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1. Vstupovat a pobývat v za�ízení mohou náv�t�vníci 
pouze na základ� �ádn� zakoupené a p�edlo�ené 
vstupenky, pr�kazu �i obdobného dokladu oprav�ujícího 
ke vstupu a pobytu v za�ízení.

2. Na po�ádání po�adatelské slu�by, bezpe�nostní slu�by, 
jako� i p�íslu�ník� Policie �R je náv�t�vník povinen se 
kdykoli prokázat platnou vstupenkou, p�ípadn� obdobným 
dokladem. Náv�t�vník, který �ádn� neproká�e své 
oprávn�ní k pobytu, je povinen bezodkladn� opustit 
prostory za�ízení. V opa�ném p�ípad� bere na v�domí, �e 
bude z prostor za�ízení vyveden.

3. Ka�dý náv�t�vník je povinen chovat se v prostoru 
za�ízení tak, aby svým jednáním neohro�oval bezpe�nost 
jiných osob a jejich majetku, nep�sobil �kodu na za�ízení 
�i majetku umíst�ného v jeho prostorách. Dále je povinen 
se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval �i 
neobt��oval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem 
probíhající sportovní akce.

4. Ka�dý náv�t�vník je povinen dodr�ovat na�ízení a 

pokyny po�adatel�, po�ádkové �i bezpe�nostní slu�by, 
p�íslu�ník� Policie �R, hasi��, �len� záchranné slu�by 
apod.

5. V prostorách za�ízení je zakázáno:
a) vná�et zbran� jakéhokoli druhu, jako� i p�edm�ty, které 
lze jako zbra� pou�ít
b) vná�et a konzumovat alkohol, drogy �i jiné toxické látky
e) vstupovat do oblastní, které nejsou ur�eny pro 
náv�t�vníky (nap�. hrací plocha)
f) házet p�edm�ty jakéhokoli druhu na hrací plochu �i do 
prostor pro náv�t�vníky
g) kou�ení a pou�ívání otev�eného ohn�, v�etn� zábavné 
pyrotechniky.
h) ni�it za�ízení a jeho vybavení
i) popisovat, polepovat nebo pomalovávat za�ízení
k) odhazování odpadk� mimo místa k tomu ur�ená
l) vná�et jakékoliv nádoby s ob�erstvením s výjimkou 
plastových

6. Ka�dý náv�t�vník vstupuje a pobývá v za�ízení na 
vlastní nebezpe�í.



Zalo�ení oddílu
Za skute�ného zakladatele kopané v Braníku je pova�ován 
ABC BRANÍK � atletický branický club. K jeho zalo�ení 
do�lo v únoru roku 1914. Je zajímavé, �e v prvních letech 
jeho �innosti neza�ínal klub hned s fotbalem, který jej 
pozd�ji tak proslavil. M�l naopak následující oddíly: bendy 
hokej, lehkou a t��kou atletiku, plavectví a �achy. 
Nejv�t�ích úsp�ch� bylo v té dob� dosa�eno v oddílech 
bandy hokeje a v plavectví. Teprve v roce 1920 zahájil 
�innost fotbalový oddíl.

Významné osobnosti branické kopané
Ing. Václav Ma�ek � odchovanec oddílu ABC BRANÍK, 
který v 16-ti letech p�e�el do populární Sparty Praha, v 
jejím� dresu sehrál více jak 500 zápas�. Jako koncový 
hrá� se stal spolu s legendárním Old�ichem Nejedlým 
nejlep�ím st�elcem Sparty v celé její historii. Sou�asn� byl 
i dlouholetým �lenem národního mu�stva a zú�astnil se i 
mistrovství sv�ta v Chile. Po skon�ení své ligové kariéry 
byl i platnou posilou a trenérem fotbalového oddílu ABC 
BRANÍK. Dal�í významné fotbalové osobnosti, kte�í byli 
odchovanci na�eho oddílu, byl v prvé �ad� branká� Karel 
Haná�ek, který pozd�ji hrál v ligovém klubu Bohemians i v 
reprezentaci, dále pak Ing. Jan Bouda, Old�ich Barták, 
Václav Vl�ek a J�za, kte�í v�ichni hráli v ligových oddílech 
Sparty a Slavie. Ze sou�asných hrá�� jmenujeme také 
Davida Pavelku a Ond�eje Petráka, kte�í také pro�li 
branickou kopanou.

Výstavba stadiónu
První fotbalový stadion byl vystav�n v Novém Braníku u 
�bi�árny� � p�ibli�n� v místech pod branickým pivovarem. 
Dal�í stadion postavený v roce 1923 byl v prostoru 
branických ledáren a po �esti letech a �ty�ech m�sících v 
roce 1929 bylo z�ízeno nové h�i�t� u kone�né zastávky 
elektrické dráhy �. 21, p�ibli�n� v prostoru proti dne�nímu 

branickému nádra�í. Dne 28. zá�í 1934 byl slavnostn� 
otev�en stávající stadion Ve Studeném se �kvárovým 
povrchem, klubovnou a sociálním za�ízením a u p�íle�itosti 
otev�ení h�i�t� byl sehrán p�átelský zápas ABC BRANÍK 
vs. Sparta Ko�í�e s výsledkem 4:4 a s náv�t�vou 2.500 
divák�. Do sou�asné podoby se stadion dostal v 
sedmdesátých letech roz�í�ením o dv� travnatá h�i�t� a 
sociálním za�ízením, kdy byl dlouholetým p�edsedou pan 
Vladimír Koudelka, zam�stnanec Sad�, les�, zahradnictví 
hlavního m�sta Prahy a práv� díky jejich pomoci byla celá 
výstavba zabezpe�ena. Hlavní travnaté h�i�t� bylo dáno do 
provozu v roce 1976.

Nejv�t�í úsp�chy oddílu
Fotbalisté A mu�stva ABC Braník hráli ve své historii 
nejvy��í fotbalovou sout��, a to divizi, celkem dvakrát. 
Prvn� postoupili do divize st�edo�eské �upy v sout��ním 
ro�níku 1939-40 a tuto sout�� hráli a� do roku 1944. 
Sestoupili v sout��ním ro�níku 1945-46. V té dob� hájili 
barvy fotbalisté jako pan Haná�ek, Kade�ábek, Van�ura, 
�najberg a dal�í. Podruhé postoupilo A mu�stvo v 
sout��ním ro�níku 1970-71 a tuto sout�� hrálo 
nep�etr�it� osm let. Sou�asn� v tomto období B mu�stvo 
hrálo m�stský p�ebor a toto období lze pova�ovat za 
nejúsp��n�j�í období oddílu kopané.

Nejvýznamn�j�í trenérské osobnosti
V pr�b�hu 86 leté existence oddílu se vyst�ídalo na 
postech trenér� mnoho, více �i mén� známých 
trenérských osobností. Z nejvýznamn�j�ích je mo�no 
jmenovat trenéra Ing.Václava Ma�ka, Ing.Boudu, Pana 
Ji�ího Nedvídka, pana Gerharda Vojtí�ka, pana Jana 
Nového, který p�sobil v oddíle celkem t�ikrát.



Vá�ení p�íznivci fotbalu, 

Zimní období je za námi a v�ichni jsou ji� nat��eni na první 
jarní p�eborové kolo. Od ledna trené�i a hrá�i pracovali 
tak, abychom na ja�e p�edvád�li náro�ný kombina�ní 
fotbal a dostávali více soupe�� pod tlak. Samoz�ejm� na 
prvním míst� z�stává se fotbalem bavit a p�ilákat do 
ochoz� více fanou�k�, kterým se bude ná� fotbal líbit.  
P�i p�íle�itosti dne�ního utkání 16. kola Pra�ského 
p�eboru vítáme na na�em stadionu v�echny hrá�e, 
funkcioná�e a p�íznivce SOKOL CHOLUPICE. 
Sou�asn� vítáme hlavního rozhod�ího, asistenty hlavního 
rozhod�ího a v�echny p�íznivce fotbalu. P�ejeme v�em 
hezký sportovní zá�itek.

Pozvánka na p�í�tí utkání
K utkání 17. kola zají�dí na�e A mu�stvo na stadion V 
Ú�labin�, kde se utká v 10:30 s Unionem Vr�ovice. O 
týden pozd�ji v sobotu 25.3 hostí na�e á�ko ve 12:15 
Duklu Ji�ní m�sto v 15 hodin startuje jarní �ást sout��e i 
na�e bé�ko, které pom��í síly v 15 hodin se sousedním 
Ka�erovem. 

D�kujeme za va�í podporu.

Petr Silovský
P�edseda klubu



Sokol Cholupice

Historie
Roku 1924 se pánové Polák Josef, Bohá�ek Josef, 
Nakládal Bohumil a Chaloupka Josef rozhodli zalo�it 
fotbalový oddíl a dali mu název CHOLUPICKÝ FK. Klubové 
barvy byly �erná a bílá. První h�i�t� bylo poblí� leti�t�, 
údajn� na pozemku hostinského Jedli�ky. Ve t�icátých 
letech p�j�ila obec fotbalist�m pozemek, na kterém je 
dne�ní h�i�t�. H�i�t� nem�lo oplocení a a� do roku 1941, 
kdy byly postaveny první d�ev�né kabiny a tak za �atny 
slou�ila hospoda Rudolfa Jedli�ky, kde se hrá�i nejen 
p�evlékali, ale i slavili svá vít�zství a zapíjeli prohry. Po 
druhé sv�tové válce získali fotbalisté h�i�t� do trvalého 
vlastnictví.T�lovýchova má v Cholupicích tradici ji� od 
první sv�tové války. P�es r�zné názvy FDTJ, Sokol, DTJ. 
Sokol a� po sjednocení v roce 1948 na název TJ SOKOL 
CHOLUPICE, kam je zahrnut i oddíl kopané.V letech 1959 
� 1961 jsou svépomocí postaveny zd�né kabiny, v roce 
1967 malá tribuna a následuje v roce 1972 oplocení 
h�i�t�. V roce 1988 je p�istav�na klubovna s malým 
bufetem. S postupem do p�eboru v roce 2001 se m�ní 
vesnické h�i�t� na malý stadiónek, buduje se vysoký plot, 
sto�áry na um�lé osv�tlení pro ve�erní tréninky, klubovna 
pro hrá�e. Od zalo�ení klubu do dne�ních dn� nebyla ani 
jednu sezónu p�eru�ena �innost fotbalist�. Ani za 
n�mecké okupace, p�es zákaz shroma��ování a jiné 
p�eká�ky, které sebou p�inesla druhá sv�tová válka, 
neustala ani sch�zovní, ani sportovní �innost.V minulých 
letech byla dru�stva �ák�, dorostu a v letech 1977 � 
1983 i B-mu�stvo. Postupem �asu z�stalo pouze A-
mu�stvo a dlouho se neda�ilo obnovit �innost jiných 
oddíl�. To se zm�nilo v roce 2008, kdy byla p�ihlá�ena dv� 
mláde�nická dru�stva do sout��e. Vzestup cholupické 
kopané zavr�il rok 2009, kdy se první mu�stvo vrátilo do 
P�eboru Prahy a bylo zalo�eno op�t B-mu�stvo. Na po�est 
bývalého hrá�e, dlouholetého funkcioná�e a vedoucího 

oddílu kopané bylo cholupické h�i�t� pojmenováno na 
�Stadion Jindry Váchy�.

Sou�asná situace
Po odchodu Jaromíra Jindrá�ka p�evzal trenérské �ezlo 
bývalý hrá� Cholupic Lubo� Vondra. P�ípravu na jarní 
sezonu zahájil 10. ledna. Mu�stvo bylo p�ihlá�eno na zimní 
turnaj Weber Cup 2017. P�ed jarní �ástí sezony �íká: 
�Samoz�ejm�, �e ka�dý chce vyhrávat, co� se úpln� 
neda�ilo, ale hlavním úkolem bylo p�ipravit hrá�e na jarní 
sezonu a vrátit mu�stvu sebev�domí. P�esto�e 
p�edposlední místo v tabulce po podzimní �ásti není 
nikterak p�íjemné, pracuje tým jako celek a je rozhodnut 
se o zachování p�eboru v Cholupicích poprat.�

Kádr mu�stva:
Branká�i: Antl Radim, Van�át Milan
Obránci: Habart Luká�, Hertl Ond�ej, Janou�ek Filip, 
Pýcha Jakub, Srba Luká�, Zavadil Radek
Zálo�níci: Burda Ale�, Chytka Franti�ek, Never�il Lubo�, 
Rybanský Milo�, Sopr Patrik, Szatmari Daniel, �pa�ek 
Zden�k
Úto�níci: Bera Lennon, �mejkal Tomá�, Vondra Jakub 
Zm�ny v kádru:
Ode�li: Jemelík Zden�k - Úvaly
P�i�li: Burda Ale�, Vondra Jakub, Pýcha Jakub, Sopr 
Patrik, Rybanský Milo� a Antl Radim. 
V jednání jsou je�t� dva hrá�i.
Realiza�ní tým:
Trenér - Vondra Lubo�, asistent - Barto� Petr, vedoucí 
mu�stva - Kneblová Hana, �íha Karel

NÁ� DNE�NÍ SOUPE�
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 �P�íprava byla dlouhá, odehráli jsme dost zápas�, do 
kterých se zapojilo hodn� hrá�� �ir�ího kádru. Ne v�echny 
byly úpln� vyda�ené, ale to je pochopitelné, kdy� jsme se, 
v�etn� víkendového zápasu, p�ipravovali 5x týdn�,� ohlí�í 
se za p�ípravným obdobím trenér Martin Vali� a dodává: 
�U� se v�ichni t��íme, a� op�t vypuknou p�eborové bitvy. 
Cíle? Bavit se fotbalem a bavit na�e v�rné fanou�ky.�

Kádr mu�stva:
Branká�i: Kudlá�ek, Karpí�ek
Obránci: Kodytek, Rezek, Kry�tof, Zelenka, Ku�era, Pilík, 
Kyselka
Zálo�níci: Novák, Pechar, Vybíral, Pekárek, Mráz, 
Ceccarelli, Sv�tlík, Mácha, Cvr�ek
Úto�níci: Trávník, �alanda, Bene�
Zm�ny v kádru:
Ode�li: Je�ábek, Danko, Pýcha
P�i�li: Vybíral, Zelenka

Realiza�ní tým: 
Trenér - Martin Vali�, asistent trenéra - Marek Bukovský, 
asistent trenéra � Martin Hejno, vedoucí mu�stva � 
Jaroslav Mráz

KLUBOVÉ D�NÍ
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T�i zimní posily

ABC Braník hlásí do za�átku jara dal�í dv� posily. Z 
Aritmy p�i�el 21 letý mladík Mohamed Camara a z 
Pr�honic k nám zavítal o n�co zku�en�j�í Michael Zelenka. 
Jsme rádi, �e jsme p�es zimní období p�ivedli t�i velmi 
kvalitní hrá�e. Do ka�dé �ady jednoho. Zatímco Marek 
Vybíral, který k nám p�estoupil z Králova Dvora, nastupuje 
pravideln� na postu zálo�níka, Michael Zelenka je 
ortodoxní stoper a Mohamed Camara zase st�ílí góly z 
útoku.

V�em hrá��m p�ejeme, aby u nás byli spokojeni a 
spole�n� pomohli Braník na ja�e hern� i výsledkov� 
posunout.

KLUBOVÉ D�NÍ

KLUBOVÉ D�NÍ



Rozhovor s Pavlem Rezkem

Ahoj Rézo,
Pat�í� v kabin� k nejzku�en�j�ím hrá��m.Prozra� nám, 
jek se vyvíjela tvá fotbalová kariéra a co pova�uje� za sv�j 
nejv�t�í úsp�ch?
Má fotbalová kariéra se vyvíjela dlouho. P�es Bohemians 
1905, SK Mod�any, Sokol Cholupice a� sem na ABC 
Braník. Pokud se ptá� na �ivotní. Tak je to narození syn� 
Kuby a Adama. Co se týká sportovního úsp�chu. Tak je to 
p�eplavání 20 metrového bazénu ve t�ech letechTe� 
vá�n�. Jsou to dv� první místa v poháru PFS. A postupy 
do Pra�ského p�eboru. Oboje se mi poda�ilo nejd�íve s 
Cholupicemi a pak s Braní�kem. Jeliko� jsou úsp�chy v 
Braníku �erstv�j�í, mám je rad�i.

Co pro tebe znamená Braník?
Je to místo, kam se up�ímn� n�kolikrát v týdnu t��ím. Na 
kamarády a p�átele. Místo kam jezdím odpo�ívat.

�eho bys cht�l na ja�e dosáhnout a jak vidí� pokra�ování 
své kariéry?
Být ofenzivn�j�í a dávat více branek. Mo�ná by se hodila 
sem tam exekuce n�jaké penalty. Pokra�ování své kariéry 
vidím velmi dob�e. Jeliko� jsem díky v�em na Braníku 
omládl tak o p�t let, tak do 40 je �asu je�t� dost.

Jaký je Pavel Rezek mimo h�i�t�?
Velmi klidný, vyrovnaný a tichý �lov�k. Samoz�ejm� 
milující tatínek a p�ítel.

ROZHOVOR
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SPONZO�I


