
 

SK Újezd Praha 4 

Sobota  13.4.2019  od 10:15 



 

Vážení příznivci fotbalu, 

Vítáme Vás na 21. kole Pražské teplárenské přeboru.  

Dnes čeká mužstvo A týmu těžký zápas, přesto věříme,  

že nezůstaneme bez bodu . 

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

 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme všechny hráče, funkcionáře a 

fanoušky SK Újezd Praha 4.  

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 
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ÚJEZD PRAHA 4 
Náš dnešní soupeř jako nováček prosvištěl podzimem bez jediné porážky 

a v současné době vede tabulku s náskokem sedmi bodů. 

Před startem jarních kol řekl trenér Karel Jeřábek: ,, Hodně týmů bude v 

ohrožení sestupem, důležitý pro ně bude každý bod, nahoře se taky bude 

bojovat. Čeká nás hodně zajímavé jaro. Nám můžou hodně napovědět 

úvodní tři kola. To máme Kopaninu, Královice a Hostivař. Tam se ukáže, 

jestli a jak jsme schopní na povedený podzim navázat.“ 

A po pěti jarních kolech má Újezd Praha 4 na svém kontě jen jednu 

porážku. 

 

Na podzim se našemu Áčku na hřišti Újezdu nevedlo, prohráli jsme 7:0. 

 

Náš dnešní 
soupeř 
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20.kolo  

 

                          

 

Uhelné Sklady – ABC Braník A     3:1 

V sobotu jsme za krásného slunečného počasí vběhli na trávník Uhelných 

Skladů. Věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání. 

Domácí si hned v úvodu zápasu vytvořili několik šancí, ale žádnou 

nedokázali proměnit. Paradoxně jsme se do vedení dostali my, po dobře 

zahraném rohu skóroval Kodytek. 

Pak se bohužel naše mužstvo dopustilo několika hrubých chyb, které 

soupeř potrestal a k otočení zápasu v jeho prospěch mu stačilo 12 minut. 

Po poločase jsme šli do kabin za stavu 3:1 

Druhý poločas jsme odehráli aktivně, soupeře dokonce přehráli a vytvořili 

si i několik šancí, ale vstřelit kontaktní branku se nám bohužel nepodařilo. 

Druhý poločas skončil bez branek a soupeř se po vítězství 3:1 radoval ze 

zisku tří bodů. 
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Tabulka 
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1. Představ se našim fanouškům a řekni proč jsi se rozhodl pro náš 

klub? 

Jmenuji se Lukáš Palko, je mi 28 let a přicházím z Nového Strašecí.  

Velkou zásluhu na mém příchodu má trenér Jíra, se kterým jsem se znal už z 

působení ve Slavii, byli jsme v kontaktu, říkal mi, jaké jsou v Braníku plány a mě 

se to líbilo.  

Pak následovalo jednání s vedením a mě bylo jasné, že je to krok správným 

směrem, tak nebylo co řešit.  

2. Jaký vidíš rozdíl mezi divizní soutěží a přeborem? 

 Z mé zkušenosti vidím rozdíl akorát v cestování, po fotbalové stránce mi 

soutěže přijdou hodně vyrovnané.  

3. Tvá sestra Aneta hraje za tým branických žen a trénuje  

dívčí přípravku. Jaký je tvůj pohled na ženský fotbal?  

Ségře samozřejmě fandím a držím palce, ale jestli mám být upřímný, tak v 

ženském fotbale jsem zálibu nenašel a tak ho nijak zvlášť nesleduji.  

4. Jak se ti líbí naše mužská parta – týmy mužů? S kým si nejvíc rozumíš? 

Kluci jsou fantastický, hned mě mezi sebe přijali a za to jim musím poděkovat, 

v kabině se cítím fakt dobře. Už dlouho se znám s Adamem Trávníkem, ale 

rozumím si s každým, musel bych je tady vypsat úplně všechny. 

 

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR 

  

  

 

 

Rozhovor: 

  Lukáš Palko 

 



 

 

 

 

Náš „B“ tým 

18. kolo Loko Vltavín – Muži B   1:2      (20.kolo ) 

Do zápasu jsme vstoupili aktivně a byli nebezpeční. V 5.minutě se dobře 

uvolnil na levé straně Habětín, jeho přihrávka se přes Silovského dostala k 

Pláničkovi, jeho střelu zablokovala obrana domácích a z následného 

protiútoku jsme obdrželi branku. Tato situace nás ale nepoložila. Hned za 

4 minuty jsme se dostali do přečíslení, Habětín zatáhl míč a jeho přihrávku 

na volného Silovského zastavila ve vápně ruka domácího obránce. 

Rozhodčí odpískal pokutový kop a Silovský penaltu bezpečně proměnil.  Od 

této chvíle nás bylo plné hřiště. Byli jsme v neustálém pohybu a soupeř s 

tím měl velké problémy. Dostali jsme se do několika zajímavých šancí, 

hlavně ty Silovského, Hejna a Habětína musíme proměňovat. Bohužel 

domácím pomohl brankář a nám chyběl větší klid v zakončení. Domácí si 

vytvořili jen 2 zajímavější šance, ale ty zachránil náš brankář Paleček.  

Do 2. poločasu domácí vystřídali 2 hráče, hra se vyrovnala, ale stále se 

hrálo ve vysokém tempu. Divák musel být nadšený, protože se hra 

přelévala z jedné strany na druhou. Bylo k vidění několik šancí na obou 

stranách. Všechny šance domácích ale zvládla naše dobře fungující obrana, 

nebo zlikvidoval výborně chytající brankář Paleček. Naši největší šanci 

nedokázal proměnit střídající Vasylchuk, i když před ním byl jen jeden 

obránce domácích. Střela mu sklouzla a domácí hráč na lajně zasáhl a 

odkopl míč do bezpečí. Rozhodující okamžik přišel 10 minut před koncem, 

když se míč z pravé strany dostal na prostředek k volnému Hejnovi, který 

si posunul míč na levou nohu a   technickou střelou obstřelil vše, co mu 

stálo v cestě a jeho střela skončila v síti. Ujali jsme se vedení 2:1 a tento 

stav vydržel až do konce, i když v 87. minutě musel Paleček předvést skvělý 

zákrok po hlavičce jednoho z domácích hráčů. Získali jsme zasloužené 3 

body a předvedli hru, na kterou se dalo koukat s velmi kvalitním soupeřem. 



  

 

            

        


