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Vážení příznivci fotbalu, 

Srdečně vás vítám na 19. kole Pražské 

teplárenské přeboru. 

Máme za sebou první tři kola, ve 

kterých jsme bohužel nezískali ani 

bod. Věřím, že dnes se naše 

bezbodová šňůra přetrhne, naši kluci 

najdou formu a předvedou kvalitní 

výkon a získáme první jarní body.  

Při příležitosti dnešního utkání vítáme 

všechny hráče, funkcionáře a fanoušky  

FC Tempo Praha. Současně vítáme 

hlavního rozhodčího, asistenty hlavního 

rozhodčího a všechny příznivce fotbalu. 

 

 

 

 

 

Petr Silovský 

předseda klubu 
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FC Tempo Praha 

Dnešní soupeř FC Tempo Praha se pro sezonu 2017/2018 vrátil do 

krajského přeboru.  Po podzimní části přezimoval  na 5. místě tabulky a 

jarní část začali Tempáci jednou remízou se Zbraslaví a výhrou 2:1 nad  

Admirou B.  Po 18.kole jsou s 27 body na čtvrtém místě.  

Před začátkem jarních utkání trenér Petr Vanko řekl: 

,,Cíl pro jaro zůstává stejný jako na podzim. Tedy dívat se nad sebe a ne 

pod sebe a skončit do 5. místa. Bohužel vinou ne úplně ideální přípravy je 

plný otazníků, ale věřím, že se o něj popereme.“ 

 

                



  

4   

 

 

 

Odložený zápas s Vršovicemi 

Union Vršovice – ABC Braník  2:1 

Večer, umělé osvětlení, zářivě 

zelený trávník skrápěný lehkým 

deštěm… Chyběla už jen hymna 

Ligy mistrů. Nešlo ale samozřejmě 

o zápas nejprestižnější soutěže, na 

umělce Junioru se dohrával 

odložený přeborový duel. 

Domácím chyběl trenér Tomaides, 

který si mezi diváky odpykával 

trest z předchozího zápasu. 

Braničtí fotbalisté totiž byli od 

začátku aktivnější a jejich vedoucí 

gól visel ve vzduchu. Nejblíže k 

němu byli ve 23. minutě, kdy 
kapitán Trávník přesně nacentroval 

před branku, ale dva jeho 

spoluhráči ve skluzu na míč 

nedosáhli. 
Radost hráčů v černých dresech 

propukla ve třicáté minutě. Po 

rychlém protiútoku přilétl před 

domácí branku další centr z 

kopačky Trávníka, který našel 

úplně volného Nováka, který už 

měl jediný úkol, vybrat si v klidu do 

jakého koutu branky zamíří – 0:1. 

 

Po vedoucím gólu pokračovali 

 17.kolo 

Do druhé půle nastoupili vršovičtí 

fotbalisté trochu obezřetněji. 

Dvacet minut to byli pořád hosté, 

kteří diktovali tempo hry, ale když 

se nedokázali brankově prosadit, 

přišel jako blesk z čistého nebe 

úder domácích. V 66. minutě 

neudržel gólman Kudláček míč a 

Minařík jej pohotově poslal do sítě 

– 1:1. 

Vršovičtí ucítili šanci a přidali na 

aktivitě. Po vedoucím gólu sahali 

hráči obou celků, ale nakonec se z 

něj radovali ti domácí. V 87. 

minutě se po rychlé akci dostal do 

sólového úniku Špaček a pod 

vybíhajícím Kudláčkem rozhodl. 

Hosté se hodně rozčilovali, 

protože akce byla na hranici 

ofsajdu, ovšem jejich protesty nic 

nezměnily na tom, že Braník 

prohrál i třetí jarní utkání a naopak 

Vršovice vybojovaly v odvetách už 

sedm bodů! 
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Tabulka   

Souhrn kola   

 

 



 

18.kolo 

 

18. kolo  

ABC Braník – Dukla JM  1:2 

Fotbalisté Braníku nedokázali ani své druhé jarní vystoupení na domácím hřišti 

proměnit v bodový zisk. Dostali se sice do vedení střelou Trávníka z penalty, 

ale v závěru neodolali velkému tlaku hostů z Jižního Města. Micka dvěma 

přesnými zásahy strhl vítězství na stranu Dukly. Pro tu to byly první tři jarní 

body.  

V úvodu to hosté zkoušeli dvěma centry Janouška z levé strany, ale ani jeden 

nenašel nabíhající spoluhráče. Naopak domácí hned z první vážnější akce 

gólově udeřili. Do šestnáctky se  prodral Pekárek a J. Lafek jej podrazil. Sudí 

Vojáček nezaváhal a ukázal na značku pokutového kopu. Ten s přehledem 

provedl Trávník a poslal svůj tým do vedení 1:0. To běžela 18. minuta.Další 

vyloženou šanci domácích měl ještě do přestávky Novák, ale Tlustého 

nepřekonal a byl z toho jen roh. Neujaly se ani dvě slibné příležitosti hostů v 

podání Brabence z levé strany a Innemana ze strany pravé, Obě situace 

dokázal vyřešit brankář Kudláček. 

Po pauze se obraz hry výrazně změnil ve prospěch hostů z Jižního Města. 

Zatlačili domácí do defenzívy a postupně rozleptávali její pevnost. Domácí se 

přes polovinu hřiště dostávali výjimečně, přesto si připravili několik 

standardních situací. Ty rozehrával Pechar. Jednou našel hlavičkujícího 

Pechače, podruhé Trávníka, ale ani jeden z nich míč mezi tyče neusměrnil. 

Tlak hostů vrcholil a v poslední desetiminutovce jim přinesl i sladké ovoce. V 

81. minutě vlétl do vápna Micka a s přehledem zakončil na 1:1. Pak hlavou 

netrefil branku Bičaník a následně Inneman mířil jen do rukou brankáře 

Kudláčka. V 89. minutě propadl dlouhý aut hostů až k přední tyči, kde se zjevil 

volný Micka a napálil míč do sítě – 1:2. Ještě v nastavení Janoušek skvěle 

uvolnil na levé straně Micku, ale ten svůj hattrick nezkompletoval. Křížnou 

přízemní střelu nasměroval těsně mimo branku. To jej nemuselo mrzet. Svými 

dvěma přesnými zásahy zajistil Dukle první jarní tříbodový zisk. 



 


