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Horní řada zleva: Míla Durňák, Jan Trousil, Martin Šabatka, Petr Urban, Petr Hromas, Petr Žižka, 
David Palla a Tomáš Materna. 

Spodní řada zleva: Martin Vild, Jiří Gondek, Petr Nepraš, Ondra Nepraš, Roman Kamiš,                      
Tomáš Bezpalec a Radek Fiala. 

Hráč Ročník narození post 

Radek Fiala 1974 záložník 

Míla Durňák 1977 záložník 

Honza Hromas 1978 záložník 

David Palla 1984 útočník 

Tomáš Bezpalec 1975 záložník 

Petr Nepraš 1985 obránce 

Ondra Adamik 1982 obránce 

Tomáš Materna 1980 útočník 

Ondra Nepraš 1982 útočník 

Jan Malý 1978 obránce 

Martin Šabatka 1980 obránce 

Petr Urban 1980 obránce 

Roman Kamiš 1980 záložník 

Honza Trousil 1972 záložník 

Tomáš Háva 1968 útočník 

Vladimír Benda 1965 brankář 

Petr Hromas 1968 obránce 

Petr Žižka 1977 obránce 

Jiří Gondek 1986 útočník 

Martin Vild 1970 brankář 

   



 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
ve 1.kole naše hráče čekal nováček soutěže(postup ze 3.třídy) mužstvo Sokolu 
Vinoř. 
Sestava: Vild – Nepraš P., Durňák, Bezpalec, Malý – Hromas J.(Hromas P.),             
Fiala R. © , Šabatka(Urban), Palla – Gondek, Nepraš O.(Materna).  
Náhradníci: Urban, Materna, Hromas P., Žižka, Kamiš, Adamik, Trousil. 
 
Tak to tu snad ještě nebylo nebo před dávnými časy. Kabina byla malá  sešlo se         
19 hráčů schopných nastoupit. Skvělé pro trenéra, skvělé pro konkurenci v týmu, 
ale Černého Petra někdo bohužel musel vyfasovat. Od posledního utkání došlo ke 
změnám hned na 8 postech se 3 novými hráči. Pouze Fiala R. a Nepraš p., zůstali 
na svém původním postu. To je velká změna a k tomu přičtěme, že naši hráči hráli 
pouze jeden přípravný zápas, tak nebyl čas na žádné zkoušení a vtrhli rovnou do 
prvního mistrovského utkání. Zápas začal pro naše hráče velice slibně a ujali se 
brzo, 10 min., vedení po gólu z kopačky Ondry Nepraše, 1:0. Bohužel jsme brzo 
obdrželi vyrovnávací branku na 1:1. Hosté hráli v rozestavení 3-5-3 a naši hráči 
měli s pružností přelívání jejich zálohy a útoku z počátku problémy. Díky nové 
opoře v bráně, „Vilďákovi“, ale byly ostatní útoky ve spolupráci s obranou 
eliminovány. V prvním poločase ukázali naši hráči, že nejsme žádná ořezávátka 
a několika zákroky poškádlili pana rozhodčího, který musel vytahovat ze své 
kapsičky hned 4 žluté karty v rozmezí 20 min. Možná také velká pře motivovanost 
a touha vyhrát některé naše hráče svazovala a tím přidali nějaké ty ostré zákroky. 
Do poločasu dokázali naši hráči góly Durňáka z penalty a Jirky Gondeka, kterým 
byl příjemným překvapením, z krásné přihrávky Ondry Nepraše, zvýšit skóre na 
poločasových 3:1.Do druhého poločasu jsme vstupovali na hřiště hned se 
změnami. Ondru Nepraše v útoku střídal Materna a pro zranění Jana Hromase 
jeho jmenovec Petr. V průběhu hry se dostal na 20minut do hry ještě Urban za 
Šabatku. V druhém poločase se již tolik nejiskřilo a ani nepadlo tolik branek. 
Padla pouze jediná, a to z kopačky nové akvizice Davida Pally a zvýšila naše 
vedení na konečných 4:1. Hosté, ale nadále zlobili nebezpečnými útoky, které, 
ale dobře organizovaná obrana včas dokázala zastavit a, nebo eliminovat, aby 
brankář měl, co nejméně práce. Hodnocení výkonu našich hráčů ze slov                               
a příspěvků návštěvníků utkání je asi takový, že vzhledem ke změnám                                    
a nemožnosti si vyzkoušet tyto změny, byl výkon slušný. S tím, že chyběla větší 
mezihra a přechod do útoku postupnými přihrávkami. První 3 až 4 zápasy mohou 
být paradoxně laděním optimálního složení sestavy, který je, ale podmíněn 
hráčskou základnou. Co tím autor míní? I přesto, že někdo nehrál nebo jen 
nastoupil na pár minut, tak nadále bude součástí mužstva. 
K dalšímu zápasu odjíždíme na hřiště Unionu Žižkov, dalšího nováčka 
soutěže(sestup z 1.B). Zápas se koná netradičně v sobotu 12.9. od 10.30 hod.  
 

Sportu zdar 
 



 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
ve 2.kole naše hráče čekal další nováček soutěže(sestup z 1.B.), mužstvo                 
Unionu Žižkov. 
Sestava: Vild – Nepraš P., Durňák, Bezpalec, Malý – Urban(Žižka),Fiala R. © ,  
Šabatka, Palla – Gondek, Nepraš O. (Materna).Náhradníci: Materna, Žižka. 
 
Ač bez několika hráčů (Trousil, Hromas P., Hromas J., Kamiš, Adamik) jsme 
odjížděli na Union s vidinou zisku tří bodů. Bohužel ani trenér, Trousil, nemohl 
být s našimi hráči, ale sestavu na dálku sestavil. Skvěle jej zastoupil náhradní 
trenér „pan“ Petrášek, který se s touto novou rolí včetně vedoucího týmu popral 
odvážně a úspěšně.  
První poločas hráli naši hráči proti větru a dlouhé nakopávané míče se zastavovali         
ve vzduchu. Zápas se od 5.min. nehrál zrovna v rukavičkách, a to z obou stran. 
Rozhodčí v některých momentech zbytečně pískal drobnější fauly a na problémy 
s následnými hádkami docházelo především při problematicky rozhodnutých 
ofsajdech. Pokud naši hráči začali kombinovat, byli lepším mužstvem. V prvních 
25.minutách jsme několikrát ostřelovali z dálky branku domácích, ale ne zrovna 
nebezpečně. Za prvních 30.min jsme si sice vytvořili několik slibných šancí, 
Gondek 2x, Palla a Nepraš O. po jedné, ale bez cíleného efektu. V 35.minutě se 
opět z dálky opřel do míče Nepraš P. a z 35metrů trefil pouze pravou horní tyč. 
Soupeř v tomto čase 2x nebezpečně zahrozil, a to z brejků. Jednou nás zachránila 
tyč a podruhé skvělým vyběhnutím brankář Vild. Za snahu a větší chuť jsme, ale 
do poločasu vedli. Gól vstřelil Palla, po Gondekově přizvednutí hlavou ze středu 
hřiště, 0:1.  
V poločase k žádným změnám v sestavě nedošlo. Druhý poločas jsme začali 
tlakem, který, ale druhý uklidňující gól dlouho nepřinášel. Domácí, ač vyměnili 
do druhého poločasu oba útočníky, neměli za druhý poločas žádnou vyloženou 
šanci. Na naši polovinu se dostávali pouze dlouhými nakopnutými balóny, které, 
ale naše obrana dokázala eliminovat. Materna, který nastoupil za Nepraše O., měl 
hned dvě gólovky, ale neproměnil ani jednu. Zhruba v 70 min. došlo k vyloučení 
domácího kapitána po druhé žluté kartě. Početní převahu jsme využili 100 % a po 
pravé straně přes Malého, Žižku a Gondeka, vstřelil pohotově náš druhý gól 
Šabatka., 0:2. Do konce zápasu chybělo tak 10 min., ale byly zbytečně hektické. 
Naši hráči se neměli za každou cenu hnát dopředu a měli více kombinovat 
s míčem. Zbytečně došlo na další dvě červené karty, a to po jedné na obou 
stranách. Za nás, Palla. Nervozita se přenesla i do útrob areálu, kde vygradovala 
v pošťouchávání hráčů mezi sebou na chodbě před kabinami. Druhá výhra 
v tomto ročníku bude nejspíše následně vykoupena trestem pro Davida Pallu, 
který v dalším utkání proti FC Miškovice zřejmě nenastoupí. 
V dalším zápase přivítáme na svém hřišti mužstvo z Miškovic v tradičním 
nedělním(20.9.) čase od 16.30hod. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
ve 3.kole naše hráče čekal tradiční nepříjemný soupeř z Miškovic. 
Sestava: Vild – Nepraš P., Durňák, Bezpalec, Urban – Hromas J., Fiala R. © , 
Šabatka(Trousil), Žižka(Materna) – Gondek, Nepraš O. Náhradníci: Materna, 
Hromas P., Kamiš,  Trousil. 
 
Z vynucených důvodů(Palla trest na 1.utkání a Malý práce) doznala naše sestava 
dalších změn. Zápas se odehrál za nádherného počasí. Jelikož jsme hráli doma       
a hosté měli ze dvou zápasů dvě remízy, přáním bylo přidat vítězství a do tabulky 
další tři body. Do 10 min. jsme hráli dobře a byli rovnocenným soupeřem. 
Bohužel v 15.min se střední útočník hostí dostal přes Bezpalce a dokázal 
nebezpečně vystřelit na naši bránu. Tuto střelu mírně tečoval ještě Durňák a náš 
brankář už nemohl nic dělat., 0:1. Soupeř byl nadále nebezpečný z rychlých 
protiútoků, ale jinou výrazně nebezpečnou střelu již do poločasu na „Vilďáka“ 
nevyslal. Ve 30 min. se dostal do samostatného brejku Ondra Nepraš, ale ač byl 
vůči gólmanovi úplně sám, tutovou akci neproměnil. Naštěstí poločas pro nás 
skončil veseleji. Po faulu na Nepraše O., těsně před vápnem nařídil rozhodčí 
přímý volný kop. „Smrtelně jedovatou dělovkou“ prostřelil zeď Radek Fiala, 
brankář pouze vyrazil před sebe a Ondra Nepraš pohotově hlavou vyrovnal, 1:1. 
Záhy rozhodčí ukončil poločas. Vyrovnávací branka nás povzbudila a druhý 
poločas jsme začali aktivněji. Bohužel asi jen prvních 5 min. Výkon ve druhém 
poločase jsme nezlepšili. Kazili jsme dost přihrávek včetně těžkopádného 
přechodu do útoku. Až na několik rohových příležitostí jsme pořádně nevystřelili 
na branku. Bohužel přišel trest za naši pasivitu. V 65 min. po osobním souboji za 
půlicí čárou, přetlačil hostující útočník Bezpalce a dokázal kolmou přihrávkou 
zprava najít ideálně svého nabíhajícího spoluhráče na levé straně. Ten v plné 
rychlosti dokázal zakončit, ač mu střela ideálně nesedla, 1:2. I po této obdržené 
brance jsme hlavu nesklonili a bojovali. Když to nešlo fotbalově, tak jsme makali 
a dřeli. Více jsme se dokázali dostávat do vápna hostí, ale chyběla nám finální 
přihrávka na volného spoluhráče. Z rychlých brejků, které hosté využívali se 
„urodil“ pouze jeden jediný, který náš brankář na dvakrát skvěle vyřešil. Víra 
v otočení výsledku nás neopustila ani v nastavení. Poslední trestný kop z pravé 
strany z hranice vápna zahrával Radek Fiala a poslal kolmou přihrávku skrz malé 
celé vápno, kde přes všechny hráče prošel až k levé zadní tyči k nohám Jirky 
Gondeka a ten vyrovnal, 2:2. Hosté se sesypali na rozhodčího a signalizovali 
neregulérní gól. Rozhodčí, ač obklopen haldou těl své rozhodnutí nezměnil a záhy 
po rozehrání ze středového kruhu, ukončil zápas. Emoce si vybraly svou daň na 
straně hostí, kdy jeden z útočníků obdržel za urážky rozhodčího červenou kartu. 
Vzhledem k vývoji zápasu není považován bod za ztrátu, ale … . 
K dalšímu zápasu odjíždíme na hřiště Sokolu Běchovice. Zápas se koná v neděli 
27.9. od 16.30hod.                                              Sportu zdar 



 

 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve 4.kole naši hráči odjížděli na hřiště Sokolu Běchovice. 
Sestava: Vild – Nepraš P., Hromas P., Bezpalec, Malý – Urban(Žižka), Fiala R. 
© ,Šabatka, Palla – Gondek(Trousil), Nepraš O.(Materna).Náhradníci: Materna, 
Trousil, Žižka. 
Další zápas nás čekal na v Běchovicích, kde jsme na jaře v loňském roce prohráli 
2:1.Na soupisce tentokrát chyběli Hromas J., Durňák a Kamiš, ale po 
jednozápasovém trestu se vrátil Palla. Do Běchovic nás přišel povzbudit nebývalý 
počet fanoušků z Březiněvsi, kteří pravidelně navštěvují pouze naše domácí 
zápasy.  Díky za podporu. První poločas jsme začali aktivněji a již v 5 min. jsme 
měli první výraznější šanci. Druhou jsme již za pár minut dokázali proměnit, a to 
z kopačky Jirky Gondeka, 0:1. Naši hráči byli aktivnější a postupnou hrou se 
snažili atakovat branku domácích. Domácí byli nebezpeční především z rychlých 
brejků, na kterých měli založenou taktiku celého utkání. Další ohrožení hrozilo 
po standardních situacích, rohy a trestné kopy, kdy několikrát nebezpečně prolétl 
míč přes naše beky na vzadu volně stojící útočníky, kteří naštěstí nezakončovali, 
tak jak si přáli. Pokud opustil brankovou čáru náš brankář, tak ve 100 % uspěl                   
a dokázal doslova sebrat míč z hlavy domácím hráčům. Ve 25 min. vystřídal pro 
koňara Urban a na jeho místo poslal trenér,  Petra Žižku. Jeho první dotek 
s balónem mohl skončit ihned gólem, ale přestřelil. V dalších minutách jsme 
výrazněji ohrozili gólmana snad jen z hlavičky Bezpalce, který po rohu Pally trefil 
v záklonu břevno. Ve 35 min. se podařilo po závaru v pokutovém území domácích 
zvýšit na 2:0 pro nás. Střelcem byl podruhé Gondek, který se ideálně otočil na 
penaltě a ze vzduchu prostřelil obránce i domácího brankáře. Poločas skončil za 
stavu 0:2. Ač jsme chtěli pro větší klid pojistit utkání třetím gólem, nepovedl se 
nám vstup do druhého poločasu. Mnoho našich chyb z nepřesných přihrávek           
a zbytečné nakopávání míčů na útočníky, pomohlo domácím k většímu tlaku            
a tím k nervozitě na našich kopačkách. Tento tlak jsme ustáli, ale zhruba v 65 min. 
jsme nedokázali zastavit dva pronikající útočníky již od poloviny hřiště a ti 
dokázali snížit na 1:2. Paradoxně jsme obdrželi gól ze situace, kdy jsme 
v předcházejícím ataku domácí branky neuspěli ve vyložené šanci: „Nedáš 
dostaneš“. V 75 min. bohužel pro domácí, ale ku prospěchu nás došlo k vyloučení 
domácího záložníka za „brutální“ faul na našeho kapitána. Do konce utkání jsme 
již vítězství udrželi a připsali si tak další tři body do tabulky. Zisk těchto tří bodů 
nám upevnil druhé místo, pouze o skóre. 
K dalšímu zápasu přivítáme na našem hřišti hráče z Chaber. Zápas se koná               
v neděli 4.10. od 16.00hod.  

Sportu zdar 



 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve 5.kole naši hráči přivítali na domácí půdě hráče z Dolních Chaber. 
 
Sestava: Vild – Nepraš P., Durňák, Bezpalec, Malý – Hromas J.(Žižka), Fiala R. 
© ,Šabatka(Trousil), Palla – Gondek, Nepraš O.(Kamiš). Náhradníci: Trousil, 
Žižka, Kamiš. 
 
Místní „derby“ začalo nešťastně pro naše hráče. Šestá minuta 0:1, 12 minuta po 
penaltě 0:2. Krásný začátek. To se nám dlouho nepovedlo, tak to od počátku 
dostat k infarktovým stavům diváky, trenéra, ale i sami sebe. Ač jsme měli 
v prvním poločase proti sobě silný vítr, nejedná se o žádnou omluvu. Do 30minuty 
jsme kazili spoustu přihrávek a s větrem v zádech toho soupeř využíval k rychlým 
brejkům. Naštěstí jsme dokázali 5minut do poločasu zkorigovat výsledek. Bylo 
to v době, kdy hosté hráli o jednoho muže v poli méně. Gól z penalty vstřelil 
Durňák, 1:2. Smolařem prvního poločasu byl útočník Ondra Nepraš, který dvě 
tutovky neproměnil. K neproměňování vyložených šancí se přidal dále Honza 
Hromas. Do vstřeleného gólu zněly tyčky, břevna, ale marná to snaha.                                
Od vyloučení jsme již dokázali soupeře zatlačit a vytvořit si větší tlak. V kabině 
jsme , ale všichni věřili, že zápas dokážeme otočit. 
Do druhé poloviny jsme vlítli na soupeře a dokázali brzo srovnat, střelcem se stal 
J. Hromas nádherně trefenou střelou z voleje z hranice vápna, 2:2. Nečekalo se 
dlouho a výsledek se převalil na naši stranu. Radek Fiala vstřelil naší třetí branku, 
3:2. Bohužel ojedinělý rychlý brejk hostí nás stál vedení a Chabry srovnali, 3:3. 
Nedisciplinovanost hostů vykrystalizovala po tomto gólu, kdy po druhé žluté 
kartě odcházel domácí stoper za svým kamarádem z prvního poločasu do sprch. 
Bylo jen otázkou času, kdy zápas svrhneme na svou stranu. Vzápětí svým druhým 
gólem nás dokázal Durňák dostat opět do vedení, 4:3. Po vystřídání Hromase za 
Žižku, jsme předvedli nádhernou kombinační akci přes celé hřiště, a právě 
zmíněný střídající hráč vybídl ke vstřelení gólu Ondru Nepraše. Ten protrhl 
v tomto zápase dosavadní smůlu a zvyšoval na 5:3. Následně vystřídal a do hry, 
útoku, se dostal Kamiš. Do konce zápasu jsme náskok zvýšili. To se povedlo 
současnému nejlepšímu našemu střelci, Gondekovi, který parádně trefil balón 
z levého rohu vápna. Brankář nestačil zareagovat, 6:3. Za zmínku ještě stojí 
neuznaná branka Kamiše, kdy rozhodčí doslova „ukradl“ Romanovi jeho zářez. 
„Zaplať pánbůh“ jsme tento zápas po zpackaném úvodu otočili a díky této výhře 
jsme se vyhoupli na první místo tabulky. 
Dalšímu zápas hrajeme opět na domácím hřišti a přivítáme hráče z Hloubětína. 
Zápas se koná v neděli 11.10. od 16.00hod.  
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve 7.kole naši hráči opět na domácí půdě přivítali hráče z Hloubětína. Pikantní na 
tomto zápase byla přítomnost Petra Hejduka alias „Bába“ v dresu hostí, který ještě 
v loňské sezóně oblékal náš dres. 
 
Sestava: Vild – Nepraš P., Durňák, Bezpalec, Malý – Hromas J., Fiala R. © ,  
Šabatka, Žižka(Trousil) – Palla, Nepraš O. Náhradníci: Trousil 
 
Trenér se tentokrát musel potýkat s nízkou účastí hráčů. Bohužel z různých 
důvodů chybělo pět hráčů z kádru. Konečný výsledek a předvedená hra včetně 
„žolíka“ na střídání mu, ale vyšla náramně .  
Do zápasu jsme nastoupili s odhodláním potvrdit prvenství v celkové tabulce.              
Ač předvedená hra se musela líbit a vytvořili jsme si výrazný tlak, skončil první 
poločas bez branek. Soupeř byl nebezpečný pouze z rychlých brejků a až na 
výjimky si nevytvořil déle trvající převahu. Naši hráči bojovali a snažili se 
postupnými útoky ohrožovat branku hostí. Více efektivnější pro nás bylo hrát přes 
strany než ucpaným středem, kde jsme kazili mnoho přihrávek. Právě po rychlých 
atacích po stranách jsme si vytvořili za první poločas tři vyložené šance, které měl 
na svých kopačkách pokaždé stejný hráč, Ondřej Nepraš, ale vždy selhal. To ještě 
nikdo na hřišti ani v hledišti netušil, jak se dokáže tento palič“ prosadit ve druhém 
poločase.  
Druhý poločas začal ve stejném duchu, jak skončil ten první, výraznou převahou 
našich „plejerů“ a spalováním šancí. Naštěstí jsme, ale zlomili odpor hostí celkem 
brzo. V 55 minutě se trefil Ondra Nepraš a vedli jsme 1:0. Tento gól byl zlomový            
a přinesl na naše kopačky větší jistotu s tím, že jsme, ale nesměli zapomínat na 
nebezpečné brejky, které hráči z Hloubětína táhli především přes svého pravého 
záložníka. V 65 min. se blýskl skvělý zákrokem brankář Vild. Vývoj zápasu jsme 
měli pevně ve svých rukách a dobrá kombinační hra se snahou o postupné útoky 
měla úspěch. V rozmezí 65 až 80 min. jsme dokázali vstřelit další dvě branky. 
Svůj první hattrick v této sezóně dokázal přes „zatracování“ z prvního poločasu 
uzavřít v 80 min. Ondra Nepraš, 3:0. Další hvězdou utkání se stal trenér-hráč 
Hóóóónza Trousil. Jemu stačily pouhé tři minuty pobytu na hřišti ke vstřelení 
lišáckého gólu na konečných 4:0. V dalších minutách, ale dokázal spálit jasnou 
tutovku . 
Výrazná výhra byla spravedlivým vyjádřením poměru sil obou soupeřů v tomto 
zápase. Naši hráči si upevnili první místo v tabulce. 
Příští utkání bude o to pikantnější, jelikož odjíždíme na půdu druhého mužstva, 
mužstva z Tróji. Utkání se hraje již v sobotu od 11hod. dne 17.10.2009. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve 7.kole naši hráči netradičně v sobotním termínu se Sokolem Trója "B“ na 
umělé trávě v Satanicích z důvodu neregulérního hřiště v Troji. 
 
 Sestava: Vild – Nepraš P., Hromas P., Bezpalec, Šabatka – Hromas J., Fiala R. 
© , Palla(Trousil), „George“(„David“) – Gondek, Nepraš O. Náhradníci: 
Trousil, Kamiš, „David“ 
 
Toto utkání bylo o to pikantnější, jelikož hrajeme s druhým mužstvem tabulky.             
Naše mužstvo opět nastoupilo bez několika opor a s dvěma novými tvářemi na 
soupisce, George a Davida. Utkání se hrálo za velice chladného počasí, a proto 
bylo důležité se pořádně rozcvičit.  
Začátek utkání jsme zachytili dobře. Prvních 10 až 15minut jsme byli                                    
i nebezpečnějším mužstvem, ale ani jednu šanci jsme nezúročili ve svůj prospěch. 
Od 15minuty domácí začali více kombinovat a dostávali naše hráče pod větší                 
a vetší tlak. Několik nebezpečných rohů na obou stranách „smrdělo“ gólem, ale 
buď to útočníci špatně zakončili nebo brankáři ukázali své schopnosti.                        
Bohužel ve 35minutě jedna z akcí hostů se vydařila a domácí se ujali vedení, 1:0. 
Zbytek poločasu se již odehrál v poklidu a do kabin se odcházelo pro nás za 
nepříznivého stavu. 
Druhý poločas začal náporem domácích a jako by naši hráči byli stále v kabinách, 
kazili jeden míč za druhým. S přibývajícím časem vzrůstala nervozita a ač jsme 
se snažili, tak jsme se výrazně nedokázali v útočné fázi prosadit. Soupeř nadále 
postupnou hrou na rychlý přechod v útočné fázi zatápěl naší obraně a brankáři. 
Z naší strany můžeme dobře hodnotit snad jen Pallovu šanci z levé strany                               
a Fialovu zblokovanou ránu z hranice vápna. Posledních 15minut již vše bylo hop 
nebo trop a obranu, trenér Trousil, který byl již na hřišti v útoku, stáhnul na tři                          
a Bezpalce vysunul směrem do střední zálohy. Bohužel jsme si skoro nestačili ani 
vytvořit nebezpečnější šanci a obdrželi jsme druhého góla, 2:0. Tím skončila                 
i naše letošní neporanitelnost. 
Bohužel souboj o první místo se nám nevydařil, ale hlavu vzhůru. Další zápasy 
jsou před námi a útočí se na postup lépe z druhého místa než z pozic nejvyšších. 
Další utkání hrajeme na domácím hřišti v neděli 25.10.2009 od 14.30hod                       
se Slovanem Bohnice „B“, posledním mužstvem tabulky. 
 
Přijďte naše kluky povzbudit.  
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
v 8.kole naši hráči přivítali poslední tým tabulky, Slovan Bohnice „B“. 
 
 Sestava: Kamiš – Nepraš P., Hromas P.(Durňák), Bezpalec, Malý – Gondek.,  
Fiala R. © , Šabatka, Marinkovič (Matoušek) – Nepraš O., Palla.             
Náhradníci: Žižka, Urban, Durňák, Matoušek.  
 
Toto utkání bylo mělo být pro naše hráče především o zisku tří bodů a vstřelení 
vyššího počtu branek. Bohužel, jak to v těchto zápasech chodí, tak se i v našem 
případě stalo. Bohužel naši hráči nedokázali za 90minut vstřelit branku a zápas 
skončil 0:0. Hosté tak poprvé v letošní sezóně bodovali a dle vyjádření některých 
z nich to brali jako vítězství v Lize mistrů. Bohužel na náš úkor. Dokonce naši 
hráči nevyužili zhruba 35minutovou přesilovku o jednoho hráče, kdy za „faul“ na 
Bezpalce byl vyloučen Bohnický útočník. Impotence v zakončení nás provází již 
druhý zápas v řadě za sebou. Bohužel ač jsme uzamkli hosty před jejich brankou 
a vynutili si tlak, vše skončilo bez efektu. Vyložená šance chyběla, a i Fialovo 
břevno na výsledku nic nezměnilo. Gólman hostí jednoduše sbíral do svých rukou 
jeden roh za druhým a pokud jsme se dostali do jeho blízkosti, nebyli jsme 
nikterak důrazní v zakončení. Chyběla hladovost a dravost, která naše hráče 
zdobila v začátku soutěže. Tímto zápasem jsme si vylámali zuby na do této doby 
nejslabším mužstvem soutěže, a ocitli se tak na 3.místě tabulky. Horní část 
tabulky se začíná vyrovnávat a mezi prvním a pátým místem je rozdíl pouhých 
4bodů.  
Další utkání hrajeme v sobotu 31.10.2009 od 14.00hod se Spartakem Kbely „B“ 
na jejich hřišti. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
naši hráči zavítali na hřiště do Kbel a v rámci devátého kola se utkali s místním 
Spartakem „B“. 
 
Sestava: Kamiš – Nepraš P., Durňák, Bezpalec, Malý – Hromas J., Fiala R. © ,  
Šabatka, Gondek – Palla, Nepraš O. Náhradníci: Trousil, Žižka, Urban 
 
V sychravém počasí jsme nastoupili opět s brankářskou dvojkou v bráně, 
Romanem Kamišem, který nahradil stále zraněného Vilda. Po minulé domácí 
ztrátě dvou bodů v utkání s Bohnicemi, jsme chtěli v tomto zápase i s ohledem 
na postavení v tabulce, na plno bodovat. Začátek utkání byl v režii domácích, 
kteří dokázali dobře organizovanou hrou ve středu hřiště, si vytvořit tlak a zatlačili 
naše mužstvo na hranici vápna. Již ve 2.minutě utkání rozhodčí odpískal po 
zákroku Durňáka pokutový kop, který jej záhy po našem vetování odvolal. Pokud 
bychom, ale rozhodčímu „nenapověděli“, mohlo být všelijak. Naši hráči dokázali 
hru vyrovnat a čím dál více se začali tlačit i dopředu. Naše útoky však „brzdil“ 
domácí pomezní rozhodčí. Zda právem či neprávem, ví snad jen on .                               
Ve 20 minutě se ocitl ve slibné šanci Nepraš O., ale nedal. Poločasových 0:0 bylo 
nejspíše spravedlivých.  
Díky konci prvního poločasu, kdy jsme měli pár slibných šancí a vytvořili si 
výraznější tlak, jsme nastupovali do druhé poloviny s jasnými trenérovými 
pokyny. Udržet nulu a dát jeden gól. Gól se nám podařilo vstřelit již ve 60 minutě, 
kdy po „střelopřihrávce“ Pally, dal gól Ondřej Nepraš, 0:1. Povzbuzením pro nás 
mohlo být i následné vyloučení domácího záložníka. Bohužel stejně jako 
v minulém zápase jsme tuto výhodu o jednoho muže v poli nevyužili. Dokonce 
jsme, ale obdrželi v 74minutě vyrovnávací branku, 1:1. Branka padla po naší 
chybě při nedorozumění Malého a brankáře Kamiše, kdy se balón nešťastně 
odrazil od zad obránce Honzy Malého k útočníkovi domácích a ten nezaváhal. 
Posledních cca 18minut jsme zatlačili domácí do jejich vápna. Bohužel tlak byl 
neefektivní a k vyložené šanci jsme se nedostali. Chyběla finální přihrávka nebo, 
aby se „urodila“ některá rána z větší vzdálenosti. 
Vyložená šance přišla záhy, a to po rohu z levé strany, kdy osamocený Šabatka 
hlavičkoval nad bránu domácího brankáře. Za zmínku dále stojí střela Honzy 
Hromase v 88minutě, která šla z velkého vápna nad. Další ztráta bodů nás 
odsunula již na 3.místo tabulky. 
Příští utkání hrajeme na domácím hřišti a přivítáme hráče z Třeboradic. Utkání se 
hraje v neděli od 14hod. dne 8.11.2009. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
naši hráči přivítali na domácím hřišti v rámci desátého kola soupeře o jedno místo 
pod nimi, a to hráče z Třeboradic. 
 
Sestava: Kamiš – Nepraš P., Durňák, Bezpalec, Malý – Hromas J., Fiala R. © ,  
Šabatka, Palla(Trousil) – Gondek(Urban), Nepraš O. Náhradníci: Trousil, Urban 
 
Začátek utkání nebyl pro naše hráče zrovna ideální. Pátá minuta a střela 
hostujícího útočníka z vápna skončila v naší síti. Kamiš za tento gól nemohl, 
jelikož střela byla dobře umístěná k tyči, a především díky skluzu na vlhké trávě 
získala v poslední chvíli rychlost, 0:1. Naši hráči, ale zabrali a do poločasu bylo 
veseleji. Následující akce po skvělé nahrávce Gondeka do vápna na osamoceného 
Honzu Hromase ještě neskočila brankou. V prvním poločase jsme dokázali 
aktivní hrou hráče z Třeboradic přehrávat a některé naše akce byly i oku lahodící. 
Naštěstí jsme cca ve 20.minutě dokázali srovnat, kdy z vápna svou levačkou 
skóroval Ondřej Nepraš, 1:1. Cítili jsme šanci a také jí chytili za pačesy. Útoků 
přibývalo a jeden po ose Malý, Bezpalec, Nepraš O. a Honza Hromas skončil 
v síti hostujícího gólmana, 2:1. Posledně jmenovaný byl střelec. Poločas skončil 
za tohoto, pro nás, příznivého stavu. 
Začátek druhého poločasu nám ještě vyšel, ale s přibývajícím časem, a především 
vhodným střídáním hostů tří hráčů během 10minut, jsme se dostávali pod 
výraznější tlak. Hosté začali hru více roztahovat a sázeli na rychlý přechod do 
útoku. Naše obrana včetně dobře podporující zálohy, ale odolávala. Jedinou 
vážnější šancí hostů dokázal vyřešit Radek Fiala, kdy hlavou odvracel téměř jistý 
gól z brankové čáry. Zápas měl i fázi našeho obvyklého „blikance“, kdy jsme se 
po pár rozhodnutích sudího věnovali více „řečím“ než hře a vyautovalo nás to ze 
hry( pánové Bezpalcové, Šabatkové a Fialovi, že?:( ). Definitivní rozhodnutí 
přišlo až v 89.minutě, kdy po rohu Radka Fialy a Trousilově „slovní radě“, si 
zavěsil hostující hráč výstavní vlastňák do šibenice, 3:1.  
Utkání jsme dokázali otočit, a tak si upevnit třetí místo tabulky.  
 
Příští utkání hrajeme poslední letošní utkání, a to na hřišti FK Klánovice.                
Utkání se hraje v neděli od 13.30hod. dne 15.11.2009. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
naši hráči zavítali v rámci posledního podzimního kola na hřiště FK Klánovice. 
Sestava: Kamiš – Nepraš P., Durňák, Bezpalec, Malý – Hromas J., Fiala R. © ,  
Šabatka, Palla – Gondek(Žižka), Nepraš O. Náhradníci: Trousil, Žižka. 
Za krásného podzimního počasí jsme začali utkání velice kvalitně. Od začátku 
jsme byli lepším týmem a tlačili se do gólových příležitostí. Domácí ohrožovali 
našeho brankáře pouze z rychlých protiútoků, jelikož k žádnému trvalejšímu tlaku 
nedošlo. Bylo velice důležité, že šance jsme si vytvořili velice brzo. První naši 
branku po šestizápasové odmlce střelil Jirka Gondek, 0:1. Záhy se nám podařilo 
proměnit další šanci, kdy po Durňákově standardce se dostal balón přes skrumáž 
hráčů ve vápně na Ondru Nepraše, který potvrdil gólovou formu z posledních 
utkání a nezaváhal, 0:2. Do poločasu jsme opět nebezpečně několikrát atakovali 
domácího brankáře, ale vytěžili jsme z tlaku jen Neprašovo břevno. Závěr 
poločasu byl, ale zajímavější v našem pokutovém území. Ještě, než přišlo na 
odpískanou penaltu proti nám, tak dokázal několikrát brankář Roman Petr Kamiš 
své brankářské umění a „kočkovitými“ pohyby několikrát zneškodnil nebezpečné 
šance domácích útočníků. Již zmiňovaná penalta proti nám přišla ve 44 minutě, 
kdy po faulu Malého rozhodčí neváhal. Kamiš dokázal penaltu vytlačit z pravého 
horního rohu. Rozhodčí, ale nenechal rozehrávat roh nýbrž pro postavení 
domácího hráče ve vápně odpískal,  z toho místa přímý kop pro nás. Poločasových 
0:2 bylo příjemných a spravedlivých. Druhý poločas jsme opět hráli podobným 
stylem, kdy jsme ale více využívali rychlých protiútoků našich útočníků k ataku 
domácí branky. Šancí bylo hodně a některé i tutové, Malý, Nepraš O., Gondek. 
Bohužel jsme je nevyužili a byli jsme potrestáni. V 65.minutě jsme obdrželi gól, 
1:2. Do této doby neměli domácí jinou vyloženou šanci. Naše obrana dokázala 
včas eliminovat veškeré jejich útoky. V 70 minutě došlo ke střídání, kdy Gondeka 
nahradil Žižka. Tentokrát se povedl trenérovi skvělý tah. Právě střídající Žižka 
dokázal v 85minutě po sprintu od půlící čáry zvýšit na uklidňujících 1:3. Byl to 
jeho první oficiální střelecký zásah v dresu Březiněvsi. Zápas se již dohrál 
v poklidu.  
Utkání mělo několik důležitých aspektů a rozuzleních: 
 přinesl vytoužené tři body do tabulky, a tak těsný kontakt s čelem tabulky, 
 přinesl ocenění pro Romana Petra Kamiše za brankářský výkon od 

mezinárodní organizace, 
 přinesl i nemalou sumičku do naší kasy (pár pozdních příchodů, první ofiko 

gól, 6 žlutých za kecy a ocenění od světové organizace). 
 

Těšíme se na setkání s Vámi příští rok na jaře. 
Sportu zdar 



 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
v prvním jarním kole jsme narazili na tým z Vinoře. 
 
Sestava: Adamik - Nepraš P., Durňák, Bezpalec, Šabatka (Trousil),                              
Marinkovič(Csáno), Hromas J. ,Fiala R. © , Palla, Gondek, Nepraš O.       
Náhradníci:Hromas P., Žižka, Trousil, Csáno. 
 
Do prvního jarního utkání jsme nevstupovali moc s velkým optimismem. Zimní 
neúspěšné vystoupení na turnaji v Kolovratech, tréninky na naší malé 
umělce(pouze fotbálek) a bez gólmana . Skok na velké travnaté hřiště byl pro 
naše hráče skutečně velkým oříškem po celé utkání. Nepřesností bylo mnoho. 
Dokázali jsme si snad jen přihrát na jeden až dva metry, a to díky návykům 
z malého prostoru. 
První půli jsme vyfasovali z kopce a po větru. Možná i tyto aspekty hráli roli 
v tom, že jsme byli více na polovině soupeře a byli nebezpečnější. Bohužel, ale 
po faulu Marinkoviče v našem pokutovém území, rozhodčí odpískal penaltu. Ale 
jak je u našich „brankářů“ v Březí zvykem, tak hosté neuspěli. Tentokrát střelec 
úplně minul branku. Naše hra byla převážně tažena přes pravou stranu. Ve 30 min. 
se, ale po obraném zákroku Bezpalce a jeho nákopu dopředu, dostal míč 
k Neprašovi O., který posunul míč dál a po zaváhání obránce se dostal do brejku 
Gondek. Brankáře prostřelil a vedli jsme 0:1. Bohužel vzápětí rozhodčí odpískal 
přímý pokutový kop před naším brankou a hosté srovnali, 1:1. Tento stav vydržel 
do poločasu. 
Do druhého poločasu jsme vybíhali beze změn, ale s vědomím, že hrajeme do 
kopce a proti větru. Domácí toho využívali a dlouhými nákopy ohrožovali našeho 
„gólmana“. Adamik nás však podržel a díky i jeho dlouhým nákopům, jsme 
dokázali míč rychle přenést na domácí polovinu. V tomto poločasu jsme již více 
využívali na levé straně Pallu a hned to bylo díky jeho drzosti znát. Postupná hra 
nám díky nepřesnostem nešla a tak, jsme využívali rychlosti Gondeka, Nepraše 
O. a Pally k ohrožení domácí branky. Maše obrana ve spolupráci se záložní řadou 
dokázala eliminovat veškeré domácí ataky naší branky. V 75.minutě po závaru na 
pravé straně vápna domácích, dokázal Gondek díky své zarputilosti, dostat 
odražený míč na kopačky Ondry Nepraše, který z vápna přízemní střelou mezi 
nohy obránce, vstřelil gól., 1:2. Posledních patnáct minut jsme bez problému 
přečkali a odváželi si důležité první tři jarní body. 
V dalším zápase přivítáme hráče z Unionu Žižkov, a to v sobotu 3.4.2010 od 
10.15hod. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
v druhém jarním kole jsme hostili tým z pátého místa tabulky, AFK Union 
Žižkov. 
 
Sestava: Kamiš - Nepraš P., Durňák, Bezpalec, Malý, Hromas J. Fiala R. ©, 
Šabatka(Marinkovič), Palla(Csáno), Gondek, Nepraš O. Náhradníci: Csáno, 
Marinkovič,  Adamik. 
 
Za ideálního počasí a v přesunutém termínu jsme nastoupili s několika změnami 
v sestavě. Bohužel, ale bez jakékoliv trenérské nebo „manažerské“ podpory na 
naší lavičce.  
Prvních 20.minut bylo oťukávacích. Vyložených šancí bylo poskrovnu. Hra 
končila na hranici vápna obou mužstev. Dvacátou minutou se, ale soupeř více 
osmělil a nebezpečnými rychlými protiútoky začal kousat. Své opodstatněný na 
postu gólmana musel prokázat Kamiš ve 25.minutě, kdy lapil samostatný útok. 
Obrana stačila hasit rychlé přechody hostů na naši polovinu, ale v útoku a jeho 
podpoře jsme byli takřka bezzubý. Ke střelám jsme se dostávali za hranicí 
pokutového území, Fiala a Šabatka, nebo naše centry končily v náručí gólmana. 
Ve 35.minutě po obtočení se útočníka kolem Malého a následné střely již do 
prázdné branky, vykopával Bezpalec míč z již brankové čáry. Snad i díky této 
štěstěně se ve 44.minutě měnilo skóre v náš prospěch. Náš kapitán dokázal, že má 
ve své pravačce doslova dynamit a z 25metrů prostřelil vše, co mu stálo v cestě, 
Fiala 1:0.  
Druhý poločas jsme hráli na „naší“ bránu a bylo vidět částečné zlepšení v tlaku 
na hostující obranu. Bohužel bez jakékoliv efektivity. Dle fanoušků (snad 
objektivních) nám rozhodčí upřel jasný gól, kdy po rohu Pally a prodlouženou 
hlavičkou Fialy, vytahoval míč hostující brankář již za brankovou čárou. Bohužel 
naší hře chyběl přechod přes záložní řadu a nakopávané balóny se míjely účinkem. 
Hosté hrozili stále více z rychlých protiútoků a ze standardních šancí. 
V posledních minutách, jako by někteří naši hráči podlehli atmosféře a svou 
naivitou dali hostů šanci uspět. Vše vyvrcholilo 93.minutou, kdy rozhodčí 
odpískal nastřelenou ruku Hromasovi. Bohužel hostující předstoper dokonale 
obstřelil zeď a pomocí tyče vstřelil vyrovnávací branku., 1:1. Zápas tak i skončil. 
Z pohledu času kruté vyrovnání, z pohledu šancí spravedlivá remíza. 
Další zápas nás čeká na hřišti FC Miškovice, prvního mužstva tabulky,                  
v neděli 11.4.2010 od 16.30hod. 
 

Sportu zdar 



 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve 14.kole jsme odjížděli na hřiště prvního mužstva tabulky do Miškovic. 
 
Sestava:  Vild -     Nepraš P., Durňák, Bezpalec, Malý, Hromas J. ,Fiala R. © 
,Šabatka, Žižka(Palla), Gondek, Trousil(Adamik).Náhradníci: Adamik, Kamiš, 
Palla. 
 
Za nepříznivého počasí a na příšerné hrací plochy jsme nastoupili poprvé v sezóně 
s Vilďákem v bráně. Domácí přidělují každému týmu z této soutěže vysoký počet 
branek a bohužel to nebylo ani v našem případě jiné. Hráči Miškovic skutečně 
potvrdili své fotbalové umění, ale naši nehráli pouze zanďoura. Domácí                                    
i s přispěním pana rozhodčího vedli po vymyšlené penaltě ve 20.minutě. 
Poločasový výsledek 3:1 byl, ale velice příznivý nejen z pohledu výsledku, ale 
také z předvedené hry. Za nás se trefil ke konci poločasu Trousil po přihrávce 
Hromase. 
Druhý poločas jsme bohužel začali tak, že v 47.minutě si dal vlastní gól Hromas 
a ve 48.minutě „dokonale“ přihrál Bezpalec do vyložené šance domácímu 
útočníkovi        a bylo po zápase. Ač naši hráči dále hráli s otevřeným hledím, tak 
domácí již kontrolovali výsledek a často brejky ohrožovali naši bránu. Konečný 
výsledek 8:2 zmírnil v 85.minutě Palla. 
Přejme domácím, aby nadále, takto skvěle hráli ve 12 hráčích v poli i další utkání           
a postoupili do vyšší soutěže. Mužstva v 1.B třídě se mají na co, těšit – nejen na 
kvalitní travnatou plochu . 
Další zápas nás čeká na domácím hřišti se Sokolem Běchovice v neděli 
18.4.2010 od 17.00hod. 
 

Sportu zdar 
 
 
 
 
 

 

 



 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve 15.kole jsme přivítali na domácím hřišti hráče z Běchovic. 
 
Sestava:  Kamiš – Nepraš P., Durňák, Bezpalec, Šabatka, Palla, Hromas 
J.(Malý),Fiala R. © , Žižka(Adamik), Gondek, Csáno(Trousil). Náhradníci:  
Adamik, Trousil, Malý. 
 
Za ideálního počasí a na krásné hrací ploše jsme nastoupili plně odhodlaní odčinit 
výsledek z minulého zápasu. Početné divácké publikum bylo velmi příjemným 
povzbuzením. Sestava proti nevyzpytatelnému soupeři opět doznala několika 
změn. 
Od začátku jsme hosty přehrávali a postupně získávali výraznou převahu. Pokud 
naši hráči přidrželi míč na svých kopačkách a přihrávkami po zemi se snažili 
přehrávat soupeře, byli jsme lepším týmem. Hosté se snažili atakovat naši bránu 
pouze díky rychlým brejkům, které naše obrana ve spolupráci s Kamišem 
dokázala v prvním poločase řešit s přehledem. V první poločase jsme v počátku 
ohrožovali brankáře hostí z větší vzdálenosti( Gondek, Šabatka, Bezpalec, Žižka 
a Palla), ale nic z toho se neujalo. Přišla však 25minuta a z vápna po pohotové 
otočce dokázal Gondek krásným gólem změnit skóre, 1:0. Převaha našich hráčů 
neustávala a další gólovou situaci Hromase zastavilo břevno. Ve 38minutě se po 
krásném uvolnění Gondeka ve vápně ocitl sám před bránou Bezpalec. Ač nikým 
neatakovaný, pohrdl 1000% šancí .  
Druhý poločas začal ve stejném gardu jako skončil ten první. To znamená tlakem 
našich hráčů. Uzamkli jsme hosty na jejich polovině a snažili se možnými                    
i nemožnými způsoby dotlačit míč do jejich branky. Bohužel hostující gólman 
stál vždy tam, kam mířily naše střely. Postupně vyhořeli ve 100% šancích 
Gondek, Trousil, Palla, Malý a Hromas. Další vážná ohrožení přišla ze střel z větší 
vzdálenosti (Nepraš P., Bezpalec) a rohů. Bohužel se potvrdilo pravidlo nedáš 
dostaneš a v 65.minutě bylo srovnáno,1:1. Naši hráči se s tím, ale nesmířili                             
a dokázali v 91minutě z penalty otočit výsledek na svou stranu, 2:1. Úspěšným 
exekutorem byl Durňák. Nebylo však všemu konec, ale bohužel pro nás se 
špatným koncem.    V 93minutě dokázali hosté vyrovnat po rohovém kopu na 2:2.  
Potvrdilo se, že Běchovičtí jsou pro nás nevyzpytatelný soupeř a ač přes výraznou 
převahu jsme tristně impotentní v proměňování šancí. 
Další zápas nás čeká na horké půdě v Dolních Chabrech v neděli 25.4.2010 od 
17.00hod. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve 16.kole jsme zavítali na hřiště Dolních Chaber. 
 
Sestava:  Kamiš – Nepraš P., Durňák, Bezpalec, Malý(Csáno), Palla, Šabatka, 
Fiala R. © , Žižka(Adamik), Gondek, Trousil. Náhradníci: Adamik, Csáno, 
Hromas P. 
 
Na nekvalitní trávník (neposekaný, hrbolatý) jsme nastoupili do místního derby 
odhodlaní přivést minimálně bod. Bohužel jsme začátek, prvních 20minut, 
nezachytili. Domácí byli aktivnější. Z jejich aktivity a několika našich chyb 
bohužel vzešlo rychlé vedení 2:0. V těchto 20minutách jsme skutečně tahali za 
kratší konec a nevytvořili si žádnou výraznou šanci vyjma několika střel z větší 
vzdálenosti. Po druhém gólu jsme se do poločasu rapidně zvedli a snad i díky 
podvědomí, že nemáme již nic ztratit, jsme převzali iniciativu na své kopačky. 
Doslova jsme na několik minut uzamkli domácí na jejich polovině a snažili se 
atakovat jejich brankáře. Postupem času jsme byli nebezpečnější a stačilo jen 
proměnit náš tlak v první branku. Domácí jen odkopávali míče do předu na své 
útočníky. Nedařilo se nám především jak přímými kopy, tak trestnými dostat za 
obranu dlouhý centrovaný míč. Ve 35minutě jsme, ale dokázali Šabatkou snížit 
na poločasových 2:1.  Díky svým sporným rozhodnutím začal rozhodčí ztrácet 
půdu pod nohama. Taky, aby ne. Ze středového kruhu se řídit utkání nedá. 
Druhá půle začala opět naším tlakem, ale v 50.minutě „čaroval“ rozhodčí, který 
po dvou na sobě navazujících faulech obou útočníků na Durňáka, odpískal penaltu 
po jeho ruce. Penaltu bohužel domácí proměnili, 3:1. Nerezignovali jsme však                   
a snažili se dále výsledek zkorigovat. Rozhodčí svými výroky výrazně ovlivňoval 
naši snahu, ale i tak jsme v 75minutě po hezké akci snížili na 3:2. Akce začala u 
Durňáka, který dlouhým nákopem na pravou stranu vybídl Gondeka k centru, 
který proměnil hlavou Trousil. Bohužel v 80minutě se po dlouhém nákopu 
domácího stopera nedomluvili v našem vápně Malý, Durňák a brankář Kamiš               
a usnadnili, tak domácímu útočníku vstřelit čtvrtou branku, 4:2. Díky 
křečovitému závěru jsme již nic výrazného nedokázali a bohužel ještě jednou 
kapitulovali na konečných 5:2. 
Další zápas nás čeká na hřišti TJ Praga ve Vysočanech se Slavojem Hloubětín 
v neděli 2.5.2010 od 17.00hod. 
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Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
na hřišti TJ Praga jsme v tomto kole narazili na tým Hloubětína 
 
Sestava: Kamiš – Urban, Bezpalec, Durňák ©, Nepraš P., Žižka(Adamik), Palla, 
Šabatka, Gondek, Csáno(Fiala), Nepraš O. 
 
Okořeněný tento duel byl přítomností našeho bývalého hráče Petra Hejduka alias Báby. 
Naši motivaci na utkání vyšperkoval v kabině Míla Durňák slibem láhve dobrého moku 
za výhru. Pod Damoklovým mečem jsme byli také od trenéra-hráče, Trousila, který nám 
„vyhrožoval“ tvrdými „tresty“ i jen v případě obdržení branky od Báby. Vypadá to, že 
všechno toto pomohlo . 
Za lehce pokropeného trávníku jsme nastoupili s několika vynucenými změnami 
v sestavě, které se, ale nijak nepromítly do našeho výkonu. Ba naopak. Naše mužstvo 
od začátku hrálo velmi zodpovědně a takticky. Tento výkon mu vydržel po celé utkání. 
Nejen, že jsme se zdrželi jakéhokoliv komentáře vůči rozhodčímu, ale také se nenechali 
(až na závěr) výrazně vyprovokovat domácím týmem. Domácího gólmana jsme v první 
půli ohrožovali, jak z rychlých protiútoků, šancí z rohů, velkého vápna, tak 
z bezprostřední blízkosti. V těchto všech šancí se ocitli oba naši útočníci doplňováni 
Pallou a Šabatkou ze středu zálohy. Hru jsme tvořili od stoperů přes oba krajní obránce 
a jen ve výjimečných situací se snažili dlouhou přihrávkou najít Gondeka, Nepraše O. 
či Csána v útoku. Svou převahu jsme zúročili v 25.minutě gólem Gondeka, kterému 
přiťukl míč do šance Csáno, 0:1. V té době již naše dresy nasákly nejen potem, ale                        
i vytrvalejším mrholením. Do konce poločasu jsme více zaměstnávali brankáře 
domácích než domácí našeho Kamiše, ale ve 43.minutě nám trochu zatrnulo. Po dvou 
rozích, každý z jedné strany jsme měli štěstí. Poprvé nedosáhli oba naši stopeři hlavou 
na střílený rohový kop a v druhém případě orazítkoval domácí útočník po hlavičkovém 
souboji tyč Kamišovi brány. Do poločasu se již stav neměnil. 
Druhou polovinu jsme začali trochu nesoustředění a hned první dva brejky musel řešit 
náš gólman. Ten opět potvrdil oprávněnost své pozice. Od této chvíle jsme i díky 
příchodu Fialy do středu zálohy, získali větší jistotu ve středu hřiště a nadále se výrazně 
tlačili do domácího pokutového území. Domácí hrozili pouze z rychlých protiútoků bez 
výrazné územní převahy. Naši hráči svůj tlak okořenili dalším gólem po krásné akci ze 
středu obrany, kraje zálohy a nádherném centru Žižky na Ondru Nepraše, který 
z krásného voleje zvýšil na 0:2. V 75.minutě zvýšil stejný hráč na 3:0 pro nás. Sice do 
konce zápasu stačili domácí v 88.minutě snížit, ale bylo to zapříčiněno naší nečinností 
v domněnce pískání Adamikova faulu, 1:3. Po celou dobu bylo utkání vedeno                        
v „přátelském“ duchu, ale nejspíš neunesení prohry přispělo k vyloučení domácího 
gólmana po napadnutí Gondeka. Po posledních nepřesvědčivých výsledcích jsme 
ukázali naši sílu i to, že jsme fotbal nezapomněli. 
Další zápas nás čeká v domácím prostředí Troja „B“ v neděli 9.5.2010 od 17.00hod. 
 
  



 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
v 19.kole jsme přivítali hráče z Troje s jejich „B“ týmem. 
 
Sestava: Kamiš – Malý, Bezpalec(Adamik), Durňák, Nepraš P.,                        
Urban(Žižka), Fiala©, Šabatka, Palla, Nepraš O., Hitka(Csáno). Náhradníci: Žižka, 
Csáno, Adamik, Trousil. 
 
S několika změnami v sestavě jsme nastoupili proti třetímu mančaftu tabulky. Tentokrát 
trenér nepředpokládal nějakou bitvu, ale spíše fotbalové pojetí, jelikož i hosté disponují 
podobným stylem jako my.  Předpoklady se naplnily. 
Obě mužstva se snažila držet míč více na zemi. Útoky se střídaly na obě brány a gólmani 
museli ukázat svá umění. Jako první jsme zahrozili my, a to hezkou akcí na jejímž konci 
přestřelil z vápna v dobré pozici Šabatka. Naši hráči se snažili přenášet hru na jednu či 
druhou stranu přes obranu. Největší šancí hostů byla nastřelená tyčka z 25.minuty 
utkání. Naší ojedinělou vyloženější šancí byla nepovedená hlavička Bezpalce po 
rohovém kopu Fialy. Ve 35.minutě, po Fialově „kulišácky“ zahraném rohu, skórovala, 
z brankové čáry u tyče hostující branky, naše nová slovenská akvizice, Luboš Hitka, 
1:0. Do konce poločasu obě mužstva několikrát zahrozili z nebezpečných akcí a úspěšná 
byla pouze ta hostů. V první fázi pustil rozhodčí ofsajd a po zmatku na brankové čáře, 
kdy Kamiš, Bezpalec a Durňák v bezprostřední mele se dvěma útočníky nedokázali míč 
odkopnout, spadl míč přes Bezpalcovu ruku za brankovou čáru, 1:1. 
Druhý poločas jsme začali velice nesoustředěně a prvních 5.minut nás hosté zatlačili na 
naší polovině. Hra se více vyrovnala kolem desáté minuty. První rychlejší akce po ose 
Malý, Žižka, Nepraš O. se dostal míč k Csánovi a ten svým prvním gólem v dresu 
„Březí“ prostřelil gólmana hostí, 2:1. Tento hráč měl ještě dvě podobné situace, které 
bohužel neskončili gólem. Oba gólmani ukázali v dalším průběhu svá umění, jelikož 
museli čelit několika ošemetným situacím, které zaváněly na obou stranách góly. 
V době, kdy rozhodčí signalizoval nastavení čtyř minut jsme, ale přestali hrát. Nejen, že 
v jedné chvíli leželi na trávníku dva hráči, ale rozporuplná rozhodnutí rozhodčího nás 
všechny(diváky-lavičku-hráče) nějak vykolejila. Po jasném faulu na Ondru Nepraše 
v našem pokutovém území rozhodčí nepochopitelně zákrok neodpískal, a ještě ukázal 
na roh pro hosty. V tu chvíli se nad ležícím hráčem směrem k rozhodčímu seběhlo 
klubko našich hráčů a žádali vysvětlení. Nastavení již dávno uplynulo a běžela jeho 
osmá minuta. Rozhodčí nechal zahrávat roh a nesoustředění naši hráči nechali volného 
útočníka na vápně. Ten nikým nestřežen hlavou srovnal, 2:2. 
Bohužel již druhý domácí zápas jsme zbytečně ztratili v závěrečných minutách. 
Chybějící čtyři body by nás katapultovali ze současné čtvrté příčky na druhou. 
Další zápas nás čeká v netradičním čase, a to už v sobotu 15.5.2010 na hřišti Slovanu 
Bohnice od 12.45hod. 
 
  



 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
Sestava: Kamiš – Urban, Hromas P., Šabatka, Nepraš P., Csáno(Žižka), Fiala©, Palla, 
Hitka (Adamik), Nepraš O., Trousi. Náhradníci: Žižka,  Adamik. 
 
 
V netradiční sobotní čas a za ideálního fotbalového počasí jsme nastoupili k dalšímu 
zápasu proti poslednímu týmu tabulky.  Od začátku zápasu byla aktivita na naší straně, 
šancí jsme si vytvořili už během prvního poločasu celkem dost, bohužel proměňování 
šancí je náš velký problém … . Do vedení jsme se dostali po roku kapitána Fialy                         
a zakončení Šabatky, a tak byl poločasový výsledek 1:0 pro nás. Začátek druhého 
poločasu jsme „prospali“ a výsledkem byla vyrovnávající branka v naší síti, 1:1. 
Naštěstí se nám brzy podařilo strhnout vedení na naši stranu, když se prosadil                                 
O. Nepraš. A protože jsme další vyložené šance neproměnili (Fiala, O. Nepraš), skončil 
zápas „jen“ hubeným vítězstvím.  
 
Další zápas nás čeká na domácí půdě se Spartakem Kbely B v neděli 23.5.2010 od 
17hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
ve 20.kole jsme přivítali hráče z Kbel. 
 
Sestava: Kamiš – Malý, Bezpalec, Durňák, Nepraš P., Urban(Žižka), Fiala©, Šabatka, 
Palla(Adamik), Nepraš O., Gondek (Trousil). Náhradníci: Žižka, Csáno, Adamik, 
Trousil, Hromas P. 
 
Do tohoto zápasu jsme šli odhodlaní konečně vybojovat první jarní domácí vítězství. 
V podzimní části jsme se stejným soupeřem na jeho hřišti remizovali a postavení obou 
mužstev v tabulce nás stavělo do role favorita.  
Zápas začal z obou stran aktivně. Oba brankáři museli aktivně zasahovat při svých 
prvních zákrocích. Tradičně jsme naše útoky vedli více po pravé straně. Bohužel díky 
zvoleným nákopům na útočníky končily naše akce bez výrazného zakončení. Pokud 
jsme zvolili postupnou hru přes obranu a drželi míč na zemi, byli jsme lepším mužstvem. 
Střely Gondeka a Šabatky z dálky nikterak nevystrašily brankáře hostí. Hosté v první 
půli zahrozili dvakrát ze stejně zahrávaném rohu, kdy přes Kamiše proletěl balón na 
zadní tyčku na nekrytého útočníka hostí. Naštěstí se neujaly ani pokusy z přímých 
volných kopů na hranici velkého vápna. Do kabin se odcházelo za nerozhodného stavu. 
Začátek druhého poločasu jsme si sami hned zavařili, kdy Durňák nešikovným odkopem 
poslal útočníka do vyložené šance, nedal. Postupně jsme více převzali iniciativu a do té 
doby nevýrazný Palla v útoku ožil. Více agresivněji jsme se pouštěli do pokutového 
území, a i do osobních soubojů(začalo se jiskřit). Konečně v 58.minutě jsme se ujali 
vedení a Ondra Nepraš proměnil krásnou přihrávku od Pally ve vedoucí gól, 1:0. Tento 
těsný výsledek „smrděl“ po celý zbytek druhé půle, jelikož jsme nedokázali proměnit 
žádnou vyloženou šanci(Nepraš O. 2x). Hosté se dlouhými nakopávanými balóny 
snažili vyrovnat, ale pokud už naše obrana propustila nějakého útočníka do šance, vše 
zlikvidoval jistý Kamiš. Závěr utkání byl opět plný emocí a hosté nasadili na posledních 
8 minut do útoku i svého gólmana. Naši hráči si tentokrát již nenechali utéct vítězství 
v samém závěru utkání a získali první tři domácí body v jarní části sezóny. 
Další zápas nás čeká příští neděli 30.5.2010 na hřišti Třeboradic od 17hod. V sázce je 
boj o druhé místo tabulky. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
Vážení příznivci TJ Březiněves, 
 
v předposledním jsme zavítali na hřiště druhého týmu naší tabulky, do Třeboradic. 
 
Sestava: Adamik – Šabatka, Bezpalec, Durňák, Nepraš P., Gondek, Fiala©, Palla, Hitka 
               Nepraš O.(Žižka),Csáno(Žižka), Náhradníci: Žižka, Trousil, Hromas P. 
 
V souboji o druhé místo jsme nastoupili s několika změnami oproti minulému zápasu. 
Tou nejvýraznější byla nucená výměna na postu brankáře, kde místo Kamiše si stoupnul 
do brány Adamik. Ač to byla nouze, odvedl skvělou práci! 
Začátek nezačal optimisticky a již ve druhé minutě byl stav 1:0. Hra se vyrovnala od 
patnácté minuty, a i my jsme začali zlobit. To především z rychlých brejků.                             
Do poločasu jsme výsledek otočili, kdy se dvěma góly zaskvěl Ondřej Nepraš, 1:2.     
První gól po vynikající přihrávce skrz vápno od Hitky a druhý si sám vybojoval svou 
důraznou hrou do obránců.  
Druhý poločas začal opět náporem domácích, ale skvělými zákroky nás podržel 
Adamik. Těsně před svým střídáním měl vynikající šanci Csáno, ale neproměnil. 
V 60.minutě však Ondřej Nepraš završil svůj hattrick „nevídanou“ hlavičkou a bylo to 
1:3. Domácí stačili sedm minut před koncem jen zkorigovat výsledek na 2:3.                       
Naši hráči již v posledních minutách drželi míč na svých kopačkách a výsledek si 
pohlídali. 
Klobouk dolů před tím, jaký naši hráči odvedli týmový a taktický výkon. Makali jeden 
za druhého a fotbalově lepší tým přehráli především odhodláním jezdit po zadku.  
V posledním utkání této sezóny nás čeká na domácím hřišti mužstvo Klánovic B 
v sobotu 5.6.2010 od 10.15hod. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.třída skupina B - Praha 

 

ID soutěže: 5133    Sezona: 2009/10    Věk: muži    Návštěvy: 34 

Stát: Česko   Kraj: Praha 
 

 

Utkání 22. kola 
 

 #    Tým  Z  V  R  P  Skóre  B  +/-  
 1.    FC Miškovice  22  18  4  0  106:40  58  25  

 2.    Březiněves  22  13  6  3  49:35  45  12  
 3.    Sokol Troja B  22  13  3  6  58:39  42  9  
 4.    SK Třeboradice B  22  13  2  7  49:25  41  8  
 5.    AFK Union Žižkov  22  10  2  10  44:51  32  -1  
 6.    Spartak Kbely B  22  8  4  10  39:50  28  -5  
 7.    Sokol Vinoř  22  8  3  11  51:48  27  -6  
 8.    SK CITADEL Dolní Chabry B  22  6  7  9  37:48  25  -8  
 9.    FK Klánovice B  22  7  0  15  29:55  21  -12  
 10.    Sokol Běchovice  22  4  8  10  24:48  20  -13  
 11.    Slavoj Hloubětín  22  5  5  12  28:47  20  -13  
 12.    Slovan Bohnice B  22  2  6  14  21:49  12    
 

 
 

Konečná tabulka soutěže II. B třídy 2009/2010 

Ondřej Nepraš 18   
Jirka Gondek 9     
Honza Trousil 5     
Míla Durňák 4     
David Palla 3     
Martin Šabatka 3     
Radek Fiala 2     
Honza Hromas 2     
Petr Žižka 1     
David Csano  1     
Luboš Hitka  1     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. kolo 
5.9.2009, 11:00 > Troja  B - Třeboradice  B (Troja T.) 3 :  1
5.9.2009, 12:45 > Bohnice  B - Kbely  B (Bohnice  T.) 0 :  2
6.9.2009, 17:00 > Miškovice - Chabry  B (Miškovice  T.) 2 :  2
6.9.2009, 17:00 > Běchovice - Union Žižkov (Běchovice T.) 1 :  2
6.9.2009, 17:00 > Březiněves - Vinoř (Březiněves  T.) 4 :  1
6.9.2009, 17:00 > Hloubětín - Klánovice  B (Hloubětín   T.) 1 :  0
 

2. kolo 
12.9.2009, 10:30 > Union Žižkov - Březiněves (Union Žižkov  T.) 0 :  2
13.9.2009, 17:00 > Miškovice - Běchovice (Miškovice  T.) 1 :  1
13.9.2009, 17:00 > Vinoř - Hloubětín (Vinoř   T.) 3 :  4
13.9.2009, 17:00 > Klánovice  B - Troja  B (Klánovice   T.) 1 :  7
13.9.2009, 17:00 > Třeboradice  B - Bohnice  B (Třeboradice   T.) 2 :  0
13.9.2009, 17:00 > Chabry  B - Kbely  B (Chabry  T.) 1 :  1
 

3. kolo 
19.9.2009, 16:30 > Kbely  B - Třeboradice  B (Kbely   T.) 1 :  2
19.9.2009, 12:45 > Bohnice  B - Klánovice  B (Bohnice  T.) 1 :  2
19.9.2009, 11:00 > Troja  B - Vinoř (Troja T.) 4 :  2
20.9.2009, 16:30 > Hloubětín - Union Žižkov (Hloubětín   T.) 0 :  3
20.9.2009, 16:30 > Březiněves - Miškovice (Březiněves  T.) 2 :  2
20.9.2009, 16:30 > Běchovice - Chabry  B (Běchovice T.) 1 :  1
 

4. kolo 
26.9.2009, 10:30 > Union Žižkov - Troja  B (Union Žižkov  T.) 2 :  2
27.9.2009, 16:30 > Klánovice  B - Kbely  B (Klánovice   T.) 2 :  3
27.9.2009, 16:30 > Vinoř - Bohnice  B (Vinoř   T.) 3 :  1
27.9.2009, 16:30 > Chabry  B - Třeboradice  B (Chabry  T.) 3 :  2
27.9.2009, 16:30 > Miškovice - Hloubětín (Miškovice  T.) 4 :  1
27.9.2009, 16:30 > Běchovice - Březiněves (Běchovice T.) 1 :  2

5. kolo 
3.10.2009, 16:00 > Kbely  B - Vinoř (Kbely   T.) 1 :  5
3.10.2009, 11:00 > Troja  B - Miškovice (Troja T.) 3 :  4
3.10.2009, 12:45 > Bohnice  B - Union Žižkov (Bohnice  T.) 0 :  2
4.10.2009, 16:00 > Třeboradice  B - Klánovice  B (Třeboradice   T.) 7 :  1
4.10.2009, 16:00 > Hloubětín - Běchovice (Hloubětín   T.) 1 :  2
4.10.2009, 16:00 > Březiněves - Chabry  B (Březiněves  T.) 5 :  4



 

6. kolo 
10.10.2009, 10:30 > Union Žižkov - Kbely  B (Union Žižkov  T.) 3 :  2
11.10.2009, 16:00 > Březiněves - Hloubětín (Březiněves  T.) 4 :  0
11.10.2009, 16:00 > Běchovice - Troja  B (Běchovice T.) 0 :  2
11.10.2009, 16:00 > Miškovice - Bohnice  B (Miškovice  T.) 8 :  3
11.10.2009, 16:00 > Vinoř - Třeboradice  B (Vinoř   T.) 0 :  2
11.10.2009, 16:00 > Chabry  B - Klánovice  B (Chabry  T.) 3 :  1

7. kolo 
17.10.2009, 10:00 > Troja  B - Březiněves (Satalice   UMT.) 2 :  0
17.10.2009, 12:45 > Bohnice  B - Běchovice (Bohnice  T.) 0 :  2
17.10.2009, 15:30 > Kbely  B - Miškovice (Kbely   T.) 2 : 10
18.10.2009, 15:30 > Hloubětín - Chabry  B (Hloubětín   T.) 1 :  0
18.10.2009, 15:30 > Třeboradice  B - Union Žižkov (Třeboradice   T.) 3 :  0
18.10.2009, 15:30 > Klánovice  B - Vinoř (Klánovice   T.) 0 :  5

8. kolo 
24.10.2009, 10:30 > Union Žižkov - Klánovice  B (Union Žižkov  T.) 5 :  0
25.10.2009, 14:30 > Chabry  B - Vinoř (Chabry  T.) 2 :  1
25.10.2009, 14:30 > Miškovice - Třeboradice  B (Miškovice  T.) 1 :  0
25.10.2009, 14:30 > Běchovice - Kbely  B (Běchovice T.) 2 :  1
25.10.2009, 14:30 > Březiněves - Bohnice  B (Březiněves  T.) 0 :  0
25.10.2009, 14:30 > Hloubětín - Troja  B (Hloubětín   T.) 2 :  3

9. kolo 
31.10.2009, 11:00 > Troja  B - Chabry  B (Troja T.) 3 :  0
31.10.2009, 12:45 > Bohnice  B - Hloubětín (Bohnice  T.) 1 :  1
31.10.2009, 14:00 > Kbely  B - Březiněves (Kbely   T.) 1 :  1
1.11.2009, 14:00 > Vinoř - Union Žižkov (Vinoř   T.) 6 :  1
1.11.2009, 14:00 > Klánovice  B - Miškovice (Klánovice   T.) 2 :  4
1.11.2009, 14:00 > Třeboradice  B - Běchovice (Třeboradice   T.) 1 :  1
 

10. kolo 
7.11.2009, 11:00 > Troja  B - Bohnice  B (Troja T.) 0 :  0
8.11.2009, 14:00 > Chabry  B - Union Žižkov (Chabry  T.) 1 :  3
8.11.2009, 14:00 > Miškovice - Vinoř (Miškovice  T.) 8 :  4
8.11.2009, 14:00 > Běchovice - Klánovice  B (Běchovice T.) 0 :  1
8.11.2009, 14:00 > Březiněves - Třeboradice  B (Březiněves  T.) 3 :  1
8.11.2009, 14:00 > Hloubětín - Kbely  B (Hloubětín   T.) 0 :  1



11. kolo 
14.11.2009, 10:30 > Union Žižkov - Miškovice (Union Žižkov  T.) 0 :  7
14.11.2009, 13:30 > Kbely  B - Troja  B (Kbely   T.) 1 :  2
14.11.2009, 14:00 > Bohnice  B - Chabry  B (Bohnice  T.) 0 :  0
15.11.2009, 13:30 > Třeboradice  B - Hloubětín (Třeboradice   T.) 3 :  1
15.11.2009, 13:30 > Klánovice  B - Březiněves (Klánovice   T.) 1 :  3
15.11.2009, 13:30 > Vinoř - Běchovice (Vinoř   T.) 3 :  0
 

12. kolo 
27.3.2010, 10:15 > Union Žižkov - Běchovice (Union Žižkov  T.) 0 :  1
27.3.2010, 15:00 > Vinoř - Březiněves (Vinoř   T.) 1 :  2
28.3.2010, 10:15 > Kbely  B - Bohnice  B (Kačerov  UMT.) 3 :  0
28.3.2010, 15:00 > Třeboradice  B - Troja  B (Třeboradice   T.) 2 :  0
28.3.2010, 15:00 > Klánovice  B - Hloubětín (Klánovice   T.) 6 :  0
28.3.2010, 15:00 > Chabry  B - Miškovice (Chabry  T.) 2 :  3

13. kolo 
3.4.2010, 10:15 > Březiněves - Union Žižkov (Březiněves  T.) 1 :  1
3.4.2010, 12:45 > Bohnice  B - Třeboradice  B (Bohnice  T.) 0 :  2
4.4.2010, 16:30 > Kbely  B - Chabry  B (Kbely   T.) 2 :  1
4.4.2010, 16:30 > Běchovice - Miškovice (Běchovice T.) 3 : 13
5.4.2010, 12:00 > Troja  B - Klánovice  B (Troja T.) 4 :  2
5.4.2010, 16:30 > Hloubětín - Vinoř (Satalice   UMT.) 2 :  3

14. kolo 
10.4.2010, 10:15 > Union Žižkov - Hloubětín (Union Žižkov  T.) 0 :  2
10.4.2010, 16:30 > Vinoř - Troja  B (Vinoř   T.) 6 :  0
11.4.2010, 16:30 > Třeboradice  B - Kbely  B (Třeboradice   T.) 4 :  0
11.4.2010, 16:30 > Klánovice  B - Bohnice  B (Klánovice   T.) 2 :  1
11.4.2010, 16:30 > Miškovice - Březiněves (Miškovice  T.) 8 :  2
11.4.2010, 16:30 > Chabry  B - Běchovice (Chabry  T.) 1 :  1

15. kolo 
17.4.2010, 10:15 > Troja  B - Union Žižkov (Troja T.) 2 :  3
17.4.2010, 12:45 > Bohnice  B - Vinoř (Bohnice  T.) 0 :  2
17.4.2010, 17:00 > Kbely  B - Klánovice  B (Kbely   T.) 2 :  1
18.4.2010, 17:00 > Třeboradice  B - Chabry  B (Třeboradice   T.) 4 :  0
18.4.2010, 17:00 > Hloubětín - Miškovice (Praga    T.) 2 :  2
18.4.2010, 17:00 > Březiněves - Běchovice (Březiněves  T.) 2 :  2
 



16. kolo 
24.4.2010, 17:00 > Vinoř - Kbely  B (Vinoř   T.) 0 :  0
24.4.2010, 10:15 > Union Žižkov - Bohnice  B (Union Žižkov  T.) 2 :  4
25.4.2010, 17:00 > Miškovice - Troja  B (Miškovice  T.) 4 :  1
25.4.2010, 17:00 > Běchovice - Hloubětín (Běchovice T.) 1 :  1
25.4.2010, 17:00 > Chabry  B - Březiněves (Chabry  T.) 5 :  2
25.4.2010, 17:00 > Klánovice  B - Třeboradice  B (Klánovice   T.) 0 :  1
 

17. kolo 
1.5.2010, 17:00 > Klánovice  B - Chabry  B (Klánovice   T.) 1 :  2
1.5.2010, 17:00 > Kbely  B - Union Žižkov (Kbely   T.) 7 :  2
1.5.2010, 12:45 > Bohnice  B - Miškovice (Bohnice  T.) 2 :  5
2.5.2010, 17:00 > Hloubětín - Březiněves (Praga    T.) 1 :  3
2.5.2010, 17:00 > Troja  B - Běchovice (Troja T.) 5 :  0
2.5.2010, 17:00 > Třeboradice  B - Vinoř (Třeboradice   T.) 2 :  1
 

18. kolo 
8.5.2010, 10:15 > Union Žižkov - Třeboradice  B (Union Žižkov  T.) 3 :  2
9.5.2010, 17:00 > Březiněves - Troja  B (Březiněves  T.) 2 :  2
9.5.2010, 17:00 > Běchovice - Bohnice  B (Běchovice T.) 0 :  0
9.5.2010, 17:00 > Miškovice - Kbely  B (Miškovice  T.) 5 :  3
9.5.2010, 17:00 > Chabry  B - Hloubětín (Chabry  T.) 3 :  2
9.5.2010, 17:00 > Vinoř - Klánovice  B (Vinoř   T.) 3 :  4

19. kolo 
15.5.2010, 10:30 > Vinoř - Chabry  B (Vinoř   T.) 1 :  1
15.5.2010, 10:15 > Troja  B - Hloubětín (Troja T.) 2 :  1
15.5.2010, 12:45 > Bohnice  B - Březiněves (Bohnice  T.) 1 :  2
15.5.2010, 17:00 > Kbely  B - Běchovice (Kbely   T.) 2 :  1
16.5.2010, 17:00 > Třeboradice  B - Miškovice (Třeboradice   T.) 0 :  1
16.5.2010, 17:00 > Klánovice  B - Union Žižkov (Klánovice   T.) 2 :  0

20. kolo 
22.5.2010, 10:15 > Union Žižkov - Vinoř (Union Žižkov  T.) 6 :  0
23.5.2010, 17:00 > Miškovice - Klánovice  B (Miškovice  T.) 3 :  1
23.5.2010, 17:00 > Běchovice - Třeboradice  B (Běchovice T.) 2 :  5
23.5.2010, 17:00 > Březiněves - Kbely  B (Březiněves  T.) 1 :  0
23.5.2010, 17:00 > Hloubětín - Bohnice  B (Praga    T.) 4 :  1
23.5.2010, 17:00 > Chabry  B - Troja  B (Chabry  T.) 2 :  5
 



21. kolo 
29.5.2010, 10:15 > Union Žižkov - Chabry  B (Union Žižkov  T.) 3 :  1
29.5.2010, 14:45 > Bohnice  B - Troja  B (Bohnice  T.) 3 :  2
29.5.2010, 17:00 > Klánovice  B - Běchovice (Klánovice   T.) 2 :  1
30.5.2010, 17:00 > Kbely  B - Hloubětín (Kbely   T.) 1 :  1
30.5.2010, 17:00 > Třeboradice  B - Březiněves (Třeboradice   T.) 2 :  3
30.5.2010, 17:00 > Vinoř - Miškovice (Vinoř   T.) 1 :  5
 

22. kolo 
5.6.2010, 10:15 > Troja  B - Kbely  B (Troja T.) 6 :  3
5.6.2010, 10:15 > Březiněves - Klánovice  B (Březiněves  T.) 2 :  0
5.6.2010, 13:00 > Miškovice - Union Žižkov (Miškovice  T.) 5 :  3
6.6.2010, 17:00 > Chabry  B - Bohnice  B (Chabry  T.) 3 :  3
6.6.2010, 17:00 > Hloubětín - Třeboradice  B (Praga    T.) 1 :  1
6.6.2010, 17:00 > Běchovice - Vinoř (Běchovice T.) 1 :  1
 
 

 

 

 


