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Zleva horní řada: Petr Nepraš, Ondřej Nepraš, Jan Trousil, realizační tým: 
Tomáš Háva, Mirek Řezníček a Mirek Macháček. 

Zleva střed: Vladimír Benda, Petr Haubner, Jan Hromas, Radek Fiala, Tomáš 
Bezpalec, Tomáš Materna, Miloslav Durňák, Jan Malý a Roman Kamiš. 

Spodní řada zleva: Stanislav Fiala, Ondřej Adamik, Petr Hejduk, Martin Šabatka 
a Petr Urban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 
Vážení příznivci FK Březiněves, 
 
myslím, že je již nutné se s Vámi podělit o úspěchy našeho fotbalového oddílu této podzimní 
sezóny a přiblížit Vám atmosféru okolo „kulatého nesmyslu“ ve Vašem místě bydliště. 
 
Z jakého důvodu a proč čtete tyto řádky?  
 
FK Březiněves je po 8.kole II.B třídy na 1.místě s tříbodovým náskokem na druhého, a to 
s výrazně kladným a nejlepším skórem v soutěži 31:11. 
 
Krátce z historie přípravy a začátku této sezóny: 
Letní příprava byla zahájen počátkem srpna se známým, ale nově vytvořeným realizačním 
týmem, který doprovází celý tým na všechna utkání, a především kvalitním trenérem, p. 
Macháčkem Miroslavem. Mužstvo bylo vhodně doplněno o nové hráče: Tomáše Bezpalce, Jana 
Trousila, Romana Kamiše, brankáře Petra Haubnera, a navrátilce Václava Matouška. V rámci 
tvrdé, ale kvalitní přípravy nebyly výsledky přípravných zápasů nikterak povzbudivé. Účast 
samotných fotbalistů na těchto zápasech, díky dovoleným a pracovním povinnostem, byla 
velmi omezená a k zápasům se nastupovalo ve „slepených“ sestavách. Opakem byl pozitivní 
přístup k účasti na trénincích.  Ač přes nepříznivé výsledky v přípravě byl vybudován kádr 16 
hráčů s dvěma brankáři, kteří vytvořili včetně vedení příjemnou atmosféru, která nadále provází 
náš tým a odráží se nejen na výsledcích, ale i pravidelnou účastí na trénincích. 
 
Dosavadní průběh sezóny: 
Do prvního zápasu sezóny proti Rapidu Malešice „B“ jsme nevstoupili dobře. Prohráli jsme na 
domácím hřišti 3:1, ale z pohledu současnosti možná i dobře. Tento nezdar nás zdravě 
namotivoval a odstartoval ke šňůře sedmi zápasů bez prohry s jedinou remízou.  
Výsledky: 
Satalice-Březiněves 3:4, Březiněves –Újezd nad Lesy „B“ 4:2, Běchovice-Březiněves 0:4, 
Březiněves – Chabry „B“ 4:1, Březiněves-Hloubětín 3:1, Troja „B“-Březiněves 0:0, Březiněves 
– Radlice 11:0 . Nejen dobré výsledky, ale i v některých utkání pohledná hra doprovázela naše 
mužstvo založená na kolektivním pojetí. V zápasech se Satalicemi, Újezdem a Chabry dokázal 
náš tým i za nepříznivého stavu společnými silami otočit nepříznivý výsledek. 
Do konce sezóny nás čekají zbylé tři zápasy, ve kterých samozřejmě chceme uspět a do tabulky 
si připsat, co nejvíce kladných bodů. 
Přijďte nás povzbudit na další utkání – 27.10. Kbely „B“ – Březiněves (14.30hod.) , 4.11. 
Březiněves – Miškovice(14.00hod.), 10.11. Čakovice – Březiněves (10.15hod.).                             
Domácí zápasy si můžete zpříjemnit zakoupením dobrého pivka, klobásky, bramboráku atd.  
 
Po posledním utkání, dne 10.11.2007, pořádáme pro všechny příznivce i nepříznivce, obyvatele 
i přespolní, fotbalovou zábavu v místním restauračním zařízení – Hostinec „Pod Lipami“. Proto 
si s předstihem rezervujte tento datum na již připravovanou zábavu.  
Více podrobností obdržíte na webových stránkách MÚ, nástěnkách na autobusových 
zastávkách a od fotbalistů samotných. 
 
Těším se s Vámi osobně na utkání našich fotbalistů a dalším podrobnějším komentářem 
z nejbližšího utkání s mužstvem Kbely „B“ 27.1.2007 od 14.30 na hřišti soupeře. 
 
Sportu zdar a fotbalu v „Březí“ zvlášť.  Fotbalový fanoušek  
 



                         
Vážení příznivci FK Březiněves, 
 
v 9.kole naše fotbalisty čekalo mužstvo Kbely „B“, které do té doby bylo na 10 místě. Naše 
mužstvo bylo v tomto utkání papírovým favoritem a v očekávané vítězství věřili všichni 
zasvěcení. 
 
Realizační tým před utkáním neměl snadnou úlohu v určení sestavy. Pro tento zápas chyběli                    
4 hráči, vesměs hráči ze základní sestavy. Tato nepřítomnost se promítla i v tom, že naše lavička 
náhradníků zela zcela prázdnotou.  
 
Sestava: Haubner – Urban, Fiala S., Šabatka, Nepraš P. – Kamiš, Hromas, Fiala, Adamík – 
Nepraš O., Matoušek. 
 
Do svého prvního utkání od první minuty nastupovali na oba kraje záloh Roman Kamiš                             
a Ondra Adamik. Jak ukázal další vývoj utkání, chopili se oba šance na výtečnou. Zápas 
z pohledu hráčů Březiněvsi měl dva rozdílné poločasy. V prvním poločase bylo lepším týmem 
naše mužstvo. Nejen, že lépe kombinovalo ve středu hřiště a využívali krajních záložníků, ale 
obrana v čele s gólmanem nedovolila soupeři výraznější šanci k ohrožení naší branky. Našim 
hráčům se dařila hra po křídlech, ze kterých vzniklo několik šancí na vstřelení gólu. Bohužel 
postupně neuspěli se svými pokusy Ondra Nepraš, Roman Kamiš, Honza Hromas a Václav 
Matoušek. Právě hráč s č.10,Matoušek, vzal ve 26.min odpovědnost sám na sebe a ze závaru 
před pokutovým územím domácích vstřelil první branku utkání. Stav 0:1. Do konce poločasu 
stále naši hráči hráli prim a za zmínku stojí především rohový kop ze 35.min, kdy se do vzduchu 
nádherně položil Fiala S., ale „pouze“ orazítkoval břevno domácí branky.                                       
O přestávce zněly jasné pokyny z úst trenéra, aby se nadále pokračovalo v aktivní hře se 
zabezpečenou obranou. 
Bohužel druhý poločas nevyšel našim hráčům dle jejich představ a kontrolu nad zápasem 
postupně převzalo domácí mužstvo. Několik šancí bylo skutečně gólových. Především 
v 70.min se blýskl skvělým zákrokem náš brankář, kdy vytáhl konečky prstů míč směřující do 
šibenice. Nepřesnost domácích hráčů při zakončení a zákroky Petra Haubnera,  držely stav do 
81.min utkání stále 0:1. Bohužel po faulu Šabatky na hranici pokutového území , kopalo domácí 
mužstvo z 16metrů volný přímý kop, který prošel nejen zdí, ale i za záda našeho brankáře. Stav 
1:1. Na tento sobotní zápas se nejspíše dobře vyspal Václav Matoušek, který odpověděl 
v 83.min na obdržený gól, svou nechytatelnou střelou z dobrých 22metrů, na kterou gólman 
domácích nestačil zareagovat. Stav 2:1. Do konce zápasu jsme již domácí hráče k ničemu 
nepustili a odvezli si další tři body. Tímto vítězstvím jsme si upevnili nadále první místo 
v tabulce. 
 
Našim hráčům musíme poděkovat za bojovný, kolektivně pojatý a statečný výkon. Ač mužstvo 
nebylo kompletní, všichni na hřišti odvedli maximum možného. Poděkování směřuje i našim 
věrně doprovázejícím fanouškům. 
 
Příští utkání s mužstvem Miškovic se hraje v neděli 4.11.2007 od 14.hod na domácím hřišti. 
 
Přijďte povzbudit naše hráče a zpříjemnit si nedělní fotbalové odpoledne s možností ochutnat 
místní specialitu, „Bramborák ala Březí“.  
 
Sportu zdar a fotbalu v „Březí“ zvlášť. 

Fotbalový fanoušek  
 
 



                         
Vážení příznivci FK Březiněves, 
 
po vydařeném minulém zápase z Kbel, kde jsme si odvezli vítězství 2:1 a do tabulky připsali další tři 
body, nás v 10.kole na domácím hřišti čekalo mužstvo na 5.místě tabulky, FK Miškovice. 
 
Do sestavy se vrátili z minula chybějící, Tomáš Materna a Míla Durňák. Bohužel ze zdravotních důvodů 
vypadl pro tento zápas Václav Matoušek a stále chybějící Honza Trousil. 
 
Sestava: Haubner – Urban, Fiala S., Šabatka, Nepraš P. – Hromas, Fiala R., Durňák, Materna-Kamiš 
(Adamik 80 min)- – Nepraš O. . 
 
Na skvěle připraveném terénu, díky Tomáši, nastupovali naši hráči opět v roli favorita. Tato role již jim 
není cizí a ani v kabině nebyl pocit výrazné nervozity. V hojném počtu se dostavili také diváci, kde 
včetně hostů se sešlo cca 50 fanoušků obou táborů. 
V prvních 5.minutách se hrál opatrný fotbal z obou stran. V následné 6.min se , ale k trestnému kopu 
z pravé strany dostal kapitán domácích, Fiala R., a s přispěním teče soupeřova obránce se dostal  
míč na hlavu osamoceného, možná i překvapeného, Materny, který nezaváhal a skóroval. Stav 1:0. 
Bohužel z rychlého vedení jsme se dlouho neradovali. Po několika zbytečných přihrávkách naší obrany, 
„vyslal“ Urban do protiútoku soupeře, který rychlou přihrávkou přenesl hru na střed hřiště, kde nabíhal 
osamocený protihráč, který nabídnutou šanci 100 % využil. Stav 1:1. V dalších 15minutách jako by naše 
mužstvo znervóznělo a kupilo na krajích obrany chyby. Nejvíce problémů přidělával našemu mužstvu 
hráč s č.5. V 16 min., ale přišel nádherný centr ze středu hřiště na Nepraše O. Jeho dorážka byla,                 
ale sražena na roh. Z následného našeho rohu hosté vytěžili maximum a po rychlém brejku, zastavoval 
útočníka až obětavým zákrokem Fiala S. před naším pokutovým územím. V 18.min vznikla krásná akce 
po ose Durňák,  Hromas, Kamiš, který „polostřelo-polopřihrávkou“ vybídl Nepraše O. ke gólu. Bohužel, 
nabídnutou tutovku ještě nevyužil. V 19.min odčinil chybu z prvního gólu hostů Urban, který vybojoval 
míč na pravé straně, prodloužil rychlou přihrávkou na Kamiše, který vybídl v krátké době opět Nepraše 
O. ke gólu. A co se nestalo? Padl góóól. Stav 2:1.  Ve 29 min. stojí za zmínku Durňákova krásná střela 
z 20 metrů, která dala gólmanovi dost práce na zlikvidování. Hosté často ohrožovali našeho gólmana 
střelami z dálky, kde ve 31 min. nastřelili dokonce i břevno. Náš gólman všechny tyto pokusy zneškodnil 
nebo s přehledem pochytal. Jeho krásná robinzonáda z 32 min. byla vyústěním jeho pohody v utkání. 
V této době již bylo cítit na hřišti více nervozity, kterou především pumpovalo mužstvo hostí                                   
a rozporuplnými verdikty i rozhodčí. Jako správný kapitán, vzal Fiala R. ve 33 min. na sebe 
zodpovědnost a z „60“ metrů do „šibenice“ zvýšil naše vedení na 3:1. Tento gól aspiruje na gól kola, 
měsíce a možná,  i podzimu . V 35 min. opět nejlepší hráč utkání, Fiala R., vybídl k dalšímu gólu 
aktivně hrajícího Nepraše O., který tutovkou pouze orazítkoval tyč hostující branky. Ve 43 min. 
rozhodčí nezvládl hru a po jasném napadení našeho kapitána hráčem č.5 neudělil červenou kartu.                      
Hra se zastavila cca na 3minuty ve, kterých vzplály na obou stranách emoce a jen díky duchapřítomnosti, 
některých našich hráčů nedošlo k incidentu. Volným přímým kopem hostů z této „výměny“ názorů, 
rozhodčí ukončil poločas. 
O přestávce trenéři, Macháček a Benda, uklidňovali naše hráče a zdůrazňovali vedení 3:1. 
Do druhého poločasu se očekávalo, že vstoupí obě mužstva s většími emocemi, ale i díky rozhodčímu, 
který změnil styl rozhodování, nedošlo k žádnému dalšímu vzplanutí. Rozhodčí více pískal osobní 
kontakty na obou stranách. Nejnebezpečnějšího hráče hostí, č.5, dokázal Durňák ve druhém poločase 
zcela dostat mimo hru. V druhém poločase se hra více vyrovnala ve středu hřiště a žádné mužstvo 
nedovolilo druhému velkých příležitostí. Za zmínku stojí ze 60 min. pohotová střela Urbana nad branku 
hostí, ze 65 min. samostatný průnik a následná Durňákova střela středem vápna do gólmana a ze 75 min. 
tutovka Kamiše. Stav 3:1 vydržel do 80 min. kdy po pěkné akci Hromas, Materna, Nepraš O. vstřelil 
posledně zmíněný svůj druhý a v podzimní sezóně již 16gól. Stav 4:1.Utkání bylo předčasně ukončeno 
v 85 min. pro slabost hostujícího útočníka, pro kterého přijela i Záchranná služba. 
Díky tomuto utkání se naši hráči stále udrželi na prvním místě tabulky a připravili skvělou výchozí 
pozici pro poslední utkání sezóny, 10.10.2007 v 10.15hod, na hřišti druhého mužstva, mužstva Čakovic. 
Přejme našim hráčům ,aby nadále vítězná šňůra pokračovala a před zimní přestávkou zůstali na 1.místě  
 
Sportu zdar a fotbalu v „Březí“ zvlášť.   Fotbalový fanoušek  
 
 
 



 
 
 
V posledním 11.kole čekal naše hráče nejtěžší soupeř podzimní části, mužstvo Čakovic, které bylo           
o 3 body na druhém místě za našimi hráči. Hrálo se v netradičním čase v sobotu od 10.15hod. 
 
Sestava: Haubner – Urban (77 min. Adamik), Šabatka, Fiala S., Nepraš P. – Trousil, Fiala R. ©, 
Durňák, Hromas – Nepraš O., Materna. 
 
Do sestavy se po dvou kolech vrátil Trousil a bohužel díky zranění ze čtvrtečního tréninku nemohl opět 
zasáhnout do hry Matoušek. Počasí fotbalu nepřálo. Sněhová pokrývka přikryla hřiště tak, že byl 
problém rozeznat lajny a po celé utkání nepřestávalo sněžit. Pro oba týmy to byl velice těžký terén.                      
Již ve 2 min se dostal do skvělé šance Nepraš O. a bohužel pro nás prošla jeho střela podél brankaře, ale 
také těsně minula tyč. Z následného protiútoku se zrodila nebezpečná šance hostí, kterou vyřešila naše 
obrana ve spolupráci s gólmanem. Po rychlém přechodu do útoku hostujícími hráči vznikl v 15 min.  
veliký závar před naší brankou, kdy z několika střel, které stačily naši hráči krýt, vznikla poslední, kterou 
musel na brankové čáře rukou vyrazit Hromas. Rozhodčí tento nedovolený zákrok neviděl a až po 
nápovědě domácích hráčů se zpožděním zapískal penaltu. Výhodou pro nás bylo, že rozhodčí neudělil 
Hromasovi červenou kartu, která dle pravidel měla vyplynout. Bohužel pro domácí kopnul hostující 
útočník penaltu mimo. V 25 min. prolétl naším malým vápnem nebezpečně kopnutý roh, který naštěstí 
nikdo z hostujících hráčů neusměrnil do naší brány. Další velká šance hostí přišla ve 35 min, kdy se 
kolem Fiala S. na malém vápně obtočil útočník a jen jeho nešikovností minul naši branku. Ve 37 min 
se našim hráčům povedl brejk po ose Fiala R., Durňák, Materna a Nepraš O. Bohužel byl posledně 
jmenovaný vytlačen mimo pokutové území a slabou střelu kryl domácí brankář. Po sérii rohů ve 42 min. 
si našim hráčům povedl závar před domácí brankou, který, ale bohužel nebyl úspěšný. Celý první 
poločas provázelo mnoho osobních soubojů, kdy obě strany jezdili doslova po „zadku“. Do kabin se 
odcházel za stavu 0:0.  
Do druhého poločasu přišla obě mužstva bez změn ve svých sestavách. Prvních deset minut obě strany 
hrály především ve středu hřiště, kdy větší převahu měli domácí. V 55 min. přišlo další rozporuplné 
rozhodnutí hlavního arbitra Po signalizovaném ofsajdu byla písknutá druhá penalta proti našim hráčům. 
Jen díky obětavému „zákroku“ našeho pomezního „Ládíka“, který osobně vysvětlil/přemluvil 
rozhodčího o tom, že předtím již dávno mával ofsajd tudíž penalta musí být odvolána, jsme kopali 
z místa přestupku ofsajdu. Přítomní diváci jen žasli, co dokázal rozhodčí provést. „Ládíku“ celá Březí 
Ti je za tvůj statečný čin vděčná. Celý druhý poločas jsme se jen ojediněle dostávali na polovinu 
domácích. Stále jsme byli pod tlakem, který podporoval rozhodčí pískající drobné fauly našich hráčů ve 
středu hřiště a tak, brzdil snahu vymanit se z tlaku. V minutách 75 a 76 se dostali domácí do dvou 
tutovek, které dokázal pokrýt obětavými zákroky náš brankář. Za zmínku stojí především jeho zákrok 
ze 76 min. Při tomto obětavém zákroku, kdy soupeř nakopl ruku našeho brankáře, se zrodilo zranění 
ruky brankáře Haubnera, Zranění je vážnějšího charakteru, kdy lékaři museli dát ruku do sádry. Brankář 
Haubner, ale zápas dochytal, aniž si byl vědom následků. V druhém poločase byl náš tým často pod 
tlakem, ale obětavými zákroky všech hrdinů na hřišti, jsme dokázali tento důležitý zápas dovést 
k nerozhodnému výsledku. Díky této remíze jsme zůstali po podzimní části na prvním místě s 26body 
při skóre 37:12 a stali se tak „Podzimními MISTRY II.B třídy.“ 
Za skvěle odvedenou práci během podzimní části bych rád poděkoval celém realizačnímu týmu, všem 
hráčů a také Vám fanouškům, kteří nás podporovali. 
 
Vyvrcholením podzimní části pro širokou Březiněvskou veřejnost a hráče samotné byla sobotní 
Martinská zábava, která se nesla ve skvělé atmosféře všech návštěvníků a ukázala týmový duch našich 
fotbalistů. 
 
Přejme klukům kvalitní zimní přípravu a podobné výsledky v jarní soutěži. 
 
 
 



                         
Vážení příznivci FK Březiněves, 
 
po vydařené podzimní části, kdy naši hráči přezimovali na první místě 2.B třídy, vstoupilo mužstvo do 
zimní přípravy dne 8.1.2008. Celá zimní příprava včetně vydařeného soustředění měla z pohledu 
realizačního týmu velký úspěch. Docházka se šplhala téměř k 85% účasti. V rámci přípravy též proběhlo 
několik kontrolních vážení, která nevyvolala žádné sankce od trenérského týmu . V zimní přestávce 
nedošlo k výrazným změnám. Pouze kádr posílil nový „levonohý“ hráč Petr Hejduk a do kádru se po 
zranění kolene pomalu vrací Tomáš Bezpalec. 
Opakem pozitivního přístupu k tréninkové části bylo, ale zklamání nad výsledky, a především 
předvedenou hrou v rámci přípravných zápasů. I proto bylo těžké předpovídat očekávání v prvním 
mistrovském zápase a hned proti mužstvu, které na podzim naše hráče porazilo na domácím hřišti.  
Čekalo nás mužstvo Rapid Malešice „B“. 
 
Pro tento zápas se hlásilo k dispozici trenérům hned 15 plně připravených hráčů ze kterých trenéři 
vybrali následující základní sestavu.  
Sestava: Haubner – Urban, Durňák, Šabatka, Nepraš P. – Trousil (85.min Fiala S)., Fiala R ©, 
Hromas(77 min. Hejduk), Materna(75 min. Kamiš )- Matoušek, Nepraš O. . 
Za skvělého počasí a v netradičním nedělním dopoledni nás na skvělém terénu čekalo nevyzpytatelné 
domácí mužstvo z Malešic. Ihned od první minuty zápasu drželo naše mužstvo rytmus hry a plnilo 
očekávání hodného „půlmistra“ soutěže. Ve 2.min vystřelil nebezpečně z hranice vápna Durňák               
a následně po minutě zopakoval podobně nebezpečnou střelu Fiala R., který se na své skvělé okamžiky 
měl ještě chvíli počkat. V 5.min. ukázal svým zákrokem brankář Haubner, že mužstvo domácích nebude 
mít lehké jej dnes překonat. Prvních 15.min. naše mužstvo velice dobře kombinovalo ve středu po celém 
hřišti a postupnými útoky tlačilo domácí ke svému pokutovému území. Z této fáze utkání stojí za zmínku 
akce po ose Materna, Nepraš O., Fiala R a střela Nepraše O., která těsně minula bránu. Následný náš 
další útok po pravé straně vedený Matouškem a jeho střílejícím centrem těsně nad zemí, jsme opět 
domácí dostali pod tlak. V rozmezí 5 až 6.minuty následovaly střely z vápna v podání Hromase                               
a Matouška, kterými jsme trefovali gólmana domácích. Ve 32.min se z levé strany postavil na volný 
přímý kop náš kapitán Radek Fiala a nádherně k zadní tyči otevřel skóre v zápase, 0:1. Další minuty 
zápasu se nedostali domácí k žádné větší akci, jelikož naše obrana dokázala přistupovat k protihráčům 
včas a odebírat míče čistě nebo přerušovat hru již na polovině soupeře. V hlavičkových soubojích 
dominoval náš předstoper Míla Durňák, který neprohrál snad jediný souboj. Ve 40.min. z pravé strany 
kopal Matoušek roh a přízemním centrem našel na hranici desítky Radka Fialu, který se z voleje opět 
nemýlil a zvýšil na 0:2. Do konce poločasu stojí za zmínku ojedinělý, ale za to skvělý zákrok našeho 
gólmana, který ve 43.min vyškrábl nebezpečnou střelu domácích z hranice vápna. 
Po přestávce naši hráči nadále ovládali hru a udávali tempo. Ve 46.min. vstřelil Matoušek gól, ale pro 
ofsajdové postavení nebyl uznán. Další akcí vynikl Honza Trousil, kterého nechal hlavou vyniknout 
svým centrem z pravé strany Petr Urban. V této a další fázi zápasu se hra odehrávala spíše ve středu 
hřiště. Přišla, ale 60.min. kdy Hromas uvolnil do brejku Ondru Nepraše a ten stříleným centrem nechal 
zakončovat osamoceného Matouška, který nadvakrát prostřelil gólmana, 0:3. V 65.min. přišla akce 
z pravé strany , kdy našel Tomáš Materna nádherným centrem Ondru Nepraše a ten bez přípravy z voleje 
dal čtvrtý gól našeho mužstva, 0:4. V této fázi hry postupně trenér pustil do hry Kamiše, Hejduka a Fiala 
S. Černý Petr tentokrát vyšel na Ondřeje Adamika. Po vstřelení čtvrtého gólu mužstvo Malešic 
rezignovalo a pátý gól po nedorozumění domácího brankáře se stoperem nenechal na sobě příliš čekat. 
Tohoto „kiksu“ využil ke vstřelení svého dvacátého gólu v sezóně Ondra Nepraš, 0:5.Do konce zápasu 
stojí za zmínku jen přímý volný kop z 82.min. zahrávaný Petrem Hejdukem, který, ale výrazně neohrozil 
branku domácích. Převahu našich hráčů dokumentuje fakt, že Petr Haubner za druhý poločas nemusel 
nijak výrazně v brance zasahovat. 
Pochvalu naši hráči zaslouží především za bojovnost. Tentokrát byla velice citelně znát dobrá souhra 
obrany podporovaná všemi záložníky a dobrá kombinační hra obránců se záložníky při zakládání 
postupných útoků.  Vstup do jarní sezóny se nám povedl, ač mužstvo Malešic nebylo nejspíše takovou 
prověrkou, jakou jsme očekávali, ale i psychická podpora pro naše hráče díky navýšení bodového 
odstupu od druhého mužstva Čakovic(remíza) na pět bodů, budou dobrou devízou pro další těžká utkání. 
Přijďte nás podpořit v neděli 6.4. od 16.30 na domácí hřiště proti mužstvu Satalic. Z podzimního utkání 
jsme dokázali přivést z hřiště hostů tři body za výhru 4:3. 

Sportu zdar a fotbalu v „Březí“ zvlášť. 
 
 



                         
Vážení příznivci FK Březiněves, 
 
v neděli 6. dubna přivítali naši hráči na skvěle připraveném hřišti, nevyzpytatelné mužstvo                                
TJ Satalice. Na podzim se podařilo v Satalicích vyhrát těsným výsledkem 4:3 v zápase, který se hrál ve 
svižném tempu. 
 
Základní sestava se oproti minulému zápasu změnila minimálně,  kdy Jana Trousila nahradil Standa 
Fiala. Sestava: Haubner – Urban, Fiala S., Šabatka, Nepraš P. – Hromas., Fiala R © (75 min. Kamiš), 
Durňák, Materna – Matoušek, Nepraš O.  .Náhradníci: Kamiš, Hejduk, Adamik. 
 
Za příjemného počasí a v tradičním nedělním odpoledni nastoupili naši hráči ve stejných dresech, které 
jim přinesly v minulém zápase štěstí. Zápas začal z naší strany velice aktivně a prvních 10 až 15 minut 
byli naši hráči lepším mužstvem, které udávalo tempo hry. Převahu vyjádřili prvním gólem Honzy 
Hromase v 15.min, 1:0 . Jako by po tom to gólu naši hráči dospěli k uspokojení a hráči Satalic využili 
naše polevení a vstřelili vyrovnávací gól, 1:1. V této fázi hry byli lepším mužstvem hráči ze Satalic, 
kteří hrozili především rychlými útoky po obou stranách hřiště. Několik střel z dálky od Materny, 
Hromase, Durňáka a Radka Fialy výrazně neohrozily gólmana hostí. Směrem k naší brance stojí za 
zaznamenání přímý kop Hogena, který Petr Haubner vyškrábl a dva nebezpečné výpady, kdy v prvním 
případě útočníka hostí zneškodnil před( nebo ve vápně?) Radek Fiala a Martin Šabata, který zneškodnil 
na malém vápně skluzem nebezpečnou akci. Tento zákrok, nechal rozhodčí bez povšimnutí a názory na 
čistotu zákroku se rozcházejí i v našem táboře. Do kabin odcházeli hráči za stavu 1:1. 
 
Druhý poločas se odehrával v duchu konce prvního, kdy obě mužstva hrála od vápna k vápnu bez 
výraznějších zákroků obou gólmanů. Pokud naši hráči drželi balón na zemi, byli lepší mužstvem.                     
V 60. minutě kopali hosté roh, který stáhnul do své náruče Petr Haubner a nákopem našel volného Vencu 
Matouška, který ideálně našel nabíhajícího Ondřeje Nepraše, který vstřelil svůj 21.gól v sezóně, 2:1.       
Ve zbytku zápasu obě mužstva přitvrdila a více se od kopaček hráčů začalo jiskřit. To vyvrcholilo v 74. 
minutě, kdy po hrubém zákroku na našeho kapitána, dostal po druhé žluté kartě jeden z hráčů hostí 
červenou kartu. Bohužel Radek Fiala musel z kvůli zranění kolena odstoupit. Nahradil jej Roman 
Kamiš, který se posunul do útoku a do středu zálohy se stáhnul Venca Matoušek. Kapitánskou pásku 
převzal Ondřej Nepraš, který se tak stal nejspíše nejmladším kapitánem celé soutěže. Zápas naši hráči 
dovedli k vítěznému konci a připsali si tak další tři body do tabulky a potvrdili rozdíl pěti bodů na druhé 
Čakovice, které den předtím vyhráli v Trojí 2:0.  
 
Vypadá to, že i hráči Čakovic mají z našeho mužstva „strach“ a vyslali na tento zápas své zvědy. Fotbal 
toto nedělní odpoledne nebyl nijak pohledný, ale kolektivní pojetí hry, kdy opět obrana dobře 
spolupracovala se záložní řadou a útok se opíral o efektivitu a bojovnost, může být pro nás tento výkon 
povzbuzením.  
 
Další zápas čeká naše hráče v sobotu, 12.dubna, na hřišti Újezdu nad Lesy, které je v tabulce na třetím 
místě a očekává se velmi náročný zápas. Přijďte nás na tento den podpořit. 
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Vážení příznivci FK Březiněves, 
 
opět se Vám hlásíme s komentářem z posledního zápasu naši hráčů, kteří hráli na hřišti 
ambiciózního mužstva – TJ Újezd nad Lesy, které je na třetím místě tabulky. 
Bohužel musím ihned v začátku sdělit, že FK Březiněves prohrálo po 9 kolech a to těsným                         
výsledkem 2:1.  
Jen tvoření sestavy bylo velkým oříškem pro naše trenérské duo. K dlouhodobé nepřítomnosti 
T. Bezpalce, dorazily během týdne další omluvenky od M.Durňáka, R.Fialy a H.Trousila.                 
V den utkání skolila střevní chřipka dalšího hráče základní sestavy, P.Urbana. Trenér musel 
povolat „zálohu“, J.Korinta a M.Nádvorníka, kteří jsou členy širšího kádru, ale s mančaftem 
netrénují. Oproti podzimnímu zápasu se stejným soupeřem, který jsme vyhráli 4:2, byl sestava 
změněna o 5 hráčů základního kádru  . 
Sestava: Haubner – Nepraš P., Šabatka, Fiala S., Kamiš (Nádvorník) – Adamik, Hromas,  
              Matoušek (Hejduk), Materna – Korint, Nepraš O. ©. 
Začátek zápasu nezačal nijak vesele a ve druhé minutě jsme obdrželi do naší sítě gól. Na štěstí 
padl z offside. Následně rozhodčí přehlédl „malou“ domů Kamiše. Prvních 5 minut byly naše 
obrana pod stálým tlakem. Domácí hráli lépe, lépe se pohybovali a byli důraznějším týmem.       
Po těchto minutách naši hráči šťastně otevřeli skóre a při druhém útoku dokázali vstřelit branku. 
Po levé straně našel Adamik hezkým centrem Nepraše O., který zatáhl míč podél lajny do 
malého vápna a křižnou přihrávkou našel nabíhajícího Hromase, 0:1. Tento gól byl velice 
podobný gólu z minulého zápasu v podání stejných aktérů. V 11.minutě nebezpečný "přímák" 
domácích, který šel těsně nad vytlačil Haubner na roh. Bohužel ve 12.min nepokryli naši hráči 
útočníka domácích na malém vápně a ten lehce plachtící centr zprava usměrnil do naší sítě, 1:1. 
Dlouho jsme se z vedení neradovali. Tlak domácích první půli nikterak neslábl a jejich šancí 
přibývalo. V 18.min nastřelil břevno. V následujících minutách přibylo pár nebezpečných rohů 
a střela z 25metrů, která těsně minula levou tyč Haubnerovi branky. V 25.min se naši dostali 
na polovinu soupeře, kdy útok po ose Hromas, Nepraš dopadl šťastně pro domácí, protože 
Korint ani na dvakrát neskóroval. V 28.min vyslal nadýchaným centrem Materna Ondru 
Nepraše, jehož centr z pravé strany nikdo nečekal a míč tak proběhl celým vápnem. Ve 31.min 
vystřídal pro zranění Matoušek, kterého nahradil Hejduk. Bohužel přišla 35minuta a domácí 
zvýšili na 2:1. Jednalo se o šťastný gól, kdy naše obrana nedokázala několikrát odvrátit míč ze 
svého pokutového území, až se míč dostal do volného prostoru, kdy ani dlouhé vyběhnutí 
našeho brankáře nedokázalo zabránit brance. Do kabin naši hráči odcházeli s jednogólovým 
mankem. 
Do druhého poločasu trenéři s rozestavením hráčů výrazně zamíchali a hned to bylo na hře znát. 
Naši hráči začali více bojovat a hra se vyrovnávala. Více jsme se tlačili před bránu domácích                    
a především díky skvělým výkopům Petra Haubnera jsme se dostávali do větších šancí. Bohužel 
rohové kopy nám v této fázi selhávaly a ani 2 rohy za sebou náš tlak výrazně nepodpořily. 
V následujících 15 minutách se spíše hrálo od vápna k vápnu a nijak hezký fotbal se 
neprodukoval. V 66.min za faul na Hromase se naši hráči dostali k přímému volnému kopu, 
který zahrával Korint. Střela mu skvěle „sedla“ a brankář měl plné ruce práce balón vyrazit 
z levého horního rohu své branky. V 70 min. Materna hlavičkou tečoval centr z leva, ale jistě               
i on sám si představoval lepší zakončení. Největší šanci na vyrovnání se našim hráčům naskytla 
v 75.min. Hromas vybojoval roh. Po rohovém kopu se dostal ke střele Korint, od kterého se 
balón dostal k volnému Standovi Fialovi. Ten překvapený a ve skrumáži bohužel jen lehce trefil 
míč, který se „dokodrcal“ k brankáři hostí. Škoda . Ani následné dva samostatné brejky 
Ondry Nepraše výsledek nezvrátily. Ke konci zápasu, který se nesl ve znamení emocí, stojí za 
zmínku perfektní „čistý“ obranný zákrok Adamika na samostatně utíkajícího útočníka 
domácích. Zápas skončil po čtyřech minutách nastavení a s nepříznivým výsledkem, 2:1, pro 
naše hráče. Bohužel jsme tento zápas prohráli a náš náskok se ztenčil na 2body, ale s ohledem 
útrapy, které náš tým provázely, musíme náš tým pochválit, jak zápas „odjezdili“. Především 
druhý poločas zaslouží pochvalu.  
Příští kolo, v neděli 20.4.2008 od 17.hod, přivítáme na svém hřišti mužstvo z Běchovic. Přijďte 
naše kluky podpořit. 



 
 

 
Vážení příznivci FK Březiněves, 
 
v 15.kole 2.B třídy jsme hostili v domácím prostředí nováčka této soutěže, mužstvo SK 
Běchovice. Na podzim jsme hráče z Běchovic porazili jasným výsledkem na jejich hřišti 4:0. 
I díky výhře Čakovic a Újezda bylo jasným cílem vítězství.. 
 
Sestava se oproti minulému zápasu moc nezměnila a marodi nadále zůstali jen v hledišti: Fiala 
R., Bezpalec, Matoušek. 
Sestava: Haubner(Hejduk) - Nepraš P., Šabatka, Fiala S., Kamiš, Urban – Trousil, 
Hromas(Adamik), Durňák, Kamiš – Materna, Nepraš O. ©. 
Začátek zápasu nezačal nijak vesele a hráči z Běchovic byli více aktivnější a agresivnější. 
Zhruba až po 6 minutách hry se naši hráči poprvé osmělili a po centru Urbana na Hromase                
a jeho prodloužení , střílel Materna do rukou brankáře. V 7.minutě šla rychlá přihrávka „brácha 
na bráchu“ a Petr Nepraš vystřelil z 25metrů nádhernou střelu na branku hostí, bohužel nad. 
V této fázi hry naši hráči vyrovnali postupně hru a již byli vyrovnaným partnerem soupeře. 
V 10.minutě vystřelil do náruče brankáře hostí Jan Trousil po přihrávce z první Petra Sprcha. 
Z následného výkopu prošel střední záložník hostí prostředkem hřiště a metr před bránou musel 
zatáhnout za záchranou brzdu až náš stoper Martin Šabatka. Přímý volný kop z nebezpečné 
vzdálenosti, ale hosté nevyužili. V 15.minutě po ose Durňák Trousil a opět Durňák byl na tohoto 
hráče „spáchán“ faul v pokutovém území hostí   a rozhodčí jednoznačně odpískal penaltu. 
K jeho realizaci přistoupil Durňák a s přehledem proměnil, 1:0. K tréninku penalt jsme 
věnovali závěr úterního tréninku, kde byla zajímavá výhra pro výherce. Dále za zmínku stojí 
akce z 20.minuty, kdy nádherným centrem našel Urban Tomáše Maternu, který bohužel 
nabídnutou možnost nevyužil. Hra byla vyrovnaná a hodně souboj se odehrávalo ve středu 
hřiště. Nejlepším hráčem hostí byl jejich kapitán, se kterým měla středová dvojice hodně práce, 
ale dokázala jej eliminovat. V 25.minutě hosté zatlačili domácí do svého pokutového území, 
kdy střídala střela střelu, ale ani z jedné strany nepropasírovali míč ke gólmanovi. Tento závar 
vyřešil hostující útočník „svící“ daleko nad pletivo. Bohužel do poločasu se zranil Hromas, 
kterému nevydržel již nakopnutý kotník z minulého zápasu. Do kabin naši hráči odcházeli za 
přijatelného stavu 1:1, ale sami věděli, že hra není dle jejich představ. 
Do druhého poločasu za Hromase nastoupil Adamik, který se posunul na kraj zálohy a do středu 
si stoupnul vedle Durňáka, Trousil. První naše akce ihned „smrděla“ gólem, kdy Materna 
neproměnil slibnou akci. Ihned v další minutě, ale rozvlnil síť branky hostujícího gólmana Petr 
Urban, který skoro z „40“ metrů trefil levou šibenici(spodní), 2:0. Nádherný gól, které naše 
mužstvo velice potřebovalo ke zvýšení sebevědomí, protože … . Nečekalo nás nic pozitivního 
a celý zápas od 60.minuty probíhal v hektickém prostředí. Tato minuta byla osudná pro našeho 
gólmana, kdy Petr po souboji s útočníkem domácích zůstal ležet. Zranění mu nedovolilo dále 
pokračovat a došlo ke střídání na místě brankáře. Z pole se postavil do branky Adamik                           
(naše brankářská trojka) a na jeho post vystřídal Hejduk. První útok hostí na našeho „nového“ 
brankáře znamenal snížení, 2:1. Chybou celé akce bylo, že útočník prošel volným středem 
zálohy a obrany nikým podstatně neatakován. Hosté přitvrdili a tím více zhoustla již tak napjatá 
atmosféra. Z akcí stojí již za zmínku pouze „super“ akce Petra Hejduka, který volil místo lobu 
brankáře přímou střelu, která šla mimo. Bohužel do konce zápasu byl vyloučen Petr Nepraš, 
který zbytečně oslabil své mužstvo nejen pro tento zápas, ale nejspíše i pro několik dalších. 
Zápas skončil naší výhrou 2:1 a potvrzením 1.místa v tabulce. 
Příští kolo, v neděli 27.4.2008 od 10.30hod, hrají naši mládenci na horké půdě Dolních Chaber. 
Povzbuzením pro nás může být možná návrat marodů Hromase, Haubnera, Fialy R. a dvou 
dalších členů týmu: Petra Hromase alias Tryfon a Tomáše Bezpalce po vážném zranění kolene. 
 
      Fotbalu zdar a „Březí zvlášť. 
 



 

                                                                                                                               
Vážení příznivci FK Březiněves, 
 
rádi bychom Vám tím komentářem opět předali radostnou zprávu. V 16.kole porazili naší 
fotbalisté mužstvo Dolních Chaber na jeho hřišti 2:1. Za krásného počasí nedělního dopoledne 
nás čekalo mužstvo ze středu tabulky. Naši největší konkurenti, Čakovice a Újezd, vyhráli a na 
necelých 24hodin se dostali v tabulce před naše mužstvo. Březiněves byl na krátkou chvíli na 
3 místě, ale skutečně jen na krátkou . Letošní jarní sezónu stále provází naše mužstvo až 
neskutečná marodka. Nadále zůstali ve stavu nemocných Radek Fialů, Matoušek a nově 
Haubner. Z minulého zápasu si P. Nepraš odnesl od disciplinární komise trest na 2 zápasy 
nepodmíněně. S těžkým nakopnutím kotníku nastupoval Hromas a bolestivé zranění kolena od 
začátku jara doprovází Durňáka. Pozitivem pro trenéra byl avizovaný návrat Tomáše Bezpalce 
po dlouhodobém zranění. Tento hráč se vrátil přesně půl roku po zranění, a to proti stejnému 
soupeři se kterým si přivodil zranění.  
Sestava: Benda – Adamik., Šabatka, Fiala S., Urban – Bezpalec(Kamiš), Hromas, Durňák,  
                            Trousil(Nádvorník)  - Materna(Hejduk), Nepraš O. ©. 
Do zápasu naši hráči vstoupili pod tlakem nutného vítězství, aby se vrátili na špici tabulky                      
a ukázali tak soupeřům svou mentální sílu a psychickou odolnost. První poločas byla hra našeho 
mužstva v některých fázích rozháraná. Toto využívali domácí, kteří více a lépe kombinovali                  
a měli převahu. Naše mužstvo hrálo systémem zabezpečené obrany a rychlým přechodem přes 
záložníky vysílalo O. Nepraše a Maternu do brejků. Bohužel v 15minutě se podařilo domácím 
vstřelit branku, kdy po střílejícím centru z levé strany přes celé vápno, záložník soupeře z voleje 
prostřelil gólmana., 1:0. Tento nepříznivý stav nás nezlomil a dokázali jsme hru vyrovnat. 
K pokutovému území domácích jsme se dostávali především přes rychlé brejky, kdy Materna  
a O.Nepraš statečně bojovali s přesilou zadáků domácích. Z jednoho takového brejku, dokázal 
Materna využít zaváhání stoperské dvojice a odvážně se pustil mezi ně, kdy po vybojovaném 
balónu prostřelil gólmana a srovnal na 1:1. To běžela 30.minuta. Do poločasu měl stejný hráč 
ještě dvě gólovky, kdy sám mezi obranou soupeře vždy zpracovával těžké balóny, ale 
neúspěšně zakončoval. Od vyrovnávací branky byl na našich hráčích vidět lepší pohyb                    
a soupeře přehrávali. Druhý poločas jsme začali ve stejné složení. Trenér neměl důvod střídat 
ani díky výkonům či zraněním. Za druhý poločas se naši hráči jistě stydět nemusí, protože byl 
skutečně odježděn „po zadku“ a i přes několik super šancí domácích a některých zaváhání 
našeho gólmana, se dokázali rvát  o výsledek do poslední minuty. Pro Bendu nebyl tento start 
také nijak jednoduchý, jelikož v rámci soutěžního utkání se do brány postavil po dlouhé době. 
Nezklamal a několik zákroků vyřešil velice dobře. Obrana dokazovala svoji neprůchodnost                     
a veškeré hlavičkové souboje vyhrávala, také aby ne, když vedle sebe postavíte Adamika, 
S.Fialu a Durňáka, tak neprojde ani myš. Obranu dobře dirigoval Šabatka, který si za zápas 
dovolil i několikrát vyvést balón až k obraně soupeře. Urban na pravém beku nepustil ani 
jednou přes své území útočníka domácích. Velice dobře si rozuměl s Bezpalcem, který dokázal, 
že i po půlroce absence, by mohl být opět platným členem mužstva(základní jedenáctky ?). 
Naše středová dvojice, Hromas a Durňák, si v kabině po prvním poločase domluvila jiný způsob 
své spolupráce a bylo to vidět na lepším doplňování obrany a podpoře útoku. Mnoho 
vybojovaných balónů ve středu bylo rozhodujícím faktorem pro konečný výsledek. Na levé 
obraně a zlepšeným výkonem po přestávce se předvedl Truska, který v závěru zápasu dokázal 
prodat své zkušenosti ve prospěch mužstva. V útoku se prali o každý balón oba útočníci a nedali 
obraně soupeře ani na chvíli vydechnout. Přišla 65. minuta a ukázala se být rozhodující.                             
Po Trousilově vybojovaném autu a přihrávce na Hromase, který našel rychlou přihrávkou na 
levém křídle O.Nepraše, dokázal náš kapitán křižnou přihrávkou na Maternu, který promáchl, 
dostat balón až k nabíhajícímu Bezpalcovi z levé strany. Ten mezi penaltou a velkým vápnem, 
se v pádu položil do této přihrávky a přímým nártem prostřelil atakujícího obránce a gólmana 
domácích, 1:2. Pro Bezpalce to byla první branka za Březiněves a ukázala se i velmi cenná                    
a rozhodující pro tento zápas. Následně došlo ke střídání úspěšného střelce a na jeho místo 
přišel Kamiš. Musíme se zmínit o „genialitě“ trenéra, který posečkal s avizovaným střídáním 
Bezpalce a ponechal jej na hřišti do správného momentu. Do konce zápasu se dostali na hřiště 



ještě Hejduk a Nádvorník. Posledních 25min se hrál velice bojovný fotbal, kde naši hráči 
ukázali bojovnost a týmovou spolupráci.  
Odvážíme si z Chaber cenné tři body a tímto ziskem jsme se opět dostali na čelo tabulky, přesně 
tam, kde Březinovský fotbal má být! 
Příští kolo, v neděli 4.5.2008 od 17.hod, opět vyjíždíme na hřiště soupeře a to do Hloubětína. 
Přijďte naše kluky opět skvěle podpořit jako tomu bylo i v Chabrech. 
 
 
       Fotbalu zdar a „Březí zvlášť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vážení příznivci FK Březiněves, 
 
v minulém kole jsme opět hráli na hřišti hostí a to v Hloubětíně. Setkali se tak, 
mužstva odlišných pozic v tabulce, kdy první hraje s mužstvem ohroženým 
sestupem. Naše sestava opět měla daleko do optimálního složení. Chyběli 
Durňák, Matoušek, Haubner a potrestaný P. Nepraš. Se zraněním opět nastupoval 
Hromas a na lavičce byl již připraven, ač stále zraněný, R. Fiala. 
 
Sestava: Benda – Adamik., Šabatka, Fiala S., Urban – Kamiš(Nádvorník),            
Hromas(Hejduk),Bezpalec, Trousil(R. Fiala) - Materna , Nepraš O. ©. 
 
Na nekvalitním a drnovatém trávníku nastoupili naši hráči odhodlaně k potvrzení 
prvního místa tabulky. Bohužel první poločas byl plný nepřesností z naší strany. 
Terén nedovoloval kvalitně míč zpracovat a tím lépe kombinovat. Bohužel jsme 
nedokázali podržet balón a nějakou překvapivou kolmou přihrávkou překonat 
obranu soupeře. Soupeř hrozil především po brejcích. Naši útočníci osamoceně 
sváděli souboje s obranou soupeře, ale marně. Za zmínku snad stojí pouze přímý 
kop z levé strany, který zahrával Bezpalec, ale bohužel technická střela na první 
tyč nebo na Trousilovu teč nebyla nijak nebezpečná pro brankáře domácích. 
Poločas tak skončil spravedlivě 0:0. 
Druhý poločas již byl s naší strany kvalitnější, ale stále přes mnoho „rádoby“ 
gólových“ akcí, byl stav nerozhodný. Naše zakončení buď mířilo vedle branky 
domácích nebo přímo do míst a náruče brankáře Hloubětína. Velmi nebezpečná 
hlavička Urbana z přetaženého centru také neuspěla. Další hlavička Trousila, 
který tečoval přímý volný kop Bezpalce skončila nad břevnem domácích také bez 
úspěchu. Posledních 20min. si naši hráči vynutili ohromný tlak a bylo jen otázkou 
času, kdy padne do sítě domácích gól. Velké oživení přinesl do hry Hejduk.                   
Jeho zahrávané rohy zprava, byly velmi nebezpečné pro celou obranu. V 82.min 
zahrával přímý volný kop z pravé strany Hejduk a jeho technicky umístěnou střelu 
přes zeď domácích, brankář s vypětím sil zneškodnil. Domácí, ale přečkávali náš 
tlak a hrozili rychlými brejky. Naše obrana, ale hrála aktivně a záložní řada dobře 
doplňovala jejich řady směrem dozadu. Naše chvíle = rozhodnutí přišlo po sérii 
rohových kopů v 90 min., kdy na Hejdukův skvěle zahrávaný rohový kop z leva 
naskočil, ač tísněný, S. Fiala, který ostrou hlavičkou nasměroval míč do brány, 
ale Trousil stačil hlavou mírně změnit směr balónu do míst, kde nikdo nestál a 
zavěsil, 0:1.  Po necelé další minutě rozhodčí ukončil férově hraný zápas.  
Poslední zápasy naše mužstvo nehraje nijak oku lahodící fotbal, ale zatím je nutné 
smeknout klobouk, že se dokáže vyburcovat a potvrdit roli favorita. 
Příští utkání se hraje v neděli 11.5.2008 od 17hod. na domácím hřišti proti Sokolu 
Troja „B“. 

TJ Březiněves, oddíl kopané 
 
 
 
 
 

 



 

                         
Vážení příznivci FK Březiněves, 
 
 
po dvou zápasech na hřištích soupeře jsme hráli konečně na domácím hřišti a přivítali 
mužstvo Sokol Troja „B“. Na podzim naši hráči uhráli v Troji bezbrankovou remízu. 
 
 
Sestava: Haubner – Urban, Fiala S., Šabatka, Adamik. –  Trousil(Hejduk), Hromas, 
Durňák, Bezpalec(Nepraš P.) – Nepraš O., Materna(Kamiš) . 
 
Na skvěle připraveném terénu, díky Tomáši, nastupovali naši hráči opět v roli favorita. 
Od začátku zápasu byli hráči Troje velmi nebezpeční v rychlých protiútocích. Našim 
zadákům se nedařilo několikrát dohodnout a i díky sluníčku měl soupeř prvních 10min. 
více ze hry. Velice důležité bylo, že ihned z prvního nebezpečného útoku, kdy Nepraš 
O. zatáhl balón do pokutového území hostí, dal Tomáš Materna gól, 1:0. Skvěle 
načasovaná přihrávka našeho kapitána stojí za pochvalu. Bohužel, ale naši hráči stále 
nedokázali eliminovat soupeřovi rychlé přechody do útoky a tím vznikaly šance, které 
musel řešit brankář Haubner, jako v 20min, kdy v tváří v tvář proti útočníkovi dokázal 
vyškrábnout na roh jasný gól. Za zmínku stojí nebezpečná hlavička Hromase, která 
skončila na břevně. Bohužel jedno nedorozumění v obraně nás stálo vedení, kdy soupeř 
ve 25min vyrovnal, 1:1. Pokud jsme dokázali míč podržet a několika přihrávkami na 
krátkou vzdálenost soupeře přečíslili, tak jsme byli ve výhodě. V 38min, jsem po 
jednom z faulů na rohu pokutového území zahrávali přímý volný kop. Na jeho exekuci 
se postavil netradičně Adamik, který našel na vzdálené tyči Standu Fialu a ten z takřka 
lajny vstřelil branku, 2:1. Zahrávaný přímák byl skutečně excelentní. Do konce poločasu 
se nic významného neudálo. 
V druhé polovině jsme soupeře více od začátku zatlačili a v 50 min. vstřelil náš kapitán 
třetí branku, 3:1. Bohužel vedení jsme dlouho neudrželi a soupeř dokázal využít naší 
nepozornosti a snížil na 3:2. Naši hráči po tomto gólu dalších 10 min. jako by nevěděli, 
co hrát, ale postupem času hru vyrovnali a začali být opět velmi nebezpeční. Velkou 
šanci měl střelec druhého gólu, S. Fiala, ale jeho hlavička skončila na břevně. 
Rozhodnutí přišlo až v samém závěru, kdy v 85min. vystřídal v útoku Tomáše Maternu, 
čerstvý Roman Kamiš, který se nezvykle postavil na hrot útoku. Geniální tah trenéra 
vyšel v 89min., kdy po centru Ondry Nepraše dokázal právě střídající Kamiš, 
propasírovat skrz nohy brankáře míč do sítě. Byl to jeho první gól v sezóně, v Březiněvsi 
a v životě v mistrovském utkání! Asi to bude mít drahý.   Naši chlapci potvrdili svou 
roli favorita, ale Sokol Troja byl velice dobrým soupeřem. V příštích dvou kolech nás 
čekají mužstva ze spodních pater tabulky. 
 
V neděli 18.5.2008 v 17hod hrajeme na hřišti posledních Radlic. 
 
 
Sportu zdar a fotbalu v „Březí“ zvlášť. 

Fotbalový fanoušek  
 
 
 
 



                         
Vážení příznivci FK Březiněves, 
 
 
po jasném vítězství v minulém kole nad mužstvem Radlice, 4:0, jsme doma přivítali 
mužstvo Spartak Kbely „B“. V podzimní části jsme tohoto soupeře dokázali přehrát na 
jeho hřišti 2:0. 
 
Sestava: Haubner – Urban, Durňák(Fiala S.), Šabatka, Adamik. –  Trousil(Bezpalec), 
Hromas, Fiala R.©, Nepraš P.(Hejduk) – Nepraš O., Materna . 
 
Na skvěle připraveném terénu, díky Tomáši, a slunečného letního počasí měl trenér 
krásné starosti vybrat sestavu. Hlásilo se mu v kabině 16 zdravých hráčů. Naši hráči 
nastupovali opět v roli favorita a museli tak odrážet stálý „attack“ Újezda, který porazil 
Čakovice v sobotním utkání 3:0. Mužstvo z Kbel přijelo pouze ze základní jedenáctkou 
a na střídání včetně realizačního týmu nemělo jediného zástupce. Zápas to nebyl 
jednoduchý a hostující hráči rychlými brejky prvních 30min. kousali a zlobili. Vyložená 
šance na obou stranách nebyla vidět do 20min, ale právě v této minutě se po brejku 
Nepraše O. dostal šance Materna, ale nedal. První gól vstřelil v 25 min. Hromas po 
ideální přihrávce, „navrátivšího“ se do sestavy po 5 kolech, našeho kapitána Radka 
Fialy. Ač na dvakrát, tak Hromas vstřelil první gól zápasu, 1:0. Do poločasu dokázali 
naši hráči dobře podržet míč, přihrát si na krátko a tím dokázali soupeře přehrávat. 
Bohužel 30min. nebyl šťastná pro Durňáka, který po hlavičkovém souboji v rohu hřiště 
utržil tržné zranění a musel vyhledat lékařskou pomoc (tři stehy v obočí). Poločas 
skončil 1:0 pro naše hráče. 
Od začátku druhého poločasu naši hráči měli územní převahu. Dokázali ve středu hřiště 
a dobrým napadáním zálohy a obrany soupeře, již na počátku narušovat rozehrávku 
hostí. Několik takto vybojovaných balónů se proměnilo v rychlý brejk a určitou šanci. 
V 65 min. vstřelil náš druhý gól O. Nepraš po hezké individuální akci, 2:0. Tento gól 
byl náš 60 vstřelený v soutěži. Po tomto gólu jakoby bylo rozhodnuto. Hráči Kbel 
hledali chyby všude jen ne u sebe a to vyústilo i v červenou kartu, kterou obdržel 
v 70min. jejich předstoper. Právě po tomto zahrávaném nepřímém kopu se dostal 
v malém vápně hostí k míči Fiala S. a levačkou k druhé tyči zvýšil na 3:0. Do konce 
zápasu si naši hráči již zahráli fotbal zvesela a v klidu. V tomto pohodovém závěru 
vstřelil svůj nedělní druhý gól O. Nepraš, 4:0. Tento útočník dal již svou 26 branku 
v soutěži. Za krásného počasí jsme dokázali potvrdit roli favorita a udržet si tak stále 
dvoubodový náskok před Újezdem. 
 
V neděli 1.6.2008 v 17hod. hrajeme na hřišti nebezpečných TJ Miškovic. Toto utkání 
bude předposlední v tomto ročníku. 
 
 
Sportu zdar a fotbalu v „Březí“ zvlášť. 

Fotbalový fanoušek  
 
 
 
 
 
 



                         
Vážení příznivci FK Březiněves, 
 
… kdo neviděl neuvěří …  
Asi takto by mohl začít rozhovor dvou účastníků nedělního utkání našich hráčů v na 
horké půdě v Miškovicích. Naši hráči jeli do Miškovic opět pod tlakem nutného 
vítězství na udržení se v čele tabulky, jelikož  Újezd dokázal zvítězit na hřišti Rapidu 
Malešic. 
Sestava: Haubner(Hejduk) – Urban, Fiala S., Šabatka, Adamik. –  Trousil(Kamiš), 
Hromas, Fiala R.© (Nepraš P.), Bezpalec, – Nepraš O., Materna. 
Za velkého vedra nastoupili naši hráči bez výrazných změn. Pouze z minulého utkání 
nemohl do hry zasáhnout Durňák. Naši hráči nastoupili plně odhodlaní udělat maximum 
pro vítězství i za situace, kdy se v kuloárech vrabci štěbetali o vlivu třetího subjektu na 
některé účastníky zápasu. Bohužel pro nás nezačal zápas šťastně. Ve 3.min došlo ke 
zranění našeho kapitána, který musel nuceně vystřídat. Nahradil jej P. Nepraš, který se 
posunul na pravou zálohu a Bezpalec se zařadil vedle Hromase na střed. Tím naše 
kreativita dosti utrpěla. První gól vstřelil po sólovém nájezdu O. Nepraš ve 20 min., 0:1. 
Naši hráči využívali k brejkům oba útočníky a dokázali eliminovat útočné výpady 
domácích. Bohužel další nájezd O. Nepraše ve vyložené šanci neskončil, tak úspěšně 
jako ten minulý a uplatnilo se pravidlo „Nedáš-dostaneš“. Ve 30min. dokázali domácí 
srovnat na 1:1. Haubner neudržel v náručí tvrdou střelu z přímého kopu a osamoceně 
dorážejícímu útočníkovi Miškovic nedokázal nikdo zabránit ve vyrovnání. Do poločasu 
se nám, ale podařilo výsledek změnit. Po levé straně posunul Adamik na rozeběhnutého 
Maternu, který našel z levé strany na středu hřiště Bezpalce. Bezpalec z první nahrál na 
Hromase, který šikovně přenechal mezi nohama na Nepraše O. a ten po zpracování 
balónu na vápně špičkou podél brankáře rozvlnil síť podruhé, 1:2. Poločas tak, skončil 
1:2 pro naše hráče. 
Do druhého poločasu jsme nastoupili beze změn v sestavě a velice aktivně. Ihned první 
útok zaváněl gólem, ale Materna mířil vedle. Další náš útok se vydařil a po přihrávce 
Hromase na Maternu našel tento hráč ideálně z první nabíhajícího O. Nepraše, který 
vstřelil svůj třetí gól, 1:3. Završil tím tak svůj druhý hattrick v sezóně a svůj 30.gól 
v soutěži. Bohužel jsme neudrželi dvoubrankové vedení dlouho. Soupeř dokázal 
z volného přímého kopu v 55min snížit na 2:3. Od této chvíle začali čáry a kouzla pana 
rozhodčího. Nejen, že S. Fiala obdržel 63.min druhou žlutou kartu a tím červenou, ale 
veškeré souboje dokázal otáčet ve prospěch domácích. Rozhodčí si umanul, že naše 
hráče nepustí přes polovinu hřiště a tak se i stalo. Hráči Miškovic byli nervózní a svými 
zákroky mimo rámec fair play dokázali ze zápasu udělat bramboračku. Rozhodčí 
neviděl ani dva „bestiální“ zákroky domácího hráče č.10 bez balónu na Bezpalce. Pro 
naše hráče to byl křest ohněm, ale dokázali obstát i přesto, že rozhodčí prodloužil zápas 
cca o 12min. V 87.min nás opět podržel svým skvělým zákrokem gólman Haubner, 
který dokázal pokrýt tutovku domácího hráče z hranice malého vápna. Bohužel 
Haubner, ale nedohrál. Po následném rohu špatně došlápl a musel být odnesen na 
nosítkách. Na poslední 2min. se do brány postavil Kamiš. Zápas jsme i přes všechny 
vlivy dokázali dovést ke  sladkému vítězství. Tento zápas nám zaručil a přiblížil 
k vysněnému postupu do 1.B třídy, kdy nám stačí v sobotu 7.6.2008 od 11hod. získat 
bod na domácím hřišti s hráči Čakovic.  
 
Sportu zdar a fotbalu v „Březí“ zvlášť. Fotbalový fanoušek  
 
 



 

 
 

Zpráva pro výbor: Sezóna 2007/2008 
 
Sezóna 2007/2008 začala počátkem srpna. Kádr se dokázal doplnit na počet 17-ti hráčů, ze 
kterých „staronoví“ trenér mohl během celé sezóny vybírat ideální jedenáctku. Ač se nedávali 
před sezónou žádné konkrétní cíle ohledně umístění, bylo jasné již během srpna, že kádr se 
vhodně doplnil a kvalitní letní příprava, je vždy dobrým předpokladem úspěchu.                          
Přes pochopitelné letní dovolené některých hráčů absolvovalo téměř celé mužstvo fyzicky 
náročnou přípravu pod vedením zkušeného trenéra Mirka Macháčka. Bohužel nebylo možné 
vyhodnotit  případnou formu mužstva  jelikož jsme absolvovali pouze jedno přípravné utkání, 
ze kterého nešlo dělat případné závěry.  
Do sezóny jsme nevstoupili zrovna dobrým výsledkem. V prvním zápase jsme před domácím 
publikem ztratili tři body. První zápas a hned nás uvedl do reality. S odstupem času můžeme 
říct, že to bylo dobře. Tímto zápasem jsme se utrhli a celý zbytek podzimu jsme neprohráli. 
Šok pro nás, šok pro soupeře, šok pro okolí ??? Asi lze konstatovat, že pouze částečně jelikož 
během celého podzimu se stále dobře a kvalitně trénovalo. Účast na trénincích byla vysoká až 
překvapující, někteří z hráčů zůstávali i po tréninku na hřišti … a někteří až do ranních hodin 
v kantýně (trénovali). Vše se, ale dělalo pro dobro týmu a partu, která se dokázala vytvořit                   
a po celý rok udržet. Nejen, že jsme dokázali na hřišti soudržnost a vystupovali jako jeden tým 
včetně realizačního kádru, ale dokázali jsme i zorganizovat na konci podzimní části sezóny 
společenský večer pro „Březiněvské“ na, který se ještě dnes vzpomíná a pro děti uspořádat 
Sportovní den. 
V jakém duchu podzimní část sezóny skončila, tak také ta jarní začala. Již počátkem ledna se 
celý kádr beze změny sešel na úvodní trénink. Zimní  příprava byla opět tvrdá a zakončená 
čtyřdenním ladícím soustředěním na horách v Janově u Jablonce. Do jarní sezóny jsme již 
vstupovali do každého zápasu v roli favorita. Bohužel naše lehkost z podzimu se vytratila,            
ale přes všechny nepřízně jsme dokázali jít zápas od zápasu bez velkých bodových ztrát.                   
V jarní sezóně nás potkala série zranění mnoha hráčů, která se nakumulovala, tak, že v několika 
zápasech nebylo k dispozici až pět hráčů základní jedenáctky oproti podzimní „jízdě“. Pozitivní 
na tom bylo, že i v těchto zápasech, dokázali náhradníci zaskočit a odvedli svou práci velmi 
dobře. S odstupem času můžeme hodnotit prohru na hřišti Újezdu jako bod zlomu. Zranění se 
podepsala, také na účasti v trénincích, jelikož  zraněný hráč nastupoval od zápasu k zápasu bez 
tréninku. Jak se blížil konec sezóny a atmosféra kolem našeho prvního místa houstla, houstlo                 
i prostředí kolem nás. Bojovali jsme i proti „větrným mlýnům“ a stejně jako Miguel Cervantes 
nakonec prohráli. Skončili jsme druzí o bod za postupujícím mužstvem z Újezdu. Škoda. Velká 
škoda. Stalo se nejspíše, co se stál mělo . 
Neměli bychom se již vracet do minulosti a vzpomínejme na tuto sezónu jen v dobrém. Pojďme 
na tomto pevném základě položit další cihly, které povedou k tomu, že nás bude fotbal bavit, 
že budeme rádi chodit na tréninky, že spolu strávíme podobně skvělé okamžiky jako na 
soustředění, fotbalové zábavě, dětském sportovním dnu, že se budeme rádi vídat v kabině                          
i v kantýně a … třeba touhle dobou za rok i v 1.B třídě!  
Děkujeme všem za celou sezónu 2007/2008 a těšíme se, že v podobné atmosféře, ale s jiným 
koncem, budeme pokračovat spolu dále. 
 

Sportu zdar a v „Březí“ zvlášť. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Konečná tabulka sezóny 2007 / 2008 II. třída- skupina B (muži) 

1. název klubu Z V R P SKÓRE B 

1. Újezd nad Lesy  B 22 18 0 4 65 : 26 54 

2. Březiněves 22 17 2 3 66 : 24 53 
3. Čakovice 22 14 3 5 55 : 22 45 

4. Satalice 22 13 3 6 77 : 44 42 

5. Miškovice 22 11 0 11 54 : 49 33 

6. Troja  B 22 8 4 10 33 : 46 28 

7. Chabry  B 22 8 2 12 40 : 55 26 

8. Rapid  B 22 7 4 11 36 : 68 25 

9. Hloubětín 22 7 3 12 35 : 46 24 

10. Běchovice 22 6 4 12 31 : 41 22 

11. Kbely  B 22 7 0 15 32 : 61 21 

12. Radlice 22 3 1 18 18 : 60 10 
 

Křížová tabulka sezóny 2007 / 2008 II. třída - skupina B (muži) 

1. Újezd nad Lesy  B --- 2: 1 2: 1 4: 1 4: 0 3: 0 3: 1 2: 4 3: 0 3: 1 7: 0 1: 0 

2. Běchovice 1: 2 --- 0: 4 3: 0 1: 0 2: 0 2: 1 1: 4 0: 5 2: 3 1: 1 2: 0 

3. Březiněves 4: 2 2: 1 --- 3: 1 4: 2 11: 0 4: 0 4: 1 1: 3 1: 3 2: 1 4: 1 
4. Hloubětín 0: 1 1: 0 0: 1 --- 2: 1 4: 0 1: 3 4: 3 1: 3 4: 0 3: 3 2: 1 

5. Troja  B 1: 3 3: 3 0: 0 2: 1 --- 4: 1 0: 1 2: 0 0: 2 4: 1 4: 4 0: 2 

6. Radlice 2: 7 1: 1 0: 4 1: 0 0: 2 --- 0: 1 4: 2 1: 2 0: 1 2: 5 0: 1 

7. Kbely  B 4: 0 1: 4 1: 2 1: 3 0: 1 1: 0 --- 0: 5 0: 5 5: 1 0: 2 5: 2 

8. Miškovice 0: 3 1: 0 2: 3 2: 1 6: 1 0: 2 7: 2 --- 2: 1 5: 0 4: 1 4: 2 

9. Čakovice 1: 0 2: 1 0: 0 2: 2 7: 0 2: 0 3: 1 4: 1 --- 7: 1 1: 2 0: 1 

10. Rapid  B 1: 3 1: 1 0: 5 2: 2 2: 2 1: 0 5: 2 3: 0 0: 2 --- 0: 7 2: 2 

11. Satalice 2: 4 4: 2 3: 4 5: 0 0: 1 4: 3 6: 2 4: 1 2: 0 11: 2 --- 8: 0 

12. Chabry  B 1: 6 3: 2 1: 2 5: 2 2: 3 2: 1 5: 0 5: 0 3: 3 0: 6 1: 2 --- 

 

 

 

 

 

 

 



Všechny kola s výsledky sezóny 2007 / 2008 
> A4B - II. třída - skupina B (muži) 
 

1. kolo 
1.9.2007, 17:00 > Újezd nad Lesy  B - Chabry  B (Újezd n.Lesy   T.) 1 :  0
2.9.2007, 17:00 > Běchovice - Satalice (Běchovice T.) 1 :  1
2.9.2007, 17:00 > Březiněves - Rapid  B (Březiněves  T.) 1 :  3
2.9.2007, 17:00 > Hloubětín - Čakovice (Hloubětín   T.) 1 :  3
2.9.2007, 17:00 > Troja  B - Miškovice (Troja     Š.) 2 :  0
2.9.2007, 17:00 > Radlice - Kbely  B (Radlice T.) 0 :  1
 

2. kolo 
8.9.2007, 17:00 > Újezd nad Lesy  B - Běchovice (Újezd n.Lesy   T.) 2 :  1
8.9.2007, 10:15 > Čakovice - Troja  B (Čakovice   T.) 7 :  0
9.9.2007, 17:00 > Satalice - Březiněves (Satalice   UMT.) 3 :  4
9.9.2007, 10:15 > Rapid  B - Hloubětín (Malešice   T.) 2 :  2
9.9.2007, 17:00 > Miškovice - Radlice (Miškovice  T.) 0 :  2
9.9.2007, 10:30 > Chabry  B - Kbely  B (Chabry  T.) 5 :  0
 

3. kolo 
15.9.2007, 16:30 > Kbely  B - Miškovice (Kbely   T.) 0 :  5
15.9.2007, 10:45 > Troja  B - Rapid  B (Troja     Š.) 4 :  1
16.9.2007, 16:30 > Radlice - Čakovice (Radlice T.) 1 :  2
16.9.2007, 16:30 > Hloubětín - Satalice (Hloubětín   T.) 3 :  3
16.9.2007, 16:30 > Březiněves - Újezd nad Lesy  B (Březiněves  T.) 4 :  2
16.9.2007, 16:30 > Běchovice - Chabry  B (Běchovice T.) 2 :  0
 

4. kolo 
22.9.2007, 10:15 > Čakovice - Kbely  B (Čakovice   T.) 3 :  1
22.9.2007, 16:30 > Újezd nad Lesy  B - Hloubětín (Újezd n.Lesy   T.) 4 :  1
23.9.2007, 16:30 > Běchovice - Březiněves (Běchovice T.) 0 :  4
23.9.2007, 16:30 > Satalice - Troja  B (Satalice   UMT.) 0 :  1
23.9.2007, 10:15 > Rapid  B - Radlice (Malešice   T.) 1 :  0
23.9.2007, 10:30 > Chabry  B - Miškovice (Chabry  T.) 5 :  0
 
 
 
 
 



5. kolo 
28.9.2007, 10:30 > Troja  B - Újezd nad Lesy  B (Troja     Š.) 1 :  3
29.9.2007, 16:30 > Kbely  B - Rapid  B (Kbely   T.) 5 :  1
30.9.2007, 16:30 > Miškovice - Čakovice (Miškovice  T.) 2 :  1
30.9.2007, 13:30 > Radlice - Satalice (Radlice T.) 2 :  5
30.9.2007, 16:30 > Hloubětín - Běchovice (Hloubětín   T.) 1 :  0
30.9.2007, 16:30 > Březiněves - Chabry  B (Březiněves  T.) 4 :  1
 

6. kolo 
6.10.2007, 16:00 > Újezd nad Lesy  B - Radlice (Újezd n.Lesy   T.) 3 :  0
7.10.2007, 16:00 > Březiněves - Hloubětín (Březiněves  T.) 3 :  1
7.10.2007, 16:00 > Běchovice - Troja  B (Běchovice T.) 1 :  0
7.10.2007, 16:00 > Satalice - Kbely  B (Satalice   UMT.) 6 :  2
7.10.2007, 10:15 > Rapid  B - Miškovice (Malešice   T.) 3 :  0
7.10.2007, 10:30 > Chabry  B - Čakovice (Chabry  T.) 3 :  3
 

7. kolo 
13.10.2007, 10:15 > Čakovice - Rapid  B (Čakovice   T.) 7 :  1
13.10.2007, 16:00 > Kbely  B - Újezd nad Lesy  B (Kbely   T.) 4 :  0
14.10.2007, 16:00 > Radlice - Běchovice (Radlice T.) 1 :  1
14.10.2007, 16:00 > Troja  B - Březiněves (Troja     Š.) 0 :  0
14.10.2007, 16:00 > Miškovice - Satalice (Miškovice  T.) 4 :  1
14.10.2007, 16:00 > Hloubětín - Chabry  B (Hloubětín   T.) 2 :  1
 

8. kolo 
20.10.2007, 15:30 > Újezd nad Lesy  B - Miškovice (Újezd n.Lesy   T.) 2 :  4
21.10.2007, 15:30 > Hloubětín - Troja  B (Hloubětín   T.) 2 :  1
21.10.2007, 15:30 > Březiněves - Radlice (Březiněves  T.) 11 :  0
21.10.2007, 15:30 > Běchovice - Kbely  B (Běchovice T.) 2 :  1
21.10.2007, 15:30 > Satalice - Čakovice (Satalice   UMT.) 2 :  0
21.10.2007, 10:30 > Chabry  B - Rapid  B (Chabry  T.) 0 :  6
 

9. kolo 
27.10.2007, 10:45 > Troja  B - Chabry  B (Troja     Š.) 0 :  2
27.10.2007, 14:30 > Kbely  B - Březiněves (Kbely   T.) 1 :  2
27.10.2007, 10:15 > Čakovice - Újezd nad Lesy  B (Čakovice   T.) 1 :  0
28.10.2007, 10:15 > Rapid  B - Satalice (Malešice   T.) 0 :  7
28.10.2007, 14:30 > Miškovice - Běchovice (Miškovice  T.) 1 :  0
28.10.2007, 11:30 > Radlice - Hloubětín (Radlice T.) 1 :  0
 



10. kolo 
3.11.2007, 14:00 > Újezd nad Lesy  B - Rapid  B (Újezd n.Lesy   T.) 3 :  1
4.11.2007, 14:00 > Troja  B - Radlice (Troja     Š.) 4 :  1
4.11.2007, 14:00 > Hloubětín - Kbely  B (Hloubětín   T.) 1 :  3
4.11.2007, 14:00 > Březiněves - Miškovice (Březiněves  T.) 4 :  1
4.11.2007, 14:00 > Běchovice - Čakovice (Běchovice T.) 0 :  5
4.11.2007, 10:30 > Chabry  B - Satalice (Chabry  T.) 1 :  2
 

11. kolo 
10.11.2007, 10:15 > Čakovice - Březiněves (Čakovice   T.) 0 :  0
11.11.2007, 14:00 > Satalice - Újezd nad Lesy  B (Satalice   UMT.) 2 :  4
11.11.2007, 10:15 > Rapid  B - Běchovice (Malešice   T.) 1 :  1
11.11.2007, 14:00 > Miškovice - Hloubětín (Miškovice  T.) 2 :  1
16.11.2007, 19:00 > Radlice - Chabry  B (Motorlet  UMT.) 0 :  1
17.11.2007, 10:30 > Kbely  B - Troja  B (Troja     Š.) 0 :  1
 

12. kolo 
29.3.2008, 15:00 > Kbely  B - Radlice (Kbely   T.) 1 :  0
29.3.2008, 10:15 > Čakovice - Hloubětín (Čakovice   T.) 2 :  2
30.3.2008, 15:00 > Miškovice - Troja  B (Miškovice  T.) 6 :  1
30.3.2008, 10:15 > Rapid  B - Březiněves (Malešice   T.) 0 :  5
30.3.2008, 15:00 > Satalice - Běchovice (Satalice   UMT.) 4 :  2
30.3.2008, 10:30 > Chabry  B - Újezd nad Lesy  B (Chabry  T.) 1 :  6
 

13. kolo 
5.4.2008, 16:30 > Kbely  B - Chabry  B (Kbely   T.) 5 :  2
5.4.2008, 11:00 > Troja  B - Čakovice (Troja     Š.) 0 :  2
6.4.2008, 16:30 > Běchovice - Újezd nad Lesy  B (Běchovice T.) 1 :  2
6.4.2008, 16:30 > Březiněves - Satalice (Březiněves  T.) 2 :  1
6.4.2008, 16:30 > Hloubětín - Rapid  B (Hloubětín   T.) 4 :  0
6.4.2008, 13:30 > Radlice - Miškovice (Radlice T.) 4 :  2
 

14. kolo 
12.4.2008, 16:30 > Újezd nad Lesy  B - Březiněves (Újezd n.Lesy   T.) 2 :  1
12.4.2008, 10:15 > Čakovice - Radlice (Čakovice   T.) 2 :  0
13.4.2008, 16:30 > Miškovice - Kbely  B (Miškovice  T.) 7 :  2
13.4.2008, 10:15 > Rapid  B - Troja  B (Malešice   T.) 2 :  2
13.4.2008, 16:30 > Satalice - Hloubětín (Satalice   UMT.) 5 :  0
13.4.2008, 10:30 > Chabry  B - Běchovice (Chabry  T.) 3 :  2
 



15. kolo 
19.4.2008, 17:00 > Kbely  B - Čakovice (Kbely   T.) 0 :  5
19.4.2008, 10:15 > Radlice - Rapid  B (Radlice T.) 0 :  1
19.4.2008, 10:30 > Troja  B - Satalice (Troja     Š.) 4 :  4
20.4.2008, 17:00 > Březiněves - Běchovice (Březiněves  T.) 2 :  1
20.4.2008, 17:00 > Hloubětín - Újezd nad Lesy  B (Hloubětín   T.) 0 :  1
20.4.2008, 17:00 > Miškovice - Chabry  B (Miškovice  T.) 4 :  2
 

16. kolo 
26.4.2008, 10:15 > Čakovice - Miškovice (Čakovice   T.) 4 :  1
26.4.2008, 17:00 > Újezd nad Lesy  B - Troja  B (Újezd n.Lesy   T.) 4 :  0
27.4.2008, 10:15 > Rapid  B - Kbely  B (Malešice   T.) 5 :  2
27.4.2008, 17:00 > Satalice - Radlice (Satalice   UMT.) 4 :  3
27.4.2008, 17:00 > Běchovice - Hloubětín (Běchovice T.) 3 :  0
27.4.2008, 10:30 > Chabry  B - Březiněves (Chabry  T.) 1 :  2
 

17. kolo 
3.5.2008, 10:15 > Čakovice - Chabry  B (Čakovice   T.) 0 :  1
3.5.2008, 17:00 > Kbely  B - Satalice (Kbely   T.) 0 :  2
4.5.2008, 17:00 > Hloubětín - Březiněves (Hloubětín   T.) 0 :  1
4.5.2008, 17:00 > Troja  B - Běchovice (Troja     Š.) 3 :  3
4.5.2008, 10:15 > Radlice - Újezd nad Lesy  B (Radlice T.) 2 :  7
4.5.2008, 17:00 > Miškovice - Rapid  B (Miškovice  T.) 5 :  0
 

18. kolo 
10.5.2008, 17:00 > Újezd nad Lesy  B - Kbely  B (Újezd n.Lesy   T.) 3 :  1
11.5.2008, 10:15 > Rapid  B - Čakovice (Malešice   T.) 0 :  2
11.5.2008, 17:00 > Satalice - Miškovice (Satalice   UMT.) 4 :  1
11.5.2008, 17:00 > Běchovice - Radlice (Běchovice T.) 2 :  0
11.5.2008, 17:00 > Březiněves - Troja  B (Březiněves  T.) 4 :  2
11.5.2008, 10:30 > Chabry  B - Hloubětín (Chabry  T.) 5 :  2
 

19. kolo 
17.5.2008, 12:00 > Troja  B - Hloubětín (Troja     Š.) 2 :  1
17.5.2008, 10:15 > Čakovice - Satalice (Čakovice   T.) 1 :  2
17.5.2008, 17:00 > Kbely  B - Běchovice (Kbely   T.) 1 :  4
18.5.2008, 17:00 > Radlice - Březiněves (Radlice T.) 0 :  4
18.5.2008, 17:00 > Miškovice - Újezd nad Lesy  B (Miškovice  T.) 0 :  3
18.5.2008, 10:15 > Rapid  B - Chabry  B (Malešice   T.) 2 :  2
 



20. kolo 
24.5.2008, 17:00 > Újezd nad Lesy  B - Čakovice (Újezd n.Lesy   T.) 3 :  0
25.5.2008, 17:00 > Satalice - Rapid  B (Satalice   UMT.) 11 :  2
25.5.2008, 17:00 > Běchovice - Miškovice (Běchovice T.) 1 :  4
25.5.2008, 17:00 > Březiněves - Kbely  B (Březiněves  T.) 4 :  0
25.5.2008, 17:00 > Hloubětín - Radlice (Hloubětín   T.) 4 :  0
25.5.2008, 10:30 > Chabry  B - Troja  B (Chabry  T.) 2 :  3
 

21. kolo 
31.5.2008, 17:00 > Kbely  B - Hloubětín (Kbely   T.) 1 :  3
31.5.2008, 10:15 > Čakovice - Běchovice (Čakovice   T.) 2 :  1
1.6.2008, 10:15 > Rapid  B - Újezd nad Lesy  B (Malešice   T.) 1 :  3
1.6.2008, 17:00 > Miškovice - Březiněves (Miškovice  T.) 2 :  3
1.6.2008, 17:00 > Satalice - Chabry  B (Satalice   UMT.) 8 :  0
1.6.2008, 17:00 > Radlice - Troja  B (Radlice T.) 0 :  2
 

22. kolo 
7.6.2008, 11:00 > Březiněves - Čakovice (Březiněves  T.) 1 :  3
7.6.2008, 15:00 > Troja  B - Kbely  B (Kbely   T.) 0 :  1
7.6.2008, 13:00 > Újezd nad Lesy  B - Satalice (Újezd n.Lesy   T.) 7 :  0
8.6.2008, 17:00 > Hloubětín - Miškovice (Hloubětín   T.) 4 :  3
8.6.2008, 10:30 > Chabry  B - Radlice (Chabry  T.) 2 :  1
8.6.2008, 17:00 > Běchovice - Rapid  B (Běchovice T.)  

 


