
 

FC Slavoj Vyšehrad B 

Sobota  30.3.2019  od 10:15 



 

Vážení příznivci fotbalu, 

Vítáme Vás na 19. kole Pražské teplárenské přeboru.  

Dnes nás čeká zápas o šest bodů a všichni pevně věříme,  

že tentokrát body zůstanou doma. 

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

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky FC Slavoj Vyšehrad.  

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 

 

Úvodní slovo 



  

3   

FC Slavoj Vyšehrad 

Náš dnešní soupeř zahájil v zimním období spolupráci se Slavií Praha. 

Primárně tato spolupráce funguje na úrovni A týmu, jistě z toho však 

profituje i B tým. V dresu soupeře tak budeme moci vidět i bývalé 

mládežnické reprezentanty Krejdla nebo Beňa.  

Juniorka Vyšehradu má po posledním kole stejný počet bodů jako my a 

stejně tak v jarní části sezony na svém kontě dvě výhry a jednu prohru. 

Můžeme tedy očekávat vyrovnaný souboj. 

Náš dnešní 
soupeř 
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18.kolo  

 

                          

 

ABC Braník - Dukla JM 1:3 (1:1) 
Další utkání jara našim bohužel výsledkově nevyšlo. Dukla nám bohužel 
sebrala všechny body, ale prohrát jsme si nezasloužili. 

Sestava ABC Braník : Kudláček - Platil, Neveršil (74. Valta), Vybíral, Kodytek 
(60. Pechač) - Novák, Palko, Šebák, Dovhaniuk (60. Camara) - Trávník, 
Rapant (60. Šalanda).  
Trenér: Miroslav Jíra. 
Sestava Dukla JM: Řepa - Solař, Markuzi, Hudzieczek (46. Farkaš), Pelc - 
Vidlička (68. Janoušek) - Inneman (73. Konjevič), Petrák, Žampa (90. Verbík), 
Vrzal (88. Novák) - Kotlík.  
Trenér: Josef Světlík.  
Branky: 25. Trávník - 42. Markuzi, 47. Kotlík, 67. Vrzal.  
 
Miroslav Jíra (Braník): „Věděli jsme, kde je soupeř silný. Byli jsme na ně 
nachystaní. Vsadili jsme na rychlý přechod do útoku, z toho přišlo také 
zasloužené vedení. Dobře jsme bránili, zejména ve středním pásmu a 
soupeře do ničeho nepouštěli. Závěr poločasu se nám bohužel nevydařil a 
z ničeho jsme dovolili soupeři vyrovnat. Z první jejich akce jsme dostali 
druhý gól, pak i třetí. Obrovské šance měl Trávník a pak Vybíral. Kdyby jsme 
korigovali na 2:3, mohlo to vypadat jinak. Herně jsme určitě nezklamali, ale 
body nemáme.” 

Josef Světlík (Dukla JM): „První poločas se nám vůbec nevydařil. Braník na 
nás byl dobře nachystaný, my si s tím neuměli poradit. Druhý poločas už byl 
z naší strany mnohem lepší, odskočili jsme o dva góly a je škoda, že jsme 
nepřidali ještě další." 
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Tabulka 
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 Miroslav Siva – asistent A týmu mužů nám odpověděl na pár otázek: 

 

1. Jak se ti líbí na Braníku? 

Na Braníku jsem velmi spokojený. Potkal jsem tu super lidi, kteří chtějí pracovat 

a posouvat klub směrem dopředu. 

2. Jsi asistent trenéra, co tato pozice obnáší? 

S pozicí asistenta se stále sžívám. Je to moje první zkušenost s fotbalem z jiného 

úhlu pohledu než jako hráče. Překvapilo mě, jak velký je to rozdíl a kolik práce 

na pozadí to obnáší. Jako hráč jsem to kdysi bral jako samozřejmost, neviděl 

jsem všechnu tu přípravu za tím. Hlavním cílem je být podporou pro kluky, když 

by cokoliv potřebovali. Pomoct jim na hřišti i mimo hřiště. Podle domluvy s 

hlavním trenérem Mirkem Jírou si připravuji zadaná cvičení. Před zápasem 

mám na starosti rozcvičku, během něj sleduji, kdo a jak hraje, sbírám postřehy 

pro další práci, vedu nám statistiky zápasu. A patří k tomu samozřejmě i 

sledování zápasů soupeřů, kteří nás čekají. 

3. Co říkáš na fungování klubu jako celku? 

Velmi mile mě překvapilo, jak dobře klub funguje. Vedení si stále vytyčuje nové 

cíle, snaží se být ambiciózní a posouvat oddíl dopředu. Už jen počet 

mládežnických týmů plus týmy dospělých mužů a žen vypovídá o tom, jak velký 

klub ABC Braník je. Muselo to stát velké úsilí mnoha lidí, aby se dostali na tuto 

úroveň, a za to, co se jim podařilo vybudovat, mají můj velký respekt. Zároveň 

to ve mně vyvolává zodpovědnost vůči lidem v klubu a oddílu jako takovému. 

4. Jaké jsou tvé trenérské cíle? 

O mé osobní cíle mi nikdy nešlo. Fotbal je kolektivní sport.  Jde mi hlavně o to 

pomoci klukům, realizáku a oddílu zachránit přebor. To je cíl, na který se 

upínáme.         

  

  

 

 

Rozhovor: 

  Miroslav Siva 

 



 

 

 

 

Náš „B“ tým 

18. kolo Muži B – Olympia Radotín B   3:2 

(18.kolo ) 
Úvod zápasu patřil našim hráčům, kdy jsme soupeře zatlačili a hned ve 4 

minutě měl na hlavě vedoucí branku Habětín, ale brankář hostí nám zkazil 

radost. Ale i na druhé straně se několikrát předvedl náš brankář Matějka, 

který nás několikrát zachránil. ve 40. minutě dostal přihrávku za obranu od 

Jeřábka Petr Silovský a střelou k tyči překonal brankáře hostí. Hned za další 

minutu jsme si vytvořili další šanci, ale střelu Camary brankář vyrazil a 

Silovskému k dorážce chyběl kousek. Hosté o přestávce posílili sestavu o 2 

hráče z kádru A mužstva, což se projevilo na začátku druhé půle. Hosté byli 

častěji na míči, hrálo se více na naší polovině, ale výraznější šanci si 

nevytvořili. V 62. minutě obral Silovský o míč stopera a samostatný nájezd 

chladnokrevně uklidil k tyči - 2:0. Zápas se začal dramatizovat v 70. minutě, 

kdy byla proti nám přísně nařízena penalta za ruku, kterou hostující hráč 

bezpečně proměnil. To nás ale nezlomilo a v 76. minutě, po závaru před 

hostující brankou, dal svou 3. branku v utkání Petr Silovský. V 79. minutě 

jsme se dopustili faulu před naším pokutovým územím a nařízený trestný 

kop zahrál hostující hráč skvěle přes zeď a nedal našemu brankáři šanci. V 

87. minutě musel Řemenář stáhnout unikajícího útočníka a uviděl 

červenou kartu. V nastavení byl ještě přísně vyloučen po druhé žluté kartě 

Valta, ale závěrečný tlak hostí naše obrana zvládla a zaslouženě jsme 

porazili 3. tým tabulky.  

Zápas měl tempo a spoustu šancí i branek a musel diváky bavit. Vzhledem 

k tomu, že mužstva před námi nedokázali své zápasy vyhrát, dostali jsme 

se ze sestupových příček. Doufám, že nás toto vítězství nastartuje k dalším 

bodům, ale bez dřiny a týmového výkonu to nikdy nepůjde, proto musíme 

být pokorní a dále na sobě makat.                         Marek Bukovský       



  

 

            

        


