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Horní řada: Ondřej Adamik, Roman Kamiš, Martin Šabatka, Tomáš Materna, Petr Urban, 
Tomáš Bezpalec, Jan Trousil, Ondřej Nepraš a Jan Malý. 

Spodní řada: Petr Hejduk, Míla Durňák, Radek Fiala, Petr Nepraš, Standa Fiala a Jan Hromas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
v 1.kole 2.B třídy jsme hostili v domácím prostředí tradičního zahajovacího soupeře, mužstvo Rapid 
Malešice „B“. V loňské sezóně jsme s tímto mužstvem měli vyrovnanou sérii, kdy každé mužstvo 
prohrálo na domácím hřišti. 
 
Do nové sezóny nastoupilo naše mužstvo v nových dresech a opět s odhodláním atakovat nejvyšší 
příčky. Změny v kádru nebyly výrazné, ale brankářský post se nám podařilo obsadit na poslední chvíli. 
Loňské duo Benda-Haubner jsou pro tuto sezónu mimo. Proto došlo k angažování nového brankáře-
hráče, Honza Malý, a výpomoc v trenérské pozici současným hráčem Honzou Trousilem. 
 
Sestava: Malý – Nepraš P., Šabatka, Fiala S., Urban – Bezpalec, Fiala R. © , Durňák (Hejduk), Hromas, 
- Materna(Trousil), Nepraš O(Adamik). 
 
Za příjemného fotbalového počasí vyčkávali naši hráči prvních 15.minut , co Rapid bude hrát a jakým 
výkonem přijel do Březiněvsi. V prvním poločase ještě dokázalo mužstvo hostí několikrát zazlobit a naši 
obranu dostat do úzkých, ale individuálními zákroky Šabatky a brankáře Malého, byly nejnebezpečnější 
akce zneškodněny. Po 25 min. jsme již na hřišti byli lepším týmem a mužstvo z Malešic přehrávali. Díky 
našemu tlaku jsme se dostávali do nebezpečných šancí, které prozatím končily v rukou brankáře, na jeho 
tyčích nebo těsně vedle jeho brány. Až ve 30 min. uklidnil naše mužstvo Míla Durňák, který za hranicí 
rohu malého vápna prostřelil „bodlem“ obránce a brankáře, 1:0. Tento gól nepřímo odboural snahu hráčů 
hostí o další atak naší branky. Do poločasu vstřelil tentýž hráč, Míla Durňák, druhý gól nádhernou 
umístěnou střelou z 20 metrů., 2:0. 
Druhý poločas začal z naší strany vlažně. Hosté ihned ohrozili několika šancemi našeho brankáře,             
a ještě, že nová souhra obránců a brankáře zapracovala vždy včas. Za zmínku stojí zákrok Honzy Malého, 
který na malém vápně sebral přímo z nohy vyloženou gólovku hostujícímu útočníku. Třetí a rozhodující 
gól, který vstřelil v 65 min. z penalty (na dvakrát) Radek Fiala, přinesl do našich řad uklidňující 
atmosféru., 3:0. Od této chvíle se zápas dohrával a obě mužstva, již 100 % nehrála na hranici svých 
možností. Postupně se do hry dostali všichni naši náhradníci. Jediná změna do konce zápasu byla 
proměněná penalta hostí po zákroku našeho stopera Martina Šabatky v pokutovém území na 
pronikajícího útočníka, 3:1.  
První zápas, tři body, slušná hra  dobrý vstup do soutěže. Další zápas čeká naše mužstvo příští neděli 
na hřišti ambiciózních Satalic. 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve 2.kole nás měl prověřit silnější soupeř než Rapid Malešice z minulé neděle. Čekalo nás 
posílené mužstvo Satalic, které své domácí zápasy hraje na umělé trávě. 
 
Oproti minulému kolu měli trenéři problémy se složením ideální sestavy. Z důvodu zranění nebo 
pracovních povinností se postupně omluvili Urban, Hromas J. a Materna. Jednalo se tak                  
o výpadek tří hráčů základní jedenáctky. 
 
Sestava: Malý – Nepraš P., Šabatka, Fiala S., Adamik – Bezpalec, Fiala R. © , Durňák, 
Hejduk(Kamiš) - Trousil, Nepraš O.(Hromas P.). 
 
Za velice chladného počasí nastoupili naši hráči opět v nových dresech. Bohužel tentokrát štěstí 
nepřinesly.  
Hráči Satalic, kteří oproti loňskému ročníku výrazně omladili svůj kádr, byli hladoví po míči                  
a svou agresivitu dávali od začátku pocítit našim hráčům. Sice rychlost a agresivita byla na straně 
domácích, ale naše mužstvo odolávalo těmto rychlým útokům. Pokud naši hráči posadili míč na 
zem, tak se dokázali rychlými přihrávkami rychle a efektivně přesunout na polovinu soupeře. 
Bohužel na vyloženou šanci jsme se k bráně domácích nedostali. Za zmínku snad stojí střely 
našeho kapitána z 25metrů do náruče gólmana a přímý volný kop Hejduka. Za první poločas 
musel několikrát brankář Malý ve spolupráci s obránci hasit na poslední chvíli ožehavou situaci, 
ale do poločasu jsme dokázali uhrát bezbrankovou remízu. 
Druhý poločas byl o tom, že naše hráče již do zad nepopoháněl vítr a síly oproti „mladým“ 
hráčům Satalic ubývali. Až do 70 min. jsme , ale hráli v podobném stylu jako první poločas                    
a tedy s úspěšným výsledkem. Bohužel v této minutě jsme obdrželi vedoucí gól, který byl dle 
očitých svědků neregulérní. Tísněný domácí hráč si na malém vápně posunul evidentně rukou 
balón do protisměru našeho obránce a získanou výhodou i překvapil našeho gólmana ke vstřelení 
branky, 1:0. I přes naše protesty byl gól uznán a bohužel i tím byl „vyřčen“ ortel o osudu celého 
utkání. Od této doby jsme vrhli všechny naše síly do útoku a nechávali zadní vrátka otevřené. 
Rozhodčí také nebyl na naší straně a podporovaný našimi komentáři nás pěkně „řezal“. Druhý 
gól přidali domácí po jednom z několika brejků v závěru utkání a tím zpečetili zápas na 
konečných 2:0. 
V dalším zápase přivítáme na našem hřišti hráče FC Miškovic a to v neděli 21.9.2008 od 
16.30hod. 
 

Sportu zdar 
 

 
 



 
 
 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve 3.kole naše hráče čekalo  mužstvo z Běchovic, které mělo do této doby na svém kontě dvě 
remízy z domácích utkání. 
 
Sestava: Kamiš – Nepraš P., Šabatka, Fiala S., Urban – Bezpalec, Fiala R. © ,Durňák, 
Hejduk(Nápravník) -Trousil, Nepraš O.(Hromas P.). 
 
V poslední den babího léta letošního roku jsme nastoupili opět bez několika opor základní 
sestavy. Stále se to s námi táhne. Z minulého zápasu je mimo hru Hromas J., dále se bohužel 
potvrdilo dlouhodobé zranění Materny a z pracovních důvodů nemohl opět nastoupit Malý.  
Bohužel nám krásné počasí v tento den nepřálo. Ač jsme byli lepším týmem a dá se říci, že              
80 minut na hřišti soupeře, prohráli jsme. Umřeli jsme na proměňování šancí. Naše mužstvo 
nevyužilo několik tutových „gólovek“ v prvním poločase a stejně to dopadlo i ve druhém 
poločase. Do kabin jsme, ale odcházeli za nerozhodného stavu 0:0. Stále jsme si věřili, že pokud 
dáme jednu branku, prolomíme smůlu a dokážeme dotáhnout vše do vítězného konce. 
V druhém poločase jsme byli opět na polovině domácích, ale trápení pokračovalo. Domácí hrozili 
pouze z rychlých brejků. Bohužel jsme v 65 min. neuhlídali ze středu nabíhajícího útočníka                
a domácí vedli, 1:0. Šok č.1. Následně jsme tlak dokázali využít a po skvěle zahraném přímém 
volném kopu R.Fialy, dorazil do brány míč Nepraš O., 1:1. Šok č.2 přišel 10 min. před koncem 
utkání, kdy rozhodčí odpískal penaltu proti nám. Celá situace byla velice podivná a z našeho 
pohledu se sice o faul jednalo, ale mimo pokutové území. Domácí útočník se nemýlil a zvýšil na 
konečných 2:1 pro Běchovice.  
V dalším zápase přivítáme na našem hřišti hráče z Dolních Chaber, kteří jsou v současné době 
na druhém místě tabulky a pouze skóre je dělí od vedení. Tento zápas se koná 5.10.2008 na hřišti 
TJ Březiněves od 16hod. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve 4.kole jsme hostili v domácím prostředí soupeře z Miškovic. V loňské sezóně jsme tohoto soupeře dvakrát 
porazili i když jarní zápas byl tvrdě až zákeřně vedený ze strany soupeře. 
 
Po prohře v minulém kole došlo v naší sestavě k návratu na své pozice hráčů Urbana a Hromase J. V zápase se 
Satalicemi se zranil Hejduk a delší léčbu si nejspíše vyžádá zranění Materny. Bohužel jsme museli řešit výpadek 
na brankářském postu, který na tento zápas nově obsadil Kamiš. 
 
Sestava: Kamiš – Nepraš P., Šabatka, Fiala S., Urban – Bezpalec, Fiala R. © ,  Durňák , Hromas J.(Hromas P.) 
- Trousil, Nepraš O.(Adamik). 
 
Ač opět ve změněné sestavě jsme nastoupili plně odhodlaní vítězně hájit domácí prostředí. Rozhodčí na tento 
zápas byl delegován přímo z přeboru, a tak jsme se nemuseli předem obávat nějaké blamáže. Tentokrát jsme 
nastoupili v nových zeleno-žlutých dresech. První poločas jsme začali tak trochu pod tlakem soupeře, který 
většinu svých akcí vedl přes hráče č.5, který svou šikovnou levačkou nejvíce zaměstnával naše hráče v poli                  
a i brankáře Kamiše. Právě tento hráč zařídil první změnu skóre, kdy z volného přímého kopu ostrou střelou 
přinutil našeho brankáře k vyražení balónu a nepokrytý útočník soupeře měl již s dorážkou lehkou úlohu ke 
vstřelení první branky zápasu, 0:1. Tento gól nás, ale nevyvedl z míry a dokázali jsme hru více vyrovnat a začali 
zlobit. Tlak byl zúročen cca deset minut po obdrženém gólu, kdy po brejku zavěsil Nepraš O., 1:1. Do konce 
poločasu byl obraz hry stále stejný. Naše mužstvo dobře kombinovalo a pokud míč dokázali naši hráči udržet na 
zemi, byli jsme lepším mužstvem. Rychlými přihrávkami a přenesením hry z leva doprava jsme hráče z Miškovic 
dostávali pod tlak. Ve 35 min. se ujal druhý brejk, který proměnil ve druhý gól utkání opět Nepraš O., 2:1. Snad 
tímto zápasem si rozpomněl na svojí loňskou střeleckou produktivitu. Bohužel jsme poločas nedohráli za 
příznivého stavu a ve 46 min. obdrželi vyrovnávací branku, 2:2. Konec poločasu. 
Prvních 12 min. druhého poločasu jsme bohužel jako by nevěděli, co hrát. Ztráceli jsme mnoho balónů                                    
a nedokázali udržet míč na svých kopačkách. Toho využívali k rychlým nebezpečným protiútoků hráči 
z Miškovic. Jeden takový protiútok naštěstí soupeř nevyužil a můžeme jen děkovat brankáři Kamišovi, který 
„face to face“ dokázal vytlačit unikajícího útočníka z brejku a tím zmařit jeho „loženku“. Bohužel o pár minut 
později jsme již takové štěstí neměli a obdrželi branku, 2:3. Tento gól nás neodradil ve víru změny skóre a za 
10minut jsme dokázali po výborně zahraném přímáku R.Fialy, vyrovnat. Nádherně dokázal balón posadit na 
hlavičku snad „nejvyššímu“ hráči zápasu, Honza Trousil, který nedal brankáři ani dvoumetrovým bekům šanci 
ve zmaření jeho gólu, 3:3. Do konce zápasu jsme převzali taktovku hry my. Dokázali jsme si tlakem vynutit 
převahu, ale bez jakéhokoliv dalšího efektu ve vstřelení vítězné branky.  
Zápas to byl fyzicky náročný, velice běhaví a měl spád. Obě mužstva přispěla svou hrou k povedenému výkonu. 
Z výsledku 3:3 a zisku jednoho bodu jsou k vývoji zápasu obě mužstva spokojená. 
V příštím utkání nás čeká mužstvo Běchovic, které v loňské sezóně mělo problémy se záchranou, ale jeho 
dosavadní letošní výsledky jsou velice zajímavé a nečeká nás tam nijak lehký soupeř. Toto utkání se hraje, 
28.9.2008 v Běchovicích v 16.30hod. 
 

Sportu zdar a „Březí“ zvlášť 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
po naší „blamáži“ v minulém kole na hřišti Běchovic, čekalo tentokrát naše hráče mužstvo 
z Dolních Chaber. 
 
Sestava: Kamiš – Nepraš P., Šabatka, Malý, Urban – Bezpalec(Fiala S.), Fiala R. ©,                
Durňák , Hromas –Trousil(Hejduk), Nepraš O.(Adamik). 
 
Další nedělní odpoledne bylo vyplněno naším utkáním s celkem z předních příček tabulky.                      
Do naší sestavy se vrátil po minulé absenci Hromas J. a konečně na hráčském postu Honza Malý. 
Mužstvo z Chaber přijelo s mladým kádrem, rychlých hráčů doplněné zkušenostmi ve středu 
hřiště. Prvních deseti minutách soupeř několikrát zahrozil z rychlých brejků po naší levé straně, 
ale obrana ve spolupráci s brankářem vše vyřešila. Po této desetiminutovce se i naši hráči osmělili 
a začali být více nebezpeční. Naše mužstvo zbytečně ne nakopávalo míč dopředu na osamocené 
útočníky, ale postupnými útoky se dostávalo na dostřel branky hostí. Ve 30.minutě se rozeběhl 
přes celé hřiště na výlet náš stoper, Šabatka, a svým důrazem vybojoval penaltu, kterou bez 
problémů chladnokrevně proměnil Durňák, 1:0. O necelých 8 min. později zvýšil stejný hráč již 
na 2:0. Durňák po rohovém kopu dokázal bez přípravy a pohotově využít zmatku na velkém 
vápně a jeho střela nedala sebemenší šanci gólmanu hostí. Díky našemu brankáři jsme odcházeli 
do kabin za stavu 2:0, jelikož dokázal minutu před koncem zneškodnit nebezpečnou šanci 
útočníků z Chaber.  
Druhý poločas jsme hráli proti větru a sluníčku, které znepříjemňovalo zpracovávání balónů 
z velkých výšek. Druhý poločas byl z naší strany o něco pasivnější a hráči z Chaber měli více ze 
hry na naší polovině. Jejich tlak jsme, ale dokázali eliminovat bez větších vyložených šancí.                     
Ve druhém poločase měl na noze Trousil zajišťovací „gólovku“, ale nedal. Během druhého 
poločasu se dostali na hřiště všichni náhradníci, kteří dle instrukcí trenéra více zhušťovali střed 
hřiště. Zápas tak skončil pro naše hráče připsáním tří bodů do tabulky a vylepšením pasivního 
skóre v tabulce. Bohužel v tabulce pravdy, máme stále -2 body. 
Podle očitých svědků, nebylo jich málo, měl první poločas svou kvalitu a snad odrazovým 
můstkem pro další utkání. Tento zápas ukázal, že Kamiš se stává naší brankářskou jedničkou                     
a podle zákulisních zpráv se stal s první nulou v životě i „mužem kola“. 
Další utkání hrají naši hráči opět na domácím hřišti, a to v neděli 12.10.2008 od 16hod. Soupeřem 
bude mužstvo ze třetí příčky tabulky, TJ Hloubětín. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
v 6.kole jsme opět nastoupili na domácím hřišti a hostili mužstvo z Hloubětína. 
Slavoj Hloubětín je oproti minulé sezóně na tom v tabulce velice dobře a objevuje se ve středu 
tabulky 
 
Sestava: Kamiš – Nepraš P., Šabatka, Fiala S., Urban – Bezpalec, Fiala R. ©,  Durňák , Hromas 
–Trousil(Hejduk), Nepraš O.(Adamik). 
 
Za příjemného počasí jsme opět nastoupili na domácím hřišti ve žlutozelených dresech. Začátek 
zápasu byl z naší strany rozehrán velice dobře a ihned jsme hosty dostávali pod tlak. Na dostřel 
hostujícího brankáře jsme se, ale dostávali jen z větší dálky nebo naše útoky končily na obranné 
hrázi hostí. Hloubětín dokázal bránit až v 8lidech a tím dokázal zhustit prostor před svým 
vápnem. Ve 20.min, ale vzal na sebe zodpovědnost Durňák, který se dokázal prodrat do 
pokutového území až na brankovou lajnu a obloučkem nádherně najít O. Nepraše, který hlavou 
vstřelil úvodní gól zápasu, 1:0. Bohužel sedminutový nezodpovědný přístup k zápasu nás stálo 
do konce poločasu ztrátu vedení. V rozmezí 30 až 37minuty jsme obdrželi dva laciné góly                           
a mužstvo z Hloubětína rázem bylo ve vedení, 1:2. Do konce zápasu nevyužil Bezpalec nádherný 
centr Hromase ke vstřelení gólu do kabin.  
Do druhého poločasu jsme nastoupili plně odhodláni pokračovat ve stylu hry, kterým jsme hosty 
přehrávali, postupným útokem s využitím stran, a obrátit výsledek. Napomoct nám k tomu mohl 
i psychický fakt, že hrajeme „dolů na naši bránu“ a sluníčko, které bylo pro nás nepříjemné 
v prvním poločase. Bohužel se, ale v 50 min. dostalo do dvoubrankového vedení mužstvo 
Hloubětína, 1:3. Nepříjemná věc, která se stala skutkem a byla příčinou nepochopitelných reakcí 
některých našich hráčů mezi sebou. I přes dvoubrankové vedení jsme se, ale do soupeře zakousli                  
a snažili se o vyrovnání. Útok stíhal útok a brankář hostí měl dost starostí, aby neinkasoval. 
Naštěstí se podařil tlak zúročit. Nejdříve nám, ale rozhodčí neuznal regulérní gól S. Fialy. Další 
závar před brankou hostí jsme, ale dokázali proměnit. Hromas v malém vápně prostřelil gólmana 
a hranici těl obránců z Hloubětína, sníženo na 2:3. V této době byl dostatek času na možné 
vyrovnání. Hosté hrozili jen z rychlých protiútoků, které naše obrana již dokázala eliminovat. 
V 77 min. jsme proměnili nádhernou akci ve vyrovnávací branku. Od brankáře Kamiše, přes sérii 
krátkých přihrávek (Šabatka, Fiala S, Fiala R.) se dostal míč k Durňákovi, který našel kolmou 
přihrávkou mezi dva obránce nabíhajícího Bezpalce. Bezpalec v plné rychlosti dokázal ve vápně 
ideálně najít osamoceného Trousila, který nedal brankáři šanci a vyrovnal stav utkání na 3:3.       
V té době již Hloubětín hrál o deseti hráčích v poli a pykal za své vyloučení. Do konce zápasu 
neproměnil Hromas vyloženou šanci a zápas skončil remízou 3:3. 
Další utkání hrají naši hráči v nezvyklém dni a čase. Naši hráči cestují do Troji, kde nastoupí na 
hřišti místního Sokola v sobotu 18.10.2008 od 11.15hod. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
v 7.kole jsme odjížděli na hřiště Sokolu Troja opět v jiné sestavě než v minulém kole.  
 
Sestava:  Adamik – Nepraš P., Šabatka, Fiala S., Urban – Bezpalec, Fiala R. ©,                             
Durňák(Hromas P.) , Hromas J. –Trousil, Hejduk . 
 
V netradičním hracím dni a čase (sobota 11.15hod.) jsme nastoupili na hřišti Sokolu Troja.                     
Ke změnám v sestavě přibyla další nepříjemnost a to, že nedorazil delegovaný rozhodčí. Mužstvo 
z Troje na nás nasadilo odhodlané mladíky. První minuty jsme nevěděli kam dřív skočit. Hráči 
z Troje nás přehrávali a svou dravostí a jednoduchostí se dokázali dostávat do vyložených šancí. 
V prvních deseti minutách vystřelili domácí na naši bránu z hranice vápna snad 4x velice 
nebezpečně. Bohužel jedna z těchto střel se ujala a Adamik lovil poprvé míč ze své sítě, 1:0.                          
Za necelých pět minut jsme dokázali snížit z penalty, kdy byl faulován v pokutovém území 
Hejduk. Penaltu s přehledem proměnil Durňák.1:1. Bohužel po tomto vyrovnávacím gólu jsme 
se nedokázali zvednout a přišla patnácti-minutovka domácích, kdy jsme obdrželi v rychlém sledu 
tři góly, 4:1. S tímto výsledkem také skončil poločas. 
Do druhého poločasu provedl trenér jednu změnu a Durňáka nahradil Petr Hromas, který se 
posunul na hrot útoku. Možná tato změna, možné uspokojení s výsledkem domácích hráčů, 
možné zlepšení naší hry se projevilo ve druhém poločase na celkovém výsledku. Dokázali jsme 
druhý poločas vyhrát 2:0 a vynutit si i trvalejší převahu a větší ohrožení domácího gólmana. Góly 
Hromase a nádhernou hlavičkou Trousila z rohu jsme dokázali na posledních 10 min. snížit na 
4:3. Bohužel poslední desetiminutovka nepřinesla toužebné vyrovnání a z Troji jsme si neodvezli 
ani jeden bod.  
Touto prohrou jsme se rázem ocitli ze čtvrté příčky na deváté a vyrovnané skóre 15:15 není naší 
dobrou vizitkou. 
 
Další utkání hrají naši hráči v neděli 26.10.2008 od 14.30hod. proti pro nás neznámému soupeři 
FK Gordic Praha Kačerov. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
v 9.kole jsme uvítali na domácím hřišti FK Gordic Praha Kačerov, mužstvo se kterým se naše 
mužstvo v soutěžním utkání ještě nikdy nesetkalo. 
 
Sestava:  Kamiš – Nepraš P., Hromas P. ©, Malý(Hejduk), Urban– Bezpalec, Fiala R.,                    
Durňák, Hromas J. – Nepraš O., Materna. Náhradníci: Nádvorník, Fiala S., Adamik, Hejduk 
 
Díky změně letního času na zimní byl čas zahájení utkání již posunut na 14.30hod. Do sestavy 
se vrátili po několika zápasové odmlce Materna a Malý. Na místě stopera se nově objevil Hromas 
P., který „staronově“ obdržel kapitánskou pásku. Za výrazně podzimního počasí čekalo naše 
hráče mužstvo, které bylo v tabulce pod námi, a tudíž očekávání zisku tří bodů byl považován za 
povinný. 
Od začátku jsme se do soupeře zakousli a byli lepším týmem. Naši převahu korunoval již                          
v 5 min. gólem R. Fiala z hranice vápna po centru P. Nepraše a několika promáchnutím 
hostujících obránců, 1:0. Bohužel naše radost netrvala dlouho a došlo k nešťastnému vyrovnání 
po vlastním gólu Urbana, který by se jistě zařadil mezi TOP 10 „vlastňáků“, 1:1. Po tomto 
vyrovnávacím gólu jsme se cca 15-20 min nedokázali dát výrazně dohromady a hosté zlobili 
z nebezpečných a rychlých protiútoků, které byly vedeny přes velice šikovného středního hlava 
Kačerova. Po této fázi jsme se, ale dostali do vedení a svůj návrat do sestavy oslavil nádhernou 
hlavičkou Materna a nedal brankáři žádnou šanci, 2:1. Po tomto gólu jsme byli opět lepším 
mužstvem a svou převahu jsme dokázali proměnit ve třetí gól, který vstřelil J. Hromas, 3:1. Pro 
tohoto hráče to byl v třetím zápase po sobě již třetí gól(obdivuhodné). Bohužel do konce 
poločasu jsme opět darovali hostům šanci ke vstřelení gólu a snížení na poločasových 3:2. 
V kabině nám bylo jasné, že tento zápas dovedeme do vítězného cíle. Pokud jsme totiž balón 
nedrželi příliš dlouho na svých kopačkách a preferovali postupnou kombinační hru, byli jsme 
lepším týmem. Druhý poločas jsme měli více ze hry, byli nebezpečnější a dokázali si vynutit                
i trvalejší tlak. Soupeř hrozil jen z rychlých nakopávaných balónů na hbité útočníky a popř.                       
se snažil využít našich zaváhání v obraně, jako např. v 70 min., kdy po nepovedené malé domů 
Urbana se řítil osamoceně na Kamiše útočník hostí. Náš brankář, ale dokázal pohotovým 
vyběhnutím a mohutným rozpřáhnutím paží útočníka tak vyvést z míry, že nedal. Uf. Náš tlak 
sílil a přes několik slibných šancí se ujala až ta v 75 min., kdy na ideální pas ze středu hřiště 
zprava naběhl na střed vápna Bezpalec a za přispění dezorientovaných obránců se štěstím dostal 
míč na jeho kopačky a poslal balón do sítě, 4:2. Do konce zápasu ještě hosté dohrávali o deseti 
mužích v poli, ale stav se již nezměnil. 
Tímto vítězstvím jsme se posunuli o tři příčky vzhůru, a i díky ostatním výsledkům                               
se pěkně zamotala tabulka. Rozdíl mezi třetí příčkou a devátým místem je pouhých 6bodů.                  
Další utkání hrají naši hráči v sobotu 1.11.2008 od 14.00hod. na hřišti Spartaku Kbely. 
        

Sportu zdar 
 

 
 



 
 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
v 10.kole jsme odjížděli na hřiště Sokolu Kbely opět v pozměněné sestavě než v minulém kole. 
Ze sestavy z důvodu zranění vypadl Materna a dále chyběl Hromas P. a Fiala S. 
 
Sestava:  Kamiš – Nepraš P., Durňák, Malý, Urban – Bezpalec, Fiala R. ©,  Hromas J.(Adamik), 
Hejduk–Trousil, Nepraš O. Náhradníci: Adamik. 
 
V netradičním hracím dni (sobota) jsme nastoupili na hřišti Sokolu Kbely k utkání, kdy soupeř 
disponoval na soupisce deseti hráči s datem narození 1989-1990. Chybějící zkušenost těchto 
hráčů, byla nahrazena především rychlostí. Bohužel jsme se s touto rychlostí nedokázali 
v prvních patnácti minutách srovnat a prohrávali 1:0. Jako by nás, ale tato obdržená branka 
probudila a začali jsme vyrovnávat hru. Vzápětí jsme dvakrát po sobě v krátké době zahrozili po 
hezky vypracovaných akcích, ale bohužel Trousil ani jednou neproměnil. Přišla však 30 minuta             
a po dlouhém pasu Malého za obranu hostí, vstřelil vyrovnávací branku z brejku vlastní poloviny 
hřiště, Bezpalec, 1:1. Krátce na tento gól musel hřiště z důvodu zranění předčasně opustit Hromas 
J., kterého vystřídal Adamik. A byl to právě tento hráč, který po dvou minutách pobytu na hřišti 
ideálně našel z levé strany hlavu Trousila, který dokázal mezi bránícím hráčem a gólmanem 
hlavou dostat míč do pravého dolního rohu branky domácích, 1:2. Tento výsledek vydržel do 
konce poločasu. 
Zlepšená hra v závěru prvního poločasu a jednogólové vedení nám dodávalo optimismus k zisku 
tří bodů, které jsme si předem z tohoto utkání naplánovali. Druhý poločas byl z našeho pohledu 
velice dobře zahraný. Dokázali jsme obranné pásmo dobře zahustit a záložníci více zhušťovali            
i střed hřiště. Stoperskou dvojici tentokrát nově, a především s přehledem odehráli Durňák 
s Malým. Soupeř stále narážel na dobře propracovanou defenzívu a nedokázal se dostat do 
pokutového území. Dostal se tam pouze jedenkrát, ale za to dostal 100% šanci ke vstřelení gólu, 
penalta. Spravedlnost proti odpískání penalty se obrátila na naši stranu, jelikož Kamiš tak 
„uhranul“ domácího exekutora, že míč skončil na tyči. Tato situace nejspíše rozhodla o vývoji 
celého utkání. Celý tým dále šlapal a dřel. Odměnou mu byla 75minuta, kdy po zpětné přihrávce 
Ondry Nepraše z brankové lajny na penaltu, vstřelil svou druhou branku v zápase Bezpalec, 1:3. 
Posledních patnáct minut se již dohrávalo ve stejném duchu jako celý druhý poločas. 
Zisk tří bodů z venku nás opět posunul o dvě příčky výše, na 4.místo, a především ukázal 
opětovné zlepšení a výraz hry našeho mužstva. 
 
Další utkání hrají naši hráči v neděli 9.11.2008 od 14.00hod. s neznámým soupeřem 
z Třeboradic, které v současné době okupuje 2.místo tabulky. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
naším dnešním soupeřem bylo neznámé mužstvo z Třeboradic, které drželo druhou příčku 
tabulky. 
 
Sestava:  Kamiš – Nepraš P., Durňák, Malý, Urban – Bezpalec, Fiala R. ©, Trousil, Hejduk–
Materna, Nepraš O. Náhradníci: Adamik, Hromas P., Fiala S. 
 
Za krásného podzimního počasí jsme nastoupili v této podzimní části naposledy na domácím 
hřišti v zelenožlutých dresech. Pro zranění nemohl nastoupit J. Hromas. První poločas nebyl 
ideální pro naše mužstvo. Opět jsme prohrávali již od 20 min. 0:1 a to nezaviněným vlastním 
gólem vracejícího se Petra Nepraše. Mužstvo z Třeboradic vykazovalo fotbalové a kolektivní 
pojetí hry. Hru jsme vyrovnali a začali být i nebezpeční. Z jedné této šance se ujala gólovka pro 
Maternu, který vyrovnával na 1:1 ve 30 min. zápasu. Bohužel tento stav nevydržel do poločasu 
jsme odcházeli s jednobrankovým rozdílem, kdy po levé straně prostřelil Kamiše útočník hostí, 
1:2. 
V kabině byla „hustá“ atmosféra, ale nejspíš nám to pomohlo. Na hřiště jsme vtrhli a dokázali 
během dvaceti minut. otočit na 3:2 pro nás. Nejdříve se trefil Ondra Nepraš po Trousilově centru 
zprava a následně po 10minutách hry vstřelil svou druhou branku v zápase Materna, který si 
ideálně zpracoval balón ve vápně soupeře a prostřelil brankáře. Ideálně jej „našel“ ve vápně 
čechraným centrem Petr Nepraš. V tlaku jsme nadále zůstali, ale nevyužili 100% šance ke 
zvýšení skóre. Bohužel po tomto gólu musel hřiště opustit hostující obránce s vážným 
zraněním(nezaviněný souboj). Jako by nám přestávka nepomohla a hosté se dostali více do hry. 
Do konce zápasu zbývalo 15minut, ve kterých jsme bohužel obdrželi dvě branky, a tu rozhodující 
v 92 minutě. Hostům se podařil dokonalý obrat, zvítězili 4:3 a odvážejí si 3body. Nedokázali 
jsme udržet jinak remízový zápas. Zasloužili jsme si bod. 
 
Poslední utkání podzimní sezóny hrají naši hráči v sobotu 15.11.2008 od 11.00hod.  na Bílé 
Hoře. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
poslední podzimní kolo nás čekal soupeř z Bílé Hory. 
 
Sestava:  Kamiš – Adamik, Durňák, Fiala S., Urban – Hejduk, Trousil ©, Materna, Nepraš P., – 
Nádvorník, Nepraš O. . Náhradníci: nikdo. 
 
V netradičním hracím dni a čase (sobota 11hod.) jsme nastoupili na hřišti Sokolu Bílá Hora.                   
Už tvoření sestavy nebylo lehké. Nastoupili jsme bez jakéhokoliv náhradníka. Záloha byla zcela 
nová. Bohužel díky zraněním z posledního domácího utkání Bezpalce a Fialy R. Dále pro 
dlouhodobé zranění chyběl Hromas J. a Šabatka. Na utkání z pracovních důvodů nedorazil ani 
Hromas P. a Malý. Co s tím, když Vám chybí 5 hráčů základní sestavy? 
Zápas nezačal pro nás vůbec dobře. Prvních pět minut jsme nedokázali vyvést balón z našeho 
pokutového území a jen díky štěstěně jsme nedostali gól. Naši hráči bohužel nechali domácí hrát 
a ti se ujali v 15minutě vedení, 1:0. Tento gól nás dostal do kolen a domácí nadále hrozili. Naši 
hráči zahrozili pouze několikrát z rohových kopů, ale nijak výrazně nebezpeční pro brankáře 
domácích nebyli. V 35 min. jsme dostali druhou branku po brejku domácího útočníka                         
a do poločasu odcházeli za stavu 2:0 pro domácí. První poločas jsme kazili hodně přihrávek. 
Chyběla aktivita a zájem o hru. 
Druhý poločas začal v podobném duchu jako skončil ten první. Výrazně se gólmani ani na jedné 
straně nemuseli snažit a nudná hra od vápna k vápnu pokračovala. Bohužel tolik zkažených míčů 
na naší straně nás fyzicky sráželo ke dnu a vyvrcholením byla třetí obdržená branka v 60.minutě, 
3:0. Tím bylo po zápase. Posledních třicet minut bylo zajímavé pouze zavěšení Trousila do sítě 
branky domácích a pád branky, která nebyla ukotvena!???? Zapomenout na tento zápas, co 
nejrychleji! 
Podzimní sezónu jsme zakončili na sedmém místě se skórem 25:25. Počet vstřelených branek je 
příjemný, ale pohled na obdržené ? Možná buďme rádi, že jich nebylo více, protože hrát celý 
podzim bez brankáře, to je … . 
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      Přípravné zápasy  

 
TJ Březiněves – Vonoklasy  1:5 

 
TJ Březiněves – Velké Přílepy  4:1 

 
TJ Březiněves – FK Odolená Voda  2:3 

 
TJ Březiněves – Bohemians Praha (dorost)  3:5 

 
TJ Březiněves – 1.FC Líbeznice  8:4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve 13.kole 2.B třídy jsme hostili v domácím prostředí lídra soutěže FC Pragis Satalice. 
 
Sestava: Benda – Nepraš P., Durňák, Fiala S., Urban – Bezpalec, Fiala R. © , Šabatka, Hromadu J.,      
- Materna, Trousil. Náhradník: Hromas P. 
 
Červená karta: Urban 70 min, Durňák, 80 min, Šabata 89 min. 
 
Za příjemného fotbalového počasí jsme opět nezachytili začátek, ale tentokrát soupeř naši chybu 
v obraně plně využil. V páté minutě jsme prohrávali 0:1. I přes tento nepříznivý výsledek jsme se snažili 
s lídrem soutěže hrát otevřenou hru, ač instrukce byly opačné. Kromě dalších 10minut, jsme do poločasu 
nenechali útočníky ze Satalic výrazně ohrozit Bendovu bránu. Za zmínku, ale stojí právě Bendův zákrok 
z 15minuty, kdy vytlačil ostrou střelu na roh. Bohužel rozhodčí nebyl na naší straně. Celý vývoj zápas 
byl nervózní a některé jeho výroky, skutečně byly „mimo mísu“. Netrestal soupeře za zákeřné zákroky 
bez balónu, a naopak otáčel naše „rádoby“ fauly ve prospěch hostí. Zbytek poločasu jsme dokázali dostat 
několikrát obranu domácích pod tlak a za zmínku především stojí krásný centr Urbana do vápna na hlavu 
Materny, kterému, ale hlavičku zneškodnil brankář hostí. 
Druhý poločas začal stejně jako první, ale naštěstí bez gólového efektu hostí. Bezpalcovu malou domů 
z půlky hřiště, musel na poslední chvíli Benda odkopávat před dotírajícím útočníkem. Tento poločas 
však byl především v režii pana rozhodčího, který nepískal jasné fauly, rozdával žluté karty, pouze našim 
hráčům, za stejné fauly hostujících hráčů. To, že naši hráči obdrželi několik ŽK za řeči, bylo jen 
vykrystalizováním nervózní situace na hřišti. Bohužel, zcela otevřena a výrazně ovlivnilo celé utkání 
zbytečné vyloučení Urbana. Vyloučení přišlo zrovna v momentě, kdy jsme byli rovnocennými partnery 
a tlak jsme postupně k blížícímu se konci utkání, zvyšovali. Bohužel další červené karty byly rozdány 
také na naší straně, a to Durňákovi a Šabatkovi. Ještě před vyloučením posledně jmenovaného jsme 
obdrželi druhý gól. V této době jsme již stejně hráli HOP nebo TROP. Utkání tedy skončilo 0:2. 
Zbytečné červené karty ovlivnily nejen celé toto utkání, ale mohou mít velký dopad i na následující těžké 
střetnutí. Doufejme, že alespoň dva naši hráči, kteří byli vyloučeni po dvou žlutých, obdrží, alespoň 
podmínku. 
Další zápas čeká naše mužstvo příští neděli na hřišti FC Miškovic. 
 

Pánové, hoďte tento zápas za hlavu a hrajte pro radost. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve 14.kole jsme zavítali do Miškovic. 
 
Sestava: Benda – Nepraš P., Hromas P.(Hejduk), Malý, Fiala S. – Bezpalec, Fiala R. ©,                           
Šabatka, Hromas J., - Materna, Trousil. Náhradník: Hejduk. 
 
Na velice dobře připraveném terénu jsme nastoupili oproti minulému zápasu hned s několika změnami. 
Nebyli Urban a Durňák. Do sestavy se vrátil Malý a Hromas P. V prvním poločase se nám již v 17.min 
zranil stoper Hromas P. a sestava se hned musela změnit. Šabatka se posunul na stopera, Hromas J. do 
středu k Fialovi R. a střídající Hejduk na místo levého záložníka. Právě po tomto střídání se hned první 
naše střela na bránu domácích ujala a šťastným bodlem Hromase J. jsme vedli od 20 min., 0:1.                           
Tímto výsledkem jsme také odcházeli do kabin.  
Bohužel druhý poločas jsme ztratili poměrem 3:0. Rychlejší a přímočařejší hra domácích slavila úspěch. 
Dá se říci, že nás „porazil“ jeden hráč. Jeho dva góly a přihrávka mluví za sebe. Bohužel naší největší 
šanci, kterou měl Materna se postavila tyč a Trousilův náběh do malého vápna a následné sražení, 
rozhodčí neodpískal. Míč jen stačil špičkou posunout, ale balón skončil vedle brány. Naše hra se 
v druhém poločase spíše soustředila na nakopávání balónů, ale bez efektu, abychom míč dobře posunuli 
na útočníky nebo balón přidrželi na svých kopačkách. Konečný výsledek 3:1 pro Miškovice je 
spravedlivým výsledkem. 
 
Další zápas čeká naše mužstvo příští neděli na domácím hřišti proti Sokolu Běchovice. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
v 15.kole 2.B třídy jsme hostili v domácím prostředí poslední tým naší skupiny , Sokol Běchovice. 
 
Sestava: Benda – Nepraš P., Durňák, Malý, Šabatka – Hejduk, Bezpalec, Fiala R. © , Hromas J., - 
Materna, Trousil. Náhradník: Hromas P., Kamiš. 
 
Za krásného počasí a skvěle připravené travnaté plochy jsme oproti minulému utkání nastoupili proti 
mužstvu z jiného konce tabulky. Sokol Běchovice před tímto zápasem okupoval poslední příčku. Trenér, 
Trousil, pozměnil obsazení některých postů. Bohužel jsme opět nezachytili začátek a svou chybou jsme 
lacině dostali hosty do vedení. Chybné rozehrání našeho brankáře, přibližně v 10.minutě zápasu, dostalo 
Březiněves pod psychický tlak. Do konce prvního poločasu jsme, ale dokázali hru zlepšit. Z některých 
povedených akcí jsme výrazně ohrožovali brankáře hostí, ale stále bez efektu. Vyrovnání jsme se přece 
jen dočkali ještě v tomto poločase, kdy po faulu na Hejduka, kopal penaltu „neomylný“ exekutor Míla 
Durňák, 1:1. 
Ač jsme do druhého poločasu nastupovali směrem na „svou“ bránu, nebyl to vydařený poločas. Soupeř 
svou hrou nakopávaných balónů využíval rychlosti svých útočníků. Bohužel k nakopávaným balónům 
jsme se uchýlili také, ale na rozdíl od soupeře, jsme tyto míče nedokázali udržet na svých kopačkách                  
a tím si vytvořit nějakou „kloudnou“ nebezpečnou akci. Nemilým překvapením, bylo střídání Hromase 
J. z důvodu zranění, ale nově nastoupivší Kamiš, dokázal oživit hru po pravé straně. Bohužel ani jeho 
střela z kraje vápna v 60 min. se neujala. Nedokázali jsme pořádně ohrozit brankáře. Veškeré naše snahy 
končily již na kopačkách obránců. V 89.min. opět dlouhým nákopem ze středu hřiště soupeř vysunul své 
útočníky na steč naší brány a díky odskoku a malým přizvednutím hlavy Kamiše, na který již Benda 
nemohl reagovat, skončil míč v naší síti, 1:2. Toto se nemělo stát . 
Touto prohrou jsme se rázem ocitli blízko sestupovým příčkám. I když naše mužstvo v tabulce drží 
6.místo(střed) dělí jej pouhé 2 body od posledního Kačerova. 
 
Další zápas čeká naše mužstvo příští neděli na hřišti FC Citadel Dolní Chabry od 17hod. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
v 16.kole 2.B třídy jsme narazili na SK Citadel Dolní Chabry. 
 
Sestava: Benda – Nepraš P., Durňák, Šabatka, Žižka – Kamiš, Bezpalec, Fiala R. ©, Hromas J., - 
Materna, Trousil. Náhradník: Hromas P., Hejduk. 
 
Pátý zápas v jarní části této sezóny byl okořeněn jubileem(35let) našeho kapitána Radka Fialy. Bohužel 
se nepovedlo přidat další dárek ziskem alespoň jednoho bodu. Počasí bylo příjemné, ale silnější vítr 
v prvním poločase vál proti nám. Bohužel stejně jako v minulém zápase nám chybí finální přihrávka na 
vstřelení gólu. Když už se dostaneme před nebo do vápna soupeře, nedokážeme překvapit obránce                  
a výrazně ohrozit branku soupeře. Za první poločas jsme měli „jakési takési“ 2-3 šance, které buďto 
domácí obránci zablokovali nebo jsme minuli branku. Rozhodčí nám nejen, že neodpískal 
jasnou(nastřelenou) ruku domácího stopera v jejich pokutovém území, ale také zkrátil poločas                                 
o 5minut (?). Bohužel jsme krátce před poločasovým hvizdem obdrželi branku a odcházeli do kabin 
s jedno gólovým mankem, 1:0. 
Ač jsme do druhého poločasu nastupovali s odhodláním výsledek zkorigovat, přišla 2 minuta druhého 
poločasu a z levé strany soupeř uhodil a prohrávali jsme 2:0. Hra byla rozháraná a jako bychom se báli 
něco více vymyslet. Bohužel soupeř více než my hrozil z protiútoků a jeho brejky byly nebezpečnější. 
Naše snaha převážně končila na vápně soupeře nebo dlouhou přihrávkou do vápna, kterou naši útočníci 
nezachytili. V 60 min po nešťastném souboji Petra Nepraše v pokutovém území odpískal rozhodčí 
penaltu za jeho ruku a domácí zvýšili už na 3:0. Nečekaně jsme v posledních patnácti minutách dokázali 
snížit na „přijatelných“ (z pohledu výsledku), kdy dvakrát vstřelil branku Tomáš Materna. Bohužel bylo 
pozdě a konečný výsledek 3:2 znamená nulový zisk a v tabulce pád na osmé místo, kdy od poslední 
příčky nás dělí pouhé 2body. 
 
Velice důležité nyní bude nejen nejbližší utkání v Hloubětíně, ale následné domácí utkání s Troji a poté 
na cizím hřišti Kačerov. 
 
Další zápas čeká naše mužstvo příští neděli na hřišti Slavoje Hloubětín od 17hod. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
v 17.kole 2.B třídy jsme odjížděli do Hloubětína protrhnout sérii tří porážek za sebou. 
 
Sestava: Vlasta – Urban, Durňák, Fiala S., Malý(Kamiš) – Nepraš P., Bezpalec, Šabatka,                      
Hromas J. – Materna(Hejduk), Fiala R. ©.  Náhradník: Hejduk, Žižka, Kamiš 
 
Do důležitého utkání oproti minulému zápasu jsme nastupovali ve zcela jiném složení. Do sestavy se 
vrátil po kartovém trestu Urban. Nepřítomnost Trousila pozměnila složení středové řady a útoku.                          
Za teplého počasí, ale na příšerném terénu, který neměl s trávníkem nic společného, jsme začali aktivněji                
a několikrát nebezpečně ohrozili bránu domácích. Celý vývoj utkání byl ovlivněn terénem. Domácí 
mužstvo znalé tohoto terénu mělo jasnou taktiku a to, že nejlépe každá druhá přihrávky směřovala na 
jejich útočníky, popř. jejich zálohu, která se snažila prodlužovat hlavou dlouhé nákopy od obrany                            
a gólmana. Naši hráči se museli přizpůsobit, a tak balóny létaly od gólmana ke gólmanovi. Březiněves 
se, ale přesto snažil hru více přiblížit fotbalovosti, ale bez efektu. Nešlo to. V 38.min. nám rozhodčí 
odpustil jasnou penaltu. Konečně „podpora“ rozhodčího(nechtěná). V prvním poločase se nám bohužel 
zranil Materna a Malý. Poločas skončil 0:0. 
Podobný vývoj zápasu na obou stranách plný osobních soubojů a boje o „poskakující“ balón pokračoval 
i ve druhém poločase. Konečně se štěstíčko také přiklonilo na naši stranu a to v 62.min., kdy dlouhý 
Durňákův nákop z poloviny hřiště, který směřoval na hranici vápna, prodloužil Hejduk hlavou do 
prostoru na Hromase. Hromas se svou dravostí dostal před domácího stopera a za hranicí malého vápna 
prostřelil gólmana, 0:1. Zbytek zápasu jsme odráželi ataky domácích, kteří prahli po vyrovnání. Díky 
konsolidované obraně, aktivní podpoře ostatních hráčů a výkonu gólmana se podařilo uhájit těsný 
výsledek. Bojovný výkon a odhodlání našich hráčů přinesl po třech neúspěšných utkáních za sebou 
konečně ovoce v zisku tří bodů, které se následně v tabulce ukázaly jako velmi důležité. Výsledky 
ostatních utkání nás sice posunuly na 6.příčku, ale stále se stejným bodovým rozdílem na poslední místo. 
Velice důležité nyní budou nejbližší domácí utkání s Trojou a poté na cizím hřišti Kačerov. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
v 18.kole 2.B třídy jsme hostili hráče z Troje. 
 
Sestava: Vlasta – Urban, Hromas P.(Malý) Fiala S., Nepraš P. - Bezpalec, Šabatka,  Fiala R ©, Hromas 
J. – Kamiš(Hejduk), Trousil. Náhradník: Hejduk, Žižka, Malý. 
 
V minulém utkání naši hráči přivezli z Hloubětína, z těžkého utkání, tři body a v tomto domácím zápase 
chtěli na minulý zápas navázat. 
Do utkání jsme nastoupili opět s několika změnami od minulých změn . Není zápas, který bychom 
odehráli v ustálené sestavě. Stoperské dovednosti musel oprášit Hromas P. a do útoku k navrátilci 
Trousilovi byl zařazen nově Kamiš. Mimo hru byl Materna a Durňák. V prvním poločase jsme odvedli 
skutečně dobrou práci. Od jistého gólmana a skvěle hrajícího Hromase P. na stoperu, jsme se na polovinu 
soupeře dostávali ne nakopávanými míči, ale postupnou hrou přes záložní řadu. Dokázali jsme se před 
branku hostí dostávat nejen přes strany, ale také středem, kde se „bil“ statečně Kamiš. Přišla 20 min.                  
a po skvěle zahraném přímém kopu R. Fialy si naskočil za obranu hostí na tento centr Bezpalec a hlavo-
ramenem zavěsil, 1:0. I v dalších minutách jsme byli velice aktivní a dokázali hru mít ve svých 
rukách(kopačkách). Útoky hostí, které směřovaly především přes jejich pravou stranu, končily vesměs 
na hlavách a kopačkách Hromase J. a P. Nepraše, kteří pokrývali tuto stranu. Právě P. Nepraš zhruba ze 
40 m odkopem výrazně ohrozil brankáře domácích, který musel jeho nečekanou střelu mezi jeho tyče 
vyrazit nad břevno. Další velkou šanci, která nás mohla do poločasu uklidnit, byla J. Hromase, který sám 
před bránou bohužel přestřelil. Do poločasu se hostům nepodařilo nijak výrazně ohrozit naši bránu                 
a našich několik nebezpečných akcí dokázala obrana hostí odvrátit. 
Druhý poločas se nám z pozice hry nevydařil. Od začátku poločasu nás hosté začali přehrávat a jejich 
střídající hráči výrazně rozhýbali hru. Do útoku jsme se dostávali sporadicky, a to především 
nakopávanými balóny, které soupeř jednoduše „sebral“ a vrátil ihned zpět. Obrana i záloha byla celý 
druhý poločas pod výrazným tlakem. Ale i díky skvělým gólmanovým zákrokům jsme odolávali. Přišla 
však 55 min. a po levé straně se uvolnil Trousil a našel na malém vápně kopačku Kamiše, který ač tísněn 
obráncem, bez přípravy zvýšil na 2:0. Byla to jedna z mála akcí, kterou jsme ve druhém poločase na 
polovině soupeře vůbec předvedli. V 70 min. bohužel hosté snížili na 2:1. Od této minuty jsme „jen“ 
bránili a očekávali konec utkání. Ten přišel po dvou minutách nastavení a naše mužstvo získalo po druhé 
za sebou do tabulky plný počet bodů. 
Pozitivní na tomto zápase byly oba poločasy a to, jak konstruktivně hraný první , tak i ten obranější 
druhý, který se zakládal na disciplíně a pomoci jeden za druhého. 
 
Příští utkání se hraje na hřišti SEMI Kačerov v neděli od 17hod..Pozor: Změna oproti původnímu 
termínu! 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve 20.kole jsme přivítali na svém hřišti poslední tým tabulky, TJ Kbely B. 
 
Sestava: Kamiš – Urban, Hromas P., Fiala S., Nepraš P.- Bezpalec, Šabatka, Fiala R ©, Hromas 
J.(Trousil) – Durňák – Hejduk. Náhradník: Hejduk, Žižka, Malý, Adamik. 
 
Toto utkání bylo velice důležité pro oba týmy, hostující hráči se mohli odpoutat z poslední příčky tabulky 
a pro naše kluky by vítězství zajišťovalo jistou záchranu (ač je to paradox, kdy jsme na 6.místě tabulky) 
v soutěži. Změny oproti minulému utkání: na místo stopera se vrátil „Tryfon“, střed zálohy více zpevnil 
Durňák a na hrotu se pohyboval od začátku Hejduk. Zařazením „Tryfona“ na post stopera jsme měli opět 
kompaktnější obranu. Jeho přehled a klid dodal celému týmu psychickou podporu . První poločas 
svítilo nepříjemně sluníčko našim hráčům do očí, ale především obrana se s vysokými balóny dokázala 
dobře poradit. Soupeř využíval dravých útočníků, kteří se bili s našimi obránci. V prvním poločase nás 
2x zachránil od jisté branky gólman Kamiš, který skvěle zneškodnil i všechny další akce hostí. Naši hráči 
také nedali obráncům vydechnout a některými akcemi výrazně ohrozili brankáře hostí. Především po 
pravé straně a středem jsme dokázali být nebezpeční. Tak měř jistými gólovkami jsme se prezentovali 
ve 32 min., kdy nejdříve „Bába“ nastřelil břevno a „Fialík“, následným volejem a obráncovou tečí 
zaměstnal brankáře domácích, tak, že konečky prstů musel vytěsnit míč na roh. V prvním poločase jsme 
byli lepším týmem, ale bohužel jsme odcházeli do kabin za nerozhodného stavu, 0:0. 
Než jsme se dokázali v druhém poločase pořádně rozkoukat, prohrávali jsme 0:1. Kamiš nemohl 
s nádherně trefeným balónem nic dělat. Branku jsme obdrželi po „otočeném“ faulu na Fialka“, kdy jsme 
více věnovali pozornosti komentářům s rozhodčím než rychlému protiútoku hráčů z Kbel. Stále jsme 
měli více ze hry a byli lepší. Hosté se na naši polovinu dostávali pouze nakopávanými míči. Ač možná 
nebyla naše hra tolik pohledná, dokázali jsme vůlí a srdcem zápas otočit. Nejdříve se v 60 min, po závaru 
ve vápně hostí dostal míč k volnému „Šabymu“, který svým letošním prvním gólem vyrovnal na 1:1. 
V tuhle chvíli jsme se chytili šance a snažili skóre zvrátit ve svůj prospěch a přiblížit se k vytouženému 
zisku tří bodů. Povedlo se opět v 77 min. po podobné skrumáži ve vápně hostí a dostali jsme se do vedení. 
Autorem branky byl „Wonders“, pro kterého to byla tak též první letošní branka, 2:1. Tentýž hráč vstřelil 
rozhodující třetí branku našeho týmu v 80 min., po nádherně zahraném „Bábově“ rohovém kopu, hlavou, 
3:1. Do konce zápasu jsme až na jednu nebezpečně vypadající akci hostí, dokázali výsledek udržet                    
a ziskem tří bodů si zajistit dvě kola před koncem účast v této soutěži, také na příští rok. 
Příští utkání se hraje v neděli 31.5.2009 v Třeboradicích od 17hod. 
 

Sportu zdar 
 

 
 
 

 



 
 
 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve předposledním, 21.kole, jsme odjížděli na hřišti tradičního soupeře a mužstva ze druhé příčky tabulky, 
SK Třeboradice „B“. 
 
 
Sestava: Benda – Urban, Hromas P., Fiala S., Malý.- Bezpalec,  Fiala R ©,  Durňák, Šabatka – Hejduk, 
Kamiš;  Náhradník: nikdo. 
 
 
Bohužel jsme do zápasu nastupovali bez jediného náhradníka. Z důvodu zranění nemohli 
nastoupit Hromas J., Materna, Nepraš O., z rodinných důvodů se omluvil Trousil a Nepraš P. 
Výsledek zápasu nebyl ani pro jedno mužstvo důležitý z pohledu zisku bodů ani následného 
umístění, ale prohrát nikdo nechtěl. Celý zápas jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem a 
v některých fázích i lepším týmem. Pokud jsme si dali balón po zemi, dostávali jsme se rychle 
do nebezpečné vzdálenosti domácí branky. Stopeři ve spolupráci s Bendou dokázali dobře čelit 
domácím útočníkům bez výrazných problémů. Bohužel přišla 15minuta, kdy nepochopitelně 
rozhodčí uvěřil pádu domácího útočníka v našem pokutovém území a nařídil penaltu. Penaltu 
domácí proměnili, 1:0. Od této doby jsme dávali rozhodčímu najevo svou nevoli s jeho 
nastaveným metrem(nejspíše jsme tomu díky svým průpovídkám i sami pomohli). Hra se od té 
doby více vyrovnala. Bohužel s tímto stavem jsme odcházeli do kabin.  
Druhý poločas jsme více balóny nakopávali a tak, trochu „vyautovali“ zálohu z tvoření hry. I přes 
tuto změnu stylu, jsme korunovali náš výkon gólem. V 60 min. přes narážečky Kamiše, Durňáka 
a „Fialíka“ uprostřed hřiště, se tito hráči dostali do rychlého útoku a „Fialík“ prostřelil gólmana 
domácích, 1:1. Z druhého poločasu stojí za zmínku skvěle zahraný „Fialíkův“ pokutový kop, 
který se snažil do sítě hlavou dostat „Wonder“. Povedená akce ve stylu „Fiala na Fialu“ bohužel 
nevyšla. Slibně vypadající výsledek bohužel nevydržel do konce utkání, jelikož jsme v 90 min. 
obdrželi branku, která rozhodla o výhře domácích 2:1. Škoda výsledku, ale s předvedenou hrou 
jsme mohli být spokojení. 
 
Příští utkání se hraje v sobotu 6.6.2009 na domácím hřišti od 15hod. a tímto zápasem se 
rozloučíme s letošní sezónou. 
 
P.S.: opět bych rád zmínil skvělý výkon „Tryfona“ . 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve posledním, jsme přivítali na svém hřišti sestupem ohrožené hráče z Bílé Hory. 
 
 
Sestava: Benda – Urban, Hromas P., Fiala S., Malý.-Bezpalec,  Fiala R ©, Durňák, Nepraš O., – 
Materna, Šabatka. Náhradník: Kamiš, Trousil, Nepraš O., Hejduk. 
 
Konečně snad poprvé, měl trenér k dispozici více hráčů, než povolují pravidla střídání a tak, černého 
Petra vyfasoval Kamiš, který zůstal na tribuně. Že by hojná účast pře plánovanou rozlučkou? 
V netradičním čase, sobota 15hod, jsme vyběhli na trávník nedat soupeři nic zadarmo a znepříjemnit mu 
tak jeho boj o záchranu. Také odčinit podzimní porážku. Bohužel, ale zápas dopadl podobně jako na 
podzim. Prohráli jsme 3:1. O jediný zásah se postaral Durňák, který si tímto gólem upevnil pozici 
nejlepšího střelce celé sezóny(8branek). První poločas jsme prohráli 1:0 a než jsme se rozkoukali, bylo 
to 0:2. Za deset minut po druhém gólu jsme obdrželi třetí branku, která již rozhodla o celém utkání. Pak 
se nám již podařilo zkorigovat zmíněným gólem a za deště jsme odcházeli do kabiny. 
V konečném účtování jsme obsadili 7.místo. Postup z naší třídy si vykopaly Satalice a sestupují Malešice 
„B“. Díky Vám všem za celoroční podporu a těšíme se na příští ročník, který bude snad, co do výsledků 
bohatší na zisk bodů. 
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Konečná tabulka sezóny 2008 / 2009 II. třída - skupina B (muži) 

1. název klubu Z V R P SKÓRE B 

1. Satalice 22 18 3 1 95 : 26 57 

2. Třeboradice  B 22 11 6 5 57 : 36 39 

3. Miškovice 22 11 5 6 53 : 42 38 

4. Chabry  B 22 9 6 7 39 : 51 33 

5. Troja  B 22 9 2 11 59 : 59 29 

6. Kačerov  B 22 7 6 9 36 : 45 27 

7. Březiněves 22 8 2 12 43 : 46 26 
8. Hloubětín 22 6 7 9 32 : 43 25 

9. Bílá Hora  B 22 6 6 10 34 : 49 24 

10. Běchovice 22 4 11 7 32 : 44 23 

11. Kbely  B 22 5 7 10 43 : 54 22 

12. Rapid  B 22 6 3 13 51 : 79 21 
 

Křížová tabulka sezóny 2008 / 2009 II. třída - skupina B (muži) 

              

1. Miškovice --- 3: 2 3: 1 0: 2 0: 1 3: 2 4: 2 3: 1 3: 3 6: 2 2: 2 1: 2 

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

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

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

6. Kačerov  B 3: 2 0: 1 2: 1 5: 1 2: 1 --- 2: 2 2: 1 2: 1 2: 1 2: 3 1: 1 

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

8. Třeboradice  B 2: 3 2: 2 2: 1 3: 1 5: 3 2: 1 2: 2 --- 3: 1 8: 0 0: 4 0: 2 

9. Bílá Hora  B 0: 1 1: 2 3: 0 3: 1 0: 3 2: 1 3: 1 1: 1 --- 2: 3 0: 5 1: 1 

10. Rapid  B 4: 6 1: 0 2: 5 3: 3 2:10 4: 0 4: 1 1: 5 2: 2 --- 0: 2 2: 3 

11. Satalice 2: 0 3: 0 2: 0 7: 2 6: 3 3: 1 6: 2 1: 1 11: 0 12: 5 --- 7: 2 

12. Chabry  B 1: 4 3: 2 3: 2 0: 2 7: 2 1: 1 3: 1 1: 1 1: 3 0: 6 0: 7 --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všechny kola s výsledky sezóny 2008 / 2009 > A4B - 
II. třída - skupina B (muži) 

1. kolo 
6.9.2008, 11:15 > Troja  B - Třeboradice  B (Troja     Š.) 0 :  4
7.9.2008, 17:00 > Miškovice - Chabry  B (Miškovice  T.) 1 :  2
7.9.2008, 17:00 > Běchovice - Satalice (Běchovice T.) 1 :  1
7.9.2008, 17:00 > Březiněves - Rapid  B (Březiněves  T.) 3 :  1
7.9.2008, 17:00 > Hloubětín - Bílá Hora  B (Hloubětín   T.) 1 :  0
7.9.2008, 17:00 > Kačerov  B - Kbely  B (SEMI Kačerov  UMT.) 2 :  2

2. kolo 
13.9.2008, 10:30 > Rapid  B - Hloubětín (Malešice   T.) 3 :  3
13.9.2008, 11:00 > Bílá Hora  B - Troja  B (Bílá Hora Š.) 0 :  3
13.9.2008, 17:00 > Třeboradice  B - Kačerov  B (Třeboradice   T.) 2 :  1
14.9.2008, 17:00 > Chabry  B - Kbely  B (Chabry  T.) 3 :  1
14.9.2008, 17:00 > Satalice - Březiněves (Satalice   UMT.) 2 :  0
14.9.2008, 17:00 > Miškovice - Běchovice (Miškovice  T.) 3 :  2

3. kolo 
20.9.2008, 16:30 > Kbely  B - Třeboradice  B (Kbely   T.) 2 :  3
20.9.2008, 11:15 > Troja  B - Rapid  B (Troja     Š.) 0 :  3
21.9.2008, 16:30 > Kačerov  B - Bílá Hora  B (SEMI Kačerov  UMT.) 2 :  1
21.9.2008, 16:30 > Hloubětín - Satalice (Hloubětín   T.) 1 :  3
21.9.2008, 16:30 > Březiněves - Miškovice (Březiněves  T.) 3 :  3
21.9.2008, 16:30 > Běchovice - Chabry  B (Běchovice T.) 2 :  2

4. kolo 
27.9.2008, 11:00 > Bílá Hora  B - Kbely  B (Bílá Hora Š.) 3 :  1
27.9.2008, 10:30 > Rapid  B - Kačerov  B (Malešice   T.) 4 :  0
28.9.2008, 16:30 > Běchovice - Březiněves (Běchovice T.) 2 :  1
28.9.2008, 16:30 > Miškovice - Hloubětín (Miškovice  T.) 0 :  2
28.9.2008, 16:30 > Satalice - Troja  B (Satalice   UMT.) 6 :  3
28.9.2008, 16:30 > Chabry  B - Třeboradice  B (Chabry  T.) 1 :  1

5. kolo 
4.10.2008, 16:00 > Třeboradice  B - Bílá Hora  B (Třeboradice   T.) 3 :  1
4.10.2008, 16:00 > Kbely  B - Rapid  B (Kbely   T.) 4 :  2
5.10.2008, 16:00 > Kačerov  B - Satalice (SEMI Kačerov  UMT.) 2 :  3
5.10.2008, 16:00 > Troja  B - Miškovice (Troja     Š.) 5 :  1
5.10.2008, 16:00 > Hloubětín - Běchovice (Hloubětín   T.) 4 :  0
5.10.2008, 16:00 > Březiněves - Chabry  B (Březiněves  T.) 2 :  0
 



6. kolo 
11.10.2008, 10:30 > Rapid  B - Třeboradice  B (Malešice   T.) 1 :  5
12.10.2008, 16:00 > Březiněves - Hloubětín (Březiněves  T.) 3 :  3
12.10.2008, 16:00 > Běchovice - Troja  B (Běchovice T.) 1 :  1
12.10.2008, 16:00 > Miškovice - Kačerov  B (Miškovice  T.) 3 :  2
12.10.2008, 16:00 > Satalice - Kbely  B (Satalice   UMT.) 6 :  2
12.10.2008, 16:00 > Chabry  B - Bílá Hora  B (Chabry  T.) 1 :  3
 

7. kolo 
18.10.2008, 11:00 > Bílá Hora  B - Rapid  B (Bílá Hora Š.) 2 :  3
18.10.2008, 15:30 > Třeboradice  B - Satalice (Satalice   UMT.) 0 :  4
18.10.2008, 15:30 > Kbely  B - Miškovice (Kbely   T.) 1 :  4
18.10.2008, 11:15 > Troja  B - Březiněves (Troja     Š.) 4 :  3
19.10.2008, 15:30 > Kačerov  B - Běchovice (SEMI Kačerov  UMT.) 0 :  1
19.10.2008, 15:30 > Hloubětín - Chabry  B (Hloubětín   T.) 0 :  1
 

8. kolo 
26.10.2008, 14:30 > Hloubětín - Troja  B (Hloubětín   T.) 0 :  4
26.10.2008, 14:30 > Březiněves - Kačerov  B (Březiněves  T.) 4 :  2
26.10.2008, 14:30 > Běchovice - Kbely  B (Běchovice T.) 2 :  2
26.10.2008, 14:30 > Miškovice - Třeboradice  B (Miškovice  T.) 3 :  1
26.10.2008, 14:30 > Satalice - Bílá Hora  B (Satalice   UMT.) 11 :  0
26.10.2008, 14:30 > Chabry  B - Rapid  B (Chabry  T.) 0 :  6
 

9. kolo 
1.11.2008, 10:30 > Rapid  B - Satalice (Malešice   T.) 0 :  2
1.11.2008, 11:00 > Bílá Hora  B - Miškovice (Bílá Hora Š.) 0 :  1
1.11.2008, 14:00 > Třeboradice  B - Běchovice (Třeboradice   T.) 2 :  2
1.11.2008, 14:00 > Kbely  B - Březiněves (Kbely   T.) 1 :  3
1.11.2008, 10:30 > Kačerov  B - Hloubětín (SEMI Kačerov  UMT.) 5 :  1
2.11.2008, 14:00 > Troja  B - Chabry  B (Troja     Š.) 2 :  3
 

10. kolo 
8.11.2008, 11:15 > Troja  B - Kačerov  B (Troja     Š.) 7 :  1
9.11.2008, 14:00 > Hloubětín - Kbely  B (Hloubětín   T.) 0 :  0
9.11.2008, 14:00 > Březiněves - Třeboradice  B (Březiněves  T.) 3 :  4
9.11.2008, 14:00 > Běchovice - Bílá Hora  B (Běchovice T.) 2 :  2
9.11.2008, 14:00 > Miškovice - Rapid  B (Miškovice  T.) 6 :  2
9.11.2008, 14:00 > Chabry  B - Satalice (Chabry  T.) 0 :  7
 



11. kolo 
15.11.2008, 13:30 > Kbely  B - Troja  B (Kbely   T.) 4 :  2
15.11.2008, 13:30 > Třeboradice  B - Hloubětín (Třeboradice   T.) 3 :  1
15.11.2008, 11:00 > Bílá Hora  B - Březiněves (Bílá Hora Š.) 3 :  0
15.11.2008, 10:30 > Rapid  B - Běchovice (Malešice   T.) 1 :  0
17.11.2008, 13:30 > Satalice - Miškovice (Satalice   UMT.) 2 :  0
17.11.2008, 13:30 > Kačerov  B - Chabry  B (SEMI Kačerov  UMT.) 1 :  1
 

12. kolo 
28.3.2009, 15:00 > Kbely  B - Kačerov  B (Kbely   T.) 2 :  2
28.3.2009, 15:00 > Satalice - Běchovice (Satalice   UMT.) 3 :  0
28.3.2009, 15:00 > Rapid  B - Březiněves (Štěrboholy   UMT) 2 :  5
28.3.2009, 11:00 > Bílá Hora  B - Hloubětín (Bílá Hora Š.) 3 :  1
29.3.2009, 17:30 > Třeboradice  B - Troja  B (Štěpničná UMT) 5 :  3
29.3.2009, 15:00 > Chabry  B - Miškovice (Chabry  T.) 1 :  4
 

13. kolo 
4.4.2009, 16:30 > Kbely  B - Chabry  B (Kbely   T.) 2 :  2
4.4.2009, 11:00 > Troja  B - Bílá Hora  B (Troja     Š.) 1 :  1
5.4.2009, 16:30 > Běchovice - Miškovice (Běchovice T.) 0 :  0
5.4.2009, 16:30 > Březiněves - Satalice (Březiněves  T.) 0 :  2
5.4.2009, 16:30 > Hloubětín - Rapid  B (Hloubětín   T.) 2 :  0
5.4.2009, 16:30 > Kačerov  B - Třeboradice  B (SEMI Kačerov  UMT.) 2 :  1
 

14. kolo 
11.4.2009, 11:00 > Bílá Hora  B - Kačerov  B (Bílá Hora Š.) 2 :  1
11.4.2009, 10:30 > Rapid  B - Troja  B (Malešice   T.) 2 : 10
11.4.2009, 16:30 > Satalice - Hloubětín (Satalice   UMT.) 7 :  2
12.4.2009, 16:30 > Miškovice - Březiněves (Miškovice  T.) 3 :  1
12.4.2009, 16:30 > Chabry  B - Běchovice (Chabry  T.) 3 :  2
13.4.2009, 16:30 > Třeboradice  B - Kbely  B (Třeboradice   T.) 2 :  2
 

15. kolo 
18.4.2009, 11:15 > Troja  B - Satalice (Troja     Š.) 0 :  3
18.4.2009, 17:00 > Kbely  B - Bílá Hora  B (Kbely   T.) 3 :  2
19.4.2009, 17:00 > Kačerov  B - Rapid  B (SEMI Kačerov  UMT.) 2 :  1
19.4.2009, 17:00 > Třeboradice  B - Chabry  B (Třeboradice   T.) 0 :  2
19.4.2009, 17:00 > Hloubětín - Miškovice (Hloubětín   T.) 1 :  1
19.4.2009, 17:00 > Březiněves - Běchovice (Březiněves  T.) 1 :  2
 



16. kolo 
25.4.2009, 11:00 > Bílá Hora  B - Třeboradice  B (Bílá Hora Š.) 1 :  1
25.4.2009, 10:30 > Rapid  B - Kbely  B (Malešice   T.) 4 :  1
26.4.2009, 17:00 > Satalice - Kačerov  B (Satalice   UMT.) 3 :  1
26.4.2009, 17:00 > Miškovice - Troja  B (Miškovice  T.) 0 :  1
26.4.2009, 17:00 > Běchovice - Hloubětín (Běchovice T.) 2 :  2
26.4.2009, 17:00 > Chabry  B - Březiněves (Chabry  T.) 3 :  2
 

17. kolo 
1.5.2009, 11:00 > Bílá Hora  B - Chabry  B (Bílá Hora Š.) 1 :  1
1.5.2009, 11:15 > Troja  B - Běchovice (Troja     Š.) 5 :  4
2.5.2009, 17:00 > Kbely  B - Satalice (Kbely   T.) 4 :  3
3.5.2009, 17:00 > Hloubětín - Březiněves (Hloubětín   T.) 0 :  1
3.5.2009, 17:00 > Kačerov  B - Miškovice (SEMI Kačerov  UMT.) 3 :  2
3.5.2009, 17:00 > Třeboradice  B - Rapid  B (Třeboradice   T.) 8 :  0
 

18. kolo 
9.5.2009, 10:30 > Rapid  B - Bílá Hora  B (Malešice   T.) 2 :  2
10.5.2009, 17:00 > Chabry  B - Hloubětín (Chabry  T.) 0 :  2
10.5.2009, 17:00 > Březiněves - Troja  B (Březiněves  T.) 2 :  1
10.5.2009, 17:00 > Běchovice - Kačerov  B (Běchovice T.) 1 :  1
10.5.2009, 17:00 > Miškovice - Kbely  B (Miškovice  T.) 4 :  2
10.5.2009, 17:00 > Satalice - Třeboradice  B (Třeboradice   T.) 1 :  1
 

19. kolo 
16.5.2009, 17:00 > Kbely  B - Běchovice (Kbely   T.) 1 :  1
16.5.2009, 11:00 > Bílá Hora  B - Satalice (Bílá Hora Š.) 0 :  5
16.5.2009, 10:30 > Rapid  B - Chabry  B (Malešice   T.) 2 :  3
17.5.2009, 17:00 > Třeboradice  B - Miškovice (Třeboradice   T.) 2 :  3
17.5.2009, 17:00 > Kačerov  B - Březiněves (SEMI Kačerov  UMT.) 2 :  1
17.5.2009, 17:00 > Troja  B - Hloubětín (Troja T.) 4 :  2
 

20. kolo 
24.5.2009, 17:00 > Satalice - Rapid  B (Satalice   UMT.) 12 :  5
24.5.2009, 17:00 > Miškovice - Bílá Hora  B (Miškovice  T.) 3 :  3
24.5.2009, 17:00 > Běchovice - Třeboradice  B (Běchovice T.) 0 :  5
24.5.2009, 17:00 > Březiněves - Kbely  B (Březiněves  T.) 3 :  1
24.5.2009, 17:00 > Hloubětín - Kačerov  B (Hloubětín   T.) 1 :  1
24.5.2009, 17:00 > Chabry  B - Troja  B (Chabry  T.) 7 :  2
 



21. kolo 
30.5.2009, 17:00 > Kbely  B - Hloubětín (Kbely   T.) 0 :  1
30.5.2009, 11:00 > Bílá Hora  B - Běchovice (Bílá Hora Š.) 1 :  2
30.5.2009, 10:30 > Rapid  B - Miškovice (Malešice   T.) 4 :  6
31.5.2009, 17:00 > Třeboradice  B - Březiněves (Třeboradice   T.) 2 :  1
31.5.2009, 17:00 > Satalice - Chabry  B (Satalice   UMT.) 7 :  2
31.5.2009, 17:00 > Kačerov  B - Troja  B (SEMI Kačerov  UMT.) 2 :  1
 

22. kolo 
6.6.2009, 15:00 > Březiněves - Bílá Hora  B (Březiněves  T.) 1 :  3
6.6.2009, 17:00 > Hloubětín - Třeboradice  B (Hloubětín   T.) 2 :  2
6.6.2009, 11:15 > Troja  B - Kbely  B (Troja T.) 0 :  5
6.6.2009, 17:00 > Miškovice - Satalice (Miškovice  T.) 2 :  2
7.6.2009, 17:00 > Chabry  B - Kačerov  B (Chabry  T.) 1 :  1
7.6.2009, 17:00 > Běchovice - Rapid  B (Běchovice T.) 3 :  3
 


