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Vážení příznivci fotbalu, 

Srdečně vás vítáme na 9. kole Pražské teplárenské přeboru. V předchozím 

kole se nám po sérii porážek podařilo získat tři body. Dnešní utkání nebude 

jednoduché, ale věříme, že se nám podaří navázat na poslední vítězné utkání a 

body zůstanou doma.     Branickým hráčům pomůžete i vy – fanoušci ABC 

Braník vaší podporou. 

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky SK Třeboradice.  

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 Třeboradice 

Náš dnešní soupeř je po osmém kole se třinácti body na šestém místě.  

V osmém kole nastoupili proti Dukle JM a zvítězili na domácí půdě 2:0  

Jiří Tesař „Hráli jsme proti oslabené Dukle, ale ani my jsme nebyli úplně 

kompletní. Byli jsme od začátku lepší a vytvořili jsme si převahu s celou 

řadou šancí. Dali jsme ale jen jeden gól. Nedokázali jsme je víc přitlačit a 

zápas rozhodnout. Soupeř už v oslabení trefil tyč a břevno. Zápas jsme 

nakonec zvládli a s výhrou jsme pochopitelně spokojení.” 
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Jak jsme hráli 

v osmém kole 

v v 30. 9. 2018 čekalo naše Áčko utkání 

proti Motorletu „B“. Věděli jsme, že to 

nebude jednoduchý zápas, a že tři 

body už nutně potřebujeme. Na konci 

utkání jsme mohli po delší pauze 

slyšet z kabiny vítězný pokřik, který 

nám všem už tolik chyběl.  

 

Utkání o šest bodů na Motorletu bylo 

pro tým ABC Braník velmi důležité. 

Lépe však začali domácí. Byli aktivnější 

a nebezpečnější. V prvních patnácti 

minutách jejich aktivita vedla k velkým 

šancím, ve kterých nám pomohla 

branková konstrukce.  

Náš tým hrál ze zajištěné obrany a 

snažil se o rychlé protiútoky, jeden z 

nich se povedlo dotáhnout do 

úspěšného konce, když v 19.min. 

Viktor Dovhaniuk využil rychlého 

vysunutí od Pechače a jeho centr 

skončil za zády překvapeného 

domácího brankáře.  

Domácí tento moment zaskočil natolik, 

že si vážnější šanci do poločasu již 

nevypracovali. Naše vedení mohl ještě 

navýšit v závěru Pekárek, ale 

nepodařilo se. 

Do druhé poloviny utkání nastoupili 

domácí opět aktivně, ale podržel 

nás jistý brankář Kudláček. Opět se 

otevírala okénka v domácí obraně, 

kterou nejvíce zaměstnávali naši 

křídelní hráči. Aktivní Beneš v 

75.minutě podnikl již několikátý 

výpad po levém křídle a přesným 

centrem našel Pekárka, který 

nekompromisně pečetil výsledek na 

2:0 pro náš tým.  

Po bojovném výkonu tři body a ještě 

s čistým štítem putují na Braník.  

Trenér Petr Kotlín po zápase pro 

fotbalpraha.cz : „My musíme 

zjednodušit hru, zápasy od začátku 

odpracovat, být poctiví směrem 

dozadu a jako nadstavbu začít dávat 

góly, postupně přidávat. A to se 

nám dneska povedlo. Jsem za kluky 

hodně rád, že jsme se odrazili k 

něčemu, co se bude dál zlepšovat.” 
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Tabulka 
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  Vy jako brankář jste vše musel 

prožívat ještě hůře. Jaké to bylo? 

No, po zápasech jsem se cítil hrozně, 

to je asi jasný. Ale ne jenom já, 

myslím, že to tak cítili všichni z týmu. 

Tolik gólů, jako za ty čtyři zápasy, 

jsme dostávali za celou půl sezonu.  

Věříte, že období temná je u konce 

a začali jste naopak pozitivní sérii? 

Každý na Braníku doufá, že je to za 

námi, ale pravdu ukážou až další 

kola. Teď nás čekají Třeboradice, což 

bude velmi těžký soupeř na 

potvrzení výhry z Motorletu. Ale 

poté máme soupeře, se kterými 

musíme udělat co nejvíce bodů, 

abychom se dostali do pohody a 

nevrátili se ke špatným výkonům.  Je 

jasným cílem Braníku záchrana, 

nebo byste přece jen rádi alespoň 

trochu výše? Nikdo nechce hrát o 

záchranu a ani my ne. Ale realisticky 

po posledních pár zápasech nás asi 

většina lidí vnímá jako jednoho z 

kandidátů na sestup. Osobně věřím, 

že máme dostatečně kvalitní tým na 

to, abychom byli schopni se vyhnout 

bojům o záchranu. 

  

 

 

U nás 

Jak zatím hodnotíte aktuální sezonu? 

 Je to přesně jako na houpačce, ale 

doufám, že už se to nezhoupne zpět ke 

špatným výsledkům. Po prvních třech 

zápasech, kdy jsme dostali jeden gól, 

mě ani ve snu nenapadlo, co nastane 

další zápasy.  

Právě, po nadějných prvních třech 

kolech přišla černá série. Za čtyři 

zápasy jste dostali 27 gólů! Čím si ten 

zlom vysvětlujete?  

Záludná otázka a nevím, jestli na ni 

někdo zná správnou odpověď. Asi po 

Vyšehradu (prohra 1:9) na nás padla 

nějaká deka a většina si vzpomněla na 

špatné jaro, které jsme měli. Tam se 

nám také přestalo dařit úplně všechno 

a u soupeřů to bylo naopak.  

Můžete to období více přiblížit? Co jste 

se snažili dělat, abyste špatné 

výsledky zvrátili?  

Po prvním utkání si řeknete: zápas 

blbec. Chtěli jsme to pustit rychle z 

hlavy a soustředit se na další, ale znovu 

přišel příděl. Pak už na to člověk 

samozřejmě nemůže nemyslet, a když 

dostaneme z prvního útoku gól, je pak 

psychika hrozná. Na spoustě z nás bylo 

vidět, jak moc to chceme zlomit, ale 

nedařily se základní věci a dělali jsme 

hrozně zbytečné a hloupé chyby. 



 

 

 

 

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/ 

O co jde?  

Každý tým má možnost zkrášlit hrazení hlavního hřiště koláží fotek. Tým, který 

dosáhne základní mety 30 000,- KČ zaslaných na transparentní účet č. 

2001203183/2010 získá 3 m plochy. Za každých dalších 10 000,- je plocha o jeden metr 

větší. (ročník 2006 nasbíral v prvním kole přes 80 000,- a získal plochu 8 m).  

Tisícovka za člena?  

Ano, pokud by každý člen přispěl částkou 1000,- až 2000,- KČ, téměř každý tým by 

získal banner a částka na transparentním účtu by se minimálně zdvojnásobila. Budeme 

tak zase o krok blíž k branickému snu.  

První kolo Týmové hry jsme spustili na podzim a bylo velmi úspěšné. Na transparentní 

účet bylo vybráno přes 340 000,- a sedm týmů ozdobilo bannery hrazení hlavního 

hřiště.  

Všem, kdo do toho s námi půjdou předem děkujeme a věříme, že překročíme 
částku vybranou v prvním kole. 

V sobotu 29. 9. 2018 proběhla v areálu klubová brigáda.   

Sraz pomocníků byl v 9:00 a všichni se s velkou chutí pustili do práce. I když účast 

nebyla tak velká jako na jaře, podařilo se nám udělat vše co jsme měli v plánu a 

náš areál je zase o něco hezčí. 

Všem, kdo přiložil ruku k dílu moc děkujeme. 

 

 



 

 


