
 

SK Hostivař 

Sobota  9.3.2019  od 10:45 



 

Vážení příznivci fotbalu, 

Po zimní pauze Vás srdečně vítáme na 16. kole Pražské teplárenské přeboru. Po 

podzimní části sezony je náš tým na 12. místě tabulky a všichni pevně věříme, že 

se nám na jaře povede lépe a v tabulce povyskočíme výš. Tomu pomůže i zisk tří 

bodů, které chceme v dnešním utkání získat. 

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

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky SK Hostivař.  

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 

 

Úvodní slovo 
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Slovo předsedy 

klubu 
Vážení sportovní příznivci, 

vítám Vás v našem areálu na startu jarní části sezóny 2018/2019. Dnes nás čeká první 

mistrovské utkání A týmu mužů proti houževnatému soupeři z Hostivaře. Tomuto 

utkání předcházela celá řada událostí, práce a dřiny. Jak jistě dobře víte, ještě před 

zimní přestávkou proběhla změna v realizačním týmu mužů. Trenéra Petra Kotlína 

nahradil Miroslav Jíra, který si s sebou přivedl asistenta Miroslava Sivu a fyzioterapeuta 

Filipa Macka. Ti společně s trenérem Markem Bukovským, vedoucím Tomášem 

Konečným a zastřešující osobou v podobě Pavla Rezka tvoří nový realizační tým mužů. 

Více se o realizačním týmu a zimní přípravě dočtete v rozhovoru právě s novým 

trenérem. 

Uskutečněná změna má jediný cíl. Udržet A tým v přeboru. Čeká nás nelehká cesta a 

naší první zkouškou je dnes Hostivař, která také potřebuje každý bod. Na atraktivnosti 

tohoto utkání také přidává fakt, že u soupeře působí naši kamarádi a bývalí spoluhráči, 

včetně hlavního trenéra, který u nás také v minulosti působil. Přeji Vám sportovně 

hodně štěstí, které si však, věřím, vyberete jindy, než dnes. 😊 

To, jaké jaro nakonec bude, jaká bude celá sezóna a zda se povede naplnit všechny naše 

sportovní cíle, tedy především udržení mužů ve svých soutěžích, setrváním žen v II. lize 

či postupu dorostenců do divize, to se ukáže až za pár měsíců. Pevně věřím, že jaro 

bude pro naše týmy úspěšné a přinese radost z fotbalu nejen hráčům a hráčkám, ale 

také našim fanouškům a příznivcům. 

O našich dalších cílech, cestách, krůčcích a snech se dočtete na našich stránkách – 

www.abcbranik.cz  či  facebooku.  A že jich není málo. Mějte zájem o dění u nás v areálu 

a našich plánech na rozvoji sportu a fotbalu zvláště. 

Závěrem mi dovolte Vás pozvat ještě na utkání naší juniorky, která nastoupí hned po 

zápase A týmu proti SK Aritma Praha. Užijte si sportovní jaro, ať tady u nás v areálu ABC 

Braník fotbal, z. s., kde věřím v hojnou účast a podporu našich týmů, tak i na ostatních 

stadionech, kam naše týmy zavítají. 

 

Matěj Mráz 

předseda ABC Braník fotbal, z. s. 

  

http://www.abcbranik.cz/
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SK Hostivař 

 

Náš dnešní soupeř je po podzimní části soutěže na 9. místě tabulky s 18. body. 

Přeborový nováček, který má ve svém týmu i našeho bývalého hráče Jana 

Kučeru má na svém kontě pět vítězných utkání stejně jako my a ve vzájemném 

podzimním utkání byl výsledek 0:0.  

Mužstvo Hostivaře posílilo o stopera Jana Pence z Motorletu a pro zranění bude 

v sestavě chybět útočné eso František Hák, ale jak řekl trenér Hostivaře Zdeněk 

Vondráček: ,,Když zápas odmakáme, hrát můžeme s každým.“  

 

Náš dnešní 
soupeř 

Matěje Mráze 

                     

 



  

5   

  

 

Tabulka 
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A jak se těšíte na první utkání přeboru? 

,,Na první mistrák se pochopitelně moc 

těším a moc bych si přál vidět po jeho 

skončení naše hráče šťastné.“ 

Z týmu odešli do Českého Brodu hráči   

M. Ceccarelli  a  M.Beneš,  jinak nemáme 

žádné odchody. 

Do týmu přišli úplně noví hráči Lukáš 

Palko (levý obránce) z Nového Strašecí, 

Ondřej Matějka – brankář z Unionu 

Strašnice, záložník Daniel Rapant z 

Pragovky , levý záložník Marek Valta z 

Vacova, přestoupený je i Viktor 

Dovhaniuk z Admiry a z Vršovic se k nám 

vrátil Filip Jeřábek. 

 

  

 

 

Rozhovor 
Miroslav Jíra 

 
Jaká byla zimní příprava A týmu, 

jestli tým posílil své řady a kdo 

odešel? Na to jsme se zeptali 

trenéra Miroslava Jíry: 

,,Naše zimní příprava se 

odehrávala v areálu ABC Braník a 

mimo areál v posilovně Sivifit. 

Trénovali jsme 3x týdně, 

kombinovali jsme umělku 

s posilovnou. Během zimní 

přípravy nedošlo k žádnému 

zranění hráčů, z čehož mám za 

kluky velkou radost. Přípravu na 

jaro jsme si zpestřili i hokejovými 

zápasy a bowlingem. Během 

přípravných zápasů jsme okusili 

hořkost porážky, remízovali jsme a 

zvládli i vítěznou generálku.“ 

 

 



 

 

 

 

Náš „B“ tým 

18. kolo 

 

Muži B 

Po zimní pauze dnes čeká první mistrovské utkání také ,,Béčko“ Braníka. 

Jak jste připraveni do jarních kol a jaký je váš cíl? 

Marek Bukovský: ,, Na jaro jsme připraveni snad dobře. V přípravě jsme 

neprohráli jediný zápas, ale to bych nepřeceňoval, protože se v zimní 

přípravě hodně zkouší a až zápas s Aritmou ukáže, jak na tom opravdu 

jsme. V přátelských zápasech se nám dařilo i střelecky, tak snad si to 

přeneseme i do soutěže.  

Cíl pro jaro je jasně daný. Dostat se ze sestupových příček, připravit hráče 

pro A mužstvo a i nadále zkoušet hráče z našeho dorostu a bavit se hrou.“ 

 

 



  

 

            

        


