
O změnách jsme u hlavního mužstva přemýšleli 
celou loňskou sezónu. Nabízely se otázky typu, 
nakoupit nové hráče a kde je případně sehnat? 
Budeme pokračovat se stávajícím trenérem, 
nebo seženeme nového? Jakým způsobem bu-
deme odměňovat hráče? Kde sežene na nákupy 
hráčů, odměny a cestovné prostředky? Co může-
me novým hráčům nabídnout? 
Jedenáct let jsme měli úzký kádr, stejné hráče 
i trenéra. Bylo na čase něco změnit. Řada lidí žila se 
svými neustálými stížnostmi na NĚCO, místo toho, 
aby se zamysleli nad heslem od  Dr.  Angelouové: 
„Když se ti něco nelíbí, tak to změn. Když nemůžeš 
změnit to, co se ti nelíbí, změň svůj postoj. Nestěžuj si“.

A TAK JSME SVŮJ POSTOJ ZMĚNILI
Vydali jsme inzerát po hráčích a trenérovi. Na tre-
néra se neozval nikdo a  tři hráčské kontakty 
na případná angažmá skončily hned při úvodní 
otázce: “Kolik mi dáte za  zápas?“ Touto cestou 
jsme se rozhodli nejít. Stále chceme zůstat rodin-
ným klubem! Na doporučení Pavla Macháčka se 
klubu ozval Dominik Rodinger, který na jaře vedl 
AFK Slivenec. Misi zachránit mužstvo na Slivenci 
v A-třídě splnil.

Výboru se líbila dlouhodobá koncepce trenéra 
a důraz na přístup k fotbalu, který korespondu-
je s naší klubovou fi lozofi í (nominace na utkání 
podmíněna přítomností na  trénincích, žádné 
vyčítání na  spoluhráče za  zkaženou přihrávku). 
I naopak, trenér dal přednost naší nabídce před 
nabídkami z vyšších tříd, jelikož mu přišla zají-
mavá koncepce našeho klubu a přístup výboru.
Slovo dalo slovo a  během necelých tří týdnů, 
do  úvodního zápasu, jsme díky vytipování 
nových tváří od  trenéra dokázali získat šest 
kvalitních hráčů, všechny ve věku 21-22 let s po-
tenciálem růstu. 
Vyjednávání byla těžká v  řadě případů férová, 
nicméně pro nás úplně nová zkušenost. Bohužel 
se veškerá diskuse točila na„tabulkách“.

A TÝM POSTUPNĚ NAPLŇUJÍ I DOMÁCÍ HRÁČI
Jsme rádi, že o A-tým se perou domácí hráči, 
kteří v  minulé sezóně hráli v  B-týmu (Mandík, 
Hlavík) a náš odchovanec Richard Beran (2001). 
Důležitý hráč Martin Trnka se rozhodl zůstat 
a do přípravy se po zranění vrátil brankář Martin 
Píša. Dnes je na soupisce cca 22 hráčů a další dva 
máme v tréninkovém procesu pod čarou.

Zdravá konkurence je na  místě a  věříme, že se 
kluci o místo v sestavě poperou i s tím, že 2-3x 
nebudou v  základu a  například neodmítnou 
nabídkou rozehrát se v B-týmu.
Kádr opustili Pavel Macháček (Libiš) a Michal Hr-
dlička (Vestec). Tréninky nyní probíhají 3x týdně 
v počtu 20 hráčů a má to náboj. Hlavní trenér je 
Dominik Rodinger, asistent Jan Trousil a vedoucí 
mužstva Vladimír Benda.
Jsme rádi, že přes připravené benefi ty pro A-tým 
na  tuto sezónu, jsme dokázali udržet stávající 
hráče. Nové hráče jsme dokázali získat na  per-
fektní zázemí, kvalitu mužstva, kolektiv, ambice 
hrát A-třídu na nejvyšších pozicích a v neposled-
ní řadě na přístup trenéra.

Ač jsme v prvním kole doma prohráli s Újezdem 
n/Lesy (sestupující z  přeboru) vysoko 4:0, věří-
me, že si vše sedne a  po  prvním klopýtnutí se 
změny projeví již v dalším kole na Tempu. 
Tímto Vás srdečně zveme na třetí, domácí, kolo 
v sobotu 25. 8. od 10:15 h. proti SC Xaverov. 
Závěrem prosíme fanoušky o  trpělivost a  pod-
poru.
 Výbor FK
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Do sezóny 2018/19 vstupujeme v kategorii A-tým s velkými 
změnami. Po 11 letech zavál do mužstva svěží vítr. 

Nová tvář A-týmu



Soustředění 
ve sportovním 
centru Nymburk
Právě teď, když čtete tyto řádky, 103 členů bře-
ziněveského oddílu se soustřeďuje a ladí formu 
do své další sezóny. Spolu s mládeží se účastní 
i  12 hráčů B-týmu. Jako každým rokem máme 
připravený bohatý tréninkový program, který 
se skládá ze tří tréninkových jednotek + doplň-
kových sportů (plážový volejbal, plavání) a  re-
generace. Skvělá strava, dobrá nálada, dřina 
a  upevnění týmového ducha, to vše je cílem 
společného soustředění, které každoročně pro 
všechny kategorie organizujeme.

 Tomáš Bezpalec, sekretář mládeže

Memoriál Bohumila Hejny

B-tým 

První víkend v září nás čeká v kategorii 2010/11 již 9. ročník Me-
moriálu Bohumila Hejny (neděle 2. 9. 9-14h) a také „posouvačka“ 
pro nejmenší kategorii 2012/13 (sobota 16.30-18.30h). Svůj turnaj 
si v  rámci Memoriálu odehraje i  kategorie starší přípravka 2009 
a to v pátek 28. 9. 2018 (13-17h).   Bohumil Hejna byl dlouholetý 
správce, hráč a funkcionář TJ Březiněves.

Tomáš Bezpalec
sekretář mládeže

B-tým vstupuje do své třetí sezóny s cca 20čle-
ným kádrem, který je vesměs postaven na „na-
šich“ stálých a  domácích hráčích včetně 5-6 
dorostenců (ročník 2001 a 2002), kteří se budou 
„otrkávat“ v mužské kategorii. Jsme pyšní na to, 
že k  Hamáčkovi (r. 2000), který jako první před 
rokem a půl nahlédl do mužů, můžeme přivítat 
další odchovance v tomto týmu. Je to po devíti 
letech založení mládeže v Březiněvsi, kdy vidíme 
tyto přestupy do kategorie mužů.
V přípravě jsme se utkali s týmy Čechie Smíchov 
(prohra 6:2) a 1.FC Líbeznice (prohra 5:0). Dvanác-
tičlenný tým je v současné době na soustředění 
s mládeží a v neděli přejíždí rovnou na svůj první 
mistrovský zápas v nové sezóně na hřiště Soko-
la Troji. O  B-tým se bude starat realizační tým 
ve složení Ondřej Nepraš (trenér), Martin Fujerik 
(asistent trenéra) a Aleš Luka (vedoucí týmu).

Ondřej Nepraš, trenér a člen výboru

Gentlemani
Gentlemani (muži 40+) již také zahájili tréninkový 
proces spolu s  B-týmem, nicméně se počítá, že 
tréninky budou samostatně vždy ve  čtvrtek. 
Soupiska čítá přes 20 hráčů, aktivních je zhruba 
16, dále zranění a naše „předpřípravka“, hráči, kteří 
v  této sezóně nedovrší 40let. Po  administrativní 
úpravě jsme postoupili z 2. místa do 2. ligy. Čekají 
nás známí gentlemani z Braníka, Hostivaře a Zličí-
na. První utkání nás čeká ve středu 5.9. od 18:30h 
v Hostivaři. Doufáme, že pod novým realizačním 
vedením, Radek Fiala, Vítek Kremlík a Jan Šebek, 
budou Gentlemani rozdávat sobě i okolí podob-
nou radost jako ve své první sezóně. 

Radek Fiala, člen výboru.
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Brigáda a realizace sponzorského 
daru na pořízení defi brilátoru

Jako každý rok je před zahájením sezóny potřeba 
doladit detaily v budově a okolí našeho areálu.
V  neděli 5. 8. jsme vyhlásili brigádu, při které 
jsme připevnili defi brilátor, pořízený díky Vašim 

sponzorským příspěvkům, 
do  vstupní haly. Jelikož se 
prostředků z  řad našich 
příznivců sešlo více, použili 
jsme je na nákup osmi pře-
nosných branek pro naši 
mládež.
V  rámci velkého úklidu 
jsme roztřídili dresy, uklidili 
sklad s  tréninkovými po-
můckami, uklidili a označili 
kabiny, nalepili foto plaká-
ty a upevnili staré a  nové 
reklamní plochy. Provedli 
jsme údržbu zeleně kolem 
hřiště. Prostě vše, co bylo 

před zahájením nové sezóny potřeba udělat. 
Počasí a nálada nám jako vždy přála a za tři hodiny 
jsme měli hotovo.
 Tomáš Bezpalec, člen výboru



Dominiku, jak si se 
vlastně do  Břízky 
dostal?
Byla to obrovská 
náhoda. Po skončení 
na Slivenci jsem hle-
dal klub, kde bych 
mohl dále trénovat  
a který bude mít 
dlouhodobější kon-

cepci, než je půl roku. Oslovil mě Pavel Machá-
ček, se kterým jsem hrál na Střížkově, který mě 
propojil s  vedením klubu a  prakticky na  první 
schůzce jsem se domluvili, že to zkusíme. 

Pro Břízku je to po  jedenácti letech novinka. 
Jsme rodinný klub, co vše chceš změnit? 
Určitě jsem nepřišel otočit klub vzhůru nohama. 
Klub sám o sobě má obrovskou dětskou základ-
nu, má béčko, gentlemany, což je fantastické. Já 

jsem tu od toho, abych přinesl do áčka něco no-
vého. Když se budeme bavit o fotbale, tak určitě 
nové moderní herní prvky. Hrát tak, aby to kluky 
bavilo. Lidi, kteří na nás přijdou, aby odešli a řekli 
si, že to byla fajn podívaná, kde padlo hodně 
branek. A  příště přijdou zase a  třeba vezmou 
ještě někoho s sebou. 
Rád bych taky kluky naučil regenerovat, budeme 
se věnovat i videu a rozboru zápasů, takže naučit 
je koukat se na  fotbal trošku zodpovědněji, než 
tomu bylo do teď. 
A když vezmu mimo fotbalové věci, zapracovat 
na  marketingu a  PR směrem ven. Na  Břízce je 
uděláno spousta práce, která by se měla dostat 
ven, ať už prostřednictvím facebooku nebo in-
stagramu. Ať o nás ví co nejvíce lidí, protože lidé, 
kteří jsou v klubu si to zaslouží. 

Příprava byla velice krátká a hned první zápas 
prohra 0:4. Co s tím?

Ano, je to tak. Na  přípravu jsme měli 14 dní.  
Přišlo sedm nových kluků, což je velký zásah 
do  mužstva. Ale celkově přišli vesměs kluci, 
kterým je do 21 let. Což je pro klub výborné. Jen 
potřebujeme tak tři, čtyři měsíce, než si vše sed-
ne. Ať už parta nebo herní automatismy, které 
do kluků potřebujeme s Truskou dostat. Když to 
řeknu blbě, tak teď nám moc nepůjde o výsledky 
jako o  to, jak se budeme prezentovat navenek. 
Uvidíme, jak se nám to bude dařit. 

Věříš, že se vše podaří dotáhnout? Jde o  velké 
změny.
Ano věřím. Kdybych nevěřil, tak tady nejsem. 
Opravdu jsem velice příjemně překvapen, že v tak 
„malém“ klubu jsou tak obrovské možnosti. Máme 
tady dvě travnaté plochy, saunu, bazén nebo po-
silovnu. To nemají kluby v ČFL. Celkově je cítit, že 
lidem v Břízce na fotbale záleží a ví co chtějí. Což 
jsem zjistil, že všude na této úrovni neplatí. 
Tady vedení nedělá fotbal z hospody, ale na hřišti 
nebo v kanceláři. To je pro mě asi největší a velmi 
příjemná změna. Proto tomu věřím, protože se tu 
pracuje týmově a všichni se snaží dělat maximum. 

Děkuji moc za rozhovor. Tomáš Bezpalec

Pro kluby z neprofesionálních soutěží byl na za-
čátku srpna spuštěn licenční systém, který na zá-
kladě objektivních kritérií hodnotí fungování 
klubu příslušným stupněm kvality od  nejnižší 
grassroots úrovně, přes bronzovou, stříbrnou, 
až po  nejvyšší zlatou úroveň. Nově spuštěný 
systém je rozdělen do  sedmi částí, z  nich šest 
je bodově hodnoceno. Sekce SOUTĚŽE hodnotí 
počet týmů klubu zapojených do soutěží FAČR, 
kritérium POČET HRÁČŮ počítá každého jednot-
livého hráče klubu, sekce TRENÉŘI hodnotí počet 
aktivních trenérů, ale i jejich dosažené trenérské 

vzdělání, v části INFRASTRUKTURA  kluby zadá-
vají údaje o  sportovištích a  zázemí, které mají 
k dispozici, AKCE A AKTIVITY bodují doplňkovou 
činnost klubů, jako jsou kempy pro děti, tur-
naje, náborové akce nebo vzdělávání trenérů, 
poslední kritérium SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY 
pak hodnotí, jak aktivní je klub ve spolupráci na-
příklad s místní samosprávou, školami a dalšími 
subjekty. TJ Březiněves získala stříbrný certifikát 
což je na náš klub skvělé hodnocení a vypovídá 
o naší velké aktivitě. 

Tomáš Bezpalec, člen výboru.

Ceritfikát FAČR
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Otevření sezóny 2018/19 
Pražského fotbalového svazu 

Rozhovor s novým trenérem A-týmu 
Dominikem Rodingerem 

Ve středu 8. 8. 2018 pořádal Pražský fotbalový svaz slavnostní zahájení sezóny 
2018/19. Tato akce se konala na fotbalovém hřišti ve Štěrboholích. Zástupci 
všech klubů a členů PFS se zde každoročně schází a mají příležitost diskutovat o 
fotbalovém prostředí. Byl to bohatý společenský večer s vyhlašováním cen Fair 
play, nejlepších střelců všech kategorií, tombolou, soutěží ve střelbě na bránu  
a fotbalovým kulečníkem. 
Předseda PFS, Dušan Svoboda, popřál všem hladký průběh sezóny, hodně gólů 
a vláhy v tomto horkém létě. Za TJ Březiněves se účastnili členové výboru, Ondřej 
Nepraš a Tomáš Bezpalec. 

Tomáš Bezpalec
člen výboru



Mužstvo Z V R P S B
1. Fotbalový klub Újezd nad Lesy 2 2 0 0 10 : 0 6
2. FC Tempo Praha, z.s. B 2 2 0 0 8 : 4 6
3. FC Háje Jižní Město, z.s. 2 2 0 0 7 : 4 6
4. Sokol Kolovraty 2 1 1 0 15 : 5 4
5. SK Ďáblice z.s. 2 1 1 0 4 : 1 4
6. TJ Sokol Troja 2 1 1 0 6 : 5 4
7. TJ Kyje Praha 14 2 1 1 0 2 : 1 4
8. SK Slovan Kunratice z.s. 2 1 0 1 8 : 4 3
9. Spartak Hrdlořezy, z.s. 2 1 0 1 4 : 2 3

10. SK Viktoria Štěrboholy 1 1 0 0 2 : 0 3
11. SK Čechie Uhříněves, z.s. 2 0 0 2 3 : 6 0
12. Tělovýchovná jednota PRAGA 1 0 0 1 0 : 3 0
13. SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 2 0 0 2 2 : 6 0
14. TJ Březiněves 2 0 0 2 2 : 8 0
15. TJ Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. 2 0 0 2 1 : 12 0
16. FK Union Strašnice z.s. 2 0 0 2 2 : 15 0

1. kolo 1. A třídy skupiny A
TJ Březiněves 0:4 (0:2) FK Újezd nad Lesy
Branky: 4. min a 40. min Hlubuček, 56. min Snop 
a 87. min Kohout , Diváků: 60
Sestava: Došek - Trnka, Střecha, Valtr, Palme (35.
min Hromas ) - Cejnar ( 80. min Hlavík ), Machá-
ček, Allram (58. min Fiala ) - Eremiáš ( 61. min Be-
ran ), Benda, Eichler ( 72. min Gábriš )
Zápas se mi hodnotí velice složitě, protože jsme 
si, dle mého názoru, určitě nezasloužili prohrát 
o  čtyři branky. Rozhodla zkušenost hostujícího 
týmu, který zalezl a  hrozil z  brejků. Tři góly ze 
čtyř jsme soupeři darovali úplně sami. Když jsme 
mohli srovnat na 1:1, tak 100% šanci fantasticky 
chytil Jarda Blažek, který ukázal, jak důležité je mít 
v týmu zkušené hráče.
 My naopak máme úplně nový tým, který je po-
třeba sladit dohromady. Vedení klubu mi samo 
řeklo, že nám dá dost prostoru na  přebudování 
týmu a na práci, které věříme. Chceme hrát mo-
derní fotbal, který bude kluky a hlavně diváky ba-
vit. Jen je potřeba být trpělivý a o to prosím i naše 
fanoušky. Chci kluky zatím pochválit, jak pracují 
v tréninku. Když vydrží, tak se jim to vrátí.
 Dominik Rodinger, trenér.

2. kolo 1. A třídy skupina a FC Tempo Praha 4:2 
( 2:1 ) TJ Březiněves
Branky: 2. min 0:1 Benda, 21. min 1:1 Valášek, 33. 
min 2:1 Pertl, 55. min 2:2 Eremiáš, 83. min Hrstka 
3:2, 84. min Žalud 4:2, Diváků: 40
Sestava: Došek - Trnka, Střecha, Valtr, Tůma (85.
min Gábriš) - Cejnar, Macháček, Allram (61. min 
Fiala) - Eremiáš, Benda, Eichler (77. min Beran)
Začali jsme výborně. Hned ve druhé minutě jsme 
šli do  vedení po  průniku Marka Bendy. Bohužel 
nám to spíš ublížilo, než pomohlo. Začali jsme 
hrát laxně, bez agresivity a mysleli si, že se soupeř 
porazí sám. Ten nás ale potrestal a šel do poloča-
sového vedení 2:1. V kabině jsme si museli říct ně-
které věci od plic. Třicet minut druhého poločasu 
bylo přesně to, co chceme hrát. Přišlo srovnání 
na 2:2 po krásné akci Cejnara s Eremiášem, sou-
peře jsme nadále nepouštěli vůbec do hry. V 82 
minutě jsme měli soupeře na  lopatkách, zápas 
jsme mohli strhnout na naši stranu, ale bohužel 
ve 100% šanci jsme trefi li v souboji jeden na jed-
noho brankáře, který svůj tým podržel. Naopak 
z protiútoku jsme dostali gól na 3:2 a za minutu 
na 4:2. To nás položilo. 
Máme dvě možnosti. Buď budeme hrát jako první 
poločas a nebudeme vyhrávat nebo budeme hrát 
jako druhý poločas a  budeme to my, kdo bude 
sbírat jednu výhru za druhou.
 Dominik Rodinger, trenér.

A-tým  
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Poděkování fanklubu
Vážíme si podpory našich fa-
noušků, kteří nás již po nějakou 
dobu velmi hlasitě podporují 
nejen na domácích zápasech. 
Rozhodli jsem se poděkovat těm, 
co skutečně stojí za klandrem 
fanouškovské základny, jsou ak-
tivní a pomáhají s pořadatelskou 
službou a dalšími činnostmi při 
utkáních mužských kategorií. 
Za loňskou sezónu jsme něco 
málo na zub v naší kantýně předa-
li na úvodním utkání nové sezóny 
Mirkovi Richterovi a doufáme, 
že se Míro spravedlivě rozdělíš 
s ostatními. Výbor FK

Děkujeme všem partnerům, přispěvatelům a sponzorům za fi nanční i nefi nanční příspěvky pro chod TJ Březiněves.


