
 

FK Loko Vltavín 

Sobota 19.9.2020 v 10:15 



 

Vážení příznivci fotbalu, 

vítáme vás v areálu ABC Braník na dalším domácím utkání 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 týmu FK Loko Vltavín 

Současně vítáme hlavního rozhodčího, 

asistenty hlavního rozhodčího a všechny příznivce fotbalu. 

Přejeme hezkou podívanou

 

 

 

Petr Silovský 

předseda klubu 

 

Úvodní slovo 
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FK Loko Vltavín 

Vltavín se po třech porážkách v úvodu dostal na vítěznou vlnu a rozhodně 

bude chtít uspět i proti naší oslabené sestavě. Celek z Holešovic se může 

opřít o dobré výkony mladého gólmana Puldy. Nejlepším střelcem je pak 

Čtvrtníček, ten však pravděpodobně nastoupí ve stejný čas za vltavínské 

Áčko.  

Soupeř disponuje poměrně mladým kádrem, my ale věříme, že naši hráči 

ukáží svou zkušenost a potvrdí, že z Braníku se body nevozí! 

Náš dnešní 
soupeř 
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Utkání 

Nebušice 

 

TJ Sokol Nebušice - Muži A 0:1 (0:1) 

V dalším venkovním zápase jsme zavítali na hřiště Nebušic. Od úvodních 

minut jsme byli lepším mužstvem. Domácím se nedařilo kombinovat, proto 

se uchýlili jen k dlouhým nákopům, které naše obrana sbírala a přecházeli 

jsme do protiútoků. Vše se ale zkomplikovalo v 19. minutě, kdy Kodytek 

obdržel druhou žlutou kartu po strkanici po faulu na našeho brankáře a naše 

mužstvo šlo do oslabení. Hned 5 minut po vyloučení jsme však udeřili my. 

Zahrávali jsme roh Palkem na přední tyč, kam si naběhl Šebák a dostal míč do 

sítě. Vstřelená branka nám dodala energii a soupeře jsme téměř k ničemu 

nepustili. Naopak Platil se prohnal obranou domácích, ale jeho střela se 

pouze otřela o vnější stranu tyče. Domácí naši branku ohrozili jen sporadicky 

a většinou po centrech. Naopak dvojice Platil - Silovský překonala obranu 

soupeře kombinací na jeden dotek, ale druhý jmenovaný zakončil střelou nad 

břevno. Do šaten se šlo za nejtěsnějšího vedení našich barev. Druhý poločas 

začal z naší strany opatrněji. Domácí se snažili o vyrovnání, ale naše mužstvo 

pozorně bránilo a postupem času vyráželo stále častěji do nebezpečných 

brejků. Bohužel jsme žádnou šanci nedokázali proměnit. Dvakrát naše střely 

překonali domácího brankáře, ale zastavila je konstrukce branky. Další 

pohroma pro naši branku přišla v 78. minutě, kdy Vybíral zastavil unikajícího 

hráče domácích, zatažením za dres a jelikož už žlutou kartu měl, obdržel 

druhou a tím pádem i červenou a musel předčasně do sprch. Dohrávali jsme 

jen v 9 hráčích a soupeř nás tlačil, ale ke konci utkání předvedl 2 fantastické 

zákroky náš brankář Kudláček a zachránil nás od jistých gólů. Zbytek zápasu 

už naše mužstvo zvládlo takticky a vezeme si 3 důležité body. Mužstvo v 

zápase ukázalo soudržnost a velkou vnitřní sílu. Dokázalo se poprat s několika 

zraněními, která nás v týdnu potkala a znemožnila hrát několika hráčům, 

dokázalo vydřít vítězství v zapase, ve kterém dohrávalo o 2 hráče míň a za to 

mu patří velké poděkování.  

Náhradníci: 

Paleček, Plánička, Rapant, Seidler.  

Branka: 25' Šebák 
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A - tým 
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Náš B tým 

 

 

Realizační tým i sami hráči našeho B týmu určitě očekávají lepší umístění než 

je po šesti kolech 8.místo. Nutno však říci, že spolupráce mezi A a B týmy 

funguje výborně a hráči "Béčka" pravidelně doplňují v případě potřeby první 

tým na úkor jejich vytížení v rezervě.  

Pozitivní také je postupné zapojování dorostenců a některé jejich výkony byly 

hodně vidět. 

Věříme, že se kluci zvednou i výsledkově a budou dělat radost, jinak vždy 

pozitivnímu, trenéru Hejdukovi. 

B tým nastoupí od 12:30 proti AFK Slavoj Podolí „B“ 

Věříme, že tři body budou dnes naše !!! 

ABC Braník do toho!!! 

 



 

 

JAK HRÁLY OSTATNÍ TÝMY ABC BRANÍK 

  

 

 



  

 

            

        


