
 

SK Libuš 

Sobota 8.8.2020 v 10:15 



 

Vážení příznivci fotbalu, 

vítáme vás v areálu ABC Braník na prvním zápase sezóny 2020/2021  

Předem se omlouváme všem hostujícím týmům, fanouškům, rodičům, hráčům i 

trenérům za ztížené podmínky a žádáme o respektování a dodržování pravidel o 

bezpečném pohybu v areálu klubu.  

Pevně věříme, že vše společně zvládneme a příští sezónu už budeme trávit v 

lepších podmínkách. 

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky SK Libuš 

Současně vítáme hlavního rozhodčího, 

asistenty hlavního rozhodčího a všechny příznivce fotbalu. 

Přejeme hezkou podívanou

 

 

 

Petr Silovský 

předseda klubu 

 

Úvodní slovo 
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SK Libuš 

Dnes nastoupíme proti týmu SK Libuš. Utkání proti našemu rivalovi 

z nedaleké Libuši nabízí vždy zajímavou podívanou. V minulé sezóně se 

soupeř pohyboval uprostřed tabulky. Avšak jak se říká, derby nemá 

favorita.  

V kádru soupeře jsou hráči, kteří prošli naším klubem, a tak rozhodně 

nebude o emoce nouze.  

 

Náš dnešní 
soupeř 
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Rozhovor 

s trenérem 

 

Trenér Marek Bukovský povede náš A tým i v sezóně 2020/2021.  

Marku, jaká byla letní příprava a jak kluci trénovali v Corona pauze? 

,, Upřímně letní příprava je vždy taková kratší, oproti té zimní se toho musí 

stihnout víc v kratším období. Začali jsme trénovat 13.7. a hned ve čtvrtek 

jsme odjeli na soustředění, kde jsme stihli 9 tréninkových jednotek, ale 

bohužel to nebylo s celým kádrem, protože ne každému se podařilo zajistit 

si na tento termín volno. I tak to beru velmi pozitivně.  V Covid pauze jsme 

hráčům neplánovali žádné povinné tréninky, bylo to spíš řešeno dobrovolně 

a musím říct, že hráči k tomu přistoupili zodpovědně a makali na sobě, což 

bylo znát po návratu na hřiště.“ 

Jsou nějaké změny (nové tváře) v mužských týmech ? 

,, Kádr zůstal téměř nezměněný,došlo jen k pár změnám. Skončil jen Jozič, 

který šel studovat do Anglie a podařilo se nám dotáhnout přestup Lukáše 

Jiránka, který je po dlouhém zranění a naposledy hrál v zahraničí a také 

Lukáše Pechače, který s námi už nejakou dobu trénoval. Z dorostu přešli do 

chlapů Čihák a Román.“ 

Jaké jsou cíle pro sezónu 2020/2021? 

Pro novou sezónu nemůžeme mít jiné cíle než postup obou mužských týmů. 

Je to dané i tím, jak jsme skončili v tabulkách nedohraného ročníku. 

Uvědomuji si, že ostatní mužstva se na nás budou více připravovat a mnohá 

mužstva hojně posilovala, ale my určitě máme kvalitu na to,abychom loňské 

umístění zopakovali a posunuli se zpět o soutěž výše. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně fotbalového štěstí ! 
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Náš sen 

Začali jsme úplnou rekonstrukcí malého travnatého hřiště, které si zasloužilo zbrusu 

nový povrch a výsledek stojí za to. Už teď se těšíme, až se po zeleném pažitu budou 

prohánět naši hráči. 

Dalším, pro nás  zásadním krokem k lepšímu zázemí je odstranění starých kabin, 

které pomalu, ale jistě dosluhovaly a i tady bylo potřeba udělat změnu. Změnu k 

lepšímu zázemí. A i to se brzy stane skutečností. Staré kabiny už jsou minulostí a 

všichni věříme, že vše dopadne tak jak má a že se co nejdříve budou naši hráči těšit 

z úplně nových prostor, ze kterých bude po zápasech slyšet známý vítězný branický 

pokřik… ,, My jsme potichu, my neřveme…“ 

Nucená pauza přišla náhle, nečekaně…. Je to stejné jako v zápase, když vás fauluje 

protihráč a vy se s bolestivou grimasou skácíte k zemi…. bolí to, jste naštvaní, ale do 

příštího zápasu nastoupíte s chutí a odhodláním vyhrát…… 

Tak pojďme se soustředit na novou sezónu, bavit se fotbalem a vyhrávat!!!!! 

…..My jsme ABC Braník !!!!!! 

Nucená pauza a novinky 

v našem klubu 

Našemu klubu tato pauza 

přinesla takové pozastavení, 

najednou jsme viděli 

nedostatky, hlavně v areálu, 

který jsme se rozhodli dát do 

pořádku. Zvelebit ho a připravit 

nejen pro nás, ale i pro příští 

generace. Jak se říká – všechno 

zlé, je pro něco dobré. 
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Náš B tým 

 

Rezervu ABC Braník povede i v nové sezoně trenér Petr Hejduk.  

Kádr byl doplněn o hráče z dorostenecké kategorie a několik nově příchozích.  

 

Náš B tým dnes nastoupí od 13:00 proto TJ Avia Čakovice 

Tým Čakovic se v minulé sezóně pohyboval v polovině tabulky, což z nás 

v domácím prostředí dělá mírného favorita. 

ABC Braník do toho!!! 

 



 

 

Příprava týmů ABC Braník  

  

Svou letní přípravu zahájily také dorostenecké kategorie 

Starší dorost povede i nové sezoně Adrian Ševčík a nově bude asistentem Marek 

Valta, který nastupuje za naše muže. Kluci z dorostu mají za sebou první tréninky 

a také jeden přípravný zápas proti Vyšehradu B, kde za náš tým nastoupili i hráči 

mladšího dorostu a výsledek utkání byl 2:0 pro soupeře. 

Mladší dorost je  pro sezonu 2020/2021 složen z ročníků 2005 – 2004.  Pod 

vedením nového trenéra Petra Příhody mají kluci za sebou mimo tréninků také 

přípravná utkání například s týmem Čechie Uhříněves a výsledkem 1:7 pro naše 

barvy a druhý  proti Motorletu U17 s vítězstvím 3:2. 

Příměstskými kempy od 3.8. 2020 začíná letní příprava žákovským kategoriím a  

o týden později se přidají přípravky. Pro obě kategorie je začátkem přípravy 

právě kemp, který každoročně pořádáme a na něj naváže tréninkový proces a 

samozřejmě soustředění. 

Ženský a dívčí fotbal. Letní přípravu zahájily i naše ženy, které vlastně trénují 

téměř bez přestávky. Čeká  je náročná sezóna ve druhé lize, která začíná první 

zářijový týden. Dorostenky svou přípravu už také začaly a žákyně a dívčí 

přípravka začínají soustředěním v polovině srpna. 

 

Letos jsme také zařadili dva momiřádné letní kempy, které byly určeny nejen 

pro naše hráče, ale i pro děti z okolí. Oba kempy splnily svůj účel a děti 

odcházely příjemně unavené,  se spoustou zážitků a nových kamarádů.   

 



  

 

            

        


