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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 18. kola Pra�ského 
p�eboru vítáme na na�em stadionu v�echny hrá�e, 
funkcioná�e a p�íznivce DUKLA JI�NÍ M�STO
 
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 19. kola zají�dí na�e A mu�stvo na stadion 
Motorletu a o týden pozd�ji na Zli�ín.

D�kujeme za va�í podporu.

Petr Silovský
P�edseda klubu
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Nová�ek sout��e se na podzim dlouho hledal, ale nakonec 
se vy�plhal a� na 5. místo tabulky a na ja�e chce zamí�it 
je�t� vý�. �Úsp��ný vstup do jarní sezóny a dota�ení se na 
medailové pozice. To je ná� cíl,� netají se s ambicemi 
trenér Josef Sv�tlík a k p�íprav� dodává: �V p�íprav� jsme 
se zam��ili hlavn� na kondi�ní a taktické zlep�ení na�eho 
herního projevu. Odehráli jsme v ní 7 p�ípravných zápas� 
s bilancí 3 - 0 - 4.�

Kádr mu�stva:

Branká�i: Kudrna Václav, �t�pánek Martin
Obránci: Hru�ka Václav, Innemam Martin, Jíra Dominik, 
Lafek Jakub, Lafek Matyá�, Markuzi Jan, 
Novotný Tomá�, Sola� Vladimír, Slabý Jan
Zálo�níci: Farka� Dominik, Janou�ek Ji�í, Kristen Karel, 
Vidli�ka Vlastimil
Úto�níci: Bi�aník Josef, Kotlík Ond�ej, Rabenseifer Petr, 
Toman Patrik
Zm�ny v kádru: Kádr z�stal beze zm�n. Chybí pouze 
dlouhodob� zran�ný Pa�ík.
Realiza�ní tým:
Sportovní mana�er - Martin Lafek, trenér - Josef Sv�tlík, 
vedoucí mu�stva - Václav Kotlík.

NÁ� DNE�NÍ SOUPE�

NÁ� DNE�NÍ SOUPE�
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P�ed startem jara se na Duklu JM mohlo pohlí�et jako na tým s 
nadstandardními podmínkami. Oddechl jste si, kdy� vá� tým vyhrál 
úvodní duel nad Vr�ovicemi 2:1?
Kdy� se podíváte na výsledky celého kola, tak tam �ádná p�esv�d�ivá 
vít�zství nebyla. Dá se �íct, �e v�echny zápasy byly vyrovnané. �e by m�l 
n�kdo kv�li tomu, �e jsme byli v Turecku, proti nám speciální motivaci, o 
tom nic nevím. Spí� bych �ekl, �e se u� v�ichni t��ili, a� se za�ne hrát a 
kv�li tomu byli namotivovaní.

Tak�e nepadla z vr�ovického tábora n�jaká poznámka s tureckou 
tématikou?
Nev�iml jsem si ni�eho.Vr�ovice od nás dostaly v poháru dev�t branek, 
tak�e pochopiteln� tenhle zápas náboj m�l. Oni necht�li prohrát, bránili a 
v��ili, �e se jim povede ude�it z n�jakého brejku nebo p�ípadn� 
standardky.

Málem se to nakonec povedlo. Stav 2:1 bývá hodn� o�idný...
Kdo ten zápas vid�l, tak ví, �e soupe� krom� penalty a je�t� jedné 
hlavi�ky z 88. minuty nem�l nic. P�i té druhé situaci se nám potvrdilo, �e 
máme hodn� kvalitní branká�e, kte�í nás doká�ou v d�le�itých chvílích 
podr�et. A je jedno, jestli te� stál mezi ty�emi �t�pánek, nebo tam 
n�kdy p�í�t� bude Kudrna. Taky si ale uv�domujeme, �e ná� výkon mohl 
být samoz�ejm� lep�í.

Cítil jste p�i vstupu do jarní �ásti p�eboru, �e je díky soust�ed�ní v 
Turecku tým ve v�t�í pohod�?
Soust�ed�ní bylo obrovsky p�ínosné. Trénovali jsme na p�írodní tráv�, 
odehráli jsme t�i kvalitní utkání. V �eských podmínkách je um�lá tráva 
pro zimní p�ípravy nezbytností, ale trpí na ní �lachy, klouby. Tak�e pro 
hrá�e je balzám, kdy� m��ou být na tráv�. Ale m�lo to celkov� z pohledu 
trenéra celou �adu pozitiv.

Prozradíte o jaká pozitiva jde?
To je jednoduché. M�l jsem celý týden pohromad� tým a mohli jsme 
pracovat sm�rem do takti�na. Byl to prost� kompletní týdenní 
tréninkový cyklus, kdy u� pracujete s detaily.

Na jaké detaily jste se soust�edili?
Alfou a omegou je fungují defenziva i ofenivní �ást hry. Já bych tohle 
necht�l moc rozebírat, a� si na to soupe�i p�ijdou b�hem sout��e sami.

Kdy� jste zmínil p�ípravu na p�írodní tráv�, tak úvodní zápasy jara ale 
odehrajete na um�lce. Nebyl to pro hrá�e tak trochu �ok?
Jasn�, �e nás �eká um�lka a nejspí� se to bude týkat úvodních t�í kol. 
Ur�it� je to rozumn�j�í ne� aby se hrálo na podmá�eném terénu, který 
by ublí�il fotbalu. Tak�e to bereme, jinak to nejde.

V Turecku jste odehráli t�i zápasy. Jak jste hledali soupe�e, byl o Duklu 
JM v Turecku zájem?
Nehráli jsme s tureckými týmy, ale s n�meckými. Jeden byl na úrovni 
divize, dal�í jako z p�eboru a jeden soupe� byl na úrovní I. A t�ídy. Tam 
jsme vyhráli 7:0, ty dal�í utkání jsme prohráli. Co se tý�e soupe��, tak 
v�echno zaji��oval agent, který m�l na starosti celé soust�ed�ní. My 
jsme si dali jen po�adavek, �e chceme hrát zápasy v pond�lí, st�edu a v 
pátek. A tak to bylo.

Vzbudilo u soupe�� zájem slavné jméno Dukla? A kolik na utkání p�í�lo 
fanou�k�?
Co se tý�e Dukly, tak to fakt nevím, to jsem nezji��oval. A fanou�ci... 
N�mecká mu�stva m�la �iroký realiza�ní tým. (sm�je se) N�kde bylo 
dvacet, jinde padesát lidí. Ale v tom tureckém st�edisku to bylo jako v 
továrn� na fotbal. Vedle sebe bylo osm h�i�� a k tomu dva malé 
stadionky. Tak�e lidi kolem h�i�� sice byli, ale ne�lo o fanou�ky, spí� to 
byli lidé, co byli n�jak spojení s mu�stvy. I kdy� nakonec jsme tam n�jaké 
fanou�ky m�li.

Vá�n�? Kde jste je vzali?
Na poslední zápas p�ilet�la rodina Zelenkových, t�ch bylo asi sedm. 
(sm�je se) Nikdo dal�í u� ale rodinu s sebou nem�l.

Jak to v�bec bylo s hrazením soust�ed�ní? Na kolik pen�z to klub p�i�lo 
a co si platili sami hrá�i?
V�ichni jsme si platili letenku, zbytek náklad� u� �el za klubem. Ale o 
jakou �ástku �lo, to vá�n� nevím, to je otázka spí� pro vedení. My jsme si 
to ka�dopádn� u�ili. Ráno sice byly teploty kolem �ty�, p�ti stup��, ale 
postupn� se to vy�plhalo na p�íjemných �estnáct, osmnáct. Bylo to 
ideální.

Mo�ná i v souvislosti s tím, �e jste p�ed jarem vyrazili do ciziny, jsem 
zaslechl hlasy o tom, �e kdy� Dukla JM skon�í do �tvrtého místa, kývla 
by na ú�ast v divizi. �e�ili jste to b�hem zimy?
Myslím, �e tohle v�echno je otázka budoucnosti. Ale obecn� by p�ece 
m�lo platit, �e kdy� n�co hrajete, tak kv�li tomu, aby se tým n�kam 
posouval. Já musím �íct, �e v hlav� mám spí� ná� nejbli��í zápas s 
Motorletem B.

Co vám vrtá hlavou?
Byl jsem se na soupe�e podívat a mám z toho takové smí�ené pocity. 
Nevím toti�, zda jim pomáhá, kdy� mají v týmu kluky z lavi�ky á�ka. 
N�kdy mi to p�ijde, �e to naru�í týmu tradi�ní mapu hry. Netu�ím, zda 
tam t�eba ti hrá�i z á�ka musejí za trest. Vá�n� nevím. To ani není ná� 
problém, tím se nebudeme zabývat. Ale zv�daví, v jakém slo�ení soupe� 
p�ijede, to budeme. My se hlavn� soust�edíme na na�e nedostatky.

ROZHOVOR
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Braník zlomil odpor Cholupic a� v záv�ru

Oba soupe�i p�edstavili n�kolik nových tvá�í. Cholupice p�ivedl do 
boje veterán Burda v roli kapitána. Práv� hosté promarnili v úvodu 
zápasu dv� nabídnuté �ance a po nich za�ali plnit roli favorita 
domácí. Dlouho v�ak odpor host� nemohli zlomit. Povedlo se to a� 
dvacet minut p�ed koncem p�esnou hlavi�kou Kodytkovi. V 
samotném záv�ru p�idal druhou branku st�ídající Mácha.
U� ve 4. minut� zaváhal v rozehrávce domácí Zelenka, Burda ho o 
mí� obral, ale sám proti Kudlá�kovi neusp�l. Jeho pokus o 
p�ehození domácího golmana skon�il v jeho náru�i. P�i�la dal�í 
chyba domácí defenzívy, tentokrát zklamal v �anci �mejkal. V 6. 
minut� si vybojovali první roh domácí. Pak hlavi�koval po centru z 
levé strany t�sn� nad branku Trávník. Stejný osud m�la i hlavi�ka 
Ceccarelliho. V 15. minut� si do volného prostoru na levé stran� 
nab�hl domácí Vybíral, ale ani dva pokusy o p�ihrávku p�ed branku 
nezvládl. Hosté m�li dal�í p�íle�itost po p�ímém kopu Burdy, ale 
hlavi�ka Srby s lehkou te�í skon�ila t�sn� nad b�evnem. Pak se a� 
do konce polo�asu hrálo od vápna k vápnu, bez v�t�ího vzruchu 
p�ed ob�ma brankami. 
Do druhé p�le nastoupili hosté bez zran�ného úto�níka �mejkala a 
jejich aktivita dop�edu byla tak�ka nulová. Domácí si vynutili 
trvalou p�evahu, ale gólu se dlouho do�kat nemohli. Po rohovém 
kopu hlavi�kou ze dvou krok� Rezek, bohu�el mimo brankovou 
konstrukci. Po dlouhém autu propadl mí� v �estnáctce k úpln� 
volnému Cvr�kovi, který mí� do branky také poslat nedokázal. 
T�sn� nad branku pálil je�t� Pechar. A� v 70. minut� se fotbalisté 
Braníka do�kali. P�eta�ený centr z pravé strany si na�el na zadní 
ty�i Kodytek a p�esnou hlavi�kou jej nasm�roval za záda Van�áta. 
V dal�í �anci domácích selhal Trávník, který tre�l jen nohu 
branká�e host�. V 80. minut� vyslal domácí trenér Vali� na h�i�t� 
dorostence Máchu. Ten byl v 86. minut� na konci rychlé kombinace 
a p�esnou st�elou de�nitivn� zpe�etil t�íbodový zisk Braníka.

Braník - Cholupice 2:0 (0:0)
Branky: 70. Kodytek, 86. Mácha. �K: 54. Kodytek, 61. Rezek - 27. 
Burda, 50. Szatmari. Rozhod�í: Hlavni�ka - Rod, Hradil. Divák�: 
100.
Braník: Kudlá�ek - Vasyl�uk (65. �alanda), Zelenka, Rezek (72. 
Mráz), Kodytek - Ceccarelli, Pechar, Pekárek (87. Sv�tlík), Vybíral 
(80. Mácha) - Cvr�ek, Trávník. Trenér: Martin Vali�.
Cholupice: Van�át - Hertl (66. Bera), Chytka, Srba, Zavadil - Sopr - 
Never�il, Szatmari (75. Habart), Burda, Marun�iak - �mejkal (46. 

Janou�ek). Trenér: Lubo� Vondra.

Hlasy trenér�
Martin Vali� (Braník): �V první p�li nás poznamenaly dv� 
rozehrávky zezadu, kdy jsme soupe�i nabídli dv� �ance. Trochu 
jsme znervozn�li a první p�le z na�í strany nebyla optimální a 
dobrá. Bylo v sestav� pár nových hrá��. Nevím jestli na n� dolehla 
tíha prvního mistráku. Mohlo to být v hlavách, �e Cholupice jsou na 
konci tabulky. My jsme si �ekli, �e jaro za�íná pro v�echny od nuly. 
Bylo to vid�t, bylo to nervozní. P�izp�sobili jsme se dlouhým 
nakopávaným balón�m. Ve druhé p�li u� jsme se zklidnili, hráli 
jsme víc po zemi, bylo tam víc �ancí. Myslím, �e jsme nakonec 
vyhráli zaslou�en�.�
Lubo� Vondra (Cholupice): �My jsme na Braník p�ijeli s pokorou, 
kdy� ud�láme n�jaký bod, tak by to bylo super. Bylo to hratelné. 
Nechytili jsme za�átek zápasu, kdy jsme nevyu�ili dv� gólovky. 
Mohli jsme z toho dát alespo� jeden gól. První polo�as byl 
vyrovnaný, v tom druhém nám ode�el st�ed zálohy a nepodr�eli 
jsme balón. Jedna standardka zápas rozhodla. Pak u� jsme to 
oteve�li a inkasovali podruhé. Druhou p�li to bylo dop�edu �patný, 
chyb�la �nální p�ihrávka. Nechali jsme se p�etla�ovat, prohrávali 
jsme osobní souboje. Soupe� za�al víc b�hat a strhnul to na svou 
stranu.�
Nejlep�í hrá� Braníka: Vladimír Kodytek.
Nejlep�í hrá� Cholupic: Patrik Sopr.
Nejlep�í hrá� podle fotbalpraha.cz: Pavel Rezek (Braník).
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Vr�ovice s Braníkem bez branek

Za stálého v�tru a s ob�asnými p�ehá�kami se na um�lce V 
ú�labin� nehrál nijak atraktivní fotbal. V souboji dvou tým� z 
klidného st�edu tabulky se hrstka p�ítomných divák� �ádné 
branky nedo�kala. Blí�e k vít�zství m�l hostující Braník, ale 
Cvr�ek svou velkou p�íle�itost v záv�ru prvního polo�asu 
neprom�nil. Jak vyplynulo z po zápasového hodnocení, byli s 
d�lbou bod� nakonec spokojeni trené�i obou celk�.
Hned úvodní minuty nazna�ily, �e dlouhé nakopávané mí�e 
nepovedou k úsp�chu a �e v souboji dvou vyrovnaných tým� 
m��e usp�t jen p�esná kombina�ní hra pomocí krátkých 
p�ihrávek. A tu se sna�ili uplat�ovat zejména hosté, kte�í 
p�sobili i pohybliv�j�ím dojmem. V 7. minut� pak m�li i první 
výhodu standardní situace, ale Cvr�k�v náp�ah skon�il jen v 
dob�e postavené zdi domácích. Chvíli na to pro�el st�edem a� k 
vápnu Vybíral, jen�e ve �nální fázi ztroskotal na pohotovém 
skluzu zku�eného �imra. Domácí se jen pomalu dostávali do 
tempa, ale po p�tadvaceti minutách se poprvé osm�lili. Bylo to 
zásluhou rychlonohého �pa�ka, který p�espurtoval tém�� 
polovinu h�i�t�, jen�e pak z úhlu pálil prudce nad. Ve 37. minut� 
se zase na druhé stran� po hezkém Cvr�kov� vysunutí dostal do 
zakon�ení Vybíral, balón v�ak prolet�l kolem bli��í ty�e Mahovy 
brány do zámezí. Vzáp�tí po dal�í akci domácích skon�il �pa�k�v 
centr z pravé strany jen na b�evn� hostující brány. Velká chvíle 
host� p�i�la v p�edposlední minut� prvního polo�asu, kdy se po 
akci Pechara a milimetrové p�ihrávce Kodytka objevil p�ed 
domácím Mahou zcela osamocený Cvr�ek, av�ak v jasné lo�ence 
balón mezi ty�e nenasm�roval. Jak se pozd�ji ukázalo, byla to 
nejv�t�í �ance host� b�hem celého utkání.

Hosté za�ali aktivn� i po zm�n� stran. Hned z výkopu se prudce 
op�el do mí�e Cvr�ek a vyzkou�el post�eh domácího Mahy. Ten 
byl pozorný a navíc je�t� �estný. Dalekonosnou st�elu sta�il 
vyt�snit nad b�evno a je�t� se k tomu p�iznal. V 58. minut� se 
nejd�íve na stran� domácích neujala k�í�ná st�ela neúnavného 
�pa�ka a vzáp�tí na druhé stran� Trávník pohotovou d�lovkou 
jen vyprá�il rukavice p�ipraveného Mahy. O sedm minut pozd�ji, 
po faulu na pronikajícího Kodytka, m�li hosté dal�í výhodu 
p�ímého kopu z nebezpe�né vzdálenosti. První Cvr�kova rána 
skon�ila ve zdi a následná jeho dorá�ka vysoko nad. V 69. 
minut� zabránil jisté brance hostující Kodytek, kdy� v posledním 

okam�iku ukopl dob�e na�lápnutému Zukalovi balón na roh. Po 
jeho rozehrání se pak �pa�kova hlavi�ka mezi ty�e Kudlá�kovy 
brány neve�la. Po dal�ích �ty�ech minutách se dostal hostující 
Ceccarelli po hezké individuální akci a� do zakon�ení, ale st�ela 
mu v�bec nesedla. V 77. minut� po rychlém pr�niku �pa�ka byl 
blízko vedoucí brance nabíhající Blaho, ale balón mu nakonec o 
pov�stný vlásek unikl. V záv�ru se oba týmy sna�ily strhnout 
vít�zství na svoji stranu, ale kdy� se v poslední minut� neujal ani 
dal�í st�elecký pokus hostujícího Cvr�ka, odcházela ob� mu�stva 
do kabin
se zaslou�enou d�lbou bod�.

Vr�ovice - Braník 0:0
�K: 65. Kaiser, 84. Janout (oba Vr�ovice). Rozhod�í: Hradil - 
Maiello, Zelený. Divák�: 50.
Vr�ovice: Maha - Mina�ík, Pavlí�ek (19. Blaho), �imr, �pulka - 
Je�ábek, Kaiser, Janout, Zukal - Humpl, �pa�ek. Trenér: Jaromír 
Tomaides. 
Braník: Kudlá�ek - Kry�tof, Zelenka, Mráz, Kodytek - Pechar - 
Ceccarelli, Pekárek (84. Sv�tlík), Cvr�ek, Vybíral (75. Mácha) - 
Trávník. Trenér: Martin Vali�.

Hlasy trenér�
Jaromír Tomaides (Vr�ovice): �Byl to remízový zápas, remíza je 
asi spravedlivá. Na téhle men�í um�lce to je hlavn� o bojovnosti. 
Soupe� m�l n�jaké náznaky �ancí, hlavn� na konci prvního 
polo�asu, ta byla jasná, tam jsme propadli. Ale jinak si myslím, 
�e to kluci dnes odbojovali dob�e.�
Martin Vali� (Braník): �Dnes to bylo t��ké utkání. My jsme na to 
byli p�ipraveni, �e to bude o soubojích. Tohle h�i�t� je krátké a 
úzké. Nám to tady nevyhovuje, proto�e chceme hrát víc po zemi. 
Tady byl ka�dý souboj o balón na tvrdo. Soupe� má silné 
standardky. Do toho je�t� ten silný vítr, tak�e dnes to o fotbale 
moc nebylo. Byl to zápas o jednom gólu, bohu�el jsme ho nedali. 
Zápas skon�il asi zaslou�enou remízou, proto�e soupe� m�l také 
n�jaké �ance. Bereme to jako ztrátu dvou bod�, ale podle 
pr�b�hu zápasu to nemohlo asi jinak dopadnout.� 

Nejlep�í hrá� Vr�ovic: Michal Zukal.
Nejlep�í hrá� Braníku: Marco Ceccarelli.
Nejlep�í hrá� podle fotbalpraha.cz: Milan Cvr�ek (Braník).
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