
Ve spolupráci s TJ Březiněves proběhl v posled-
ním srpnovém týdnu 2. ročník kempu Davida 
Střihavky. Tentokrát se zúčastnilo přes 45 kluků 
ve věku 6 až 13 let. Z valné většiny se jednalo 
o březiněvské kluky, což byl nárůst oproti loň-
skému roku o polovinu. Počasí vyšlo skvěle 
a program byl bohatý. Na dopolední tréninko-
vé jednotky zaměřené na budování dovedností 

navazoval oběd v Trattoria Famiglia, lehké ošp-
louchnutí na koupališti, procházka na zmrzlinu, 
volný čas strávený na dětském multifunkčním 
hřišti a odpolední tréninkové jednotky zaměřené 
vesměs na herní situace. Ve středu jsme navštívili 
Eden a měli možnost vidět zázemí stadionu a po-
plácat si s hráči A-týmu včetně společného focení. 
Poté jsme navštívili ještě Ďolíček. Vše probíhalo 

pod vedením zkušených trenérů Davida Stříhav-
ky, Adama Petrouše, JiříhoJeslínka, Moniky Dixo-
vé, Jana Pšenčíka, Tomáše Bezpalce a pomocníka 
Lukáše Bezpalce. Tato akce by se neuskutečnila 
bez podpory TJ Březiněves, MČ Praha-Březiněves 
a také velké poděkování patří restauraci Trattoria 
Famiglia.
 David Střihavka

2.ročník kempu Davida Střihavky
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Rozhovor
s Davidem Střihavkou
Davide, začínal jsi před dvěma lety v Březiněvsi 
s mládeží, kam vedla dál tvá cesta.
Po získání prvních zkušeností s těmi nejmenšími 
v Březiněvsi jsem dostal nabídku trénovat dorost 
kategorie U16 na Meteoru Praha. Po necelém 
roce mě oslovili lidé z Bohemky, abych převzal 
jejich kategorii U18 a nyní trénuji na Slavii Praha, 
konkrétně kategorie U19 a U18.

Co kemp a spolupráce s TJ Březiněves?
Před dvěma lety jsem si společně s Tomášem Bez-
palcem pohrával s myšlenkou, jestli má cenu zor-
ganizovat příměstský fotbalový kemp pro kluky 
z Břízky a okolí. Nakonec se ukázalo, že šlo o skvě-
lou věc a nyní máme za sebou již dva povedené 
ročníky. Zejména letos si kluci užili spoustu sran-
dy, kvalitních tréninků pod vedením skvělých tre-
nérů a jednoho společného výletu, kde kluci měli 
možnost potkat se současnými hráči Slavie Praha.
Nebýt ale skvělých lidí v Březiněvsi, kteří mi umož-
nili využívat celý areál a vyšli několikrát vstříc, ni-
kdy by se kemp nepodařilo zrealizovat.

Jaké máš další plány?
Plány jsou takové, že se chci naplno věnovat práci 
ve Slavii, která mě neskutečně baví. Vystudovat 
nejvyšší trenérskou licenci, absolvovat stáže v za-
hraničí, vzdělávat se a samozřejmě nezapomínat 
na rodinu, blízké a kamarády.

Jak bys zhodnotil 
zápas s dosud nepo-
raženými Hájemi?
Byl to od nás skvěle 
zahraný zápas. Ve 
všech ohledech 
jsme byli lepší, než 
soupeř.
Takhle takticky a s ta-
kovým nasazením 

jsme dlouho nehráli. Věděli jsme, že Háje do 
té doby vše vyhrály, ale to, co jsme si řekli před 
zápasem, jsme dokonale dodržovali. I přes jeden 
gól do naší sítě, to byl jeden z nejlepších zápasů, 
co jsem tady. Pro naše stálé fanoušky nádherný 
zápas. 

Přes první dvě prohry, máte za sebou 3 výhry, 
co se stalo?
Všechno do sebe začíná pomalu zapadat. Jak 
takticky, tak i herně se zvedáme, a hlavně víc 
a víc hrajeme jako tým. Na tréninky chodíme ve 
velkém počtu a každý je poctivě odmaká. Postup-
nými krůčky a tvrdou prací jdeme za svým cílem. 

Popiš svou branku
Mou branku? Teď přesně nevím s kým, ale kom-
binovali jsme v klidu u lajny na jejich půlce, poté 
přišla nahrávka na Aliho, který mě skvěle našel 
přihrávkou za obranu. Já to uklidil na zadní tyč. 
Branka stojí za celým týmem.

Děkuji moc za rozhovor.
Tomáš Bezpalec

Rozhovor s Dominkem Fialou



B-tým 
2.kolo 2.B třídy skupina A
TJ Březiněves 0:2 (0:1) Sokol Troja B
Sestava: Lacina – Nepraš, Šabatka, Bohdal, Valtr, 
Matuška, Fujerik (Baránek), Ferkl, Kořínek (Yuzep-
chuk), Matoušek, Stýblo. Diváků: 100
Béčko v neděli odehrálo svoje druhé soutěžní 
utkání na domácím hřišti proti celku TJ Praga. 
V základní sestavě béčka nastoupil i Jarda Valtr, 
který hraje stabilně za A-tým a je zároveň jeho 
kapitán. Přestože bylo vidět, jak kluci mají velkou 
chuť zápas vyhrát a začínají si na sebe zvykat, 
skončilo utkání naší prohrou 0:2. Březiněves měla 
několik vyložených šancí na gól, ale chyběla špet-
ka toho štěstíčka. Bohužel fotbal se hraje na góly 
a ty se nám nepodařily vstřelit. Důležité je, že tým 
se začíná formovat a získání bodů je jen otázkou 
času. Teď se musíme hlavně soustředit na chyby, 
které v zápase byly a na další mistrovské utkání, 
které béčko sehraje 8.9 od 10:15hod. na půdě SK 
Gordic Kačerov.

Ondřej Nepraš, trenér

Šaby, 3kola a 3 pro-
hry, co se stalo?
3 kola a 3 prohry je 
docela smutné, ale 
hrajeme maximum, 
co můžeme hrát. 

Jak vnímáš zapojení 
kluků z dorostu?
Máme mladé kluky, 

kteří teprve získávají zkušenosti a pak starší klu-
ky okolo 40 let, kteří se snaží, ale už to není jako 
zamlada. Tím myslím i sebe. Jinak si myslím, že 
kluci z dorostu se zapojují velice dobře.

Vaše ambice na podzim? 
Naše ambice jsou hrát hezký fotbal, který nás 
bude bavit a občas i vyhrát.

Tomáš Bezpalec,
člen výboru

Gentlemani:
SK Hostivař – TJ Březiněves 5:1
Branky: Trousil 
Sestava: Heřmanský – Fujerik, Králík, Kvapil, 
Lövenhofer, Němec, Hromas, Fiala, Ceral, Trousil, 
Špírek. Trenér: Bezpalec, as.trenéra: Luka, ve-
doucí: Šebek, kondiční trenér: Kremlík.

5. září odstartovala březiněvským gentlemanům 
nová sezóna. Prvním soupeřem nebyl nikdo jiný, 
než náš tradiční soupeř SK Hostivař. Kapitánské 
pásky se chopil Radek Fiala. Nástup do zápasu 
se nám povedl. Spustili jsme opatrný útočný 
válec. Naši hrotoví útočníci zaměstnávali obra-
nu soupeře na 100%. Občasné zaškobrtnutí/
propadnutí v poli pokryl náš vynikající gólman 
Mamba (Martin Heřmanský). Ke konci poloča-
su jsme ovládli střed hřiště a naše snaha byla 
odměněna poločasovým výsledkem 1:1. Gól 
za březiněvské gentlemany vsítil Jan Trousil. 

V druhém poločase byl náš skvěle rozjetý válec 
přibrzděn. Soupeř, snad ze strachu, změnil 
taktiku, zatáhl se a začal nakopávat balóny na 
své rychlé a šikovné útočníky za naši obranu. 
Tato soupeřova snaha byla korunována čtyřmi 

góly v naší síti. I přes nepříznivý výsledek (5:1) 
lze v předvedené hře spatřit náznaky velkého 
potenciálu i velkých příslibů do budoucna. Tým 
gentlemanů se budoucnosti bát nemusí.

Radek Fiala, kapitán

Rozhovor
s Martinem Šabatkou

Gentlemani

Martine, jak to šlape v kategorii Gentlemani?
V Gentlemanech to šlape dobře, jsme parta lidí, 
kterou baví společně trávit čas jak na hřišti, tak 
i mimo něj.

První zápas prohra, co se stalo?
Myslím, že jsme zaplatili nováčkovskou daň v dru-

hé lize. První poločas se vyvíjel dobře, soupeře 
jsme dost tlačili a strany se měnily za stavu 1:1. Na 
druhý poločas Hostivař změnila taktiku a hrála na 
nás nakopávané balóny za obranu, na což jsme 
nedokázali včas zareagovat a několikrát vzadu pro-
padli. Za mě rozhodně musím říct, že výsledek 5:1 
vypadá podstatně hůře, než námi předvedená hra. 

Jak to vidíš dál? 
Dál to vidím stále stejně, chceme se fotbalem bavit 
a dělat něco pro naše zdraví. Ke hře si samozřejmě 
něco řekneme a na trénincích se zaměříme na ur-
čité herní situace. Další zápasy už budou doufám 
vypadat výsledkově lépe.

Rozhovor s Martinem Heřmanským
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3.kolo 2. B třídy skupina A
SK GordicKačerov - TJ Březiněves 0:1
Branky: 50 min. Zaoral; Sestava: Lacina, Nepraš P., 
Šabatka, Stýblo, Šimáček, Beran, Matuška, Fuje-
rik, Derkl, Matoušek, Nepraš O.
Březiněves B-tým v sobotu odehrál svůj třetí 
zápas na hřišti SK Gordik Kačerov. Od začátku 
zápasu bylo vidět, že domácímu týmu daleko víc 
svědčí umělý povrch na kterém se hrálo.
Byl to zápas plný obrovských šancí na obou 
stranách, které však končily u výborných výkonu 
obou gólmanů. Bohužel Březiněves dostal smol-
ný gól v prvním poločase, kdy po závaru v malém 
vápně soupeř dorazil téměř z brankové čáry míč 
za záda výborně chytajícího Tomáše Laciny.
Březiněves zápas prohrála 0:1, ale celkový her-
ní projev se blížil tomu, co bychom chtěli do 
budoucna hrát. Věřím, že v příštím zápase, kdy 
doma přivítáme SK Počernice, vyjdeme ze zápasu 
jako vítězové.

Ondřej Nepraš, trenér



Své historicky první mistrovské utkání na celé 
hřiště odehráli naši starší žáci na Uhelných Skla-
dech. Do utkání vstoupila obě mužstva s velkým 
nasazením a bylo na co koukat. Domácí tým byl 
na začátku aktivnější a zaslouženě po krásné 
akci brzy vedl. Dokonce se mu povedlo své ve-
dení ještě navýšit a do šaten se šlo s dvoubran-
kovým mankem našich hráčů. Ve druhé půli měli 
naši hráči navrch a zaslouženě dvěma brankami 
vyrovnali. Štěstíčko se nakonec přiklonilo k do-
mácímu týmu a ten vstřelil chvilku před koncem 
vítěznou branku. I přes prohru utkání ukázalo, že 

máme na čem stavět a předvedená hra je přísli-
bem do dalších utkání. Všem moc děkujeme.

Petr Petrášek, trenér

Jako poslední nastoupili v neděli odpoledne na 
březiněvský pažit hráči Mladších žáků do svého 

prvního letošního mistráku. Soupeře z Uhelných 
skladů jsme se nezalekli a snažili se jim nedat 
moc prostoru ke kombinaci. Nějaká ta chybka se 
v obraně našla, ale optimální složení ještě "ladí-
me". Ve druhé půli nám sice soupeř gólově utekl, 
ale za to jsme měli "pár" tutových šancí, bohužel 
vstřelené branky. Zápas měl dobré tempo. Kluci 
vědí na čem musejí do příště zapracovat, aby se 
příště oni mohli radovat z vítězství. Trenérské 
složení naší kategorie Martin Janyš, Michal Skála 
doplnil Ondřej Adamik a nová vedoucí Jana 
Matysová.
 Martin Janyš, trenér
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Starší žáci

Mladší žáci

Náš tým odehrál minulý víkend kvalitně obsazený 
a velmi pěkně zorganizovaný turnaj v Ruzyni. V zá-
kladní skupině jsme se střetli s týmy FC Zličín, SK 
Střešovice 1911, SK Uhelné Sklady a SK Aritma. Po 
dvou celkem jasných prohrách a jednom jasném 
vítězství, jsme nastoupili proti týmu Uhelných 
Skladů, které mělo rozhodnout o konečném třetím 

místě ve skupině. Toto utkání jsme remizovali 2:2  
a nakonec jsme o skóre skončili na čtvrtém místě. 
V souboji o 7. místo jsme po vyrovnaném boji pod-
lehli týmu Sokol Řepy a obsadili na turnaji 8. místo. 
Nejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášen Da-
vid Ptáček. 
 Jan Rosenkranz, trenér.

Mladší přípravka skočila z přípravy rovnýma no-
hama do plného soutěžního zatížení. Hned první 
hrací víkend vytížil naplno všechny hráče. Hráli 
jsme dva mistrovské zápasy, turnaj v Radonicích  
a Jihovýchodní ligu. Mistrák v Ďáblicích, kde 
nastoupili naši hráči ročníku převážně 2011, se 
odehrál ve zcela vyrovnaném herním rytmu, kdy 
se hra přelévala z jedné strany na druhouse šťast-
ným koncem pro nás a celkovým našim vítěz-
stvím 16:12. Sobotní velice dobře obsazený turnaj  
v Radonicích pro nás skončil sedmým místem  
z 12účastníků a nedělní zápas proti Bohnicím 
vyzněl lépe pro soupeře v poměru 17:9, přesto-
že jsme častěji drželi míč na svých kopačkách  
a dobře kombinovali.Nicméně soupeř se prosazo-
val zejména tvrdou střelbou ze střední vzdálenosti.  
V Jihovýchodní lize nebylo o začátku pochyb o ví-
tězství silného týmu z Barrandova, který nás výraz-
ně porazil. Stejně nabitý program nás čeká i další 
víkend, včetně sobotního turnaje v Radonicích. Ti 
nejmenší z kategorie Mini se teprve na své první 
turnaje pilně připravují. Za zmínku určitě v této ka-
tegorii stojí příchod nových dětí, který je vzhledem 
k dobrému jménu klubu a podvědomí o kvalitní 
práci z mládeží, enormní.

Tomáš Melichar, trenér

Starší přípravka 2008

Mladší přípravka 
2010-12

PROSÍM NEZAPOMÍNEJTE 
Naše motto „běhá“ po veřejných sítí a v různých skupinách. Dokonce visí u TOP manažerů velkých společností na jejich nástěnkách v kancelářích, aniž by měli cokoliv 
společného s naším oddílem. Na síti LinkedIn získalo naše motto 783 „lajků“ a skvělé komentáře.



4. kolo 1. A třídy skupiny A
TJ Březiněves 5:1 (1:1) TJ Slovan Bohnice
Branky: 31. min 0:1 Pechar, 39. min 1:1 Macháček, 
47. min 2:1 Benda, 60. min 3:1 Cejnar, 68. min 4:1 
Benda a 80. min 5:1 Benda, Diváků: 90
Sestava: Píša - Trnka, Krahulec, Střecha, Hromas - 
Macháček (78.min Gábriš), Fiala (66. min Allram), 
Cejnar - Eremiáš (81. min Palme), Benda (85. min 
Polanský), Hlavík(81. min Tůma) 
Začátek zápasu se přeléval ze strany na stranu, 
bylo to dost nervózní. Bohužel jsme neproměnili 
hned dvě šance, z toho jednu stoprocentní, kdy 
jsem šli po krásné akci Cejnara s Eremiášem sami 
na bránu. Soupeř následně lehce převzal iniciati-
vu a po naší hrubé chybě, kdy jsme nedokázali za-
stavit brejk soupeře, dal na 1:0. Hned vzápětí měl 
šanci na odskočení o dvě branky, ale podržel nás 
Martin Píša. Od té doby bylo na hřišti až do konce 

jen jedno mužstvo, a to naše. Do poločasu jsme 
dokázali srovnat po hezké akci Cejnara se zakon-
čujícím Macháčkem, což bylo dost uklidňující 
a zároveň motivující zlomit zápas na naši stranu. 
Druhý poločas jsme ovládli hřiště, začali rozjíždět 
jeden útok za druhým a z hezkých akcí dávali 
pěkné branky. Naše hra začíná mít tvář, kterou by-
chom si všichni přáli. Kluky to baví a to je pro nás 
s trenérem Trousilem největší odměna. 
Před námi je ale velice těžký duel s Hájemi, který 
bychom velice rádi zvládli a přivezli všechny tři 
body do Břízky.

5.kolo 1.A třídy skupina A 
FC Háje JM 1:4 (0:2) TJ Březiněves
Branky: 39. min Benda 0:1, 45. min Valtr 0:2, 
70. min Eremiáš 0:3, 78. min Shuyto 1:3 a 82. min 
Fiala 1:4, Diváků: 60
Sestava: Píša -Trnka, Krahulec (49. min Střecha), 
Valtr, Tůma - Allram, Fiala (89. min Kořínek), Cej-

nar (86. min Palme)- Eremiáš, Benda, Gábriš (81.
min Nedvídek)
Dnešní zápas ukázal, jak je důležité mít široký 
kádr. Chyběli nám oproti minulému zápasu tři 
hráči ze základní sestavy, ale kluci z lavičky se 
chopili šance a zahráli skvěle. Mám z toho troš-
ku zamotanou hlavu, ale jsem za to opravdu rád. 
Naprosto dokonale jsme přečetli hru soupeře 
a kluci přesně plnili to, co jsme si řekli před zápa-
sem v kabině. Na všech postech jsem hráli lépe 
než Háje, rychle jsme kombinovali a měli radost 
ze hry. Skvělý týmový výkon, ze kterého prameni-
li i velmi dobré individuální výkony. Klukům jsem 
v kabině pogratuloval a řekl jim, že toto je správná 
cesta, kterou chceme všichni jít. Teď je ale potře-
ba si toto krásné vítězství užít, takže se sejdeme 
v Líbeznicích na zábavě, kde nám k tomu zazpívá 
Dalibor Janda. 
 Dominik Rodinger
 trenér

Mužstvo Z V R P S B
1. FK Újezd nad Lesy 5 4 0 1 17:03 12
2. FC Háje Jižní Měst 5 4 0 1 14:12 12
3. Sokol Kolovraty 5 3 2 0 27:7 11
4. SK Ďáblice 5 3 2 0 16:03 11
5. TJ Sokol Troja 5 3 1 1 18:12 10
6. TJ Kyje 5 3 1 1 9:07 10
7. TJ Březiněves 5 3 0 2 18:12 9
8. SK Viktoria Štěrboholy 5 2 3 0 9:04 9
9. FC Tempo Praha B 5 3 0 2 16:15 9

10. Spartak Hrdlořezy 5 2 1 2 7:11 7
11. Slovan Kunratice 5 2 0 3 18:15 6
12. SC Xaverov Horní Počernice 5 1 0 4 6:16 3
13. SK Praga Praha 5 1 0 4 4:16 3
14. FK Union Strašnice 5 1 0 4 5:24 3
15. FC Čechie Uhříněves 5 0 0 5 4:14 0
16. Slovan Bohnice 5 0 0 5 5:22 0

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

Píšaku, nastoupil jsi proti Bohnicím po více než 
půl roce a v 1. poločase jsi zneškodnil dvěma 
skvělými zákroky tutové góly a podržel tým. Vy-
zařovala z tebe jistota. Jak se cítíš a co tvá ruka?  
Trénink od tréninku se cítím lépe, postupně se 
do toho dostávám. Přece jen pauza byla dlouhá 
a já jsem rád, že jsem mohl nastoupit zrovna do 
zápasu proti Bohnicím. Tenhle zápas je pro mě 
vždy speciální a jsem rád, že se podařilo vyhrát. 

Co říkáš na dosavadní výkony mužstva?
Je vidět, že se tým postupně sehrává a snad 
půjdou naše výkony ještě nahoru.

Co tréninky, atmosféra v týmu? 
Přišlo šest nových lidí, a tak chvilku bude trvat, 
než se utvoří pořádná parta a vše si sedne,jak 
má. Tréninky jsou díky velké účasti kvalitní, vše 
se dělá s míčem a kluky to baví.

Tomáš Bezpalec, člen výboru

Rozhovor
s Martinem Píšou

Cejny, co tvá adap-
tace v Březiněvsi?  
Každý nový kluk se 
musí přizpůsobit 
danému týmu. Sa-
mozřejmě jsem byl v 
předchozích týmech 
zvyklý trochu na 
něco jiného. Kluci 
tam brali fotbal tro-

chu jinak, než kluci tady v týmu. Ale chápu, že 
mají rodiny, práci a jiné problémy a berou fotbal 

spíše jako uvolnění a odpočinek od běžného 
života.
Každopádně jsem si na to musel zvyknout, nic 
jiného mi nezbývalo. Kluci, co poznali, že jsem 
alespoň trochu fotbalista, mě přijali mezi sebe 
mnohem rychleji a lépe.

Jak hodnotíš dosavadní výkony týmu?  
Výkony jdou postupně nahoru. Myslím si, že ze 
začátku to bylo takové hektické. Museli jsme 
se víc poznat, nevěděli jsme, co můžeme jeden 
od druhého očekávat. Každopádně věřím, že 
bychom mohli uspět i s tak silným soupeřem 
jako jsou Háje.
Samozřejmě nesmíme jít na hřiště jako nějací 
nazdárkové a věřit, že všechno půjde samo.  

Bude to velice těžký zápas, ale pokud do toho 
dáme všechno, můžeme uspět.

Ač tak mladý, máš za sebou zajímavou fotbalo-
vou kariérou, proč Březiněves? 
Už dříve jsem byl domluvený s trenérem Do-
minikem o přestupu do Slivence. Tam to však 
padlo. Byl jsem na zkoušce v Meteoru, kde mi 
řekli, že jsem dobrý hráč, ale středního záložní-
ka teď nepotřebují. Bohužel mi to řekli v nejhor-
ší možnou chvíli, týden před začátkem sezóny 
a já už neměl nic dalšího na výběr. V tu chvíli 
jsem chtěl s fotbalem skončit, ale Dominik mi 
nabídl působit zde a přesvědčil mě, že je zby-
tečné končit.  Děkuji moc za rozhovor.
 Tomáš Bezpalec

Rozhovor
s Tomášem Cejnarem


