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Vážení příznivci fotbalu, 

Srdečně vás vítáme na 11. kole Pražské teplárenské přeboru. V předchozím 

kole se nám podařilo získat další tři body.  

Věříme, že se nám dnes podaří navázat na poslední vítězné utkání a body 

zůstanou doma.  

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

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky FK Admira.  

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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FK Admira 

Jak hrál náš dnešní soupeř v 10. kole?   

FK Admira – Dukla JM  1:1 

Pavel Máj (Admira B): „Prvních deset minut jsme měli dvě vyložené šance, 

ale místo toho abychom vedli 2:0, tak jsme inkasovali. Pak jsme vypadli ze 

hry, bylo to bez důrazu, bez agresivity. V kabině jsme si něco řekli a naše 

hra se zlepšila. Posledních dvacet minut Dukla odešla fyzicky. Mohli jsme 

to tam dotlačit na 2:1, ale to se nám nepovedlo. Dukla měla také nějaké 

šance, takže remíza je nakonec spravedlivá.” 
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JAK JSME HRÁLI 

10.kolo 

v Tempo – Muži A    0:3 (0:1) 

Odvedli jsme trpělivý a disciplinovaný 

výkon, který nám přinesl nejen 

vítězství a 3 body, ale i čisté konto. 

V sobotu 13.10.2018 odpoledne jsme 

zavítali k našim sousedům na Tempo. 

Lépe do zápasu vstoupilo domácí 

mužstvo, vytvořilo si tlak a dostávalo 

se i do šancí, které skvěle vychytal náš 

brankář Kudláček.  

Jen ve 13. minutě byl překonán, ale 

zachránila nás tyč.  

Postupem času jsme se začali dostávat 

více před domácí branku a ve 20. 

minutě po centru Trávníka vstřelil 

Marco Ceccarelli hlavou branku, ale 

naši radost překazil praporek asistenta 

rozhodčího, který signalizoval ofsajd.  

Dočkali jsme se až ve 27. minutě, kdy 

jsme zahrávali rohový kop. Beneš 

zahrál nacvičený signál, na jehož konci 

byl kapitán Trávník, který rozvlnil síť a 

poslal nás do vedení 1:0.  

Po této brance se hrálo z jedné strany 

na druhou a šance si vytvořila obě 

mužstva, avšak z žádné branka nepadla 

a do kabin se šlo za stavu 1:0 pro naše 

fotbalisty. 

Druhý poločas začalo líp naše 

mužstvo a ve 49. minutě jsme se 

dostali do rychlého protiútoku, 

Trávník poslal za obranu Platila, 

který se dostal do špatného úhlu, 

ale našel nabíhajícího Beneše, který 

tvrdou střelou prostřelil domácího 

brankáře.  

Po této brance se naše mužstvo 

zklidnilo, hrálo disciplinovaně a 

trpělivě a i když si domácí vytvářeli 

šance, naše obrana pracovala 

pozorně a pokud se za ní soupeř 

dostal, byl tu skvěle chytající 

Kudláček.  

Neprosadil se proti němu domácí 

hráč z trestného kopu, ani po 

náběhu za naší obranu. Kudláček 

nám držel dvoubrankové vedení a 4 

minuty před koncem uzavřel skóre 

zápasu po další standardní situaci 

stoper Neveršil na 3:0 pro naše 

fotbalisty. 

Branky: 27. Trávník, 49. Beneš, 86. 

Neveršil. 
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B Tým 

10.kolo - 1.A třída 

SK Modřany – ABC Braník  2:4  

V sobotu dopoledne jsme nastoupili na hřišti v Modřanech. 

Domácí byli ze začátku utkání aktivnější, využívali své výškové převahy a hráli 

hodně nakopávaných míčů. Naše obrana tyto míče zvládala a dostávali jsme se 

do kombinační hry. Šancí bylo ale jako šafránu na obou stranách a když už se do 

ní některé mužstvo dostalo, skončilo to nepřesným zakončením, nebo dobrým 

zákrokem brankáře. Když už to vypadalo, že poločas skončí bez branek, využil 

Jozič závaru před domácí brankou a prudkou střelou překonal domácího 

brankáře 0:1. 

Začátek druhého poločasu patřil našim hráčům, drželi jsme míč na svých 

kopačkách a v 54.minutě se dostal do vápna kapitán Tsonev, který byl faulován 

a rozhodčí odpískal pokutový kop pro naše mužstvo. Míč si na značku postavil 

Pilík a přesnou střelou k levé tyči navýšil naše vedení na 2:0.  

V té chvíli to asi v mysli našich hráčů vypadalo, že už mají jasné vítězství a 

přestali se koncentrovat na svou hru a toho domácí využili. Opět zjednodušili 

hru, začali nakopávat dlouhé míče na naší obranu, která se dostala pod tlak. V 

67. minutě tento tlak vyústil v branku domácích, když po naší zbytečné ztrátě 

míče přišel centr do vápna, který poslal do naší sítě úplně nekrytý domácí hráč 

– 1:2. V té chvíli domácím narostla křídla a naše mužstvo se nemohlo dostat do 

hry a podržet míč na polovině domácích. A tak 12 minut před koncem přišlo 

vyrovnání, když jsme prohrávali souboj v prostředku hřiště, domácí hráč přešel 

přes 2 naše hráče a šikovně obstřelil brankáře Palečka, který byl bez šance. A 

bylo opět srovnáno. Naštěstí naše mužstvo převzalo opět iniciativu a za 4 

minuty vrátilo vedení na naši stranu. Pilík dostal míč do běhu na pravé straně, 

poslal do vápna centr, který obrana odvrátila ke střídajícímu Záhorskému, který 

prostřelil vše, co mu stálo v cestě a rozvlnil síť. Za další 3 minuty dostal míč za 

obranu domácích opět Pilík a chladnokrevně svůj únik zakončil střelou okolo 

brankáře domácích. V tu chvíli jsme se dostali do vedení 4:2. 



 

 

 

 

Co se u nás děje 

18. kolo 

1.10.2018 odstartovalo druhé kolo Týmové hry  

Účel hry? 

Účelem této hry je zvýšit částku na transparentním účtu klubu ABC Braník a přiblížit 

náš klub o něco blíže k lepšímu zázemí pro naše hráče a hráčky. Jedná se hlavně o nové 

kabiny a další projekty, které nutně potřebujeme pro stále rostoucí členskou základnu. 

Více se dozvíte: 

http://www.abcbranik.cz/clanky/sen-pro-branik/ 

O co jde?  

Každý tým má možnost zkrášlit hrazení hlavního hřiště koláží fotek. Tým, který 

dosáhne základní mety 30000,- KČ zaslaných na transparentní účet č. 

2001203183/2010 získá 3 m plochy. Za každých dalších 10 000,- je plocha o jeden metr 

větší. (ročník 2006 nasbíral v prvním kole přes 80 000,- a získal plochu 8 m).  

Tisícovka za člena?  

Ano, pokud by každý člen přispěl částkou 1000,- až 2000,- KČ, téměř každý tým by 

získal banner a částka na transparentním účtu by se minimálně zdvojnásobila. Budeme 

tak zase o krok blíž k branickému snu.  

První kolo Týmové hry jsme spustili na podzim a bylo velmi úspěšné. Na transparentní 

účet bylo vybráno přes 340 000,- a sedm týmů ozdobilo bannery hrazení hlavního 

hřiště.  

Všem, kdo do toho s námi půjdou předem děkujeme a věříme, že překročíme 
částku vybranou v prvním kole. 

Právě dnes slaví své narozeniny náš správce 

Petr Andert 

K jeho životnímu jubileu mu přejeme vše nejlepší a hlavně 

hodně zdraví. 

 



 

 


