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Vážení příznivci fotbalu, 

Srdečně vás vítáme na 5. kole Pražské teplárenské přeboru. 

Dnešní zápas bude těžký, naši musí sebrat všechny síly a získat tři body,  

které jsou pro nás velice důležité. 

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

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky SK Uhelné Sklady. 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 Uhelné Sklady 

Uhelné Sklady mají po čtyřech kolech deset bodů a jsou na druhé příčce 

přeborové tabulky. 

1.kolo Královice - Uhelné Sklady  2:4 

2.kolo Uhelné Sklady – Hostivař  1:1 

3.kolo Vršovice – Uhelné sklady   0:2 

Poslední zápas s Duklou JM vyhráli 2:0 

 

Robert Hlavica po výhře nad Duklou JM: „Mě to bavilo, hráli jsme s 

chutí a v podstatě celý zápas udávali ráz hry. Škoda, že jsme nevyřešili 

další situace, pak mohl být výsledek i dominantnější. Poklona mančaftu.” 
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ROZHOVOR 

Dnes – Pavel Rezek 

v Dnes jsme vyzpovídali našeho 
hráče, který má novvou funkci 
v klubu Pavla Rezka – Rézu 
……………………………………………………… 
Jak bys pojmenoval svou novou 

funkci? 

Myslím, že manager týmů mužů je 

vystihující a správné pojmenování 

mé nové role v širším vedení ABC 

Braník. 

Budeš mít tedy nastarosti mužské 

týmy, co bude obsahem tvé práce? 

Po delším přemýšlení, co týmům 

mužů schází a čím bych mohl být na 

Braníku ještě nápomocen, jsem 

dospěl k názoru, že je to právě tato 

chybějící pozice v jinak velmi dobře 

fungujícím klubu. Po vzájemných 

jednáních s vedením ABC, konkrétně 

novým předsedou Matějem 

Mrázem, jsme zjistili, že máme na 

tuto věc hodně podobných názorů. 

Jelikož mi přirostlo prostředí a lidé 

zde na Ábíčku opravdu k srdci, 

nebylo moc o čem dál uvažovat. 

Prostě jsme si plácli na spolupráci ;-) 

Co bude vše obsahem mé práce 

nebudu vyjmenovávat, protože bych 

Vás asi nudil. 

 

Nicméně jen pár věcí pro představu: 

- spolupráce s vedením (předávání 

podnětů, jednání a koordinování 

komunikace s trenéry, kabinou, hráči) 

- spolupráce s trenéry A týmu, Juniorky a 

šéftrenérem mládeže (řešení jejich 

potřeb a problémů) 

- vyhledávání nových hráčů 

- řešení přestupů 

- odměňování hráčů ….. 

Patříš k těm nejzkušenějším hráčům, jak 

tě berou kluci v kabině? 

V kabině se doufám mezi mnou a kluky 

nic moc nezměnilo. Aspoň to tak zatím 

nepociťuji. A protože chci pořád ještě 

aktivně hrát, tak vzkaz pro ně: " budu 

stále Váš vlídný, hodný starší kamarád a 

spoluhráč Réza" :-) 

A poslední otázka: tip na dnešní 

výsledek? 

Tip na dnešní výsledek? Hrajeme s 

Uhelnými Sklady. V minulosti ve 

vzájemných zápasech padalo poměrně 

dost branek. Tentokrát tomu však 

nebude. Přestože Uhelné Sklady zatím v 

tomto ročníku neprohráli, my hostujícího 

trenéra pana Roberta Hlavicu (tímto ho 

zdravím) potěšíme pohledným fotbalem 

a vítězstvím 2:1 pro ABC Braník ;-) 
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Vyšehrad B - Braník 9:1 (4:1) 

Branky: 28. a 68. Doležal, 54. a 61. Heřman, 33. a 55. Hanzlík, 13. Shinjikashvili, 

43. Krivosheev, 80. Toman - 3. Novák. ŽK: 36. Šebák (Braník). ČK: 24. Ceccarelli 

(Braník). Rozhodčí: Chustecki - Tereba, Vojáček. Diváků: 40. 

Vyšehrad B: Babka (57. Štika) - Vacík, Macej (59. Jireček), Šlegl, Š. Klíma (59. 

Ratner) - Hanzlík, Krivosheev (88. Toman), Doležal, Pusch - Heřman, 

Shinjikashvili. Trenér: Jaroslav Klíma. 

Braník: Kudláček - Pechač, Neveršil, Platil, Kodytek (46. Beneš) - Mráz - 

Ceccarelli, Trávník, Šebák (46. Vasylčuk), Novák (82. Camara) - Vybíral. Trenér 

Petr Kotlín. 

Hlasy trenérů 

Jaroslav Klíma (Vyšehrad B): „Hezký výsledek. Vstoupili jsme přitom do 

utkání vlažně, na hřišti jen pochodovali a inkasovali první gól. Pak se ale 

nádherně trefil Sandro Shinjikashvili a začali jsme hrát fotbal, navíc 

Braník přišel již v první půli o vyloučeného hráče. Dokázali jsme si 

tentokrát nejen přesně přihrávat, ale i zakončovat akce. Díky tomu to 

tam tolikrát napadalo." 

Petr Kotlín (Braník): „Jednoznačná a velká ostuda pro nás. Připravovali 

jsme se na kombinační projev Vyšehradu, který umí své akce dotahovat 

až do konce, ale tři čtvrtiny zápasu jsme pak hráli v deseti bez 

vyloučeného hráče. Neřekl bych však, že šlo o vyloženě klíčový moment 

utkání, spíš velký zásah do něj. Každopádně domácí tým se dokázal 

prosadit svým herním projevem a my jsme už pak ve druhé půli nebyli 

schopní zachytávat jeho náběhy. Také jsme však měli několik velkých 

šancí, výsledek mohl být klidně 12:7.” 

Jak jsme hráli… 
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Tabulka   

Souhrn kola   

 

 



 

Zakončení sezóny 2017/2018 

 

18. kolo 



 

 

 


