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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, 

Máme za sebou první t�i kola jarní �ásti sezóny. D�lá mi 
velikou radost, �e jsme t�mito koly pro�li bez porá�ky a 
dokonce bez inkasovaného gólu. V��ím, �e si tuto dobou 
formu doká�eme udr�et a ve zbytku sezóny je�t� 
zabojujeme o vy��í p�í�ky tabulky.

P�i p�íle�itosti dne�ního utkání 19. kola Pra�ského 
p�eboru vítáme na na�em stadionu v�echny hrá�e, 
funkcioná�e a p�íznivce FK MOTORLET PRAHA 
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

KK utkání 20. kola zají�dí na�e A mu�stvo na Zli�ín a o 
týden pozd�ji hraje doma, proti FK Újezd nad Lesy.

Dnes startuje jarní �ást sout��e ná� oddíl �en, který 
pom��í síly ve 14 hodin s TJ Sokol Sezimovo Ústí. 

D�kujeme za va�í podporu.

Petr Silovský
P�edseda klubu



FK Motorlet Praha B

Dnes nás �eká veliká bitva. S na�im Braníkem p�ijede 
pom��it síly momentální lídr tabulky, FK Motorlet Praha 
B. 

Tento tým za�ívá skv�lý vstup do jarní �ásti sezóny. Ve 
v�ech t�ech zápasech dokázali motorlet�tí zvít�zit. 
Nejprve v prvním jarním kole porazili Sportovní klub 
Zbraslav 2:0. Dal�í t�i body si p�ivezli ze h�i�t� FK Dukla 
Ji�ní M�sto, kde Motorlet p�est�ílel domácí 2:1. Do t�etice 
motorletské bé�ko naplno bodovalo na svém h�i�ti, kde 
zvít�zilo 3:0 nad Admirou Praha B. 

Nejlep�ím st�elcem soupe�e je v jarní �ásti dvacetiletý 
hrá� Tomá� Luki�, hrající s �íslem 4. Na ja�e nastoupil ke 
dv�ma utkáním a v ka�dém vst�elil jednu branku.

Momentáln� vede Motorlet ligu o 3 body p�ed druhými 
T�eboraticemi. My na první p�í�ku ztrácíme bod� 15.

NÁ� DNE�NÍ SOUPE�

NÁ� DNE�NÍ SOUPE�
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Dnes jsme pro Vás vyzpovídali na�í branká�skou 
jedni�ku, Jana Kudlá�ka.

První t�i zápasy jarní �ásti sezóny, 7 bod�, t�i �istá konta. Co podle tebe 
zap�í�inilo na�í skv�lou formu na za�átku jarní �ásti sezony?

Myslím, �e se na tom podepsalo více faktor�. Jedním z nich je kvalitní 
p�íprava, kterou jsme m�li pestrou a odehráli jsme hodn� zápas�. Dal�í 
je, �e máme kvalitní a �iroký kádr, který se v zim� je�t� roz�í�il o dva 
hrá�e, tak�e máme dost kvalitních alternativ na ka�dý post. Jiný d�le�itý 
faktor je, �e jsme se p�es zimní p�estávku dali zdravotn� do kupy. A� na 
jednoho hrá�e jsme v�ichni p�ipraveni nasko�it do zápasu, tak�e má 
trenér mo�nost zvolit tu nejlep�í sestavu.

Má� rad�i zápasy, ve kterých jsi v �ast�j�í permanenci, nebo rad�ji ty 
klidné, ve kterých si tolik nezachytá�?

Ur�it� mám rad�ji zápasy, kde jsem vytí�en�j�í, ale to jen za podmínky, 
�e je to vyrovnaný zápas a my nakonec vyhrajeme.

Chytá� od mala, nebo jsi ve své karié�e vyst�ídal více post�?

Chytám ji� od mala, u m� tedy spí�e od mlada, proto�e malý jsem nikdy 
moc nebyl (sm�je se). V mém minulém p�sobi�ti (Sparta Kr�) bylo pár 
zápas�, kdy jsem si �el zahrát za bé�ko do útoku a dokonce jsem dal i 
n�jaký ten gól, ale v brán� se cítím lépe.

Tak�e jsi nezatou�il být tím, kdo st�ílí góly?

Dávat góly by m� ur�it� bavilo, ale k tomu je pot�eba moc b�hání, které 
m� moc nebaví (smích). Na tréninku si ob�as rád zahraju v poli a dám 
koleg�m z brány pár gól�, ale asi jsem ani neuva�oval, �e bych natrvalo 
zm�nil post.

Jaký fotbalista ti byl v mládí vzorem a pro� práv� on?

Vysloven�, �e bych m�l n�jaký vzor, to se �íct nedá. Asi nejvíc obdivuji 
trojici, která chytá dodnes a to: Petr �ech, Gianluigi Buffon a Iker 
Casillas. V�ichni t�i jsou výte�ní branká�i, co chytají od mlada ve 
výborných týmech, a dr�eli si dlouhodob� výbornou výkonnost.  Z hrá�� 
se mi líbí typy jako: Steven Gerrard nebo Frank Lampard, �ádné 
primadony, ale bojovní a sna�iví hrá�i.

ROZHOVOR
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Braník p�ejel silnou Duklu Ji�ní M�sto a 
vyhla�uje útok na bednu

První jarní zápasy zatím týmu z m�stské �ásti Praha 4 vypadají 
dob�e. Tým ji� stihl posbírat sedm bod�. V posledním duelu p�idal 
t�i body za výhru nad silnou Duklou, p�i�em� úto�ník Adam Trávník 
za Braník vzkazuje, �e tým úto�í na titul.

T�i zápasy, sedm bod�. A hlavn� skóre 4:0. Touto bilancí se mu�i 
A-týmu Braníku mohou chlubit po vstupu do jarní �ásti sezóny. 
P�ed duelem s Duklou Ji�ní M�sto, která m�la být domácím 
o�í�kem, m�l celek trenéra Martina Vali�e �ty�i body. Po 
devadesáti minutách hry s Duklou do tabulky p�isko�ily dal�í t�i 
body.

Zásluhu na tom m�l samoz�ejm� celý tým, vyrovnaný duel ale 
rozhodly góly Luká�e Nováka s Adamem Trávníkem. Oba dali po 
jednom gólu, i to ale sta�ilo. Dukla se na odpor nevzmohla. �V�d�li 
jsme, �e nás �eká jeden z nejt���ích soupe��, tak�e jsme k utkání 
p�istoupili pokorn�. Bylo nám jasné, �e to musíme odmakat, hrát 
poctiv� zezadu. A vyplatilo se,� t��í úto�níka Trávníka.

A jak dodává, Braníku se poda�ilo soupe�e zasko�it. V první p�li 
domácí dominovali, druhý polo�as byl ji� o poznání vyrovnan�j�í. 
P�esto�e je teprve za�átek druhé poloviny sezóny, po dobrém 
vstupu do jarní �ásti není divu, �e se v týmu mluví o touze vyhrát a 
postoupit. �Cht�li bychom být na bedn�,� poodkrývá tajemn� 
Trávník.

Dal�í zápas �eká Vali��v výb�r ji� v ned�li 2. dubna. Soupe�em 
domácím bude Motorlet B a m�lo by se jednat o velmi ofenzivní 
utkání. �Jedná se o velmi ofenzivního soupe�e, tak�e se bude 
jednat o to nejt���í, co nás momentáln� �eká. P�esto v��ím, �e 
op�t udr�íme nulu,� zakon�uje jeden ze dvou st�elc� utkání. 

Nejlep�í hrá� podle fotbalpraha.cz: Pavel Rezek (Braník).

18. KOLO

KLUBOVÉ D�NÍ



Fotbalový klub ABC Braník s ohledem na své 
sportovní cíle a nové projekty plánuje investice 
do infrastruktury. V plánu je výstavba nové 
budovy s �atnami a tribuny. Touto cestou 
bychom rádi oslovili rodi�e, hrá�e a p�íznivce k 
jakékoliv pomoci. 

Co jsme za�?
Jsme nevýd�le�ná organizace, fotbalový spolek ABC Braník. Na�im 
hlavním cílem je rozvoj sportu - fotbalu - nejen na území Prahy. 
Poskytujeme vám a va�im d�tem, p�átel�m a p�íbuzným p�ístup ke 
fotbalu. Sportu, který je v na�ich srdcích na prvním míst�. 

O �em fotbal je?
Fotbal je nádherný sport. Plný vzru�ení, úsp�chu, vít�zství, chuti n��eho 
dosáhnout, motivace, radosti, uspokojení. Ale i strachu, starosti, 
zklamání a proher. To v�e buduje na�i osobnost a p�ipravuje ji pro lep�í 
budoucnost. 

Jaký je ná� cíl?
Na�ím cílem je oslovit vás, �leny a partnery, a získat tak alespo� deset 
procent plánované investice. Rádi bychom pozvedli ná� sportovní 
sportovní areál, která má obrovský potenciál.

Jak velkou plánujete investici a jaké dal�í zdroje �nancovaní plánujete?
Investici odhadujeme okolo sedmnácti milion� korun. Oslovili jsme hlavní 
partnery, kte�í podporují sport pomocí dotací a grant�. Jde zejména o 
m�stskou �ást Praha 4, Magistrát hlavního m�sta Prahy, Ministerstvo 
�kolství, mláde�e a t�lovýchovy. Dále pak Pra�skou t�lovýchovnou unii, 
Pra�ský fotbalový svaz a Fotbalovou asociaci �eské republiky. 
Pro� bych m�l p�isp�t? 
Na�í �loso�i je vytvo�it prost�ednictvím na�ich �len� pozitivní vztah ke 
sportu, fotbalu a hlavn� Braníku. A na této �loso�i se m��ete podílet i 
vy. Navíc pom��ete pozvednout areál, ve kterém vy a va�e d�ti trávíte 
valnou �ást svého volného �asu. 

Jaké výhody z toho budu mít?
Ud�láte dobrou v�c pro své d�ti, pro spole�nost, pro Braník. Pro pra�ský, 
pota�mo �eský, fotbal. Pro sport, který tak v�ichni milujeme. Navíc si 
sv�j dar m��ete ode�íst od da�ového základu. 

Má to smysl?
Má! Sna�íme se spole�nost vést ke sportu a u jedinc� tak rozvíjet jejich 
sociální a sportovní osobnost. V�li, touhu, chu� zvít�zit a n�co dokázat. 

Podporujeme týmového ducha a va�e d�ti tak získávají nejen dovednosti 
a zku�enosti ve sportu, ale i dobrý základ pro budoucnost. Navíc získají 
p�átele na celý �ivot. V neposlední �ad� také sportem rozvíjíte zdravý 
�ivotní styl a podporu svého metabolismu. 

Kde uvidím kolik se vybralo?
Pro tyto ú�ely jsme z�ídili samostatný bankovní ú�et a aktuální stav je 
denn� aktualizován na na�ich stránkách. 

O jaký �nan�ní dar vás �ádáme?
V��íme, �e se nám povede získat �nan�ní dotaci od co nejvíce 
poskytovatel� a dárc�. V sou�asné dob� máme okolo t�í set aktivních 
�len�. Kdy� ka�dý po�le po�le �ástku jeden dva tisíce, budeme mít do 
základu alespo� �ást zdroj�. Pokud spole�n� po�leme �ástku t�i m�síce, 
u� bude spoluú�ast na projektu zna�ná - zhruba deset procent celé 
investice. 
Kolik mám p�isp�t?
P�isp�t m��ete kolik chcete. Je to jen na vás a budeme rádi za ka�dý vá� 
dar. Sta�í si jen vybrat z n�kolika zp�sob�. P�íkaz k úhrad�, platba 
kartou, PayPal, vklad v hotovosti, slo�enka.

SEN PRO BRANÍK
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