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Sobota  17.8.2019 v 10:15 



 

Vážení příznivci fotbalu, 

po letní pauze vás opět vítáme v areálu ABC Braník na prvním domácím utkání 

našeho Áčka. Po uplynulé, ne příliš podařené sezoně začínáme v nové soutěži 

1.A třídě sk.B.  

Všichni pevně věříme, že se nám v nové sezoně 2019/20 povede lépe a 

budeme našim přinášet fotbalovou radost.  

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

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky 1999 Praha.  

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 podzimní části sezóny 2019/2020. Dnes nás 

čeká první domácí mistrovské utkání A týmu mužů proti soupeři 1999 Praha. 

Tomuto utkání předcházela celá řada událostí, práce a dřiny. Kluci odmakali 

přípravu, navázali na skvělou partu, která je na Braníku již delší dobu tradicí a 

všichni pevně věříme, že se veškeré změny zúročí a do hry se navrátí radost, vítězná 

mentalita a chuť bavit sebe i okolí skvělými výkony. 

Do nové sezóny proběhla změna v realizačním týmu mužů. Muže přebral u nás 

dlouho působící trenér Marek Bukovský. Trenérské duo pak doplňuje vynikající 

trenér, člověk a oblíbenec na ABC Petr Hejduk. Věříme, že právě tento trenérský 

tým dokáže vštípit naší mužské kategorii to, co jí dlouho chybí. 

 

Během přestupového období došlo ke dvěma zásadním změnám v hráčském 

kádru. Odešel Adam Trávník, který nyní působí v přeborovém týmu Dukly JM a 

naopak přišel Michal Pecháček, který by měl být jedním z klíčových a rozdílových 

hráčů nejen našeho týmu, ale celé soutěže. Adamovi přejeme mnoho úspěchu 

v novém angažmá a věříme, že se brzy zase vrátí zpět a Michalovi přejeme, aby se 

mu herně i střelecky dařilo a pomohl našemu týmu k úspěchu a vytyčeným cílům.  

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 SC Olympii Radotín. Užijte si sportovní letní dny, 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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1999 Praha 

 

Náš soupeř 1999 Praha obsadil v minulé sezóně 13.místo. V letošním 

ročníku však jistě pomýšlejí na vyšší příčky. Napovídá tomu i výsledek 

z prvního zápasu, kdy porazili ambiciózní Čechii Smíchov 4:0. 

Hattrickem se blýskl kapitán Viktor Chačaturov.  

Všichni věříme, že první utkání na domácím hřišti zvládneme jak po herní, 

tak hlavně po výsledkové stránce a že tři body zůstanou na Braníku! 

Náš dnešní 
soupeř 

Matěje Mráze 
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Tabulka 

      



 

6   

   
Ve druhém poločase jsme chtěli hru 

zjednodušit a dostat se častěji do 

zakončení. Byli jsme aktivnější a v 57. 

minutě se nám podařilo dostat náš tým 

opět do vedení, když si naběhl za obranu 

domácích Pechač a ve vápně opět našel 

Neveršila, který byl důraznější než 

obránce domácích a podruhé v zápase 

poslal náš tým do vedení. Po této brance 

došlo v našem mužstvu k uspokojení a 

domácí odpověděli na naší branku hned 

za 3 minuty a bylo opět vyrovnáno. Za 

dalších 8 minut došlo k zaváhání naší 

obrany a domácí se ujali vedení 3:2. 

Teprve tato branka nás trochu probrala a 

začali jsme domácí přehrávat. Ti se 

soustředili na bránění vedení a někdy jen 

odkopávali míče na naší polovinu. 

Závěrečný tlak přinesl několik závarů 

před domácí brankou a když se v 

poslední šanci neprosadil hlavou kapitán 

Vybíral, odešli jsme z úvodního zápasu 

bez bodů.  

Sestava: Kudláček, Pechač, Řemenář, 

Vybíral, Kodytek, Novák, Plánička, Platil, 

Palko, Pecháček, Neveršil 

Náhradníci: Paleček, Šebák, Vilkner, 

Rapant, Macho, Nehasil  

Branky: 38' + 57' Neveršil 

  

 

 

Aritma B – Muži A 

Aritma B - muži A 3:2 (1:1) 

V neděli 11.8. jsme zavítali na 

hřiště Aritmy. Zápas se bohužel 

odehrál na umělé trávě, která 

svými rozměry patří k těm 

menším.  Od začátku to bylo 

vyrovnané utkání, více 

soubojové než fotbalově 

pohledné. První šance si 

vytvořili domácí, ale branku 

výrazně neohrozili. Domácí se 

snažili eliminovat naší 

kombinační hru, což se jim 

dařilo. Když už jsme se dostali 

do šance, skončilo to 

nepřesným zakončením Platila 

a stejně dopadla i střela Palka 

po individuální akci. Ve 38. 

minutě jsme předvedli nejhezčí 

akci prvního poločasu, kdy 

Pecháček poslal pas do křídla 

na Palka a ten našel ve vápně 

Neveršila, který míč umístil 

přesnou střelou k tyči a poslal 

nás do vedení. Bohužel ve 43. 

minutě se podařilo domácím 

vyrovnat po přísně nařízené 

penaltě. Do šaten se šlo za 

stavu 1:1.  

 



 

 

 

 

Náš „B“ tým 

18. kolo 

 

Muži B 
K prvnímu utkání nové sezóny nastoupil B tým pod vedením nového 

trenéra Petra Hejduka netradičně ve středu proti Písnici. 

Brzy jsme se po pěkné akci dostali do vedení, ale soupeř dokázal v rychle 

srovnat. Úroveň zápasu byla poměrně kvalitní, doprovázena však spoustou 

emocí. Za stavu 2:4 pro naše barvy jsme se uspokojili a písníčtí srovnali 

z pokutových kopů na 4:4.  Konec utkání už byl velký boj. Vítězství jsme 

však dokázali strhnout na svou stranu a tři body se vezou domů. 

Dnes nás čeká utkání v domácím prostředí, ve kterém se postavíme 

Olympii Radotín B. Věříme, že předvedená hra bude kvalitnější, podpořená 

bojovností a touhou vyhrát  



  

 

            

        


