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Vážení příznivci fotbalu, 

srdečně vás vítám na prvním kole 

jarní části přeboru. Jak jistě víte, 

v zimní přestávce došlo k několika 

změnám. Já jsem přijal pozici ředitele 

akademie mládeže ve Slovanu 

Liberec, dále se náš realizační tým A 

mužstva rozrostl o asistenta trenéra 

Petra Kotlína a nového kondičního 

trenéra. 

Také u nás přes zimu proběhla 

Týmová hra, o které se dočtete na 

dalších stránkách a jejíhož vyhlášení 

jste mohli být dnes svědky. 

Nyní však pojďme podpořit naše 

hráče, ať vstoupíme do jara vítězně! 

Petr Silovský 

předseda klubu 
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SK Dolní Chabry 

Dolní Chabry nevstoupily do letošního ročníku přeboru vůbec podle 

jejich představ, v prvním kole nám totiž po hattricku Trávníka a 

dvou gólech Vybírala a Pechara podlehly vysoko 0:7. Po tomto 

debaklu se náš dnešní soupeř dočkal první výhry až v pátém kole, ve 

kterém porazil Motorlet B 4:0. Dohromady dosud Chabry nasbíraly 

5 výher, 5 porážek a 5 remíz, díky čemuž do jarní části přeboru 

vstupují z desáté pozice. 

Nejproduktivnější hráč soupeře je Jaroslav Černý, který zatím 

nastřílel 4 góly a připsal si 5 asistencí. Druhým je pak Vojtěch 

Strnad, ten vstřelil také 4 góly, asistence má však pouze 2. 
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Týmová hra 

 

Týmová hra je u konce. Do včerejšího dne mohly ještě týmy přispět na 
transparentní účet a tím zajistit svému týmu plochu na hlavním hřišti a 
přispět na Branický sen. Plochy na hlavním hřišti zaplníme fotkami týmů na 
prvním jarním utkání našeho Áčka 11.3. od 13:30. 

Stav účtu je k dnešnímu dni 342 816,- Kč. 

A jaké jsou výsledky? 

Na prvním místě s celkovou částkou 84 006,- Kč se umístil tým ročníku 
2006. Druhé místo obsadil ročník 2005 s částkou 45 600,- Kč a tření místo 
patří našim žákyním a dívčí přípravce, kterým se podařilo vybrat 44 000,-Kč. 
Všem týmům na pomyslných medailových místech gratulujeme. 

Mezi ostatní týmy, které mají splněnu podmínku pro získání plochy na 
hlavním hřišti jsou ročníky 2007,2008 a muži. Všechny tyto týmy vybrali 
téměř stejnou částku 31 000,-Kč. 

Krásných 32 300,- Kč vybralo také vedení klubu, které se rozhodlo nechat 
svou plochu na hřišti prozatím prázdnou. 

Všem týmům děkujeme za jakékoli příspěvky připsané na účtu. Nejen že 
jste si zasoutěžili, možná se i trochu hecovali, ale hlavně jste přispěli na 
dobrou věc a věřte, že každý váš příspěvek je krokem ke splnění našeho 
společného Branického snu. Snu o lepším zázemí a lepších podmínkách pro 
sportovní rozvoj vašich dětí i dospělých. 
 
Patří vám velké díky. 
 
Transparentní účet je nadále otevřen a za každý další příspěvek budeme 
moc rádi. 
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Týmová hra 
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Tabulka   

Souhrn kola   



 

15. kolo 

 Další domácí selhání. Během svátečního odpoledne jsme se utkali s Královicemi. 
Ačkoliv se nám na podzim doma moc nedařilo, po poslední výhře nad Ďáblicemi 2:0 
to již vypadalo, že je s domácím zakletím konec. Nebylo tomu tak. V posledním kole 
podzimu jsme si sice vytvořili několik šancí a celý zápas hráli více na míči, góly však 
střílel soupeř. Ten nás porazil rozdílem 3:1, hattrick si připsal Láf. 
 
Do zápasu jsme vstoupili aktivně, avšak šance Nováka, Camary a Trávníka gólem 
neskončily. Pár minut poté se již do hry dostali i hosté, pomohl jim k tomu nepřesný 
výhoz brankáře Kudláčka. Láf, který se balonu zmocnil však svou střelu nasměřoval 
mimo tři tyče. Dál jsme hrozili my, aktivitou překypujícího Nováka našel centrem 
Pechar, míč však po hlavičce jen těsně minul pravou šibenici. 
 
Následovala 31. minuta a spolu s ní přišel šok. Hostující Pospíšil pronikl po pravé straně, 
těsně před vápnem přihrál doleva na Láfa, který napodruhé propálil Kudláčka a poslal 
tak Královice do vedení. O šest minut později se skóre měnilo podruhé. Pecharův centr 
přistál přesně na hlavě Pechače, který se z malého vápna postaral o vyrovnání – 1:1. 
Pohledná akce byla k vidění o minutu později, kdy si dvakrát patičkou narazili Kodytek s 
Camarou, následný centr zakončený hlavou Trávníka však branku nepřinesl. Naopak se 
těsně před poločasem radovali fotbalisté Královic. Akci opět začal Pospíšil na pravé 
straně, který přihrál pod sebe na střed. Nepříliš tvrdou střelu Formáčka Kudláček 
neudržel a nabídl tak šanci dorážejícímu Láfovi. Ten si bez problému připsal svůj druhý 
gól v zápase. 
 
Ve druhém poločase jsme se snažili zápas rychle vyrovnat a následně otočit. Dobrou 
šanci k tomu měl Vybíral, který se prezentoval prudkou střelou z přímého kopu, balon 
mířící pod břevno však Jeřábek stihl vytáhnou na roh. 
Jako další vyslal střelu na branku hostů Šalanda, ten však pravou tyč o kousek minul.  
Největší příležitost hostů přišla v 87. minutě. Dlouhý výkop Jeřábka prodloužila záloha 
až na unikajícího Láfa, který přesnou střelou k pravé tyči zkompletoval svůj hattrick. 

Utkání bohužel dostalo nehezkou tečku v podobě červené karty. Pár sekund po 
rozehrávce došlo na půli ke střetu hostujícího Horáčka, který byl tou dobou na hřišti 
teprve dvě minuty, s Kodytkem. Horáček hráče Braníku udeřil pěstí do obličeje a 
předčasně se tak poroučel do sprch. 

 



 


