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Vážení příznivci fotbalu, 

Srdečně vás vítáme na 13. kole Pražské teplárenské přeboru. V předchozím kole 

se nám podařilo získat tři body. Do dnešního utkání nastupujeme se 14. body a 

věříme, že body z dnešního utkání zůstanou doma.      

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

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky AFK Slavoj Podolí.  

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 
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AFK Slavoj Podolí 

Náš dnešní soupeř, nováček v přeboru je po dvanáctém kole s dvaceti body na 

pátém místě.  

V posledním kole Podolský tým nastoupil proti Dukle JM a zvítězili na domácí 

půdě 1:0  

,, Nikoliv za minutu dvanáct, ale až v první minutě nastavení rozhodli fotbalisté 

Podolí o svém vítězství nad silnou Duklou Jižní Město v rámci 12. kola Pražská 

teplárenská přeboru. Útočník Robert Jůzek dostal krásný pas, nechal míč jednou 

skočit, a pak ho uklidnil pod břevno. Hotovo - 1:0, konec a nováček mohl slavit. 

„Spoluhráči si dělali legraci, že už to takhle nikdy netrefím,“ směje se Jůzek, 

povoláním ortoped.“ 
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12. kolo 

Rekapitulace 
Poslední tým tabulky, rezerva Viktorie 

Žižkov, zaskočila favorita z Třeboradic. 

Tým posílený pěti hráči druholigového 

áčka domácí přestřílela 5:3.  

Újezd Praha 4, stejně jako Uhelné 

sklady, vyhrál na hřišti soupeře.  

Po domácím triumfu s Duklou se 

nováček z Podolí vyhoupl již na 5. 

příčku.  

Z pásma sestupu povyskočila rezerva 

Motorletu, která dokázala vyhrát na 

Vyšehradě vysoko 4:1. Dál se trápí 

Čafka, kterou o body tentokrát obral 

Braník. Č 

ČAFC - Braník 1:2 (1:1) 

Branky: 21. Marek - 31. Beneš, 90. Novák. 

ŽK: 23. Chvátal, 36. Marek - 35. Kodytek, 

66. Ceccarelli, 74. Vybíral.  

ČK: 63. Marek - 59. Pekárek. Rozhodčí: 

Čermák - Tomšů, Lipár. Diváků: 40. 

ČAFC: Procházka - Jerie, Nagy, Chvátal, 

Kaliba - Kosina (87. Rákosník), Marek, 

Žárský, Nováček (66. Fitzel), - Wulkan, 

Deré (72. Mašlej). Trenér: Zdeněk Andrlík. 

Braník: Kudláček - Pechač, Neveršil, 

Vybíral, Kodytek - Beneš (80. Dovhaniuk), 

Pekárek, Šebák, Platil (77. Novák), 

Ceccarelli - Trávník. Trenér: Petr Kotlín. 

 

Trenéři po zápase: 

Miroslav Kaliba (vedoucí ČAFC):  

„Nedá se hráčům vyčíst bojovnost, ale 

naše hra je neefektivní a neproduktivní. 

Máme šance, chceme to vyhrát a pak 

dostaneme gól z brejku. Bez gólů se to 

prostě vyhrát nedá. To nás provází celý 

podzim.” 

Petr Kotlín (Braník):  

„Chtěli jsme být od začátku aktivní, ale 

nedařilo se nám napadání a rychlé 

dostupování soupeře. Ten zahájil 

utkání lépe, měl v úvodu několik 

standardních situací, které se nám 

naštěstí podařilo ubránit. Pak jsme hru 

vyrovnali a nerozhodně skončil i první 

poločas. Ve druhém obraz hry 

odpovídal důležitosti zápasu. Byl to spíš 

boj než fotbal. Na každé straně 

oprávněné, ze strany obou hráčů 

nesmyslné vyloučení. V závěru chtěla 

obě mužstva strhnout zápas na svou 

stranu. Nám se to podařilo po výborně 

vyřešeném protiútoku v nastaveném 

čase. Pro soupeře kruté, pro nás 

důležité body.” 

Nejlepší hráč Braníku: Marek Vybíral. 
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Tabulka 
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Hrklo ve vás, když to neskončilo 

gólem?                                                             

Druhý poločas to byla hra nahoru-dolů. 

Po té mé šanci tam měl velkou 

příležitost domácí Mašlej, naštěstí to 

taky nedal. Šance se střídaly. A my jsme 

si to nechali na úplný konec. Byla to 

krásná akce, zapojili se do ní čtyři naši 

kluci a mně to předložili skoro před 

prázdnou branku. 

Měl jste nervy? Kdybyste nedal, asi 

byste místo hrdiny byl za smolaře dne, 

že?  

Blesklo mi hlavou, že to musím dát. 

Soustředil jsem se.  

A trefil jste se. Nakonec si odvážíte tři 

body, ale úvod nebyl ideální. Podlehli 

jste pocitu, že se Čafce nedaří? 

Do zápasu jsme šli s tím, že soupeře 

budeme napadat a sami budeme 

diktovat tempo hry. Jenže pětadvacet 

minut nám to nešlo. Prohrávali jsme, až 

pak jsme se zvedli. A nakonec jsme byli 

i šťastnější. Musím uznat, že šance měly 

oba týmy, takže mohly vyhrát oba. 

Celý rozhovor na: 

www.fotbalpraha.cz/clanek/8379-z-

dovolene-se-vratil-potluceny-ted-uderil-v-

roli-zolika-proti-cafc-se-mi-dari-rekl-

spasitel-braniku 

  

 

 

ROZHOVOR 

LUKÁŠ NOVÁK 

Lukáš Novák v poslední minutě v 

utkání proti ČAFC rozhodl o vítězství. 

Pro fotbalpraha.cz řekl: 

V úvodu sezony jste patřil do základní 

sestavy, teď jste nastoupil jen na 

chvíli, proč? 

Protože jsem byl šest týdnů mimo. Byl 

jsem zraněný. Řešili jsme s trenérem 

před zápasem, zda už je to na hru od 

začátku. Ale fyzička po té době ještě 

není taková, jakou bych chtěl, takže 

jsme si řekli, že půjdu na hřiště až v 

závěru. 

Musel jste být pořádně nažhavený na 

hru. Bylo to tak? 

Měl jsem do hry velkou chuť, ta pauza 

mi v určitém směru docela prospěla. 

Když hrajete třicet zápasů, je to 

dlouhé. Ale musím říct, že když jsem 

teď dal ten vítězný gól a my získali tři 

body, tak se radost násobila. Byla 

ohromná. 

Možná o to větší, že jste hráli s ČAFC, 

tedy se soupeřem, kterému se vůbec 

nedaří... 

Ale mně to proti Čafce většinou jde, 

takže já proti nim hraju rád. Akorát 

jsem mohl rozhodnout už dřív, jenže 

jsem velkou šanci nedal, dvakrát jsem 

tam utíkal. 



 

 

 

 

Co se u nás děje 

18. kolo 

1.10.2018 odstartovalo druhé kolo Týmové hry  

Účel hry? 

Účelem této hry je zvýšit částku na transparentním účtu klubu ABC Braník a 

přiblížit náš klub o něco blíže k lepšímu zázemí pro naše hráče a hráčky. Jedná 

se hlavně o nové kabiny a další projekty, které nutně potřebujeme pro stále 

rostoucí členskou základnu. Více se dozvíte: 

http://www.abcbranik.cz/clanky/sen-pro-branik/ 

Všem, kdo do toho s námi půjdou předem děkujeme a věříme, že 

překročíme částku vybranou v prvním kole. 

TJ Březiněves - ABC Braník Gentlemani 40+ 1:8  

KDO NEVIDĚL, NEUVĚŘÍ!   Za velice nevlídného počasí jsme dnes odehráli 

poslední utkání podzimní části soutěže. Po vlažném úvodu jsme inkasovali 

jako první, ale od stavu 0:1 jsme převzali iniciativu a soupeře začali 

přehrávat. Vítězný gól dnes zařídila opora zadních řad Karlík Kunců 🙂 

Zápas jsme si všichni užívali, chvílemi to byla taková naše branická "tiki-

taka" ⚽  

Pochvalu zaslouží všichni "mladíci", od brankáře Petra Strnada, který 

dokonce vychytal penaltu, přes nepropustnou obranu, kreativní zálohu a 

nekompromisní střelce v útoku! 👍Tímto zaslouženým vítězstvím jsme se 

dostali do čela tabulky a kdo ví, možná to bude znamenat postup do 

nejvyšší soutěže 



 

 


