
ABC Braník vs FK Admira Praha B
Sobota 22.10.2016 v 15:30



Vážení fanoušci, 

Sledujte nás dál na klubových kanálech 

Děkujeme za Vaší podporu.

Petr Silovský
Předseda klubu

Úvodní slovo

ABC Braník ABC Braník TV

rád bych Vás přivítal na dnešním zápase, kde bychom rádi po 
dvou zápasovém půstu konečně brali zase 3 body. Doufáme, že 
zápas s Admirou zvládneme, tak jako dokonce soutěže ještě 3 
zápasy. To by byl ideální stav, ve kterém bychom rádi 
přezimovali.  

Dnes o poločase proběhne druhé kolo divácké soutěže. K zakoupenému bulle�nu jste 
dostali pořadové číslo, které se bude losovat. Tři vybraní z Vás půjdou do střelecké 
soutěže. Těšit se můžete na ceny z fanshopu ABC Braník a vítěz se může těšit na 
odměnu od firmy SMART GO.



Soutěž

Pro zpestření poločasové přestávky, jsme si pro Vás připravili malou soutěž. Hlavní cenu 
do soutěže věnovala společnost cestovní kancelář SMart Go s.r.o., která se specializuje 
na sportovní a hudební událos� po celém světě. Díky ní tak můžete vycestovat na zápasy 
nejlepších Evropských fotbalovýchsoutěží jako je Premier league, La Liga, Bundesliga, ale 
třeba i na koncerty světových hudebních hvězd. 

Během této poločasové soutěže můžete vyhrát poukaz na slevu z Vámi vybraného 
leteckého zájezdu.

Aktuální nabídku a více informací naleznete na stránkách ww.smartgo.cz a speciální 
požadavky rádi vyřeší na tel. čísle: +420 602 800 610.



Aktuální tabulka



Aktuální 11. kolo

Zápas                                                                                                                                            Výsledek

SK Horní Měcholupy ‐ Uhelné sklady Praha (22. 10. 2016 ‐ 10:15)

SK UNION Vršovice ‐ SK Ďáblice z.s. (22. 10. 2016 ‐ 10:30)

FC ZLIČÍN ‐ Sportovní klub Zbraslav (22. 10. 2016 ‐ 10:30)

FK Dukla Jižní Město z.s. ‐ ČAFC Praha (22. 10. 2016 ‐ 10:30)

Sokol Královice ‐ Motorlet Praha s.r.o. "B" (22. 10. 2016 ‐ 14:30)

ABC Braník, o.s. ‐ Admira Praha "B" (22. 10. 2016 ‐ 15:30)

Sokol Cholupice ‐ FC Háje (23. 10. 2016 ‐ 15:30)

Fotbalový klub Újezd nad Lesy ‐ Třeboradice (23. 10. 2016 ‐ 15:30)

 



Osmá výhra z deví� pokusů, Třeboradice nepřibrzdil ani Braník.

na programu v neděli 13. listopadu. Ale to je ještě daleko. Teď ještě v Třeboradicích 
doznívá sobotní triumf na půdě Braníku. Podívejte se na nejzajímavější momenty 
zápasu a komentáře z obou stran.

Braník šel do utkání pro� lídrovi Pražská teplárenská přeboru ze tře� pozice. I proto se 
čekalo, že by mohl Třeboradice potrápit. Jenže o poločase prohrával po brance Kolínského, 
po pauze přidal v rychlém sledu dva zásahy starší ze dvou Jandů v záloze hostů. „První 
poločas byl vyrovnaný. Třeboradice svou šanci proměnily, my tu svou nedali. Pro� 
takovému soupeři musíte dávat góly,“věděl Mar�n Vališ, trenér Braníku. 

„Patnác�minutový výpadek ve druhém poločase, kdy jsme hráli sparingpartnera, nás stál 
zápas.“ Braník snížil až v 79. minutě, kde se díky šťastné teči prosadil obránce Kodytek, 
jehož střela přeletěla brankáře Bartalského. „Soupeř byl lepší, možná jsme při troše štěs� 
mohli uhrát bodík, ale po dvou chybách na začátku druhé půle se to už těžko honilo,“ řekl 
Vladimír Kodytek. Domácí si vypracovali ještě několik zajímavých šancí, ale se stavem 1:3 
už nepohnuli. „Odehráli jsme solidní zápas. První poločas jsme podali horší výkon, druhý 
poločas už to bylo v pořádku,“ těšilo Jiřího Tesaře, trenéra Třeboradic, které před sezonou 
posílily ze zaniklých Bohemians Praha a razantně kráčí za prvním místem. „Za�m se nám 
daří. Až na ztrátu s Hájemi je to v pořádku. Kluci to mají v hlavách srovnané, nemáme z 
toho zamotanou hlavu,“ ujišťuje Tesař. Ambice Třeboradic jsou jasné a čitelné. Po letech 
marného snažení nastala sezona, kdy je mužstvo favoritem soutěže. A tuhle roli za�m 
potvrzuje. „Hodně se těším na zápas Motorlet B – Třeboradice, tam to bude zajímavé,“ 
vyhlíží i branický kouč Vališ souboj nejlepší dvojice přeboru. Po porážce s Třeboradicemi 
jeho tým klesl na 6. pozici. „Musíme být skromní, jsme v přeboru druhý rok. Je příjemné 
být nahoře, ale cíl je přebor udržet, hrát v klidu a užívat si zápasy.“ To obránce Kodytek má 
konkrétnější představu o tom, kde chce svoje mužstvo vidět na konci tohoto ročníku: „Do 
pátého místa bychom mohli být, je to reálné.“

Braník ‐ Třeboradice 1:3 (0:1)

Branky: 79. Kodytek ‐ 53. a 57. Janda I., 15. Kolínský. ŽK: 45. Kučera, 84. Kryštof (oba 
Braník).Rozhodčí: Polena ‐ Bočok, Váša. Diváků: 60.

Braník: Kudláček ‐ Kryštof, Kučera, Rezek, Kodytek ‐ Ceccarelli, Pechar, Světlík (75. Louč), 
Mácha (46. Pilík) ‐ Pekárek (66. Habě�n), Trávník. Trenér: Mar�n Vališ.
Třeboradice: Bartalský ‐ Hruška, Faitl, Besta, Kolínský (69. T. Pechač) ‐ Kadlec, Čáp, Janda 
I., Janda II. ‐ Junek (75. Jedlička), Červenka. Trenér: Jiří Tesař.

Nejlepší hráč Braníku: Vladimír Kodytek.
Nejlepší hráč Třeboradic: Petr Janda I. (Třeboradice).
Nejlepší hráč podle fotbalpraha.cz: Petr Janda I. (Třeboradice).

Ta otázka se s přibývajícími výhrami nabízí: Kdo zastaví, nebo 
aspoň přibrzdí, rozjeté Třeboradice? Braník to nezvládl, doma 
prohrál 1:3. Třeboradice tak mají po deví� kolech parádní 
bilanci osmi výher a jedné remízy (s Hájemi 0:0) při skóre 25:6. 
Jen béčko Motorletu je stejně suverénní, druhé je jen kvůli 
tomu, že vstřelilo o jednu branku méně. Velký šlágr podzimu je  



Dva góly Krále a Zbraslav má tři body

Souboj dvou týmů z horní poloviny tabulky moc fotbalové 
krásy nenabídl. Vlastně jen dva góly Krále měly svůj punc 
kvality. Jinak se hrálo jen mezi šestnáctkami, vetšina akcí 
končila nepřesnos� v přihrávce, chyběla střelba. Dlouhé 
nákopy marně hledaly adresáta. Druhý poločas sice hosté 
mírně přidali na ak�vitě, ale vážnější šanci si nepřipravili.

První minuta a hned první roh domácích. Nic z něj. 15. minuta první roh hostů a hlavička 
Beneše skončila na horní sí� domácí branky. Pak ještě přišla rychlá akce hostů, Pechar 
vysunul Beneše, ten ale z hranice vápna zakončil slabě a Činovec neměl problém míč 
ukrýt v rukavicích.  Začala 20. minuta, kdy Šafář našel na levé straně volného Konečného, 
ten míč přenesl doprava na Krále. Ten si míč zasekl na levačku a zamířil přes celou branku 
přesně k tyči ‐ 1:0. I u další nebezpečné akce domácích byl Konečný, ale Sýkora jeho 
přihrávku za obranu zakončil nepřesnou střelou. Ve 27. minutě prošla kolmá přihrávka 
podél pravé postranní čáry na rozeběhnutého Krále a ten spolu se Sýkorou mířil k brance 
na jediného osamělého obránce. Král si míč navedl na střed hřiště a podobně jako v 
prvním případě byla jeho levačka neomylná ‐ 2:0. Přímý kop Žižky ve 27. minutě Kudláček 
vyrazil a na druhé straně pohotový volej Ceccarelliho těsně domácí branku minul. 
Obránce Braníka v poslední minutě první půle chyboval, míče se zmocnil Král a bleskově 
jej poslal za obranu na rozeběhnutého Sýkoru. Ten ho však zpracovat nedokázala bylo po 
šanci. Druhý poločas už moc fotbalu nenabídl. Hlavičku Trávníka s pomocí břevna 
zpacifikoval brankář Činovec. Na druhé straně bodlo Krále zlikvidoval golman Kudláček. 
Akce hostů se rozbíjely především o stopera Žižku a šance tak nepřicházely. V samotném 
závěru si hosté sice připravili sérii rohových kopů, ale nic z nich nevytěžili. Tři body tak 
zůstaly na Zbraslavi a ta se v tabulce posunula o bod právě před Braník. 

Zbraslav ‐ Braník 2:0 (2:0)
Branky: 20. a 27. Král. ŽK: 13. Konečný, 38. Žižka, 55. Kudrna, 83. Štengl ‐ 37. Mráz, 84. 
Ceccarelli.Rozhodčí: Les ‐ Šaróka, Nebáznivý. Diváků: 100.
Zbraslav: Činovec ‐ Souček, Hájek, Žižka, Štengl (87. Čumpelík) ‐ Hrubý (69. Kocourek), 
Kudrna, Šafář, Konečný (90. Pyszny) ‐ Sýkora, Král (90+2. Kaš�l). Trenér: Mar�n Vnouček.
Braník: Kudláček ‐ Ceccarelli, Mráz, Kučera, Kodytek ‐ Šalanda (60. Mácha), Kryštof, 
Pechar, Světlík ‐ Beneš (68. Habě�n), Trávník. Trenér: Mar�n Vališ.



Hlasy trenérů
Mar�n Vnouček (Zbraslav): „Věděli jsme, že sem přijede mužstvo, které z patnác� bodů 
získalo venku devět. Takže je jim to asi jedno jestli hrají doma nebo venku. Opro� 
minulému zápasu jsme zlepšili defenzívu, pohyb po hřiš� a prosadili jsme se i střelecky. 
Druhý poločas už jsme si moc šancí nevytvářeli. Spíš jsme se soustředili na ubránění 
výsledku a nedostat zbytečný gól, abychom soupeře nepus�li do hry. To se nám povedlo. 
Máme tři body, které jsme po těch dvou prohrách potřebovali. Já jsem spokojený.”
Mar�n Vališ (Braník): „V prvním poločase u nás nebyla ochota hrát a jezdit po zadku. 
Chybělo nám větší nasazení. Celý zápas mi ani nepřišel jako fotbal, ale spíš překopávaná. 
My jsme se hře nechtěli podřídit, nechtěli jsme víc hrát. S �m jsme tady nemohli uspět.”
Nejlepší hráč Zbraslavi: Michal Žižka.
Nejlepší hráč Braníka: Adam Trávník.
Nejlepší hráč podle fotbalpraha.cz: Jan Šafář (Zbraslav).



Rozhovor s Michalem Benešem

nes�halo se studiem, takže jsem se vrá�l zpět na Braník.  Poslední tři roky jsem byl každý 
rok v jiném týmu. Na jeden rok jsem byl na Tempu, se kterým jsem hrál žákovskou ligu, po 
roce jsem se vrá�l zpět na Braník a další sezónu jsem strávil na Meteoru, se kterým jsme 
hráli dorosteneckou ligu a dokonce jsme skončili na prvním místě. Momentálně jsem 
znovu zpátky na Braníku a hraji zde za A tým.

2) Předpokládám, že studuješ, jaký obor a čím by ses chtěl živit? Mimo školu a fotbal 
svůj volný čas vyplňuješ jak?

Ano, studuji gymnázium Na Vítězné pláni. Tento gympl je zaměřený na všeobecné 
vzdělání, tudíž nestuduji jeden konkrétní obor. Za�m mě ve škole baví ekonomie, 
matema�ka a programování, tak uvidím, jak to ještě dopadne s mým budoucím 
povoláním. Protože máme skoro každý den dlouhou školu, moc času mezi školou a 
fotbalem nemám, ale když ano tak chodím ven s kamarády a večer hraji počítačové hry.

3) Věkem jsi ještě dorostenec, avšak nyní figuruješ jako nejlepší střelec A mužstva, jaký 
je to pocit? A na jakém postu se cí�š nejlépe?

Tak rozhodně jsem za to rád, za tým, který mi šance vytváří a já jim to oplácím gólově, ale 
také za mě, že se mi teď daří. Ale samozřejmě jak jsem mladší, nedokážu toho tolik, co se 
týče silově a podobně. Každým tréninkem, každým zápasem s A týmem se učím a zvykám 
si na mužský fotbal. Je to skvělý pocit hrát už mužský fotbal, ale také to už nese 
zodpovědnost. Ohledně postu, který nejradši hraji a cí�m se tam nejlépe je hrotový 
útočník, popřípadě pod hrotový útočník, ale dokážu odehrát zápas i na křídle. Má hra je 
především přizpůsobena rychlými přihrávkami do běhu a zakončování ve vápně.

4) Jak náročné je přejít z dorosteneckého fotbalu na ten mužský? A jak Tě vlastně přijala 
kabina?

Na mužský fotbal si stále ještě zvykám, je to docela veliký skok z dorosteneckého fotbalu. 
Ale když se snažíte přizpůsobit a posloucháte rady trenéra, není to až zas tak těžké, 
mužský fotbal je dost o tak�kách a o plnění úkolů na hřiš�, které je nutné dodržet, aby 
tým dosáhl úspěchu, je to více týmová práce. Myslím si, že mě kluci přijali dobře, také mi 
k tomu pomohlo to, že v řadách A týmu je můj starý kamarád, se kterým jsem hrával. 
Chlapi mě vždy povzbuzují jak v kabině, tak na hřiš�.

1) Ahoj Beny, na začátek se Tě chci zeptat na Tvé fotbalové 
kroky?

Ahoj, ohledně mé fotbalové kariéry, začínal jsem na Tempu 
přibližně v pě� letech. Po třech letech jsem přestoupil na 
Braník, kde jsem hrál většinu své kariéry. Zhruba po pě� 
letech jsem byl na půl roku ve Spartě, kde se to bohužel 



5) Jaké jsou Tvé ambice do této sezony?

Rád bych nadále pokračoval ve střílení gólů a pomáhání týmu. Co se týče mužstva, byl 
bych rád, kdybychom skončili v horní čás� tabulky. Jak už jsem ze zápasů poznal, je tu 
veliká konkurence a nebude to jednoduché, tudíž se musíme snažit a hrát jako tým.

6) Nyní jste za sebou dvakrát prohráli s prvními Třeboradicemi a minulý týden se 
Zbraslaví, můžeš popsat, proč se nám nepodařilo získat ani bod?

Na zápase s Třeboradicemi jsem nebyl, ale co jsem slyšel, tak jsme neplnili pokyny trenéra 
a nedodržovali úkoly v bránění a dostali jsme zbytečné góly. Také nás poslední dobou trápí 
kombinace, malinko k tomu přispívá horší povrch, protože se blíží zima a hřiště dostávají 
zabrat. Ohledně zápasu na Zbraslavi, první půli jsme opět nedodržovali pokyny od trenéra 
a bylo málo pohybu bez balónu z naší strany, první poločas to byla spíše nakopávaná, než 
fotbal. Dostali jsme dva smolné góly po brejcích a druhou polovinu si soupeř udržel 
výsledek a k ničemu nás už nepus�l. Příčina toho, že jsme nezískali ani bod bylo špatné 
přistoupení k zápasu a neplnění úkolů.

7) Dnes přivítáte Admiru, co od zápasu očekáváš?

Admira pro nás bude tým, který nesmíme podcenit, sice je ve spodní čás� tabulky, ale 
určitě to bude kvalitní tým. Musíme k tomu přistoupit zodpovědně a jako tým a konečně 
prolomit dvě porážky za sebou. Když budeme bojovat a snažit kombinovat, myslím, že 
bychom mohli nějaké body nechat doma na Braníku. Také doufám, že mi trenér dá důvěru 
a přidám nějaký ten gól a pomohu týmu.





Reklama


