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Vážení příznivci fotbalu, 

rád bych Vás všechny přivítal na 

dnešním utkání. Přestože je letos 

přebor plný silných soupeřů a nebojím 

se říci, že každý může porazit každého, 

držíme se po desátém kole na třetí 

příčce s tím, že na první Třeboradice 

ztrácíme šest bodů. To považuji za 

veliký úspěch a osobně se těším na 

další průběh letošního ročníku 

Pražská Teplárenská přeboru. 

Petr Silovský 

předseda klubu 
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FK Admira Praha B 

Vstup do letošního ročníku pražského přeboru neměla Admira 

nejlepší, první bod získala za remízu ve druhém kole se Zbraslaví 1:1, 

první výhru si pak připsala až v kole pátém, ve kterém zvítězila nad 

Ďáblicemi 3:2. Od té doby dokázal náš dnešní soupeř uhrát další tři 

remízy a jedno vítězství (Vršovice 1:0 v 9. kole). V minulém (10.) 

kole prohrála Admira na svém hřišti s Duklou JM 0:1. 

Největší ofenzivní zbraní rezervy Admiry je Melvin Vachoušek, 

který se nachází na třicátém místě tabulky střelců a má na kontě dvě 

branky a čtyři asistence.  

Minulý rok u nás na podzim Admira zvítězila 2:0, v jarní části sezóny 

jsme na jejím hřišti uhráli bezbrankovou remízu 0:0. 
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Tabulka   

Souhrn kola   



 

Po prohrané bitvě o první místo 

s Třeboradicemi nás v neděli čekal 

výjezd na tou dobou poslední 

Zbraslav. Zápas jsme začali aktivně a 

po krásné trefě Pechače jsme šli do 

vedení. Soupeřovi se však podařilo do 

poločasu srovnat a jelikož ve druhé 

půli již žádná branka nepadla, rozešli 

jsme se Zbraslaví smírně 1:1. 

 

První větší šanci si vytvořili domácí. 

V 9. minutě rozehrál Žižka volný přímý 

kop z levé strany, nebezpečně 

vypadající centr však nakonec zvládla 

naše obrana odvrátit. Po této šanci jsme 

se otěží zápasu chopili my a brzo si 

vytvořili první šance. Cvrčkův přesně 

rozehraný roh přistál na noze Šalandy, 

který přízemní střelou poprvé prověřil 

postřeh domácího brankáře. V 17. 

minutě přišla chvíle Pechače. Ten se po 

špatné rozehrávce Zbraslavi zmocnil 

míče před vápnem soupeře, zamířil a 

práskl do míče. A trefil, nejlépe jak 

mohl. Balón skončil přesně v levé 

šibenici – 0:1. 

O chvíli později mohl být náš náskok 

ještě větší, na zpětnou přihrávku Cvrčka 

si naběhl Mráz, jeho střelu však domácí 

zblokovali. Sám náš kapitán Cvrček se 

dostal ke střele z velikého úhlu hned 

vzápětí, brankář domácích však 

předvedl dobrý reflex a míč vyrazil do 

bezpečí. 

 

 

Dále jsme hráli s míčem především my, 

Zbraslavi se nedařilo z našeho tlaku vymanit. 

Pak však přišla 31. minuta a ojedinělý útok 

domácích. Do našeho vápna pronikl Hašek, 

který sice o míč záhy přišel, následně ho však 

opět získal a přesnou střelou zařídil 

vyrovnávací gól. Před koncem poločasu jsme 

se mohli opět chopit vedení, Zelenkovu 

dorážku z malého vápna však brankář 

Zbraslavi Zich zlikvidoval. 

Na začátku druhého poločasu se nám 

nepodařilo dostat se zpátky do tlaku ve kterém 

jsme odehráli takřka celou první půli a tak hráli 

s míčem více domácí. V 50. minutě se do 

šance, po souhře Trkovského s Jandou, dostal 

Hašek, Kudláček však proti jeho střele vytáhl 

výborný zákrok. 

Nejžhavější momenty přinesla poslední 

čtvrthodina utkání, během které měly oba týmy 

velmi blízko k tomu, aby vítězství urvaly na 

svou stranu. Nejdříve nastřelil břevno 

Kudláčkovi brány Vodička, na druhé straně se 

pak po špatné rozehrávce Zbraslavi dostal 

k míči Trávník, který přesně našel Cvrčka před 

bránou, opět však zazvonilo břevno. Zbytek 

zápasu více tlačili domácí, gól již však nepadl 

žádný. 

 

10. kolo 



 


