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Vážení příznivci fotbalu, 

Srdečně vás vítáme na 7. kole Pražské teplárenské přeboru. 

V předchozích kolech se nám příliš nedařilo, a proto by jsme měli v dnešním 

utkání získat tři body, které jsou pro nás velice důležité. 

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

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky FK Viktoria Žižkov B.  

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 Viktoria Žižkov B 

Jak hrál náš soupeř v posledním kole s Duklou JM? 

Další smutný příběh s visačkou jednogólové prohry napsali hráči rezervy 

Viktorie Žižkov v 6. kole Pražská teplárenská přeboru v zápase proti Dukle 

Jižní Město. Přes zlepšený projev a dobrou aktivitu v první půli si 

Viktoriáni poločasový jednobrankový náskok neuhlídali. Nejen že o něj 

přišli, ale nakonec, jak je již pravidlem, nebrali ani bod za remízu. Přitom 

za stavu 2:1 mohl ve velké šanci navýšit skóre Trapanovski. Jeho dobře 

myšlený lob Tlustého bránu minul. Žižkovské béčko tak zůstává stále s 

jedním bodem poslední. 
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Jak se hrálo v šestém 

kole  Přeboru  

v Hned v úvodním zápase Újezd Praha 4 

doma nasázel Braníku 7 gólů. Vrátil se 

tak zpět na čelo tabulky, a to i přes to, 

že Uhelné sklady, které po minulém 

kole okupovaly první pozici, také 

vyhrály. Uhelné sklady na hřišti Slavoje 

Vyšehrad nejprve vedly 3:0. Do 

poločasu se sice rezervě Vyšehradu 

podařilo snížit na rozdíl jediné branky. 

Hosté ale obnovili tříbrankový náskok, 

a tak si odvezli výhru 5:2. 

Třetí místo tabulky patří Přední 

Kopanině. Po sérii čtyř vítězství za 

sebou ale prohrála na hřišti Admiry B. 

Po prvním poločase šly do kabin týmy 

za stavu 1:1. V druhém poločase se 

díky vlastním gólu Hájka hosté dostali 

do vedení. Rezervní tým Admiry ovšem 

dokázal zápas obrátit, a nakonec doma 

vydřel tři body výsledkem 4:3. 

Vítězná šňůra nevydržela ani 

Královicím, jež vyhrály poslední tři 

utkání. V jediném zápase, na který 

přišlo více než 100 diváků, je zdolalo 

Tempo na své půdě poměrem 3:1.  

Naopak nepříznivou sérii výsledků 

přerušila rezerva Motorletu. V souboji 

se soupeřem z Vršovic si v poklidu 

dokráčela pro důležité tři body 

vítězstvím 3:0. 

 

Teprve druhou výhru sezóny 

zaznamenal poslední šampion – 

Třeboradice. Už to s ním vypadalo 

opět zle, když s Hostivaří prohrával 

1:2. Dvěma rychlými góly v rozmezí 

pěti minut však dokázal zvrátit 

zápas ve svůj prospěch a v 90. 

minutě ještě pojistil výsledek na 

konečných 4:2. První výhru mohlo 

oslavovat Podolí, i když, jak přiznal i 

sám trenér, mu k tomu pomohla 

velká dávka štěstí. Na hřišti ČAFC 

vyhrálo 2:0 po neproměněné 

penaltě i velkých chybách 

domácích. 

Kolo plné gólů, obratů, žlutých karet 

i vlastních gólů. Viktorie Žižkov a 

Duklou Jižní Město, ve kterém bylo 

k vidění kromě pěti branek i sedm 

žlutých karet. O poločase béčko 

Viktorie Žižkov ještě vedlo 2:1. 

Utkání však během dvou minut 

druhé půle dokázali domácí ztratit. 

Dvěma góly se za Duklu JM prosadil 

Vrzal. Svého dvougólového střelce 

měl i Žižkov – Mareše. Jeden z jeho 

gólů ovšem padl do jiné brány, než 

by si přál.  
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Tabulka 
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NÁBOROVÉ DNY ABC BRANÍK   

  

 

 

U nás 

Nábor do fotbalového klubu ABC Braník probíhal od 11. – 13. 9. 2018 v rámci 

akce  Měsíc náborů – Můj první gól 

11. a 12. září jsme pořádali sportovní dopoledne pro MŠ z okolí. 

První den přišlo 133 dětí a druhý 178, celkem z pěti mateřských škol. 

Děti si vyzkoušely různé disciplíny , nejen fotbalové, užily si 90 minut zábavy 

s našimi trenéry a trenérkami a odcházely spokojené a s  úsměvem. 

 

13. 9. od 15 :30 navázal na sportovní dopoledne nábor do týmů ABC Braník a 

také do fotbalové školičky a kroužku. 

Přesto, že nám tento den počasí nepřálo, zapsalo se nám celkem 31. dětí 

různých věkových kategorií, nejvíce do fotbalové školičky, kam se mohly 

přihlásit děti již od tří let. 



 

Co se u nás děje 

18. kolo 



 

 


