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Vážení příznivci fotbalu, 

Srdečně vás vítáme na 2. kole Pražské teplárenské přeboru, které je prvním 

domácím vystoupením A týmu v nové sezóně. 

Věříme, že tento zápas naši zvládnou a čeká nás zisk tří bodů. 

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

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

Fanoušky SK Union Vršovice. 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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SK Union Vršovice 
Kádr mužstva  

Brankáři: Bouška Václav, Maha Petr, Frýbert David  

Obránci: Minařík Martin, Protivínský Karel, Špaček Jan, Zukal Michal, 

Ursacher Ondřej, Borovička Marek 

Záložníci: Kaiser Jakub, Tomaides Patrik, Vrána Tomáš, Kouřimský David, 

Jeřábek Filip, Bažant Michal 

Útočníci: Plevka Lukáš, Švarc Filip, Wolf Tomáš, Špulka Michal, Kubelka 

Michal, Luksch Patrik,Turek Michal 

Příprava proběhla v domácím prostředí. Přípravná utkání se moc herně 

nepovedla, ale doufáme, že mistrovská utkání budou lepší. Pro podzimní část 

bychom chtěli uhrát co nejvíce bodů a zapracovat mladé hráče do týmu. 
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Nový předseda Matěj Mráz Vás vítá v nové sezóně 

 

v  

 

Vážení členové, rodiče, trenéři a příznivci Branického 

fotbalu, 

Je mi velkou ctí, že mohu v našem rodinném klubu 

působit a podílet se na jeho rozvoji. V Braníku jsem již 

více než 20 let a za tu dobu jsem potkal spoustu 

inspirativních lidí, kterým jsem vděčný za mnohé. Sport 

a především fotbal mi dal základ do života, partu 

opravdových kamarádů, co Vás nenechají ve štychu.  

 
 

neboť i oni mají podobný základ- týmovost, chuť po vítězství a obrovskou píli. 

Díky fotbalu a sportu se potkávám s lidmi, kteří Vás jako člověka obohatí a 

posunou zase o krok dále. 

Po odchodu Petra Silovského bylo naší snahou zabezpečit co nejlépe chod 

našeho klubu. Petr byl jako předseda obrovský dříč, vizionář, ale především 

skvělý člověk, který udělal obrovský kus práce. Na nás a zejména pak na mně je, 

abychom na tuto práci navázali a dál posouvali náš milovaný klub a sport a šířili 

dobré jméno nejen v Praze, ale i v České republice či za jejími hranicemi. 

Za pár let se podařilo získat širokou členskou základnu, ligové středisko SpSm, 

Přebor mužů, II. ligu žen, či rapidní rozvoj dívčího fotbalu. V neposlední řadě se 

nám podařilo získat samostatnost a suverenitu. Za každým tímto úspěchem stojí 

lidé, kteří jsou součástí týmu, který každodenně pracuje na společném snu, 

rozvoji dětí, mládeže a sebe sama. Lidé, kteří to dělají pro dobrý pocit, naplnění 

a snaze něco budovat a předávat dál své znalosti a zkušenosti. 

Před námi teď stojí celá řada cílů, cest a úkolů. Některé jsou splnitelné v kratším 

horizontu, jiné se dotýkají naší vize a jsou spíše dlouhodobějšího rázu. I tak 

pevně věřím, že náš společný klub ABC Braník fotbal, z. s. bude vychovávat 

skvělou mládež. Dá jim nespočet kamarádů, na které se budou moci spolehnout 

a pro již dospělé členy a příznivce poskytne příjemné prostředí a partu dobrých 

lidí pro trávení svého volného času a zdravého životního stylu. 

Přeji si, abychom i nadále zachovali týmovost, sportovního ducha a věřte, že 

každý člen, každý čin, každý článek, úkol či cíl má své opodstatnění a dovede nás 

k lepším zítřkům. 
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Jarní část uplynulé sezóny se 

vám příliš nevyvedla, o 

záchranu se hrálo až do 

posledního kola. Čím myslíte, 

že to bylo? 

Jarní sezona byla výsledkově 

nepovedená, odvíjelo se to už 

od nepodařeného vstupu do 

této sezony, hráči se postupně 

dostávali pod stále větší tlak, 

se kterým si nedokázali 

poradit. Nedařilo se nám 

navazovat na některé dobré 

výkony, velkým problémem 

bylo proměňování brankových 

příležitostí. 

 Trenér Petr Kotlín 

Dáváte si do nové sezony nějaký 

cíl? 

V nové sezoně bychom rádi co 

nejdříve začlenili nově příchozí 

hráče, chceme hrát útočný fotbal 

a pohybovat se v nejvyšších 

patrech tabulky. 

Co byste popřál Vašemu týmu do 

nové sezony? A co byste vzkázal 

branickým fanouškům? 

Přeji hlavně klukům, aby vydrželi v 

zapálení a chuti do fotbalu, aby se 

jím bavili a stále jim fungovala 

kabina, jako tomu bylo i v těžkých 

chvílích uplynulé sezony.  

Divákům bych rád ještě zpětně 

poděkoval za podporu a důvěru a 

vzkázal jim, že uděláme vše proto, 

aby ta následující sezona byla plná 

dobrého fotbalu a radosti z něj. 



 

 

 



 

Adam Trávník pro Fotbal Praha 

 

18. kolo 

Adam Trávník věří, že to nejhorší má tým za sebou, snadnou sezonu ale v 

žádném případě neočekává. 

Doznal branický kádr před novým ročníkem některých změn? 

Odešel Milan Cvrček a Tomáš Pechar.To jsou velké ztráty. Co se týče 

příchodů, tak se vrátil Tomáš Platil z Německa a posílily nás dvě mladé 

pušky z dorostu. Obecně se dá říct, že nás opustila zkušenost a přibylo 

mládí. Jsem zvědavý, jak to bude v praxi vypadat. 

Projevuje se to nějak na tréninku?  

Pokud jde o tréninky, tak s těmi jsme na jaře neměli vůbec problémy, 

docházka byla výborná, nasazení obrovské, to jsem tady asi ještě nezažil. 

Na to se navázalo. Trenér má tréninky výborně připravené, oživil to 

různými zajímavostmi, nebylo to jen o běhání. Užili jsme si i povedené 

soustředění. Odehráli jsme tři zápasy, dva byly slušné, ale pak následoval 

výbuch se Zličínem, to byla tragédie, to nikdo nechápal. 

V následující sezoně budou z přeboru opět sestupovat čtyři týmy. Jak 

tvrdý očekáváte boj o záchranu a myslíte, že se mu Braník dokáže 

vyhnout?  

Očekávám opravdu tvrdý boj. Naše cíle… To je otázka, na kterou bych měl 

hrozně rád odpověď, ale upřímně nemám. (směje se) Ambice motat se 

nahoře nemáme, chtěli bychom hrát ve středu tabulky, ale nemůžu říct, že 

by měl být klidný, protože očekávám, že tabulka bude opět od nějakého 

čtvrtého místa směrem dolů obrovsky vyrovnaná. 

Vy sám jste si dřív dával velké cíle ohledně nastřílených branek, v 

posledních měsících jste se ale přesunul na pozici defenzivního záložníka. 

Není to pro vás teď trochu nuda?  

Vypadá to, že na pozici defenzivního záložníka zůstanu, takže gólové cíle si 

teď žádné nedávám. Ale ta pozice mě naopak hodně baví, více se dostanu 

do hry. V minulosti jsem v záloze občas nastupoval, takže to pro mě není 

úplně nová role. Samozřejmě trochu postrádám častější možnosti k 

zakončení, ale věřím, že ty góly bude dávat někdo jiný. 



 

 

 


