
Ve  středu 19. 9. uspořádal PFS ve  spolupráci 
s Březiněvsí akci pod názvem Fotbal v Praze spo-
lečně. Tato akce spočívá v  ukázkovém tréninku 
a  následné diskuze v  součinnosti trenérů svazu, 
domácích a  trenérů dalších přizvaných klubů. 
Tentokrát byla účast hojná jak ze strany domácí 
Březiněvsi, ale také z  okolních klubů. Přijeli zá-
stupci z oddílů Ďáblic, Třeboradic, Čakovic, Troji, 
Bohnic, Bášti a Nové vsi. Na programu byl trénink 
starší přípravky, kluků ročníku 2008 a 2009. Cílem 
bylo navodit reálné podmínky, kdy nebyl předem 
určený počat dětí na trénink. Jak to chodí, v době 
začátku tréninku nás bylo osmnáct a za deset mi-

nut po začátku nás bylo dvacetdva. Trénink trval 
devadesát minut. Trenéři měli k dispozici fl ipchart 

pro poznámky z  tréninku. Dopředu nebyl znám 
záměr tréninku, ten byl řešen následně společ-
ně s dalšími detaily, které se v průběhu tréninku 
objevily, nebo naopak neobjevily. Diskuze byla 
otevřená a podnětná. Trénink byl zhodnocen jako 
řízený chaos, kdy děti byly maximálně zapojené 
do hry pouze s částečnou kontrolou. Cílem byla 
ukázka principů nikoliv řešení detailů v  praxi. 
Trenéři byli seznámeni s projekty PFS, FAČR, Měsí-
cem náborů, Létajícími trenéry a Dětským fotba-
lovým pohárem. Za svaz můžeme být s takovou 
akcí spokojeni.

Otmar Litera, GTM OFS Praha

BYLO PRO NÁS CTÍ,
BÝT SPOLUPOŘADATELI TÉTO AKCE
Mě nejvíce zaujala myšlenka setkání sousedních 
týmů. Potkáváme se pouze na hřištích jako sou-
peři a někdy na udílení licencí, ale nemáme mož-
nost spolu takto konkrétně diskutovat v přátelské 
atmosféře. Trénink se mi moc líbil a ztotožňuji se, 
že šlo o  řízený „chaos“. Děkuji oběma trenérům, 
Literovi a Mitalovi, za inspiraci na další cvičení. Po-
časí nám vyšlo, a tak jsme mohli strávit celý tré-
nink i diskuzi na hřišti. Líbilo se mi pojetí setkání, 
kdy Oťas podněcoval všechny přítomné k zamyš-
lení a diskuzi mezi sebou. 

Tomáš Bezpalec, sekretář mládeže

Fotbal v Praze 
společně
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Krahy, co tvá adap-
tace v Březiněvsi? 
Má adaptace proběh-
la velice dobře. Vždy 
je pro mě přechod 
do nového klubu, kde 
skoro nikoho neznám 
nepříjemný. Ale ten-
tokrát jsem šel s mým 
dobrým kamarádem 

Tomášem Cejnarem a  trenérem Dominikem. 
Kluci v kabině jsou super, to mi v adaptaci dost 
pomohlo a tímto bych jim chtěl poděkovat.

Jak hodnotíš dosavadní výkony týmu?  
Start sezóny nebyl moc podařený. Pro mě 
z důvodu zranění a ani týmu se moc nedařilo. 
Trochu jsem s  tím počítal, do  základní sestavy 
přišlo mnoho nových hráčů, a to chvíli trvá, než 
si sestava sedne a začneme se chápat na hřišti. 
Ale myslím, že se to začíná zvedat a postupem 
času to bude ještě lepší. Pevně v to věřím.

 Ač tak mladý, máš za sebou zajímavou fotba-
lovou kariérou, proč Březiněves?
Můj mateřský klub, kde mě naučili vůbec 
kopnout do balonu byl ABC Braník. Tam jsem 
působil od  mala až do  mých 19let, kdy přišla 
řada zranění.
Já věděl, že nedostanu šanci zahrát si přebor. 
Po  dvou operacích pravého kolene jsem se 
rozhodl přestoupit do  nižší soutěže, kde jsem 
se chtěl rozehrát. Kroky mě vedli do AFK Slive-
nec, kde jsem působil jednu sezónu a kde jsem 
se seznámil s  trenérem Dominikem. Odchod 
trenéra Dominika ze Slivence mi byl velice líto, 
ale protože jsme byli stále v kontaktu, nabídl mi, 
abych se připojil do přípravy právě tady v Bře-
ziněvsi. I  když to pro mě není zrovna nejblíže, 
jsem velice rád, že se můj přestup sem podařil. 
Je zde nádherné zázemí, super vedení klubu 
a fanoušci. Také doufám, že budu pro tento klub 
prospěšným hráčem.

Díky za rozhovor.
Tomáš Bezpalec

Rozhovor s Filipem Krahulcem



B-tým 
3. kolo 2.B třídy skupina A
TJ Březiněves – Dolní Počernice 0:6 
Sestava: Došek, Palme, Šabatka, Bohdal, Hlavik 
(83. min Adamik), Nepraš P. (38. min Kořínek), Ma-
toušek, Beran, Fujerik (69. min Stýblo), Matuška 
(46. min Zaoral), Ferkl.
Dnešní odehrané domácí utkání se mi těžko 
hodnotí. Po předchozích třech soutěžních kolech, 
kdy béčko sice prohrálo, ale herní projev byl čím 
dál lepší, přišla se čtvrtým kolem studená sprcha 
v podobě naprostého selhání a prohry na domá-
cím hřišti 0:6. V  zápase jsme měli opět několik 
stoprocentních šancí, které jsme neproměnili. Celý 
zápas jsme dělali obrovské chyby a absolutně jsme 
neplnili úkoly, které jsme si před zápasem řekli. 
Nyní je potřeba, aby si všichni hráči uvědomili, 
proč fotbal v Březiněvsi hrajeme a  jaký je náš cíl. 
Věřím, že to s béčkem natolik zatřese, že se každý 
zamyslí a začneme předvádět výkony a fotbal.

Ondřej Nepraš, trenér

4.kolo 2. B třídy skupina A
TJ Březiněves – Fotbalová akademie 9:2
Sestava: Došek, Stýblo, Kořínek, Nepraš P., Šabat-
ka, Beran, Fujerik, Fiala D. (60. min Baranek), Ma-
toušek, Benda M. (60. min Zaoral), Ferkl (80min. 
Bakr). Asistent trenéra Martin Fujerik.
Sobotní zápas mezi Březiněvsí B a  Fotbalovou 
akademií dopadl debaklem pro naše béčko 9:2.
Nevím, co k  tomu dodat. Snad jen povzbudit 
a dodat odhodlání k tomu dál pracovat a pevně 
věřit tomu, že když navážeme na  první poločas 
a  přidáme bojovnost máme na  čem stavět. Tím 
chci říct, ať neztrácíme chuť si zahrát fotbal i když 
se nám výsledkově nedaří. Zároveň chci podě-
kovat hráčům A-týmu za  skvělé doplnění naší 
soupisky a věřím, že spolupráce mezi A a B týmy 
bude i nadále v duchu úspěchů fotbalu v Březi-
něvsi pokračovat. Děkuji všem hráčům za přístup 
a odvedenou práci. 

Ondřej Nepraš, trenér

Dne 2. 9. 2018 proběhl v naší obci odložený 
dětský den. Jako každý rok i  fotbalisti spo-
lupracují na  pořádání této akce. Na  nově 
položené umělé trávě jsme postavili tři 
dovednostní soutěže zaměřené na  práci 
s míčem a pod dohledem mladých trenérů, 
kterými byli Vítězslav Pánský a Michala Skála, 
si děti hrály s míčem a obdržely po absolvo-
vání cvičení sladkou odměnu.

Tomáš Bezpalec
sekretář mládeže

ABC Braník fotbal - TJ Březiněves 7:2 (3:2 pol.) 
Sestava: Heřmanský - Němec, Ceral, Fiala, Lö-
venhöfer, Šnaidr, Durňák, Benda, Kvapil, Trousil 
a kapitán Hromas. Střelci: Kvapil 2x.

Zápas v  Braníku, který proběhl v  neděli 16. 9.
začali březiněveští Gentlemani excelentně 
a s pozměněným rozestavením. Na pozici střed-

ního obránce nastoupil Radek Fiala a vypadá to, 
že si pro příští zápasy našel své místo. Jeho klid, 
přehled a rozvaha dodala zadním řadám poho-
du. Prvních patnáct minut jsme zatlačili soupeře 
a  vytěžili z  toho rychlé vedení 2:0. Jenže poté 

na tým dolehla únava, zřejmě dlouhé prázdniny. 
Gentlemani začali kupit chyby a  ztrácet míče 
ve  středu hřiště. Výsledkem byl poločasový 
výsledek 3:2 pro Braník. První soupeřův gól 
padl z přímého kopu, druhý z dorážky a třetí ze 
špatně pokrytého rohu. Druhý poločas už byl 

jen pokračováním trendu nastoleného v prvním 
poločase. Soupeř využil naší oslabené střídač-
ky (velké množství zraněných odpovídajících 
věkové kategorii - operovaná kolena a  záněty 
achilovek) a vstřelil další 4 góly. 

Jan Šebek, vedoucí týmu.

TJ Březiněves - FC Zličín 3:2 (1:0 pol.)
Sestava: Heřmanský - Ceral, Fiala, Fujerik, Králík, 
Lövenhöfer, Šnaidr, Durňák, Benda, Kvapil, Hro-
mas a kapitán Trousil. Střelci: Ceral 2x, Durňák.

Do  prvního domácího zápasu naskočili bře-
ziněveští Gentlemani plni energie a  poučeni 
z  předchozích nezdarů. Trpělivou hrou uváděli 
soupeře do úzkých a dlouhé minuty mu vůbec 
nepůjčili míč. Výsledkem bylo poločasové vede-
ní po pěkné střele Aleše Cerala 1:0. Ve druhém 
poločase soupeř vyrovnal hru a  v  37. minutě 
vstřelil vyrovnávací gól. To ovšem Gentlemany 
nerozhodilo a  dvěma góly Aleše Cerala a  Míly 
Durňáka si vzali vedení zpět. Posledních deset 

minut bylo ze strany domácích plné nervozity. 
Soupeř se vzepjal k poslednímu náporu. Výsled-
kem byl naštěstí jen jeden gól a  březiněveští 
Gentlemani tak mohli oslavit výhru nad těžkým 
soupeřem. 

Jan Šebek, vedoucí týmu.

Dětský den
MČ Praha Březiněves

Gentlemani

2

Martine, stoupáte ta-
bulkou vzhůru, čím 
to je?
Tým si sednul. Víme, co 
od  sebe očekávat. Teď 
můžeme jen litovat 
pokažených prvních 

dvou kol, kdy jsme ještě nebyli sehraní.

Hokejový výsledek s Trójou (6:5) bavil diváky, co 
bys k tomu řekl? 
Jedenáct gólů je dobrá porce i na hokej. Ale ten 
zápas jsme si zkomplikovali sami. Řekl bych, že 

Rozhovor s Martinem Trnkou
jsme do druhého poločasu vstoupili dost ledaby-
le. Musím přiznat, že i z mé strany to nebyl dobrý 
poločas. Trója je houževnatý soupeř, který nás 
hned potrestal. Naštěstí jsme to zvládli, ale měli 
bychom se z tohoto zápasu poučit.

Na hřišti je vidět, že si ožil, co se stalo? 
Snažím se hrát co nejlíp a snad i trochu pomoci 
mladším klukům. Atmosféra v týmu je super, a to 
se odráží i na výsledcích.

 Díky,
Tomáš Bezpalec

člen výboru



Sokol Bílá Hora - TJ Březiněves 0:3 (0:1). 
Branky: 17. min Trousil, 54. min Douděra, 61. min 
Trousil.
Naši starší žáci odehráli utkání 3. kola soutěže 
na  hostující půdě Sokola Bílá Hora. V  prvních 
minutách utkání měli naši kluci problém s umě-

lým povrchem, na kterém bylo utkání odehráno. 
Zhruba po třetině utkání však naši hráči převzali 
otěže utkání do  svých rukou a  svého soupeře 
jasně přehráli. Výborná kombinační hra a  velký 
důraz v napadání soupeře měl za výsledek velmi 
povedené akce. Domácí tým navíc podržela 
fantastická brankářka, která dokázala zlikvido-
vat několik stoprocentních šancí našeho týmu. 

Náš tým začíná šlapat přesně 
tak, jak má a  pevně doufáme 
že půjde ještě nahoru. Vše 
je na  dobré cestě. Perfektní 
atmosféra panuje jak v  šatně, 
tak i na hřišti. Náš hráčský kádr 
je poměrně široký a  kdokoliv 
může naskočit do  soutěžního 
utkání. Jen tak dál.

Petr Petrášek
trenér
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Starší žáci

Šimone, dnes jste 
podali parádní tý-
mový výkon.
Jak se ti líbí přechod 
na velké hřiště?
Hra na  velkém hřišti 
je mnohem lepší, než 
na malém, daleko víc 
prostoru pro hru.

Zatím máte na svém kontě dvě porážky a jed-
nu výhru, hra ale není vůbec špatná, co na  to 
říkáš?
Z počátku byl přechod těžký, potřebovali jsme se 
sehrát na svých pozicích a začíná nám to sedět.

Co říkáš na nové spoluhráče?
Hra se staršími spoluhráči je výborná, jsou pro 
nás velkou oporou.

Jak hodnotíš fotbal v Březiněvsi?
Perfektní zázemí a  podpora, široká hráčská 
základna, příjemné domácí prostředí a  super 
atmosféra. Denně vidím fotbal všech kategorií 
od  přípravek až po  chlapy. Málokde v  Praze se 
něco podobného vidí.

Petr Petrášek, trenér

V  rámci 2. ročníku rodinného festivalu v  Březi-
něvsi v  parku Jana Nepomuckého vystoupily 
v  dopolední části všechny místní spolky. I  my 
jako fotbalisté jsme měli možnost prezentovat 

se s ukázkou krátkého tréninku se čtyřmi kluky 
z  toho nejmenšího ročníku. Ročník 2012, kluci, 
kteří vstřebávají první fotbalové krůčky. Společ-
ně s  trenérem Vítkem Pánským ukázali tři do-
vednostní disciplíny, které komentoval na pódiu 
sekretář mládeže TJ Březiněves. Také na  podiu 
pohovořil o  přístupu a  konceptu fotbalistů 
v Březiněvsi. Pro kluky to bylo velké představení, 
protože jak dole pod podiem, tak poté na podiu 
obdrželi velký potlesk. 

Tomáš Bezpalec
sekretář mládeže

Rozhovor
se Šimonem Špírkem 

BřeziněFest

V září jsme vstoupili do dalšího ročníku pražské 
fotbalové soutěže. Začali jsme venku na hřišti TJ 
Sokol Vinoř, kde byla vidět naše nerozehranost 
a  soupeř nás přehrál výrazným způsobem, což 
se odrazilo na výsledku 15:2 ve prospěch domá-
cích. O týden později jsme na domácí půdě při-
vítali tradičního soupeře z Třeboradic. Polovinu 
zápasu jsme byli více než vyrovnaným soupe-
řem, ale ve druhé půli měl více sil soupeř a obou-
stranně pohledný zápas dotáhl do  vítězného 
konce 11:6. V  uplynulých čtrnácti dnech jsme 
se na trénincích spojili s ročníkem 2009 a zkusi-

li trénovat spolu, aby se kluci vzájemně trochu 
poznali. Na  poslední mistrák proti Loko Vltavín 
jsme si dokonce půjčili tři hráče z tohoto ročníku 
a ukázalo se, že vzájemná spolupráce bude ur-
čitě fungovat. Mladší kluci oživili naši hru a vý-
razným způsobem se podíleli na  fantastickém 
utkání, ve kterém sice Loko Vltavín nakonec zví-
tězil 12:9, ale z naší strany to byl nejlepší výkon 
za  poslední dobu. Kluky jsme museli pochválit 
a poděkovat jim za skvělé představení. Už teď se 
těšíme na další mistrovská utkání.  
 Ján Mitaľ, trenér

Naší nejmenší odehráli přípravný zápas s SKK Ho-
vorčovice před prvním turnajem Minicup, který 
bude letos pro naše nejmenší stěžejní soutěží. 
Za nepříznivého počasí jsme z 11 mužstev skonči-
li na bramborové 4. místě. (3 prohry a 7 vítězství). 
Třešničkou na  dortu bylo vyhlášení našeho Járy 
Jániše nejlepším střelcem turnaje (19 gólů).
 Jan Šimek a Pavel Černý, trenéři

Přestože výsledkově to zatím moc nevychází, ode-
hrála mladší přípravka několik velmi dobrých zá-
pasů. Za zmínku určitě stojí bojovný výkon doma 
proti silnému Vyšehradu, kdy se zápas určitě mu-
sel všem přihlížejícím líbit. Hra se přelévala z  jed-
né strany na druhou, a byť to pro nás výsledkově 
nedopadlo, odcházeli jsme z  placu se vztyčenou 
hlavou. Další pohledný zápas, který nemohu opo-
menout, je venkovní utkání proti Kbelům, kde opět 
těsná prohra, ale výborný týmový výkon. Tento 

zápas jsme za teplého počasí odehráli bez střídá-
ní, a proti o rok starším klukům. Mistrovské zápa-
sy jsme si ještě proložili přátelským dvojutkáním 
v Hovorčovicích a zahájili jsme páteční tréninkový 
cyklus na umělé trávě, který by měl být koncipován 
na herní přípravu. Dále probíhá nábor nových hrá-
čů a trenérský dolaďujeme zimní přípravu, která by 
měla být tréninkově rozložena do čtyř pracovních 
dnů, včetně gymnastické přípravy. 

Tomáš Melichar, trenér

Starší přípravka 2008

MINI 2012/13 

Mladší přípravka 2010-12



6. kolo 1.A třídy skupina A
TJ Březiněves 6:5 (4:2) TJ Sokol Trója
Sestava: Píša - Trnka, Střecha (73. min Krahulec), 
Valtr, Tůma - Allram, Fiala (73. min Hromas), Cejnar 
(88. min Palme) - Eremiáš, Benda, Gábriš (45. min 
Macháček).

Branky: 1. min Cejnar 1:0, 17. min Trnka 2:0, 
23. min Veselý 2:1, 27. min Valtr 3:1, 35. min Ve-
selý 3:2, 37. min Eremiáš 4:2, 47. min Veselý 4:3, 
56. min Benda 5:3, 58. min Štancl 5:4, 64. min Ve-
selý 5:5 a 83. min Cejnar na 6:5. Diváků: 70.

Nádherný zápas pro diváky. Začali jsme skvěle, šli 
jsme do vedení dva nula a naše hra splňovala nej-
přísnější kritéria. Poté jsme ale ztratili koncentraci. 
Z toho vznikali naše obrovské chyby při bránění 
standartních situací. Soupeř dal z pěti branek tu-
ším tři nebo čtyři právě z těchto situací, a to i přes 
to, že jsem na  to před zápasem upozorňoval. 
Hra se začala přelévat z jedné strany na druhou. 
Z  toho pramenili brankové příležitosti v  obou 
šestnáctkách. Soupeř stáhnul na 5:5, ale i tak jsem 
věřil, že to dokážeme zlomit na naši stranu. I když 
je to bláznivý výsledek, tak nějak bych si před-
stavoval domácí zápasy. Ať padá hodně branek 
a lidé mají radost. Nechceme a nikdy nebudeme 
hrát defenzivní styl fotbalu, to dle mého názoru 
do  amatérského prostředí nepatří. Je potřeba 
kluky pochválit, vydali se na maximum a na konci 
měli i štěstí. Vždy jim říkám, že se k nám štěstí při-
kloní pouze v případě, když budeme všichni tvrdě 
pracovat. Jakmile něco podceníme, všechny nás 
to potrestá. Kluci na tréninku makají a v zápasech 
se jim to vrací. Na  závěr bych chtěl poděkovat 
všem co dorazili a po zápase nám zatleskali.

7. kolo 1.A třídy skupina A
FK Union Strašnice 1:5 (0:3) TJ Březiněves
Sestava: Došek - Trnka, Střecha, Valtr, Tůma (45.
min Hromas) - Macháček, Fiala (61. min Nedví-
dek), Cejnar (76.min Kořínek) - Eremiáš, Benda 
(61. min Beran), Gábriš (88. min Palme) 

Branky: 18. min Benda 0:1, 32.min Trnka 0:2, 44. 
min Cejnar 0:3, 58. min Gábriš 0:4, 61. min Eremiáš 
0:5 a 73. min Filo 1:5. Diváků: 50

Je potřeba říct, že první stoprocentní šanci měli 
domácí, v  tu chvíli nás fantastickým zákrokem 
podržel Martin Došek. Do  dvacátépáté minuty 
jsem nebyl vůbec spokojený s nasazením, pohy-
bem a celkovou hrou. Poté jsme ale zapnuli mo-

tory a zvýšili pohyb, který znamenal šance, krásné 
akce a  branky. Moc jsem si přál a  také apeloval 
na kluky, kteří do zápasu šli od začátku, zápas co 
nejdříve rozhodnout, abych mohl dát prostor klu-
kům, kteří chodí poctivě trénovat i  když nemají 
takovou zápasovou minutáž. Pro mě osobně je 
to velice složité, chodí nás na trénink pomalu 20 
hráčů, takže občas se stane, že někteří se ani ne-
vejdou do nominace. 
Ještě bych rád zdůraznil, že se dnes na 30 a 20 mi-
nut dostali na hřiště dva hráči ročníku 2001 (Be-
ran) a 2002 (Kořínek), což je fantastické ocenění 
trenérů a  vedení klubu v  Březiněvsi. Všem bych 
rád touto cestou poděkoval za skvělou práci v je-
jich mládežnických oddílech.

Dominik Rodinger, trenér

Mužstvo Z V R P S B
1. FK Újezd nad Lesy 7 6 0 1 27 : 5 18
2. Sokol Kolovraty 7 5 2 0 39 : 7 17
3. TJ Březiněves 7 5 0 2 29 : 18 15
4. FC Tempo Praha B 7 5 0 2 22 : 18 15
5. SK Ďáblice 7 4 2 1 22 : 6 14
6. FC Háje Jižní Město 7 4 1 2 15 : 15 13
7. Slovan Kunratice 7 4 0 3 27 : 17 12
8. TJ Sokol Troja 7 3 2 2 25 : 20 11
9. SK Viktoria Štěrboholy 7 2 4 1 9 : 9 10

10. TJ Kyje 7 3 1 3 11 : 16 10
11. Spartak Hrdlořezy 7 2 2 3 8 : 21 8
12. SC Xaverov Horní Počernice 7 2 1 4 9 : 17 7
13. SK Praga Praha 7 1 0 6 7 : 24 3
14. FK Union Strašnice 7 1 0 6 8 : 32 3
15. Slovan Bohnice 7 0 2 5 8 : 25 2
16. FC Čechie Uhříněves 7 0 1 6 4 : 20 1
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Děkujeme všem partnerům, přispěvatelům a sponzorům za fi nanční i nefi nanční příspěvky pro chod TJ Březiněves.

Do  Břízky vletěl 
jako hurikán, v  přá-
telských zápasech 
střílel branky, ale 
začátek sezóny mu 
nevyšel podle jeho 
představ. Teď už má 
na kontě ale tři bran-
ky a v posledním zá-
pase dělal z krajního 

obránce Hájů „trhací kalendář“, kabinu si pomalu 
získal svým pozitivním přístupem a skromností. 
Představme si Robina Eremiáše (PotenCiàl).

Robine, v posledním zápase si vstřelil krásnou 
branku na 3:0, která uklidnila celý tým. Jak si 
viděl zápas a jak ses cítil?

Cítil jsem, že to bude velmi těžké utkání ve kterém 
bych rád pomohl vstřelenou brankou. Podařilo se 
mi to. Ještě k  tomu to byla krásná akce celého 
týmu a já měl jen štěstí, že jsem jí mohl zakončit. 
Celkově jsem cítil, že to bude dobrý, protože nás 
trenér na soupeře perfektně připravil.

Na kontě máš tři branky, jsi se sebou spokojený? 
Ano jsem. Snažím ale vždycky pracovat pro tým 
na  stodeset procent. Učím se úplně nové věci, 
hlavně do obrany, která mi úplně nechutná, ale 
trenér mi nedá vydechnout. 

Jak ses vlastně do Březiněvsi dostal a jak hod-
notíš atmosféru v klubu, resp. v kabině?
Do Břízky jsem se dostal díky trenérovi se kterým 
jsem se mohl osobně seznámit před třemi lety 

na  kempu ČAFH. Byli jsem tam s  mým bráškou 
(David Gábriš -spoluhráč v Březiněvsi) na takovém 
projektu pro sociálně slabší, který právě pan Rodin-
ger zorganizoval a kde nám umožnil si zatrénovat 
s  profi  hráči. Splnil se nám sen, bylo to úžasný. 
V  létě jsem zkusil napsat panu Rodingerovi, zda 
bych pod ním nemohl hrát a  ten mi nabídl, tuto 
možnost. Tak jsem jí přijal s otevřenou náručí. Chtěl 
bych právě jemu ale i  vedení klubu poděkovat, 
protože mi dali šanci změnit život a plnit si sny. 

Působíš jako velmi zakřiknutý kluk, zvládáš 
srandičky v kabině?
Ano, zvykám si. Bez srandiček to nejde a  já se 
snažím být vždycky pozitivně naladěný. Jsem 
strašně rád, že mě kluci vzali mezi sebe. Nejraději 
bych trénoval každý den, protože se do kabiny 
vždycky moc těším.

Díky za rozhovor. Dominik Rodinger, trenér

Rozhovor s Robinem Eremiášem


