
A-tým

Mladší žáci
Nová sezóna, nové složení mužstva, nový reali-
zační tým.
Na  soustředění v  Nymburce, které se po  všech 
stránkách vydařilo, se celý tým postupně rozkou-
kával po prázdninách. Po úvodních poznávacích 
trénincích a  dalších aktivitách (vířivka, bazén, 
spinning), vše vyvrcholilo v  závěrečném utkání 
mezi sebou, které bylo velmi kvalitní, za  což 
dostali hráči od trenérů pochvalu a poděkování.

Martin Janyš, trenér

Soustředění TJ Březiněves

3. kolo 1. A třídy skupina A TJ Březiněves 
7:2 ( 3:2 ) SC Xaverov Horní Počernice
Branky: TJ Březiněves: 7. min, 55. min a 82. 
min Tomáš Cejnar, 9. min Eremiáš, 
19. min Marek Benda, 79. min Eichler a 83. 
min Richard Beran Xaverov: 15. min Matěj-
ček a 43. min Vitvera, Diváků: 70
Sestava: Došek - Trnka, Krahulec, Valtr, Hro-
mas - Cejnar (83. min Palme), Macháček (87. 
min Mandík), Fiala (70. min Eichler) - Eremi-
áš (70. min Gábriš), Benda, Hlavík (62.min 
Beran )
Bylo vidět, že si kluci uvědomili, že je potře-
ba vzít zápas za  správný konec a  diktovali 
hru od první minuty. Podařilo se nám vstře-
lit rychlé branky, ale soupeř nás potrestal 
za naší lehkovážnost při bránění rohového 
kopu. Odskočili jsme zase na  rozdíl dvou 
branek po  krásné akci Erimiáše, Cejnara 
a Bendy, který uklidil míč do prázdné bran-
ky. Ještě před poločasem hostující Vitve-
ra trefi l gól kola a šlo se do kabin za stavu 
3:2 pro nás. Jelikož šel soupeř do druhého 
poločasu v 10lidech, uzpůsobili jsme takti-
ku, kterou jsme do puntíku plnili. Dali jsem 
krásné branky, velice hezké akce a tím jsme 
se dostali do  zápasové pohody. Vítězství 
bych nepřeceňoval, ale ani nepodceňoval. 
Je potřeba ho teď potvrdit doma s  Bohni-
cemi, abychom měli v tabulce pravdy nulu. 
Věřím, že fanoušci si přišli na  své, protože 
padlo hodně branek a snad jich přijde příští 
zápas zase o  několik desítek více. Děkuje-
me jim za pozápasovou děkovačku a jdeme 
společně dál.
 Dominik Rodinger, trenér

Mladší přípravka
Mladší přípravka včetně 
kategorie „Mini“ se po-
prvé v  nové sezóně sešla 
na soustředění v Nymbur-
ce. Celkem se zúčastnilo 
25 dětí, což z  nás činilo 
nejpočetnější partu napříč 
mládežnickými kategorie-
mi. Cílem této akce bylo kromě tréninkové-
ho procesu také tmelení týmového ducha 
a užití si i trochu té legrace, které není nikdy 
dost. Zodpovědně mohu za  trenéry kate-
gorie prohlásit, že všechny vytyčené cíle 
byly do puntíku splněny.  V novém ročníku 
čekají mladší přípravku současně hrané tři 
soutěže, což znamená herní vytížení pro 
všechny naše hráče. Tréninkový proces tedy 
nelze podceňovat. Na prvních tréninkových 
jednotkách soustředění bylo vidět nadšení 
všech a hlad po fotbale. Někteří přes prázd-
niny nezaháleli a  zúčastnili se různých fot-
balových kempů, což samozřejmě jako tre-
néři velice vítáme. Říká se, že třetí den co 
do úbytku fyzických sil bývá na soustředění 
kritický, a to se potvrdilo.

Zejména po  plážovém fotbale byli někte-
ří na pokraji svých sil a druhý den se divili, 
že je bolí nohy, aniž by je někdo kopl. Rela-
xační bazén s vířivými proudy a bublinkami 
potom přišel v  rámci rehabilitace náramně 
vhod. Od  září najíždíme na  tři tréninkové 
jednotky týdně, přičemž třetí trénink bude 
zaměřen výhradně na herní činnost. V plánu 
je i gymnastická příprava, která se osvědčila 
minulou sezonu a herně zahálet nebudeme 
ani přes zimu, kdy se zúčastníme zimní ligy 
pořádané klubem ČAFC Praha. Nejmenší se 
mohou těšit na  osvědčené „Posouvačky“ 
a Mini Cup. Nymburkem jsme tedy provedli 
„výkop“ do nové sezóny a opět po prázdni-
nách najíždíme všichni na plný výkon.  
  Tomáš Melichar, trenér

Starší přípravka
V  letošním roce nás čeká již druhý ročník ve starší pří-
pravce. Došlo u  nás k  rozdělení ročníků 2007 a  2008. 
Starší kluci jsou už věkem kategorie Mladší žáci.  Hrací 
systém je i letos 5+1. Na soupisce máme zatím 13 hráčů 
a možná dokončíme ještě jeden přestup. Sezónu jsme 
zahájili společným soustředěním v krásném sportovním 
areálu v Nymburce. V závěru soustředění jsme poměřili 
síly s  našim parťáky z  ročníku 2009 a  i  přes počáteční 
nejistotu jsme jednoznačně vyhráli. Poslední srpnový 
týden již začínáme s pravidelnými tréninky, které budou 
2x týdně. V neděli 2.9 se zúčastníme turnaje v Praze Ru-
zyni a hned první víkend v září se nám rozbíhá soutěž 
PFS. Držte nám palce! Jan Rosenkranz, trenér.
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Ve dnech 23.-26.8. proběhlo soustředění ve sportovním centru Nymburk. K 77 mládežníkům 
se přidalo i 10 hráčů z B-týmu, celkem nás spolu s trenéry bylo 101. Počasí nám přálo. Po čtvr-
tečním vedru se v pátek a sobotu dostaly teploty na velmi příjemných 25 stupňů. Trochu nás 
i pokropil déšť. Program byl našlapaný a všichni využívali areál dle harmonogramu – plavec-
ký bazén, hydromasážní vanu, travnatá hřiště, plážový fotbal, nohejbal, ping-pong. Odehrálo 
se i pár přátelských  zápasů.  Každá kategorie aboslovala výlet do okolí, aby „rozbila“ fotbalové 
zaměření a kluci si včetně trenérů odpočinuli. V pátek proběhla skvělá trenérská rada. Bylo hezké 
vidět, jak se kategorie promíchávají a nacházejí nová přátelství. Organizace a prostředí nemělo 
chybu, a tak jsme rovnou zarezervovali příští léto, 22-25.8.2019.
 Tomáš Bezpalec, sekretář mládeže.



Jardo/Marku, poslední zápas a  jednoznačná 
domácí výhra. Jak bys popsal utkání?
Před zápasem jsme si jasně řekli o  co se hraje. 
Potřebovali jsme 3 body, a to se povedlo. Koneč-
ně jsme začali plnit úkoly, které jsme si říkali už 
na začátku soutěže. Od 1. minuty jsme byli jasně 
aktivnější a už v 10. jsme měli dvougólove vedení. 
Poté soupeř skvěle zahrál rohový kop a  snížil 
na 2:1. Do poločasu pak padli ještě 2 góly a stav 
skončil 3:2. Do druhé půle jsme šli s tím, že musíme 
ještě přidat a dát rychle další góly. A to se povedlo, 
zápas jsme dotáhli do vítězného konce jednoznač-
ným skóre 7:2. V utkání se skvěle ukázali nováčci 
a doufám, že budeme pokračovat na vítězné vlně 
a divákům budeme předvádět pěkný fotbal. 
Utkáni pro nás začalo dobře, vletěli jsme na ně 
hned na začátku a dali rychle góly. I když na to 
Xaverov dvakrát odpověděl, nestačilo to, dali 
jsme jim celkem 7 gólu. Doufám, že se nám bude 
dařit dál. Konečně jsme udělali důležité 3 body, 
které musíme potvrdit v dalším zápase.

Jardo/Marku, máte za  sebou skoro měsíc 
v nové sezóně, co tomu říkáš?
Měsíc za  námi. Opustil nás tahoun týmu Pavel 
Macháček, ale máme zase spoustu nových 
tváří v popředí s novým trenérem, který přinesl 
do  týmu oživení. Doufám, že to bude pro klub 
a  pro tým velký přínos a  že budeme divákům 
předvádět fotbal na který byli zvyklí a že ukáže-
me svoji kvalitu. 

Přišel nový trenér a  hráči, je to něco nového. 
Myslím si, že si to pomalu všechno sedá a půjde-
me v tabulce nahoru.

Jardo/Marku, další domácí zápas nás čeká 
Slovan Bohnice, co očekáváš od  vzájemného 
souboje?
Tento souboj je vždy bratrovražedný, vždy je 
to s  nimi na  ostří nože. My musíme předvést 
to samé co s  Xaverovem. Bohnice mají po  3 
zápasech 0 bodů, to je pro nás jasný cíl, získat 3 
body. Když k tomu přistoupíme všichni na 100 % 

věřím, že dáme zase hezké góly a  dotáhneme 
utkání do  vítězství. K  tomu samozřejmě potře-
bujeme i  podporu fanoušků a  doufám, že jich 
přijde co nejvíc.
Tak jak všichni víme, zápas s Bohnicemi je vždy 
vyhecovaný. Nebude to nic lehkého. Bohnice 
nás minulý rok na svém hřišti porazili a my jim 
budeme chtít porážku vrátit. Uděláme pro to 
maximum. Doufám, že nás přijde podpořit hod-
ně fanoušků a poženou nás k vítězství.
 Děkuji za rozhovor 
 Tomáš Bezpalec

B-tým, Béčko nebo chcete-li Benfika zahájil 
novou sezónu s 28 členou soupiskou hráčů s vě-
kem od 16 do 44 let. Je to z poloviny úplně nově 
složený tým postavený na zkušenostech starších 
a zkušených hráčů a zároveň na dravosti a chuti 
hrát fotbal mladých kluků, kteří doplnili tým 
po ukončení dorostenecké kategorie. Kluci mají 
za sebou soustředění, které proběhlo v krásném 
sportovním areálu Nymburk, kde se připravovali 
na první mistrovské utkání. B-tým vyběhl na prv-
ní mistrovské utkání na hřiště TJ Sokol Troja a byť 
své první utkání, kde v základní sestavě nechy-
běli tři bývalí dorostenci TJ Březiněves prohráli 
3:1, byl herní projev velmi dobrý. Bohužel hned 
v tomto
prvním zápase se ve 14. minutě po úderu lokte 
do obličeje zranil Richard Beran a v 60. minutě 
musel střídat Michal  Kořínek z  důvodu úplné 

únavy organismu. Mohu říct, že obě „zranění“ 
se bohužel podepsali na dalším vývoji hry. Kluci 
jsou naštěstí oba v  pořádku a  znovu budou 
plnohodnotnou součástí týmu. Věřím, že tak jak 
jsme společně s  realizačním týmem poskládali 

celé mužstvo, jsou dobré výsledky jen otázkou 
času a fotbal, který budeme prezentovat se bude 
líbit a těšit všechny fanoušky TJ Březiněves. 

Ondřej Nepraš 
trenér a člen výboru. 

B-tým
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Rozhovor s kapitánem A-týmu 
Jaroslavem Valtrem a útočníkem 
Markem Bendou

Mužstvo Z V R P S B
1. FC Tempo Praha, z.s. B 3 3 0 0 11 : 6 9
2. FC Háje Jižní Město, z.s. 3 3 0 0 9 : 5 9
3. Sokol Kolovraty 3 2 1 0 18 : 6 7
4. TJ Sokol Troja 3 2 1 0 12 : 8 7
5. Fotbalový klub Újezd nad Lesy 3 2 0 1 11 : 2 6
6. Spartak Hrdlořezy, z.s. 3 2 0 1 6 : 2 6
7. SK Ďáblice s.z. 3 1 2 0 6 : 3 5
8. SK Viktoria Štěrboholy 2 1 1 0 4 : 2 4
9. TJ Kyje Praha 14 3 1 1 1 3 : 4 4

10. SK Slovan Kunratice, z.s. 3 1 0 2 11 : 10 3
11. TJ Březiněves 3 1 0 2 9 : 10 3
12. FK Union Strašnice z.s. 3 1 0 2 4 : 16 3
13. SK Čechie Uhříněves 3 0 0 3 4 : 8 0
14. TJ Praga 2 0 0 2 0 : 5 0
15. SC Xaverov Horní Počernice, z.s. 3 0 0 3 4 : 13 0
16. TJ Slovan Bohnice Praha 8, z.s. 3 0 0 3 3 : 15 0


