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky  ČAFC. 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 
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ČAFC 

Dnešní soupeř ČAFC je za námi v tabulce na 12.místě se ztrátou jediného 

bodu. Poslední zápas s Duklou JM se mužům z ČAFC nepovedl a tři 

body, které nutně potřebovali, nezískali. 

Trenér Miroslav Kaliba (asistent ČAFC): „Když si něco v kabině 

řekneme, tak je to od začátku nezodpovědné, nedůrazné. Prostě si jdou 

kluci zahrát. Dukla na nás vlítla a za patnáct minut to bylo 3:0. A nebylo 

o čem. V tomhle složení není u nás síla na zvrat. Takový zápas jsme snad 

ještě za celou soutěž neodehráli. Hořely nám kraje, prostě všechno 

špatně.“ 
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Jak jsme hráli  

v 
Admira „B“– ABC Braník 2:0 
Jak se říká, fotbal je o chybách. A 

těch hosté z Braníku napáchali na 

jeden zápas dost. Domácí je 

dokázali trestat. První tři góly padly 

po standardních situacích, které si 

obrana hostů nedokázala pokrýt. 

Sedmá minuta a domácí Admira B 

má výhodu přímého kopu. Míč 

pošle před branku Hájek a 

neobsazený Sázel pohodlně hlavou 

posílá míč do sítě - 1:0. Patnáctá 

minuta, Lupínek si narazí míč s 

Vachouškem a upaluje sám na 

Kudláčka, ten zasahuje skvěle. Za 

pět minut přichází chyba hostů v 

rozehrávce, Vachoušek vybídne do 

šance Štefana a naděje Braníka 

opět podrží Kudláček. Ve 28. 

minutě mohlo být nečekaně 

vyrovnáno. Své zakončení uspěchal 

a lobem prázdnou branku 

netrefil.V závěru poločasu měli 

domácí šanci svůj náskok navýšit. 

Vachouškova střela byla sražená 

nad branku a brejkovou akci tří na 

jednoho hráči Admiry pokazili. 

Lupínkovi míč ve finále utekl a 

střílel mimo branku. 

 26.kolo 

Tři minuty po přestávce měla 

Admira další výhodu přímého 

kopu, ale Hájek pálil technicky jen 

do břevna. Přišla 56. minuta a s ní 

další standardka domácích. 

Kudláček centrovaný míč 

vyboxovat nestačil, ten padl k 

nohám Sázela, který jej poslal do 

odkryté branky na 2:0.I třetí gól 

Admiry padl po standardní situaci. 

Tentokrát sražený centr propadl k 

Lupínkovi a domácí šikula ho s 

přehledem poslal k levé tyči - 3:0. 

Brankové konto ale nebylo stále 

vyčerpáno. V 86. minutě zahrávali 

přímý kop hosté. Proti střele 

Pechar se vystrčila ruka v domácí 

zdi a na světe byla penalta. Z té 

Vybíral snížil na 3:1. Domácí ale 

dokázali ještě v závěrečných 

minutách slepit dva góly. Za 

minutu už byl úspěšný a zvýšil na 

4:1. Toho uvolnil Štefan, Neveršil 

přišel do souboje pozdě a pískala 

se druhá penalta.Tu s přehledem 

promněnil další střídající hráč 

Šmidrkal a podtrhl konečný 

výsledek na 5:1. 
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Jak si stojí v tabulce týmy mužů B, žen  a dorostů: 

 

  

           

 

 

 

MUŽI 

1B/B 

 

 

 

ŽENY 

2.liga žen 

Nadstavba - 

postup 

Přebor  

Staršího 

dorostu 

 

 

 

Přebor  

Mladšího 

dorostu 
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Tabulka   

Souhrn kola   

 

 



 

25.kolo 

 

18. kolo 
 

ABC Braník fotbal, z. s. – SK Zbraslav     0:1 

Zbraslav přijela k zápasu bez stále distancovaného Sýkory a navíc ji citelně 

chyběl nemocný Sedláček, rozehrávač většiny akcí. Po opatrném začátku 

přišla 10. minuta a jak se později ukázalo i rozhodující moment celého utkání. 

Hosté měli výhodu přímého kopu, ten z levé strany přesně rozehrál Janda a 

před brankou číhající Konečný prodloužil prudký centr hlavou do sítě - 

0:1.Domácí odpověděli o chvíli později pohotovou hlavičkou Nováka, která se 

však stala snadnou kořistí gólmana Zicha. Ten pak vzápětí likvidoval i přízemní 

Pechačovu střelu. Ve 22. minutě si vypracovali hosté druhou standardní 

situaci a málem udeřili podruhé. Tentokrát poslal dlouhý centr do vápna Žižka 

a znova zakončoval Konečný, jenže balón proletěl těsně nad 

břevnem.Podobnou šanci si vzápětí připravili i domácí, kdy po Pecharově 

centru měl vyrovnání na hlavě Neveršil, ale Zich stačil reflexivním zákrokem 

balón z čáry vytěsnit. Ve 28. minutě po přetaženém Jandově centru vracel 

balón před branku Žižka, ale aktivně hrající Konečný na něj v dobré pozici 

nedosáhl. O tři minuty později mohl navýšit vedení hostů Hašek, když se po 

rozehraném přímém kopu Žižky dostal do střelecké pozice, ale zatřásl jen 

břevnem Kudláčkovy brány.I přesto odcházela spokojeněji do kabin 

jedenáctka hostů s jedním gólem navrch.Do druhého poločasu nastupovali 

domácí s jedinou snahou, co nejdříve nepříznivý stav srovnat. Jenže první 

vážnější akci měli hosté, když po hezkém Mandlíkově vysunutí se až k vápnu 

dostal Hašek, pak z úhlu prudce napřáhl, ale střela nakonec k brance 

neprošla.V 58. minutě se sice podařilo střídajícímu Vasylčukovi uklidit balón za 

Zichova záda, ale protože před tím zahrál rukou a hlavní arbitr Havel to moc 

dobře viděl, nebyla branka uznána.Domácí přeřadili na ještě vyšší obrátky a 

hostující obrana odolávala jen za cenu dlouhých odkopů. Při jejich další akci 

měl sprintující Hájek před sebou už jen osamoceného Žižku, ale ten ho stačil 

riskantním skluzem odzbrojit. V 62. minutě byl po rohu domácích blízko 

vyrovnání střídající Camara, který snad byl minutu na trávníku, jenže balón 

kutálející se do opuštěné brány uklidil z čáry Konečný.Zápas se dohrával za 

velkého tlaku domácích, ale vyrovnávací branka stále nepřicházela. A když už 

si nějakou nadějnou šanci domácí hráči vypracovali, velmi zle s ní naložili. 

tomu bylo i v 82.minutě,  

kdy střídající Cvrček rozehrával téměř od rohového praporku přímý kop 



 

 

 


