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Vážení příznivci fotbalu, 

Srdečně vás vítáme na 25. kole Pražské teplárenské přeboru. 

Do konce soutěže zbývá 6. Kol, to je 18 bodů, 

které potřebujeme, proto musíme nastartovat a začít sbírat body po třech. 

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

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky  SK Zbraslav. 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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SK Zbraslav 

Dnešní soupeř SK Zbraslav potřebuje tři body, stejně jako my, ale 

nebudeme to mít vůbec lehké. Z posledních tří vzájemných střetnutí je 

statistika příznivější pro Zbraslav. Dvakrát utkání skončilo remízou (1:1 a 

2:2) a jednou vítězstvím právě Zbraslavi (2:0). 

Navzdory absenci tří opor, které chyběly v posledním zápase s Duklou 

JM, se podařilo vsítit Zbraslavi 3 branky. Byť prohra byla vysoká, svou 

kvalitu jak směrem dopředu, tak i důraznou hrou dozadu, náš dnešní 

soupeř má. 
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Jak jsme hráli  

v 
Třeboradice – ABC Braník 2:0 

 
Sedmnáct minut před koncem padl 

Braník na lopatky, když do jeho sítě 

poslal míč po pohledné akci 

Kadlec. Do té doby favorit 

zahazoval šance a zdálo se, že by 

mohl klopýtnout. Tohle bylo ale 

vysvobození. A když chvíli před 

koncem parádní ranou z dálky 

navýšil vedení Třeboradic Viktorin, 

nebylo co řešit. Vedoucí tým 

přeboru si připsal do tabulky další 

tři body. 

Fanoušci se těšili na přestřelku. 

Jenže tentokrát si na góly museli 

počkat. Nuda to však rozhodně 

nebyla. Na domácí straně se blýskl 

parádní ranou z trestného kopu 

Kadlec, ale radost mu pokazil 

skvělý zákrok gólmana Kudláčka. 

Braník odpověděl akcí po ose 

Cvrček-Pekárek-Trávník.Posledně 

jmenovaný pálil z hranice vápna, 

brankář Krch ovšem střelu bez 

potíží lapil. Oba týmy se snažily, ale 

útočné akce často končily tím, že 

sklaply ofsajdové pasti 

 24.kolo 

Druhou půli odstartovala šance 

Třeboradic, ale Farkaš si 

přízemním pokusem na gólmana 

nepřišel.  

I trestný kop Kadlece nakonec jen 

zazvonil na břevno branky hostů a 

s dorážkou už si poradil jistý 

Kudláček. Pak o sobě dal vědět i 

Braník. Cvrček po akci z pravého 

křídla zkoušel střílet z úhlu, obrana 

však jeho pokus bez problémů 

zastavila. Pak si pro změnu Trávník 

předkopl v úniku míč.  

Pak Grznár posadil přesným 

centrem míč na hlavu Junka, jenže 

proti byl opět branický brankář. Za 

chvíli už ale Třeboradice opravdu 

vedly. Po křídelní akci a přihrávce 

Grznára míč dostal do sítě hostů 

Kadlec a prakticky rozhodl utkání. 

v závěru ještě inkasoval druhý 

úder. Specialista na krásné góly 

Viktorin napřáhl z pořádné dálky, 

míč však nasměroval do horního 

rohu branky. Byla to paráda, za 

kterou by se nemusely jistě stydět 

i nejslavnější evropské ligy. V tu 

chvíli bylo definitivně hotovo. 
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Jak si stojí v tabulce týmy mužů B, žen  a dorostů: 

 

  

           

 

 

 

MUŽI 

1B/B 

 

 

 

ŽENY 

2.liga žen 

Nadstavba - 

postup 

Přebor  

Staršího 

dorostu 

 

 

 

Přebor  

Mladšího 

dorostu 
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Tabulka   

Souhrn kola   

 

 



 

23.kolo 

 

18. kolo 
 

 

ABC Braník fotbal, z. s. - FK Motorlet Praha s.r.o. "B"    0:0 

Sedm jarních kol proměnila rezerva Motorletu ve výhru a upalovala z 

posledního místa k záchraně. Po osmé z toho byla jen remíza na hřišti 

Braníku. Přispěl k tomu nesporně i fakt, že Motorlet odehrál celý druhý 

poločas bez vyloučeného Jonáše. Šance se rodily na obou stranách, ale 

gólu se nakonec diváci nedočkali a byla z toho druhá bezbranková remíza 

v tomto kole. 

Zápas začal dvěma přímými kopy. Po jednom na každé straně. V obou 

případech bez efektu. Ve 3. minutě se do šestáctky protáhl hostující D. 

Scharf, ale koncovku nezvládl. Po spolupráci Epperta s Lukičem se  

k míči na zadní tyči dostal Jonáš, ale z nulového úhlu trefil jen z boku tyč. 

Hosté byli dál aktivnější. Po rohovém kopu Gábora hlavičkoval D. Scharf, 

ale jen do rukou připraveného brankáře Kudláčka. 

Až ve 33. minutě se k nebezpečnému zakončení dostali i domácí. Na 

začátku i na konci akce byl Trávník, ale mušku měl nepřesnou. 

Ráz utkání ovlivnila 47. minuta. Domácí Kodytek fauloval Jonáše, který se 

po odpískání ohnal a udeřil Kodtyka loktem do břicha. Následovala žlutá 

karta pro domácího obránce a červená pro mstitele Jonáše. 

I v oslabení si hosté připravili několik slibných příležitostí. Lukiče vychytal 

skvěle Kudláček a ke gólu nevedla ani hlavička Filipa. 

Závěr zápasu byl galapředstevením brankáře hostů Bártla. Neprostřelil ho 

ani Šalanda, ani Vasylčuk a tak zápas dospěl do bezbrankové remízy. 

 

 



 

 

 


