
 

Loko Vltavín B 

Sobota  7.9.2019 v 10:15 



 

Vážení příznivci fotbalu, 

vítáme vás v areálu ABC Braník na pátém kole 1.A třídy sk.B a druhém 

domácím utkání našeho A týmu.  

Všichni pevně věříme, že se dnešní domácí utkání povede a po zápase 

uslyšíme vítězný pokřik z naší kabiny.  

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

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky FK Loko Vltavín.  

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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Náš dnešní 

soupeř 

Náš dnešní soupeř Loko Vltavín "B" bude jistě velmi nepříjemným 

protivníkem. V jeho kádru můžeme najít spoustu mladých hráčů, kteří budou 

chtít na našem hřišti uspět. 

Věrní fanoušci si jistě dobře pamatují zápas naší juniorky proti tomuto 

soupeři, který se odehrál na jaře minulou sezónu. Náš tým tehdy na hřišti 

soupeře předvedl výborný výkon a my pevně věříme, že se takto bude 

prezentovat i  A-tým a že si připíšeme do tabulky další tři body. Aktuálně se 

náš tým nachází na čtvrtém místě, tým z Holešovic je na jedenácté příčce.  

Nejlepším střelce hostí je Pablo Filipe Viera Costa. Ten však jako kmenový 

hráč vltavínského A týmu do zápasu zřejmě nezasáhne, jelikož bude hájit 

barvy Vltavínu v ČFL proti béčku plzeňské Viktorky. 
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Začátek zápasu byl z obou stran opatrný, až postupem času se mužstva 

dostávala do šancí. Byli jsme o něco aktivnější než domácí a vytvářeli si šance 

z křídelních prostorů. Ve 22. minutě vysunul Pecháček krásnou přihrávkou 

Nováka, který se dostal do střetu s domácím brankářem, ale rozhodčí místo 

faulu na našeho hráče odpískal faul na domácího brankáře. Na druhé straně 

přišlo ohrožení naší branky z kopačky domácího hráče, jehož nepovedený centr 

skončil na břevně brankáře Kudláčka. Naše mužstvo mělo další šance po akcích 

krajních záložníků, ale ani centry Palka a Nováka jsme nedokázali usměrnit do 

branky. Pak se po srážce našich stoperů dostal domácí útočník, ale Kudláček 

svým skvělým zákrokem naše mužstvo uchránil před pohromou. Rozhodující 

okamžik přišel ve 37. minutě, kdy po přerušené hře dostalo míč naše mužstvo, 

Pecháček, přihrál za sebe Platilovi, který našel na pravé straně Nováka, který 

zavezl míč do vápna, zasekl si míč na levou nohu a jeho střela na zadní tyč se 

odrazem o tyč dostala do sítě - 1:0 pro naše fotbalisty. Do přestávky už se nic 

vážného nestalo. 

Druhý poločas jsme začali aktivněji, ale postupem času se hra vyrovnala. Hrálo 

se spíše ve středu hřiště bez výraznějších šancí. Obě mužstva měla několik 

zakončení, ale žádné neohrozilo oba brankáře. Až v 69. minutě zahrávali 

domácí rohový kop, na zadní tyči hráč vracel míč před naší branku, kde byl 

důraznější domácí útočník a vyrovnal na 1:1. Po této brance přidalo naše 

mužstvo na tempu a zatlačilo domácí na jejich půlku. Zvýšená aktivita přinesla 

své ovoce v 81. minutě, kdy se k odraženému míči dostal Palko a nechytatelnou 

střelou poslal naše mužstvo opět do vedení. Domácí museli otevřít obranu, 

čehož naše mužstvo využilo k brejkům. Do jednoho se dostal střídající Silovský, 

jehož únik zlikvidoval domácí brankář. Do poslední naší šance se řítil ze strany 

Neveršil, ale jeho přihrávku na Šalandu v poslední chvíli vystihl domácí 

obránce. Když v poslední minutě odvrátilo naše mužstvo trestný kop domácích, 

mohli jsme se radovat z vítězství.  

Sestava: 

Nebušice – 

Muži A  1:2 
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Tabulka 
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Náš ,,B“ tým 

 

Branický B-tým aktuálně vede tabulku 1.B třídy, skupiny A. Tým pod 

vedením branického patriota Petra Hejduka se prezentuje ofenzivním 

pojetím fotbalu a fanoušci se na jeho zápasech jistě musí bavit. Vždyť 

modrobílí vstřelili za čtyři zápasy úctyhodných 24 gólů. Nejlepším střelcem 

týmu je kanonýr Petr Silovský, který byl nejlepším střelcem týmu i v minulé 

sezóně. Spojení mladých a zkušenějších hráčů zatím funguje skvěle a 

všichni doufáme, že to takto potrvá i nadále.  

Postupem času se do týmu začnou zapojovat i hráči z kategorie U19, kteří 

budou zajisté vítaným okysličením a zároveň budou nabírat cenné 

zkušenosti z dospělého fotbalu. 

Minulé kolo si naši hráči poradili s Mezinárodním Svazem Mládeže.  

V sobotu 7.9 od 12:30 se na domácím hřišti představí proti B-týmu  Slavoje 

Podolí 

 



 

 

 

 

Dění v klubu…. 

18. kolo 
První zářijový den s v našem areálu uskutečnil historicky první ročník 

charitativního turnaje, který nesl název -,,O kapku lepší turnaj.“ Výtěžek z 

tohoto turnaje poputuje nadačnímu fondu Kapka naděje, který již od roku 2000 

pomáhá zachraňovat dětské pacienty s poruchou krvetvorby, nádorovými 

onemocněními a ty, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Cílem 

nadačního fondu je zlepšovat vybavenost českých nemocnic a přispět ke 

zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů. 

Nás oslovil program, „O kapku lepší“ a protože každý z nás může být o kapku 

lepší a my jsme chtěli navázat na Memoriál Pepíka Kroha něčím, co je trochu 

jiné a může pomoci tam kde je to potřeba, zapojili jsme se po dohodě právě do 

tohoto programu. 

Jsme moc rádi, že se přihlásilo 24. týmů z celé České republiky, a tak mohla 

započít nová každoroční tradice a spolupráce klubu ABC Braník a Nadačního 

fondu Kapka Naděje – O kapku lepší turnaj. 

První ročník máme tedy za sebou. Počasí jsme měli objednané a vyšlo na 

výbornou, protože pršet začalo až při vyhlášení vítěze. 

Týmy, které letos byly tvořeny ročníky 2009 byly rozděleny do čtyř skupin z nichž 

se postupovalo do dalších – zlaté, stříbrné a bronzové. Mnoho týmů se utkalo 

se soupeřem, se kterým se zatím ještě nesetkalo. Po celodenních bojích, kdy 

došlo i na slzy, ale také na obrovskou radost a mnohdy i překvapení, vzešel 

historicky první vítěz turnaje – FC Slovan Liberec. Náš branický tým skončil na 

pěkném šestém místě. 

Kluci i trenéři všech týmů předvedli skvělou organizovanost, ukázněnost a na 

všech bylo vidět, že je fotbal opravdu baví. A o tom vlastně celý turnaj byl, bavit 

se tím co máme všichni tak rádi, fotbalem, a přitom společně pomoci. 

Na závěr celého turnaje převzal ředitel nadačního fondu Jan Fischer symbolický 

šek v hodnotě 36 000,- ze startovného a prodeje nadačních samolepek. Všem 

týmům i fanouškům tímto děkujeme, že pomohli svou účastí a koupí samolepky 

k tomu, aby se tato částka na závěr mohla předat. 

 

Velké díky patří samozřejmě i týmu Kapky naděje, hlavně Pavlíně Vacátkové a Janu 

Fischerovi, kteří se přijeli podívat a fandit a byli tak součástí této velké akce. 

 

Věříme, že v příštím roce, kdy bude v pořadí druhý ročník se sejdeme opět v tak 



  

 

            

        


