
 

FC Tempo Praha 

Sobota  11.5.2019  od 10:15 



 

Vážení příznivci fotbalu, 

Vítáme Vás na 25. kole Pražské teplárenské přeboru.  

Po výhře nad Třeboradicemi dnes čeká mužstvo A týmu těžký zápas,  

přesto věříme, že nezůstaneme bez bodu . 

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

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky FC Tempo 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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FC Tempo Praha 

V dnešním zápase přivítáme v přeborovém derby souseda ze Lhotky.  

FC Tempo Praha vede v jarní části sezony nový trenér Rostislav Kohoutek, 

který v posledních letech trénoval v 1. FC Slovácko a má zkušenosti i ze 

zahraničí, když působil v Albánii.  

Začátek jara se Tempu příliš nepovedl. Po prvních dvou prohraných 

zápasech vyhráli nad ČAFC a následně remízovali s Podolím. V dalších 

kolech si třikrát připsali tři body vítězstvím nad Kopaninou, Královicemi a 

Vršovicemi. Momentálně jsou tři body před námi na 11. místě tabulky. 

Náš dnešní 
soupeř 
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24.kolo  

 

                          

 

Třeboradice  - Muži A   0:5 

Trenér Miroslav Jíra o utkání s Třeboradicemi : 

Vítězství 5:0 vypadá až neuvěřitelně. Kde se to najednou v Braníku vzalo? 

Určitě jsme dopředu nepočítali s tím, že bychom mohli takhle jednoznačně 

vyhrát. Naopak jsme měli z Třeboradic velký respekt, protože po 

nepovedeném startu do jara měly menší šňůru dobrých výsledků. 

Samozřejmě jsem rád, že to přišlo a vyhráli jsme. Ono totiž, kdo viděl naše 

zápasy, tak ví, že v poslední době to sice nebylo od nás výsledkově ono, 

nebylo to ideální, ale herně se to všechno pořád zlepšovalo. A teď se 

dostavila odměna v podobě vítězství. 

Krátce před poločasem jste dali druhý gól. Byla právě tohle klíčová trefa? 

Začnu tím, že Třeboradice byly určitě v první půli nebezpečné, trefily 

břevno, některé situace zneškodnil náš brankář Kudláček i trochu se 

štěstím. Nebylo to jednoznačné, klidně to mohlo být třeba 2:2. Ale přežili 

jsme vše bez úhony, bez inkasované branky, to bylo moc důležité. Třetí gól 

nám dal už trošku klidu. Když to bylo o dva góly, tak jsme si pořád 

uvědomovali, že mají Třeboradice třeba Kadlece, který je sám schopný 

otočit a rozhodnout zápas. Je tam Viktorin, soupeř má silné standardky. 

Proto bylo důležité, že jsme brzy přidali třetí gól. A když jsme vstřelili 

čtvrtou branku, ta soupeře zlomila. 

Ulevilo se vám, že jste tenhle důležitý zápas zvládli? 

Kdybychom nevyhráli, tak to byl průšvih. Ale pořád jsme pod hladinou. 

Tímhle vítězstvím jsme se v naší nepříjemné situaci jednou nadechli, ale 

pořád jsme na sestupových příčkách. Čeká nás ještě hodně tvrdá práce. 

Více na: https://www.fotbalpraha.cz/clanek/8663-branik-se-nadechl-ale-

ceka-ho-zachranarska-sichta-trener-jira-se-tesi-na-bitvu-s-namocenym-

kamaradem 

To máte pravdu, ale Třeboradice šly do utkání s vámi v situaci, kdy se jim 

dařilo. Měly být vítězně naladěné. Asi vám pomohlo, že sestava soupeře 
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Tabulka 
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Představ se našim fanouškům a řekni nám v kterých týmech jsi hrál? 

Zdravím všechny fanoušky ABC. Jmenuju se Daniel Rapant a je mi 24 let. V 6 

letech jsem začínal v Podolí a v mládežnických kategoriích jsem prošel 

Bohemians 1905 a Motorletem. V dospělých jsem začínal ve Střížkovské 

Bohemce a po rozpadu Střížkova jsem přestoupil do FC Háje, které jsem měl 

blízko bydliště. Poslední rok před přestupem do ABC jsem hrál v týmu SK Praga 

Praha. 

V utkání proti Motorletu jsi dal hattrick a pro nás to byly velmi důležité góly. 

Jaké byly tvé pocity a byl to tvůj první hattrick ve fotbalové kariéře? 

Tak pocity to byly skvělé. Byl jsem hlavně rád, že jsem protrhl tu smůlu, jelikož v 

zápasech B týmu jsem měl 2-3 100% šance které jsem nedal. Bohužel to 

nepřineslo 3 body. Takže kdybych mohl klidně bych to za ty body vyměnil. A můj 

první hattrick to nebyl, ale rozhodně to byl můj první hattrick v Pražském 

přeboru mezi muži. 

Při zápase s Třeboradicemi jsi pro zranění nedohrál. Můžeš říct našim 

fanouškům, jak to s tebou vypadá a kdy tě zase uvidíme na hřišti? 

Bohužel mám poškozené vazy v kotníku, ale naštěstí nejsou přetrhané, 

popřípadě nějaká zlomenina. Sádru mi sundají 26. května poté budu nosit ortézu 

další týden až 2 podle toho, jak se to rychle bude léčit. Takže se bojím, že letošní 

sezóna pro mě skončila. 

Jak se ti líbí naše mužská parta – týmy mužů? S kým si nejvíc rozumíš? 

Osobně jsem hrozně nadšený. Hlavně z té rodinné atmosféry v klubu i to, jak mě 

všichni kluci přijali čehož si vážím. A co se týče toho, s kým si nejvíc rozumím tak 

krom toho, že Tomáše Pechače znám nějakých 7-8 let a trávíme spolu 80 % času 

i mimo fotbal. Tak se hodně bavíme i mimo fotbal s Tomášem Nehasilem, 

Markem Šebákem a Markem Valtou, ale jinak si myslím, že celkově ta parta, co 

je na Braníku je skvělá a přenáší se to pak i do zápasu, že jeden bojujeme za 

druhého. 

  

  

 

 

ROZHOVOR 

Daniel Rapant 

 



 

 

 

 

Náš „B“ tým 

18. kolo 
Sportovní klub Dolních Chabry - muži B 2:0 (1:0) 

Ve 24. kole jsme odehráli zápas na hřišti 2. týmu tabulky. Za studeného a 

deštivého počasí se odehrával zápas, který měl od začátku slušné tempo a 

bylo k vidění i dost šancí před oběma brankami. Ze začátku jsme soupeře 

zaskočili aktivitou, dostali se do vápna soupeře, ale chyběla nám přesnost 

ve finální fázi. Kolem 12. minuty jsme si vybrali slabší pasáž utkání a soupeř 

se dostal více na naši polovinu a vytvořil si šance a bohužel v 16. minutě se 

po nedůrazu v naší obraně dostal do vedení. Tato branka nás nepoložila a 

dostali jsme se do několika zajímavých šancí. Za zmínku stojí trestný kop z 

hranice vápna, který ale skončil střelou Silovského do prostoru, kde stál 

domácí brankář. Na druhé straně trestný kop exligisty Černého do horního 

rohu, skvěle vyrazil brankář Matějka. Do přestávky jsme si vytvořili ještě 2 

velké šance. Střelu Nehasila vyrazil brankář domácích na tyč a k dorážce se 

nedostal Vilkner. Druhou šanci měl Šalanda, ale přihrávku dostal do úrovně 

pasu a z to se špatně zakončuje, proto zůstal brankář domácích s čistým 

kontem.  

Ve druhém poločase se hra více přesunula do středu hřiště, ale šance měla 

obě mužstva. I když nebezpečnější byli domácí. Ale opět nás podržel 

brankář Matějka. Postupem času jsme do hry poslali čerstvé hráče a 

domácí přehrávali. Ale dostali jsme se spíše ke střelám, které brankáře 

domácích příliš neohrozily, nebo směřovaly mimo branku. Až v 85. minutě 

jsme si vytvořili 100% šanci, když dostal neobsazený Nehasil přihrávku na 

úroveň penalty, ale jeho střela trefila brankáře domácí do nohou a podle 

známého pořekadla "Nedáš - dostaneš", se soupeř dostal na naší půlku a 

po centru z naší levé strany se ve vápně prosadil hlavou domácí útočník a 

rozhodl o konečném výsledku.  

Ačkoliv jsme nepodali špatný výkon, odjeli jsme ze hřiště soupeře bez 

bodu. 

estava: 

Matějka, Vasylčuk, Řemenář, Macho, Konečný, Šalanda, Silovský, Neveršil, 

Plánička, Nehasil, Vilkner  

Náhradníci: Paleček, Tsonev, Pilík, Nsingani, Vohralík 



  

 

            

        


