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ÚVODNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ SLOVO 
PŘEDSEDY KLUBU PETRA SILOVSKÉHO

Vážení hráči, trenéři, rodiče, fanoušci a členové klubu,

I poslední může někdy znamenat první. Nyní je to mé
první poslední slovo a rád bych se s Vámi jako předseda,
ale hlavně jako Petr Silovský, rád rozloučil. 

Jsem hodně sebekritický a přirozeně Vás ovlivňuje i dění
okolo Vás. Dnes vím, že mé rozloučení mělo přijít před
půlrokem, když jsem odcházel do Liberce. Teď už to vím.
Paradoxně si věci uvědomíte, když Vám někdo nebo něco
nafackuje. Chtěl jsem pomoct, zcela dobrovolně a myslel
jsem si, že všechno zvládnu. Jak troufalé… Nevěděl jsem
nebo možná jsem si neuměl představit, co mě v Liberci
čeká. Ono dělat pozadí a servis fotbalu hodně vyčerpává
a já si to tento půlrok zdvojnásobil. Když se daří, daří se
i Vám a máte z toho radost, když se nedaří, trápíte se
tím. A bohužel se z mého pohledu tato půlsezona neda-
řila. Vždycky jsem dělal věci na 100% nebo vůbec a do-
dnes to neumím jinak. O to víc mě to samotného trápilo. 

Na Braníku jsem od 13 let a skoro tu samou dobu jsem
tady jako hráč, trenér i člen vedení působil. Když jsem se
stal v roce 2015 předsedou, byl to v mém věku extrém
ale splněný sen. V naší rodině najdete zastoupení snad
v každém fotbalovém povolání. Máme nebo jsme měli
fanoušky, hráče, trenéry, rozhodčí, správce a dva před-
sedy. Teď to bude už jen na mém strejdovi v Klánovicích. 

Bylo to v mém věku troufalé a ambiciózní ale s veškerou
úctou ke klubu, kterého si nesmírně vážím, a kterému
jsem chtěl odevzdat ze sebe maximum. Kdybych měl hod-
notit uplynulých 6 let, kdy jsem začal angažovat ve filoso-
fii klubu, jsem rád, že se nám podařilo vypracovat se
v mládežnickém fotbale do 15 let. Ať již kvantitativně, kva-
litativně nebo z hlediska trenérského obsazení. Na tomto
poli se povedlo nejvíce úspěchů. Odtržení od tělovýchovné
jednoty a samostatnost fotbalového klubu je věc, která tu
bude už naždy a já doufám, že ji každý budoucí předseda

a členové klubu ocení. Proto jsme to dělali. Z hlediska in-
vestic je asi největším počinem nové parkoviště a pravi-
delné drobné zvelebování šaten a areálu. Jsem vděčný za
to, že náš klub stmeluje lidi kolem sebe, že vytváří hod-
noty a že je pro mnohé druhým domovem. 

Mám za sebou půlrok v nové roli a nikdo neví, jak ta ka-
pitola, zvlášť ve fotbalovém životě, může být dlouhá.
Může skončit za den, za měsíc, za rok nebo za pět let. Co
ale vím je to, že chci žít jen jeden fotbalový život a u toho
zvládat i odpočívat. Možná je to úsměvné, ale úsměv je
právě to, co mi momentálně chybí. 

Na závěr bych chtěl poděkovat celé mojí rodině a přítel-
kyni Simoně, protože jsem v nich vždycky našel oporu,
radu i rozveselení. Osobní poděkování pak chci věnovat
mým dědům. Dědovi Standovi vděčím, že mě toho hodně
naučil, a že jsem s nim mohl ve fotbale tolik prožit a do-
ufám, že ještě prožiji. S dědou Honzou už bohužel žádný
další fotbalový zážitek prožit nemohu, a tak bych tě chtěl
dědo poprosit, kdybys na mě mohl ze shora dohlédout…

Davidovi, Lence, Ivaně, Petrům a Martinovi děkuji za to,
že jste byli vždycky skvělí a chápaví kolegové. Matějovi
Mrázovi, mému nástupci, přeji empatii, rozhodnost,
hodně energie a hlavně, aby z toho měl radost. Doufám,
že jsem mým předchůdcům p. Volfovi a p. Maděrovi dělal
alespoň trochu dobré jméno a mají radost z věcí, které
se podařily a málo vrásek z těch nepovedených. 

Přeji Vám všem krásné léto, načerpejte síly a buďte
v nové sezoně ještě lepší než jste byli v té předchozí.

Musím se toho ještě hodně naučit a Braníku děkuji, že
byl mým učitelem. 

Naviděnou.
Petr Silovský
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FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA

Martin Hejno 
Hlavní trenér

Filip Bednařík
Trenér

Filip Jozič 
Trenér

Martin Hejno Filip Krhut Michael Lukič

Lenka Dömeová 
Trenér

Jsem rád, že naše branická školička funguje velmi stabilně bez větších problému. Pro mě jako vedoucího trenéra této
školičky je velmi příjemné, když stále přibývají další a další děti, které mají zájem o fotbalovou školičku právě v našem
klubu. Tento ročník byl specifický v tom, že už i naše školička sehrála modelové utkání například se Spartou či Slivencem. 

Martin Hejno

Fotbalový kroužek využívají kluci především
k tomu, aby užili odpoledne ke sportování a pro-
cvičili se ve fotbalových dovednostech. Velice po-
zitivně můžu hodnotit a jsem velice rád, že kluci
z kroužku doplňují naše kategorie při zápasech
a jsou přínosem v zápasech. Chtěl bych všechny
kluky z kroužku velice pochválit a doufám, že se
počty hráčů v kroužku budou nadále zvyšovat.

Martin Hejno

FOTBALOVÝ KROUŽEK



DÍVČÍ PŘÍPRAVKA

Aneta Palková 
Hlavní trenérka

Radka Ployharová 
Trenérka

Martin Kvasnička 
Vedoucí

Horní řada: Simona Necidová, Tereza Zamykalová, Barbora Jandusová, Anna Dietlová, Miroslava Hejduková, 
Šarlota Junová, Radka Ployharová. Dolní řada: Tereza Plšková, Aneta Emma Hromadová, Kamila Vašíčková, 
Aneta Palková, Amálie Dvořáčková, Anna Michněvičová, Kateřina Šašková. Nejsou na fotce: Eliška Dastychová, 
Terezie Šleglová, Valdemara Kavinová, Agáta Stará, Karolína Škubalová, Linda Malířská, Tereza Křenková, Hana Křenková

SHRNUTÍ SEZÓNY: Sezóna 2017/2018 byla u dívčí přípravky historicky první. Dívky se nejdříve v první polovině se-
zóny seznamovaly s fotbalem všeobecně. V druhé si zahrály i první zápasy, kde si poprvé zkusily jak chutná vítězství
nebo prohra. V kombinaci se staršími hráčkami, které už trénují se žákyněmi, jsme se zúčastnily i soutěže starších pří-
pravek dívek, která pro nás byla velmi těžká z důvodu větších věkových rozdílů. Na turnajích holky vždy nechaly vše
a sbíraly cenné zkušenosti, které v budoucnu určitě využijí. Sezónu hodnotím kladně především v tom, že se neustále
rozrůstáme a můžeme se tak věnovat více novým věcem.

Aneta Palková
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Jan Šabacký 
Hlavní trenér

Marek Šula 
Trenér

Renata Chomoutová 
Vedoucí

Horní řada: Matěj Starý, Timon Bauer, Václav Špác, Jan Trpišovský, Adam Čihák, Max Vodecký, Tomáš Jan Opatrný,
Tomáš Kočí. Dolní řada: Matěj Řach, Hugo Gajdošík (odešel), Matouš Paťorek, Ondřej Šťastný, Miroslav Makrlík, 
Michal Bumba, Tobiáš Mrázek, ---, Antonín Stolz. Na fotce chybí: Vojtěch Seifert, Tadeáš Vošahlík, Adam Sihelík, Vojtěch
Lapčík, Michael Gagne-Hall, Tomáš Štěpánek, Filip Svoboda, Kristián Koubek, Matyáš Lapáček, Jakub Doležal

SHRNUTÍ SEZÓNY: První sezónu ročníku 2011 nakonec můžeme hodnotit převážně kladně. Netajíme se tím, že se-
zónu provázelo pár problémů, kdy jsme museli shánět nové trenéry, ale nakonec se vše vyřešilo a ustálil se jak trenér-
ský, tak i hráčský tým. Ze začátku jsme bojovali s tréninkovou docházkou, která se začala zlepšovat v zimní části se-
zóny a momentálně je téměř bez problémů. U kluků jsme pracovali na pohyblivosti, ovládání míče a všeobecné spor-
tovní průpravě. Myslím, že jsme vytvořili další zajímavý ročník pro naše ABC a doufám, že trenér, který ročník 2011 od
nás přebírá, bude spokojený s tím, co jsme hráče naučili.

PŘEDPŘÍPRAVKA
ROČNÍK 2011
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Jan Šabacký 
Hlavní trenér

David Jančík 
Trenér

Jiří Prokop 
Trenér

Renata Chomoutová 
Vedoucí

Horní řada: trenér David Jančík, Šimon Švarc, Oliver Šimon, Šimon Lipský, Renata Chomoutová, Matyáš Polák, 
Martin Latka, Sebastian Šnýdr, trenér Jiří Prokop. Prostřední řada: Tomáš Frýdecký, Jan Kerbach, Šimon Němeček,
Šimon Hádek, Adam Náhlovský, Alex Lokvenc. Dolní řada: Sebastian Hansen, Štěpán Matějka, Nicolas Severe, 
Tadeáš Vošahlík, Dominik Šlais, trenér Jan Šabacký, Vojtěch Seifert, Richard Vodrážka, Filip St. Germain, Jan Stolz,
Josef Milec. Na fotce chybí: Odřej Šitina, Tobiáš Boháček a Adam Belda 

SHRNUTÍ SEZÓNY: První soutěžní sezóna naší U8 probíhala nadstandartně. Ukázalo se, že jsme minulý rok zvolili
správnou cestu pro rozvoj našich hráčů. Herně jsme v soutěži Elite vyčnívali, proto jsme i v druhé polovině fotbalového
roku začali více shánět přátelské utkání proti nejlepším týmům v Praze, kterým jsme byli někdy i více než vyrovnaným
soupeřem. Tato možnost nám dovolila posílat i dovednostně slabší hráče na zápasy Elite a někteří z nich, vystřelili raketo-
vou rychlostí nahoru. Nebojím se říci, že jsme vytvořili silný a do budoucna velmi zajímavý tým. Klukům patří obrovská
pochvala za předvedené výkony.

Jan Šabacký

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA U8
ROČNÍK 2010
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Jan Kokštejn 
Hlavní trenér

Michael Belda 
Trenér

Filip Jozič 
Trenér

Pavel Rezek
Trenér

Horní řada: Boháček Jakub, Kolář Vincent, Belžík Václav, Policar Lukáš, Polívka Ondřej, Kalát Dominik, Koppl Hugo, Měcháček,
Tobiáš, Rezek Jakub, Sattar Daniel. Prostřední řada: Joza Filip as., Mařák Max, Vacek Matyáš, Kuřil Adam, Paťorek Tobiáš,
Boháček Tobiáš, Cvrček Gabriel, Martínek Jakub, Stašek Robin, Belda Michael as. Spodní řada: Vrzák František, Gajda Petr,
Břešťal Michal, Kurec David, Kokštejn Jan tr., Brožek František, Polák Sebastian, Dmitrijev Richard, Bareš František

SHRNUTÍ SEZÓNY: Sezóna 2017/2018 je naše poslední v mladších přípravkách. Tudíž náš jeden z mnoha úkolů bylo
kluky ke konci sezóny připravit na systém hry 5+1. Kupodivu se toto ukázalo, jako jeden z nejméně problémových úkolů.
Celý tento rok jsme se snažili po příchodu devíti hráčů stmelit kolektiv a kluky krapet více poznat. Trénovat osmileté fot-
balisty není pouze o tom je naučit kličku a kopat do míče. Je potřeba ke každému přistupovat jednotlivě a poznat je blíže,
jako individuality a osobnosti. Samozřejmě byli dny i týdny, kde to bylo opravdu perné a fotbal někdy nedával smysl a vše
se nám vzdalovalo. Mluvím především o zimním období. Nicméně pokud bych měl zhodnotit celou naší sezonu kom-
plexně, tak jsem spokojený. Bohužel se nám nepodařilo vše na co jsme sáhli a pár rozhodnutí by bylo asi jinak, ale takový
je již život a nemá cenu se k tomu vracet. Naše práce se především zaměřovala na slabiny: první dotek do pohybu, rychlé
řešení situace po zisku míče, napadání soupeře po ztrátě a hlavně pohyb do volných prostorů bez míče. Podařilo se nám
výrazně zlepšit hru 1na1, 2na1, roztahování hry po zisku míče a zakončení ze střední vzdálenosti. Snažíme se již také
krok po kroku zvedat intenzitu v trénincích a hodně mluvit na kluky otevřenými otázkami, aby byla zpětná vazba. Kluci si
určitě zaslouží pochvalu a poděkování za snahu a odvedenou práci. Také bych rád i touto cestou poděkoval rodičům, kteří
uvěřili v naší práci a maximálně nás podporovali. V neposlední řadě jsem velmi spokojený s celým realizačním týmem Mi-
chalem a Pavlem, kde jsou vidět velké posuny v trénincích. Doufám, že u trénování zůstanou a budou rozvíjet malé talenty
ať už po fotbalové stránce, ale hlavně po lidské. Jan Kokštejn

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA U9
ROČNÍK 2009
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Radim Hocek 
Hlavní trenér

Marek Pilík 
Trenér

Roman Stejskal 
Trenér

Dita Kvasničková
Vedoucí

Horní řada: Marek Pilík trenér, Nedvídek Jan, Gabriel Ronaldo, Pázstor Patrik, Beňo Patrik, Hrudník Matěj, Zada Matěj,
Michněvič Ivan, Kopp Daniel, Dastych Matěj, Albrech Kryštof, Dita Kvasničková vedoucí. Dolní řada: Kvasnička Tomáš,
Ondřej Mynář(odešel), Kácl Pavel, Krása David, Procházka Adam, Tůma Samuel, Jahoda Štěpán, Hora Tomáš, 
Vondra Denis. Na fotce chybí: Sobota Oto, Pilík Adam, Roberts Joshua, Verner Matěj

SHRNUTÍ SEZÓNY: Letošní sezónu jsme zahájili soustředěním v Ústí nad Orlicí, kde jsme se hlavně připravovali na
hru 5+1, ale také jsme zamakali na kondici. Všichni kluci to perfektně zvládli. Dalším úkolem v nové sezóně bylo seznámit
rodiče a kluky se spirální stabilizací páteře pomocí metody doktora Smíška. Tato metoda má veliké využití jak ve sportu,
tak i v běžném životě a proto v ní budeme nadále pokračovat. V neposlední řadě jsme se zaměřili na motivaci kluků do
tréninku a zápasů, která jim, podle našeho názoru, chyběla. V jarní sezoně se zdá, že naše snaha byla do jisté míry
úspěšná. Také se nám podařilo posílit tým o několik pracovitých hráčů, kteří hned zapadli skvěle do týmu. Příští rok nás
čeká příprava na větší hřiště 7+1 a také na žákovskou ligu, proto přeji klukům krásné prázdniny, aby si odpočinuli a na-
brali síly do dalších bojů.

Radim Hocek

STARŠÍ PŘÍPRAVKA U10 
ROČNÍK 2008
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Martin Hauft 
Hlavní trenér

Michal Vinš 
Trenér

Jan Novotný 
Trenér

Petr Silovský 
Trenér

Lenka Dömeová 
Vedoucí

Horní řada: Martin Obst, Ondřej Miláček, Tobias Wurm von Sterndorff, Václav Červenka, Štěpán Švancar, Tomáš Linha,
Jiří Kruliš, Martin Vrána (odešel). Prostřední řada: Michal Vinš, trenér Michal Vinš, Marek Rakušan, Matouš Švarc (odešel),
Ondřej Smolaga, Dmytro Sup, Matyáš Kraus (odešel), Michael Aberle, Adam Bříza, František Sýkora, trenér Petr Silovský.
Dolní řada: Emil Döme, David Pernička, Jonáš Hocek, hl.trenér Martin Hauft, vedoucí Lenka Dömeová, 
Vojtěch Červenka, David Šobáň, Antonín Pomahač

SHRNUTÍ SEZÓNY: Do sezony jsme v létě 2017 vstupovali jako nejstarší přípravka. Hlavním cílem pro nás tedy bylo
zlepšování herních činností potřebných pro rozvoj kombinační hry. Věnovali jsme se cvičením a hrám, ve kterých museli
spolupracovat minimálně dva hráči a postupně jsme přecházeli k utkáním na velké hřiště (7+1). Snažili jsme se domlou-
vat co nejvíce přátelských zápasů alespoň na hřišti 6+1 a podařilo se nám takto odehrát i několik mistrovských utkání,
kdy jsme se domluvili s trenéry našich soupeřů. Celý tým udělal jednoznačně velký pokrok. Co se týká jednotlivých zá-
pasů, byly takové, ve kterých se nám herně ani výsledkově moc nedařilo, ale i takové, které jsme zvládli na jedničku
a mnohokrát jsme soupeře zvládli přehrát hrou, kterou jsme se na trénincích snažili klukům vštípit. Za celou sezonu
musím poděkovat všem, co se na chodu týmu podíleli. V první řadě jsou to rodiče, kteří kluky vozili na tréninky i zápasy
a za kluky vždy stáli a podporovali je. Dále musím složit poklonu vedoucí týmu Lence Dömeové, která se vždy velmi peč-
livě starala o organizační věci a pokaždé byla při ruce. Na závěr mohu za celý realizační tým říci, že věří, že kluci jsou do
žáků připraveni a všichni jim přejeme ať se jim v dalších letech daří. Martin Hauft

STARŠÍ PŘÍPRAVKA U11 
ROČNÍK 2007



Martin Hejno 
Hlavní trenér

Jiří Žák 
Trenér

Filip Bednařík 
Trenér

Aleš Kozubek
Vedoucí

Horní řada: Michael Žůrek, Jakub Dobrý, Jan Fuchs, Patrik Pelc, Adam Busek, Roko Munitič, Kevin Kunc, Matěj Strnad,
Vojtěch Pavlík, Kryštof Janů. Prostřední řada: Daniel Frank, Kryštof Kunášek, Vojtěch Vokoun, Filip Hejduk, 
Ondřej Pavlík, Aleš Kundrát. Dolní řada: Kryštof Brůžek, Jan Šimák, Zapletal(odešel), Matěj Kozubek, Sebastian Žák,
Jakub Kacian, Michele Cilenti, Dušan Novotný. Na fotce chybí: Jan Žáček, Martin Heřmánek, Filip Adamec

SHRNUTÍ SEZÓNY: Jsem velmi rád, že jsme si mohli zahrát ligu žáků a myslím, že si kluci vedli velmi dobře. Jsem si
jist, že kluci udělali velký pokrok v herních činnostech a nasbírali velmi cenné zkušenosti. V závěru mého působení u roč-
níku 2006 mohu říci, že jsem spokojený s tím, jak kluci přistupují k tréninkům či zápasům. S klidným svědomím mohu říci,
že předávám ročník, který má velký potenciál a věřím, že pokud budou kluci na sobě i nadále pracovat, tak jak pracují,
může každý z nich potenciál naplnit. Chtěl bych dále poděkovat celému mému realizačnímu týmu, který mě podporoval
a pomáhal mi po celou dobu vedení ročníku 2006.

Martin Hejno

MLADŠÍ ŽÁCI U12 
ROČNÍK 2006

13



14

Petr Hejduk 
Hlavní trenér

Milan Šonka 
Trenér

Petr Váňa 
Trenér

Jiří Řemenář 
Trenér

David Hejduk 
Vedoucí

Horní řada: Jeremi Ignasiak, Jan Řeřicha, Vít Buřil, Tomáš Janda, Adam Hucl, Albert Kotlín, David Moravec, Luka Ward,
Oliver Králík, David Pecháček (C), Jan Mészáros. Střední řada: asistent Jiří Řemenář, asistent Petr Váňa, Jakub Heger,
Marek Pilík, Nikola Stamenovič, Šimon Weber, Ivan Karpov, Vojtěch Šťastný, Zachary Parpel, hlavní trenér Petr Hejduk,
asistent Milan Šonka. Dolní řada: Štěpán Lehovec, Petr Váňa, Jan Soukup, Nicolai Demeaniuc, Filip Šindler,
Petr Hejduk, Patrik Šonka, Lukáš Ventura, Filip Benda

SHRNUTÍ SEZÓNY: Touto sezonou jsme poprvé v historii vstoupili do ligy mladších žáků. Všichni jsme byli moc rádi,
protože kvalita našeho týmu je veliká a byla by velká škoda se neměřit každý víkend s těmi nejlepšími žákovskými
týmy v Čechách. Klukům tato sezóna dala opravdu hodně. V lize jsme skončili na krásném 5. místě. Také jsme odehráli
krásný turnaj v Itálii – Venezia cup. Do vyřazovacích bojů jsme postoupili z 1. místa ve skupině, ale druhý den jsme měli
smůlu a vypadli jsme hned ve čtvrtfinále po jedné střele na branku za celý zápas. Tento rok jsme si jako realizační tým
dali za úkol najít pro každého hráče v týmu jeden nebo dva posty na velké hřiště. Úkol jsme si splnili a těšíme se na
příští sezónu. Příští sezonou vstupujeme na velký fotbal 10+1. Všem v ABC za ročník U13 přeji krásnou dovolenou
a v příští sezóně všem trenérům přeji co nejméně zraněných hráčů a co největší klid na svou trenérskou práci.

Petr Hejduk

MLADŠÍ ŽÁCI U13 
ROČNÍK 2005



Michael Lukič 
Hlavní trenér

Michal Kůstka 
Trenér

Václav Mesko 
Trenér

Barbora Jarošová
Vedoucí

Horní řada: trenér Kůstka Michal, trenér Mesko Václav, Stupka Martin, Hendrich Jan, Candra Pavel, Lenert Vojtěch,
Bergmann Lukáš, Dvořák, Adam, Mesko Václav, Karpíšek Jakub, Brada Martin, hlavní trenér Michael Lukič.
Prostřední řada: Viktora Pavel, Čemus Kdyštof, Chlupek Matěj (skončil), Liška Jakub, Dorazil Vojtěch, 
Novotný Matěj (už není), Balátě Adam, Kotrch Václav, Lukavec Tomáš, Lukavec Michal, Lesnichiy Herman, 
Stasynets Andrej (skončil). Spodní řada: Veselý Karel, Kůstka Matěj, Dyk Vojtěch, Mitterwald Matyáš, Sládek Ondřej, 
Müller Tomáš, Huth Ondřej, Včelák Antonín, Vodička Jakub, Průcha Adam, Szántó Martin 

SHRNUTÍ SEZÓNY: Rok, kdy ABC Braník vstoupil do České divize žáků a náš tým do toho musel skočit po hlavě. Kluci
se na jednu stranu radovali, že budou mít možnost hrát tak vysokou soutěž, na druhou stranu se jistě i obávali náročněj-
ších soupeřů. Navíc bylo nutné se v soutěži udržet pro další, po nich nastupující, ročníky. Nebylo to vůbec snadné, ale na-
konec se to jak U14 tak U15 podařilo. Všichni hráči si zaslouží pochvalu za zlepšení, za bojovnost i za pevné nervy, že vše-
chen ten tlak zvládli a nakonec ho dokázali i využít ve svůj prospěch. Díky patří také trenérům, kteří se tuto sezónu s hráči
U15 a U14 loučí. Vědí, že je s klidným svědomím mohou poslat dál.

Michael Lukič

STARŠÍ ŽÁCI U14/U15 
ROČNÍK 2004/2003
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Simona Necidová 
Hlavní trenérka

Daniel Stibůrek 
Trenér

Aneta Palková 
Trenérka

Martin Kvasnička 
Vedoucí

Horní řada: Jindrová Martina, Doležalová Kamila, Němcová Adéla, Altmanová Hana, Maršálková Tereza, 
Ruterlová Michaela, Špinarová Johana, Váňová Nikola, Hrubá Denisa. Prostřední řada: vedoucí Martin Kvasnička,
Krajčová Tereza, Stehlíková Hana, Urbancová Eliška, Dlouhá Diana, Folprechtová Anna, Staňková Kateřina, 
Truongová Iva, trenér Stibůrek Dan. Dolní řada: Žežulková Adéla, Kopfová Anna Marie, Kvasničková Agáta, 
Trefilová Lucka,hl.trenérka Necidová Simona, trenérka Palková Aneta, Rychnovská Dorota, Stibůrková Aneta,
Fischerová Barbora, Hejduková Miroslava. Na fotce chybí: Beranová Nikola, Jančáková Julie, Kohoutová Natálie,
Myslíková Hana, Pokorná Erika, Reiglová Nicole, Sejtková Eliška, Tompichová Denisa, Huynhová Zuzana

SHRNUTÍ SEZÓNY: Uplynulou sezónu 2017/2018 hodnotím velice pozitivně. Do týmu jsme průběžně zapojily nové
tváře – trenéra Dana Stibůrka, který se své role ujal velice zodpovědně a pomohl v dalším rozvoji našeho týmu,
a mnoho nových hráček. Početně jsme rozšířily kategorii žákyň natolik, že od nové sezóny 2018/19 můžeme vytvořit
další kategorii – dorostenky. Čímž jsme si splnily náš dílčí cíl. Všechny hráčky se zlepšují neskutečnou rychlostí a tvoří
společně dobrou partu, která je ozdobou našeho týmu. Oproti minulé sezóně jsme se z poslední příčky 2. ligy starších
žákyň vyšplhaly až na druhé místo v tabulce. Je to zejména tím, že jsme si již zvykly nastupovat proti starším holkám,
vyrovnaly jsme se jim v bojovnosti a hlavně je začaly přehrávat fotbalovými dovednostmi jako jsou kličky, přihrávky
a střelba. Věřím, že naše společné úsilí bude pokračovat dál. A i nadále se budeme všichni zlepšovat, vyhrávat, prohrá-
vat, ale hlavně se všichni fotbalem bavit. Simona Necidová

DÍVKY 
ŽÁKYNĚ
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Adrian Ševčík 
Hlavní trenér

Marek Juska 
Trenér (již u týmu není) 

Pavel Mařík 
Vedoucí

Horní řada: Felix Duron, Vojtěch Kubata, Jakub Macho, Daniel Srba, Václav Velebil, Jaromír Zika, Adam Branžovský. 
Dolní řada: Patrik Matoušek, Filip Kouba, Jan Přibyl, Jakub Buchta, Artur Fryš, Lukáš Kejha, David Pěchota. 
Prostřední řada: Marek Juska – trenér, Roman Bentsa, Karel Mařík, Tadeáš Novák, Jáchym Zvelebil, 
Pavel Mařík – vedoucí. Na fotce chybí: Adrian Ševčík – trenér, Martin Žůrek, Matěj Štofl 

SHRNUTÍ SEZÓNY: Po úspěšné poslední sezóně v žákovských kategoriích, kterou jsme zakončili titulem Přeborníka
Prahy, nás čekala těžká zkouška v podobě přechodu do kategorie dorostenecké. V sezóně 2017-18 jsme hráli Pražský
Přebor mladšího dorostu a protože náš tým je tvořen převážně ročníkem 2002, tedy tím mladším v této kategorii, měli
jsme pro tuto sezónu jako hlavní cíl pohybovat se v klidném středu tabulky a vyhnout se starostem spojeným s bojem
o udržení. Sezónu jsme začali pod vedením trenéra Marka Jusky přípravou v srpnu na domácím hřišti a na ní navazujícím
soustředěním na tradičním místě v Ústí nad Orlicí. Vstup do podzimní části soutěže se nám nevydařil, zejména proto že
jsme se v úvodních kolech utkali s hlavními favority. Během podzimu jsme se ale adaptovali na dorostenecký fotbal a díky
kvalitní práci v trénincích jsme podzim zakončili ve středu tabulky. Zimní příprava se nám příliš nevyvedla. Zejména kvůli
několika dlouhodobým zdravotním problémům a skutečnosti, že řada našich hráčů během podzimu a v zimě ukončila čin-
nost. Sehráli jsme 6 přátelských zápasů, z toho sice 5 vítězných, často ale v improvizované sestavě. Navíc těsně před za-
čátkem jara ukončil svoji činnost v Braníku trenér Juska. Tým přebral nový trenér Adrián Ševčík, který měl a seznámení
s hráči týden do prvního mistráku. Této nelehké role se ale zhostil na jedničku, tým se mu podařilo namotivovat a vtisk-
nout mu vlastní pohled na fotbal. Úvodní jarní výhra a trochu nečekaná výhra nás nakopla a ve vyrovnané soutěži se nám
podařilo posunout se na vyšší příčky v tabulce. Prvních 8 jarních kol jsme neprohráli a co je možná ještě důležitější,
v mnoha zápasech jsme předváděli kvalitní a pohledný fotbal. Pavel Mařík

MLADŠÍ DOROST 
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Jan Vávra 
Hlavní trenér

Michal Vala 
Trenér

Horní řada: asistent trenéra Vala Michal, Řemenář Jiří, Baltič Štefan, Špelda Jiří, Vilkner Ondřej, Vodička Martin,
Procházka Petr, Kovalchuk Lubomír, Hlavní trenér Jan Vávra. Dolní řada: Kubata Karel, Hour Zdeněk, Jozič Filip, 
Čihák Filip, Šťastný Filip, Mykulets Kolja, Paleček Adam

SHRNUTÍ SEZÓNY: Začátek sezóny nevypadal úplně růžově, když v letní přípravě začalo 8 hráčů a z toho 2 bran-
káři. Ale nějak jsme se s tím poprali a teď 2 kola před koncem sezóny víme, že budeme nejhůř na 4.místě v tabulce, což
považujeme za úspěch. S 36 body už po odečtení 6 bodů musíme uznat, že kluci jak na trénincích tak na hřišti makali.
Také musíme poděkovat mladšímu dorostu i starším žákům za doplnění kádru na mistrovská utkání. Závěrem hodno-
cení chceme jen konstatovat, že tato sezóna se Staršímu Dorostu oproti loňskému roku povedla i přes to, že kádr je
hodně úzký a pořad byl doplňovaný z mladších ročníků. 

Děkujeme za vše trenéři SD

STARŠÍ DOROST 
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Radim Štvrtňa 
Trenér

Marek Juska 
Trenér

Simona Necidová
Trenérka

Daniel Stibůrek 
Trenér

Ivana Červenková
Vedoucí

Horní řada: Lucie jedličková, Eliška Stará, Karolína Jarolímková, Tereza Zrůbková, Renata Reichmanová, Lucie Florková,
Martina Folprechtová, Wendy Šimůnková, Kristýna Jarolímková, Denisa Martínková. Dolní řada: Kateřina Stará, 
Petra Průchová, Nikoleta Mernyová, Markéta Wolfová, Aneta Palková, trenér Radim Štvrtňa, Lucie Štvrtňová,
Ivana Červenková, Veronika Juráková. Na fotce chybí: Andrea Budošová, Renáta Grinová, Adéla Hrubá, 
Tereza Kalašová, Květa Kučerová, Natalie Svitáková, Karolína Přibylová, Karolína Vopičková 

SHRNUTÍ SEZÓNY: Před, pro Braník premiérovém, začátkem české druhé nejvyšší ženské fotbalové soutěže vyvstá-
valo mnoho otázek. Jaká bude výkonnost soupeřek? Budeme hrát o setrvání v 2. lize? Podaří se nám projít soutěží bez
vážnějších komplikací? Tyto i další otázky nám během sezóny byly zodpovězeny a hlavně, všichni jsme získali mnoho
zkušeností. Soutěž byla relativně vyrovnaná. O našem úspěchu či neúspěchu nakonec rozhodovaly poslední dva zápasy
základní části. V těch jsme museli bezpodmínečně zvítězit, abychom se probojovali do poklidné postupové skupiny.
Dámy oba zápasy zvládly na jedničku. V nadstavbové části jsme se snažili hrát kombinační fotbal s moderními prvky
navzdory soupeřkám, které povětšinou praktikují jednoduchý, leč mnohdy účinný, nakopávaný fotbal. Dokázali jsme si,
že naše hra funguje a je zábavná pro nás i diváky. I přes mnohé veletoče v týmu považuji uplynulou sezónu za velmi vy-
dařenou. Ukázalo se, že jsme nejen hodni této soutěže, ale jsme schopni se dále zlepšovat. A kdo ví … možná … jednou …

Daniel Stibůrek

ŽENY 
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Marek Bukovský
Hlavní trenér

Petr Kotlín 
Trenér

Martin Vališ 
Trenér

Tomáš Konečný 
Vedoucí

Horní řada: Kyselka Jakub, Konečný Tomáš, Macho Šimon, Camara Mohamed, Islam (odešel), Louč Petr. Prostřední řada:
trenér Martin Vališ, Nehasil Tomáš, Silovský Petr, Kudláček Jan, Tsonev Georgi, Vasylčuk Dmitrij, trenér Marek Bukovský.
Dolní řada: Rezek Petr, Král Petr, Šebák Marek, Kryštof Štěpán, Mácha Michael (odešel), Jindřich Aleš. Na fotce chybí:
Habětín Jan ,Novotný Jan, Konta Pavel, Pýcha Jakub, Pilík Marek, Nikel Miroslav, Tóth Marcel, Záhorský Jan, Vala Michal.

SHRNUTÍ SEZÓNY: V půlce července jsme začali přípravu. Ta pokračovala pro obě mužstva mužů soustředěním,
které bylo pozitivní pro nabírání fyzické kondice, odehrání zápasů a vytvoření skvělé party. Myslím, že to byl základ pro
úspěšnou sezónu. Po podzimní části jsme byli na třetím místě za suverénním mužstvem Kyjí a Tempem, které před
námi bylo pouze o bod. Naše bilance činila 7 vítězství, 5 remíz a jedinou porážku. Na našem kontě bylo 26 bodů. Nyní,
po předposledním kole máme 51 bodů a jsme na postupovém 2. místě. Myslím, že zaslouženě, protože mužstvo si
zvyklo na fyzicky náročnou hru, kterou po nich chci, podávali jsme vyrovnané výkony, hráli ofenzivní fotbal se spoustou
gólů. Naše mužstvo vstřelilo 97 branek, což je nejvíc v soutěži a i když jsme jich 49 obdrželi, je to jen odrazem toho, že
chceme v každém utkání hrát ofenzivně. Ale v příští sezóně na tom zapracujeme. Jsem rád, že někteří hráči, kteří začí-
nali v B mužstvu, se svým výkonem propracovali do A mužstva a také mě těší, že se daří do mužstva zapracovat naše
dorostence, kteří dostávají v B mužích šanci. Chci poděkovat všem hráčům za přístup k celé sezóně a doufám, že se
jako mužstvo budeme zlepšovat i nadále. Marek Bukovský

MUŽI B 



Petr Kotlín 
Hlavní trenér

Marek Bukovský
Trenér

Martin Vališ 
Trenér

Jaroslav Mráz 
Vedoucí

MUŽI A 
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SHRNUTÍ SEZÓNY: Start se nám povedl velmi dobře vysokou výhrou v Dolních Chabrech, kam jsme přijeli s velikým
respektem. V devátém kole jsme dokonce byli přímým účastníkem souboje o první místo, doma s Třeboradicemi. Zápas
jsme prohráli 2:3, ale určitě jsme v něm nezklamali. Celkové 4. místo po podzimní části, se ziskem 25 bodů se dá hodnotit
při náročnosti letošní sezóny jako úspěšné. Po celou podzimní část nám velice spolehlivě fungovala defenziva a to jako
celek, kdy jsme byli mezi třemi týmy s nejmenším počtem inkasovaných branek a mezi nejlepšími co se vstřelených týče.
Hlavním naším nedostatkem bylo zvládání domácích utkání, kde jsme skončili v dolní polovině tabulky. Velké díky patří
Márovi Bukovskému, který se při mém zranění staral poslední 4 týdny o oba naše týmy mužů. V zimní pauze se povedlo
rozšířit realizační tým o velmi kvalitního trenéra Petra Kotlína. V tomto období jsem v klubu začal pomáhat i v jiné pozici,
což se ukázalo jako špatná volba. Dvě takto důležité věci se na 100% dělat nedají. Po jarním utkání s Újezdem nad Lesy
jsme došli k závěru, že tým potřebuje nový impuls a maximální péči v podobě nástupu Petra Kotlína na pozici hlavního
trenéra. Jsem velice hrdý na to, že jsem mohl 2 roky být součástí takového týmu a velice smutný, že jsem podepsaný nad
sestupovými starostmi. Děkuji trenérům i hráčům, že to zvládli a přebor zde bude i v další sezóně. Martin Vališ

Vstup do jarní sezony nebyl povedený, po úvodní porážce s týmem Dolních Chaber se podařilo bodovat až ve čtvrtém
kole nerozhodným zápasem s Tempem, po kterém následovala vysoká výhra na Uhelných Skladech. Místo vzestup-
ných výkonů jsme odehráli nepovedené utkání s Újezdem a postupně se dostávali do velké psychické nepohody, kdy
každý další zápas nabýval na důležitosti. I přes některé dobré výkony a touze všech to co nejdříve změnit, jsme hráli
o záchranu až do posledního kola, což se nakonec i s ohledem na ostatní výsledky podařilo. Věřím, že kvalita kádru má
na mnohem lepší výsledky a postavení v tabulce. To je také zároveň náš cíl v příští sezoně. Petr Kotlín

Horní řada: Mohamed Camara, Petr Louč, Jakub Pekárek, Michael Zelenka, Islam (odešel), Matěj Mráz, Georgi Tsonev,
Tomáš Pechač. Prostřední řada: trenér Martin Vališ, Jan Habětín, Marek Vybíral, Vladimir Kodytek, Jan Kudláček,
Luboš Neveršil, Vasylčuk Dmitrij, trenér Marek Bukovský. Dolní řada: Rezek Petr, Adam Trávník, Milan Cvrček, 
Štěpán Kryštof, Mácha Michael (odešel), Lukáš Novák. Na fotce chybí: Michal Šalanda, Tomáš Pechar, Karel Kubata,
Adam Paleček, Marek Šebák, Tomáš Duka
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Horní řada: Aleš Kozubek, Jiří Žák, Přibyl, Pavel Rezek, Brabec, Strnad
Dolní řada: Karel Kunc, Marek Pilík, Petr Andert, Petr Hejduk, Milan Šonka

SHRNUTÍ SEZÓNY: Tato sezóna byla první historická pro tzv Ligu Gentlemanů. Musím říct, že jsme se docela obá-
vali, jestli to dáme dohromady. Jedna věc je těšit se na jeden zápas, ale další věc je těch zápasů odehrát několik za se-
zónu. Nakonec vše dobře dopadlo a v týmu se vytvořila super parta. Během sezóny několik hráčů odpadlo, ale několik
zase přibylo. Podzimní část sezóny jsme vyhráli a postoupili jsme do 1. ligy Gentlemanů. V jarní části se nám tolik ne-
daří, ale přesto, že jsme všichni výborní a běhaví fotbalisti, tak 1. liga je 1. liga. Nakonec nám zase naštěstí o ten výsle-
dek tolik nejde, jako spíš o to, že se sejdeme, pokecáme a zahrajeme si. Tým Gentlemanů ABC Braník má jednoznačně
nejhezčí dresy v soutěži.

Všem přejeme hezké prázdniny. 
Tým Gentlemanů.

GENTLEMANI 40+ 



Fotbalový areál během uplynulého
roku dostál mnoha změn. Nejen že
došlo ke změně vlastníka, ale pro-
běhla řada událostí, rekonstrukcí
a akcí jako například Klubová bri-
gáda, kdy došlo k obměně oplo-
cení u malé hrací plochy a úklidu
celého areálu. 
Dále byl například obnoven chod-
ník v okolí umělé trávy, byl vymě-
něn zavlažovací systém na velké

trávě a v neposlední řadě také došlo k úpravě a navýšení
přívodu elektrické energie.
Bohužel nás potkala také negativní událost v podobě vy-
hoření části jedné z našich budov. Bývalá vinárna je
v současné době nepoužitelná a jednáme se stavebním
úřadem o její demolici, která je nutná jak z bezpečnost-
ních tak i provozních důvodů. Na tomto místě by měl
vzniknout nový prostor, který by měl sloužit v budoucnu
pro stavbu krytého víceúčelového hřiště.
Celý areál je velmi náročný na údržbu a investice a bo-
hužel volných finančních prostředků není dostatek pro
splnění všech cílů. I nadále však budeme pracovat na zí-
skávání financí a budeme se snažit uskutečnit náš spo-
lečný Branický sen. 
V rámci rozsáhlé revitalizace areálu by mělo dojít k de-
molici vinárny, ke stavbě kryté víceúčelové plochy, ob-

nově a výstavbě osvětlení, výměně
umělého trávníku a revitalizace je-
jího okolí, či rekonstrukci budovy hospody
a zejména pak rekonstrukci kabin. Není toho zrovna
málo, ale současné podmínky jsou jak z kapacitních, tak
i bezpečnostních důvodů nedostatečné.
Veliký dík za vše co se uskutečnilo v našem areálu, patří
těm, kteří se podílejí jak finančně, tak i svou činností
a prací. Zejména pak poděkování patří našemu správci,
panu Petrovi Andertovi, který každodenní prací pečuje
a stará se o náš společný majetek a svou pílí přispívá
k lepším podmínkám a zabezpečení chodu celého areálu.
Děkujeme a stále se budeme snažit o to, abyste se u nás
cítili dobře při trávení svého volného času.

SPRÁVA AREÁLU 

Petr Andert 
Správce areálu
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Vážení členové, rodiče a fanoušci,
předkládáme Vám historicky první výroční zprávu
fotbalového oddílu, jakožto samostatného subjektu.
Specifikum této účetní závěrky a výroční zprávy je
dané celým procesem osamostatnění, který byl
v roce 2017 přes velké problémy úspěšně ukončen
a ovlivnil hospodaření a podobu účetních výkazů. 

ABC Braník fotbal, z. s. je nástupnickým oddílem
fotbalu, který převzal členskou základnu, majetky
a ostatní prostředky z TJ ABC Braník, z. s. a poboč-
ného spolku TJ ABC Braník, z. s. oddíl fotbalu a vy-
kázal v roce 2017 historický hospodářský výsledek
ve výši 6,463 mil. Kč.

Tento hospodářský výsledek byl ovlivněn zejména
převodem majetku v hodnotě 60,4 mil. Kč, který
tvoří dvě travnaté plochy, jedna plocha s UMT, bu-
dova s kabinami a sociálním zázemím, přilehlé
ostatní pozemky (parkoviště, cesty, okolní plochy
kolem hřišť) a budovu restaurace a vinárny, kde
ocenění komerčních prostor vstoupilo v daném
roce do výsledku hospodaření.

Poslední zmíněná budova restaurace ABC a vinárny
bohužel v minulém roce utrpěla poškození způso-
bené požárem. Necelá polovina budovy je vyhořelá
a není možné v ní nadále provozovat jakoukoli čin-
nost. Výkonný výbor se proto rozhodl z bezpečnost-
ních a ekonomických důvodů část této budovy zli-
kvidovat. Bohužel proces této likvidace se nepo-
vedlo v roce 2017 uskutečnit a pěvně věřím, že
v roce následujícím se likvidace dotáhne do zdár-
ného konce. Místo této budovy by měla vzniknout

nová hrací plocha, jenž by měla být zastřešena.
Rozšíří se tak naše kapacity a zvýší se komfort pro
naše členy a to zejména v zimním období, kdy vy-
nakládáme nemalé částky na externí pronájmy. To
zda, se tento cíl naplní, bude také záviset na finanč-
ních prostředcích, o které pravidelně žádáme u po-
skytovatelů dotací (MŠMT, MHmP, Praha 4).

Podíváme-li se na příjmovou stránku klubu tak tu
v roce 2017 tvořily zejména příspěvky, granty
a dotace, sponzorské dary a v neposlední řadě
také příjmy z projektu s názvem Sen pro Braník.
Díky tomuto projektu, ze kterého bude financo-
vána část restrukturalizace fotbalového areálu, se
podařilo vybrat za rok 2017 částku ve výši
271 tis. Kč. Je to skvělý výsledek a věřím, že i na-
dále bude ochota členů se podílet na revitalizaci
a restrukturalizaci areálu.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

PŘEHLED PŘÍJMŮ V ROCE 2017

Příspěvky Dotace Sponzorské dary

Sen pro Braník Transféry Pronájmy a turnaje

1067 450 Kč 

1112 791 Kč 

845 970 Kč 

271 016 Kč 

125 000 Kč 
282 191 Kč 



Strukturu příjmů s hodnotovým vyjádřením jednot-
livých kapitol, které v roce 2017 byly ve výši
3,7 mil. Kč, Vám prezentuje graf vlevo dole.

V roce 2017 jsme obdrželi dotace od Magistrátu
hlavního města Prahy, zprostředkovaně přes Praž-
ský fotbalový svaz ve výši 1,112 mil. Kč. Tato dotace
byla čerpána z části v roce 2017 na úhradu osob-
ních nákladů, sportovního vybavení, zabezpečení
zimní přípravy v podobě pronájmů a také na zdra-
votní vyšetření našich hráčů. Dosud nespotřebovaná
část příjmů bude krýt náklady a výdaje roku 2018
tak, abychom hospodařili s vyrovnaným rozpočtem.

Výdajová stránka byla řízena sestaveným rozpoč-
tem a efektivním, hospodárným a účelným vynaklá-
dáním finančních prostředků. V této kapitole před-
stavovaly největší položky náklady a výdaje na
nákup sportovního vybavení, provoz a údržbu
areálu, pronájmy v zimním období a osobní náklady.

Jednotlivé kapitoly výdajové stránky s hodnotovým
vyjádřením Vám prezentuje uvedený graf vpravo
nahoře.

Celkové výdaje dosáhly výše převyšující 3 mil Kč
a pohybovaly v mezi stanovené rozpočtem. Do bu-
doucna očekáváme navýšení zejména nákladů na
trenéry, neboť chceme našim členům poskytovat
stále lepší kvalitu v podobě kvalitních tréninků
a služeb. Naše trenéry chceme motivovat nejen
sportovním úspěchem, ale i odměnou a zejména
pak motivací v podobě vzdělávání tak, aby i oni
chtěli na sobě stále pracovat a rozvíjet svůj um

a kvalitu. Dále pak očekáváme vyšší náklady na
provoz areálu, který je v současných nedostateč-
ných podmínkách velmi nákladný na údržbu,
opravy a provoz.

Stále budeme pracovat na Vám prezentovaných
projektech a snažit se získávat finanční pro-
středky tak, abychom je mohli efektivně využít
a zlepšit tak naše služby, které poskytujeme ve
fotbalovém areálu ABC Braník fotbal a plnit naše
poslání, kterým je rozvoj fotbalu a sportu u dětí,
mládeže i dospělých. Děkujeme za Vaši podporu
a čas, který zde trávíte.

S úctou
Matěj Mráz
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PŘEHLED VÝDAJOVÉ STRÁNKY 
KLUBU V ROCE 2017

Personální náklady Transfery Provoz areálu

Sportovní vybavení Organizace soutěží a turnaje

587 956 Kč 524 490 Kč 

369 003 Kč 352 995 Kč 

1223 090 Kč 
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Sezonu 2017-2018 začal oddíl jako pobočný spolek tělo-
výchovné jednoty ABC Braník a současně již jako nový
spolek ABC Braník fotbal, z.s. Soužití těchto dvou sub-
jektů ukončil prosinec 2017 a definitivní konec procesu
osamostatnění z TJ ABC Braník. Sezonu jsme dokončili
již jako ABC Braník fotbal, z.s. s kompletní suverenitou. 

Každoročně se fotbalový klub zabýval rozvojem mládeže
a týmů mužů a žen. 

Tým žen zahájil sezonu 2017-2018 jako nováček druhé
nejvyšší soutěže v ČR a poradil si s ní velmi dobře. Před
startem sezony a v zimní přestávce omladil a posílil a bylo
to znát. Trenérské duo Štvrtňa – Juska v polovině sezony
na vlastní žádost skončilo a sezonu dokončilo trenérské
duo Necidová – Stibůrek. Úkolem šéftrenérky Simony Ne-
ciodové bude do nové sezony najít nového trenéra/tre-
nérku, protože sama se bude věnovat mládeži a Dan Sti-
bůrek nově vzniklému pojítku mezi žákyněmi a týmem žen
– bude působit u týmu dívčího dorostu/juniorky. 

A mužstvo po podzimu okupovalo klidnou 6. příčku, avšak
po zimní přestávce najelo na sérii špatných výkonů a po-
rážek, které znamenaly postupný propad tabulkou. To vy-
ústilo v rezignaci hlavního trenéra Martina Vališe. Tým
převzal v lednu nově příchozí asistent Petr Kotlín a muž-
stvo po mnoha stránkách pozvednul, body ale nepřibý-
valy. Před posledním kolem máme náskok 2 bodů na po-
slední sestupovou příčku a čeká nás utkání v Královicích. 

B mužstvo od začátku sezony fungovalo výborně. Tým
Marka Bukovského pravidelně sbíral body a začleňoval
mladé hráče. Před posledním kolem je na druhém místě,
což by znamenalo postup do 1.A třídy. Nejhůře může
skončit třetí, což by při dobré konstelaci znamenalo po-
stup také, ale A mužstvo musí udržet přebor. 

Mládež vstoupila do nového ročníku v mladších žácích do
nejvyšší soutěže v ČR – žákovské ligy a vedla si velmi
dobře. Ročník 2006 a 2005 dlouhodobě prokazuje svoji
kvalitu a má ve svých řadách hodně talentovaných hráčů
a i tabulkové postavení patří mezi ,,širší špičku“ ČR v této
kategorii. Ročník 2004 a 2003 vstoupil do nově vzniklých

divizí a v kategorii starších žáků se postaral o udržení
těchto soutěží, což je pro nás skvělý úspěch. 

Mezníkem této sezony by se dalo považovat přidělení
statutu Sportovního střediska mládeže (SpSM), který se
udílí mladším a starším žákům. Vzhledem k odstoupení
Petra Silovského (12.6.2018) z pozice předsedy a vedou-
cího člena sportovního úseku se klub zaopatřil následují-
cím způsobem. Martin Vališ bude pokračovat v klubu jako
šéftrenér SpSM (řízení žákovských týmů a koordinace
s šéftrenérem přípravek) s přesahem do dorostu a týmu
mužů (personální obsazení, tréninkový cyklus, výběr no-
vých hráčů atd.). Šéftrenérem přípravek se stává Filip
Krhut (příchozí ze Slavie Praha) a šéftrenérkou žen
a dívek jak již bylo zmíněno je Simona Necidová. Toto trio
se bude starat o celý sportovní úsek. Klub se také musel
vypořádat s odchodem trenérů Kokštejna, Šabackého
a Hejna. Kromě nově příchozího trenéra Filipa Krhuta při-
chází trenér Martin Beránek (ročník 2010) a ve zbytku si
poradil klub vlastními zdroji. 

To není z hlediska personálních změn vše. Na podzim
roku 2017 se začal zapracovávat Petr Král jako asistent
sekretáře Davida Hejduka a administrativní pracovník.
Práci a nasazení Petra Krále hodnotí vedení klubu velmi
dobře a prospěšně. 

V červenci 2017 se musel oddíl vypořádat s vyhořením
objektu vinárny přidruženému restauraci ABC. Jedno-
značným cílem je ohořelou budovu zbourat a pozemek
upravit, zpevnit a prozatím využívat jako další parkovací
místa. Investice a dotace do areálu bohužel nedopadly
podle plánu, a tak velkými cíli i nadále zůstávají vybudo-
vání nových šaten a nové umělky. 

Sezonu 2018-2019 začne ABC Braník fotbal, z.s. s novým
předsedou Ing. Matějem Mrázem, který nahrazuje ve
funkci odstoupivšího Petra Silovského pracujícího od
ledna 2018 pro Slovan Liberec jako ředitel akademie
mládeže. 

V Praze dne 10.6.2018
Vypracoval: Petr Silovský, předseda klubu

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
ABC Braník fotbal, z.s. 



Děkujeme našim partnerům
za podporu v sezoně 2017/2018
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ABC Braník fotbal, z.s.
Za Mlýnem 1774/12, 147 00 Praha 4

www.abcbranik.cz

info@abcbranik.cz


