
8. kolo 1. A třídy skupina A

TJ Březiněves 2:0 (0:0) TJ Kyje

Branky: 55. min Eremiáš 1:0, 82. min Valtr 2:0, 
Diváků: 70.
Sestava: Došek - Trnka, Střecha, Valtr, Hromas - 
Allram (55. min Fiala), Krahulec, Cejnar (75. min 
Nedvídek) - Eremiáš (88. min Palme), Benda (88. 
min Tůma), Gábriš  (55. min Hlavák) 

Dneska přijel do  Březiněvsi velmi nepříjemný 
soupeř, který mě velmi mile překvapil svojí taktic-

kou připraveností. Museli jsme tím pádem podat 
velmi týmový a kompaktní výkon. První poločas 
to bylo takové oťukávání, hledali jsme prostory 
jak se dostat k soupeřově šestnáctce. O poločase 
jsme si k tomu něco řekli, upravili některé taktic-
ké prvky v naší hře a vyšlo nám to. První krásnou 
branku vstřelil Robin Eremiáš, který se prosadil 
1x1 a  druhou branku přidal ze standartní situa-
ce Jarda Valtr, který nám ukázal svojí vytříbenou 
techniku kopu. Soupeř měl v  druhém poločase 
jen jedinou velkou šanci, kdy nám propadl míč 
na zadní tyč, ale jinak jsme naopak my měli dvě 
tři šance na zvýšení výsledku. Jsem osobně moc 
rád, že se nám poprvé podařilo udržet nulu. Dě-
kujeme fanouškům za jejich přízeň a snad se nám 
naše šnůra podaří udržet co nejdéle.

V sobotu 6. 10.  2018 od 10:30 otevřeme de-
váté kolo 1.A třídy mužů na hřišti Praga Praha. 
Soupeř z Vysočan má na kontě čtyři body při 
skóre 7:24. Své čtyři body si vybojoval vítěz-
stvím 4:0 na  domácím hřišti proti Uhříněvsi 
a v minulém kole remízou 0:0 na hřišti Tem-
po Praha. Očekávám velmi podobné utkání 
jako proti FK Union Strašnice. Zda navážeme 
na poslední zápasy a vyvarujeme se chyb, ze 
kterých by soupeř mohl vstřelit první branku. 
Věřím, že si zápas kluci užijí a budou ho mít 
pod kontrolou. Chtěl bych totiž dát zase větší 
minutáž hráčům, kteří nepůjdou od začáteč-
ních minut, ať už je to Palme, Kořínek apod. 
Všichni tvrdě makají, takže si zaslouží ukázat 
co v nich je i v zápasech áčka.

A-tým
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ŘÍJEN 2018

FOTBALOVÝ ZPRAVODAJolé BŘÍZKA!!!!!!

Dokončení na straně 2 

Jardo, poslední zápas 
se nerodil úplně lehce, 
ale výhra 2:0 se počítá. 
Jak si zápas vnímal? 
Kyje mě velice pře-

kvapily. Z  mého pohledu se po  Újezdu jedná 
o zatím jeden z nejlepších týmů se kterým jsme 
doposud hráli. Samozřejmě jsem velice rád 
za 3 body. Máme řadu šesti výher a doufám, že 
v této sérii budeme pokračovat.

V této sezóně jsi dal už tři branky, jedna hezčí 
než druhá. Na kolik si ještě troufáš? 
Jsem rád, že se mi gólově daří, ale za vším stojí 
práce celého týmu. V mém (mladistvém) věku 
jsou branky vzácností, takže si vážím každé 
z  nich. A  na  kolik si ještě troufám? V  každém 
dalším zápase jedna.
Jsi stálicí sestavy, v  Břízce jsi už několik let. 
Kde vidíš největší změnu a jak jsi spokojený? 
Samozřejmě největší změna nastala novým 
trenérem a  novými hráči. Kvalita stoupla 

o 100% a to nejen tréninkem, ale hlavně celou 
kabinou. Noví kluci zapadli do  týmu skvěle 
a  jsou velkým přínosem. Ale celkově v  Bře-
ziněvsi je skvělé fotbalové zázemí počínaje 
mládeží, skvělí fanoušci a  lidé. Proto jsem tu 
velmi rád a chtěl bych zde dokopat zbytek mé 
fotbalové kariéry.

Přehoupli jsem se do  druhé části podzimu. 
Následují velice těžké zápasy. S  jakými am-
bicemi jdeš do dalších kol a s kolika body bys 
byl spokojený po posledním zápase s Kunra-
ticemi? 
Mé přání je pokračovat ve výherních zápasech 
jako doposud a  předvádět pěkný fotbal pro 
diváky. Čekají nás těžcí soupeři, ale myslím že 
pokud k tomu přistoupíme na 100 % a budeme 
hrát stejně a držet se své hry, tak je zvládneme 
a skončíme na postupových příčkách.
 

Díky za rozhovor
Dominik Rodinger, trenér 

Rozhovor s Jaroslavem Valtrem
 

9. kolo 1. A třídy skupina A

TJ Praga Praha 2:0 (0:0) TJ Březiněves

Branky: 48. min Semrád 1:0, 78. min Benda 1:1, 
červená karta: Šmíd 66. min ( TJ Praga ), Diváků: 70.
Sestava: Došek - Trnka, Střecha, Valtr, Hromas (78. 
min Palme) - Fiala, Krahulec (34. min Gábriš), Ma-
cháček - Eremiáš, Benda, Hlavák (45. min Nedvídek)
 
Od první minuty bylo vidět jakým směrem zápas 
půjde. Domácí zalezli, bojovali, hráli na  hraně 
agresivity a čekali trpělivě na standartní situace, 
ze kterých hrozili. I přesto, že soupeř bránil v de-
seti lidech na svém vápně, jsme si první poločas 
vypracovali tři gólové příležitosti. Začátek druhé-
ho poločasu jsme dostali opakovaně branku ze 
standartní situace, kdy jsme neubránili osobně 
hráče soupeře, který z  dorážky vstřelil branku. 
Nic jsme nevzdali a  naopak přidali. Soupeř ješ-
tě více zalezl a  my museli bušit do  jejich velmi 
agresivní obrany. Podařilo se nám srovnat na 1:1 
a za pár minut na to jsme měli dvě velké příleži-
tosti na otočení skóre. Bohužel jsme selhali v kon-
covce a tak jedeme domů s bodem. Více jak ztráty 



B-tým 
TJ Březiněves – SK Strašnice B 6:2. 
Branky: 7. min Nepraš O., 82. min Matoušek, 
57. min Ferkl, 90. min Yuzepchuk
Sestava: Píša, Palme, Bohdal, Nepraš P., Ša-
batka, Šimáček (83. min Baxa),  Kořínek (56. 
min Stýblo), Fujerik (70. min Zaoral), Ferkl, 
Matoušek, Nepraš O. (80. min Yuzepchuk).

Dnešní prosluněnou neděli přivítalo béčko 
v Březiněvsi tým SK Strašnice B. Zápas jsme 
rozehráli dobře a  už v  sedmé minutě šli 
do vedení. Do hry se vnesl klid, když ve 28. 
minutě přišel druhý gól do sítě hostů. I přes 
to, že Březiněves B porazil na domácím hřiš-
ti SK Strašnice B 5:2 stále jsme se potýkali 
s chybami hlavně v záložní řadě, a ne úplně 
dostatečně plnili úkoly, které jsme si před 
zápasem řekli. Věřím, že první vítězství na-
startuje celý tým a potvrdíme ho následující 
víkend, kde béčko jede na hřiště desátého 
celku tabulky TJ Sportovní kluby Satalice.

TJ Březiněves – Satalice 1:4.
Branky: 28 min. Matoušek
Sestava: Píša, Šabatka, Nepraš P., Bohdal, 
Palme, Beran, Ferkl, Fujerik (88. min Pán-
ský), Stýblo (68. min Novák), Matoušek, 
Nepraš O, (82. min El Hajry). 

Béčko ve svém dalším mistrovském utkání 
zavítalo na  půdu TJ Sportovní kluby Sa-
talice. Všichni věděli, že se hraje o  hodně. 
V  případě, že by Březiněves B vyhrál, 
posunul by se o  tři příčky v  tabulce výše. 
Navzdory tomu, že Březiněves šel v 28. mi-
nutě do vedení, zápas prohrál 4:1. Na týmu 
je vidět, že spoustě hráčů chybí tréninky 
a fyzička. I přes to, že je kádr široký posled-
ní dobou se béčko potýká se strašně malou 
účastí na trénincích. Je toho ještě hodně co 
má béčko před sebou, než bude schopno 
plně a přesně plnit co se od nich na hřišti 
očekává. A  to je podávat dobré a  stabilní 
výsledky. 

Ondřej Nepraš, trenér
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bodů nás všechny velice mrzí ztráta Filipa Krahul-
ce (Filip Krahulec), kterého odvezla záchranná 
služba s podezřením na přetržené vazy v koleni. 
Pokud se prognóza potvrdí, půjde o  velmi citel-
nou ztrátu pro naše mužstvo. Držíme Krahymu 
palce, ať vše dopadne co nejlépe a je co nejsilnější 
na cestě zpět. Břízka olé!

 Dominik Rodinger, trenér

Pokračování ze strany 1

A-tým
Svojí premiéru v dresu 
áčka si odbyl odcho-
vanec Michal Kořínek 
(na obrázku ještě 
v mládežnických letech). 
V rozhovoru popisuje 

pocity a děkuje trenérům, kteří ho v kariéře 
provázeli a provádí. 

Míšo, jsi ročník 2002 a už v létě jsi se zapojil 
do  přípravy s  Áčkem. Je to pro tebe skok 
nebo jak to zvládáš?
Je to určitě velký skok. Minulý rok jsem už po-
máhal B týmu, ale to je o něco pomalejší. Tady 
mají tréninky o dost větší rychlost a kvalitu. 

Co je pro tebe asi největší změna oproti třeba 
minulému roku?
Nových věcí je hodně. Ale pro mě osobně je to 
asi videorozbor. Trenér nám ukazuje a potom 
i  malujeme, co bysme v  zápasech měli dělat 
jinak. Děláme spousta taktických chyb, ale je 
vidět, že zápas od  zápasu se to zlepšuje. Ale 
i  třeba týmová nálada je mnohem lepší než 
v dorostu, spoluhráči se mi snaží hodně pomá-
hat, když vidí, že jsem mladý. Za to jim děkuju. 

V  sobotu v  zápase s  Unionem sis odbyl pre-
miéru v dresu áčka Březiněvse. Jak si se cítil, 
byl jsi nervózní?

Tak nervózní jsem trochu byl, ale vzhledem 
ke  stavu zápasu to rychle opadlo. Navíc sou-
peř hrál v  10, což mi hru také usnadnilo. Ale 
trenér mě pochválil, takže jsem spokojený. 
Snad budu minuty sbírat postupně a třeba se 
časem dostanu i do základní sestavy, ale to je 
běh na dlouhou trať. Teď musím makat a dělat 
vše pro tým. 

Chodíš pravidelně hrát i  za  B tým, který 
poslední utkání výsledkově hrubě nevzládl, 
kde si myslíš, že je chyba a co udělat pro to, 
aby se to zvedlo?
Nemáme stálou sehranou „jedenáctku“. Jsme 
tam čtyři noví kluci s dorostu plus k nám chodí 
kluci z  A  týmu, potřebujeme čas a  hlavně se 
navzájem podpořit. 

Poslední otázka, je někdo komu bys touto 
cestou chtěl poděkovat, ať už trenérům v Bře-
ziněvsi nebo rodině, která tě podporuje? 
Určitě všem trenérům hlavně těm mým (Pavel 
Černý, Miloš Vilímek, Jan Rosenkranz - z  mlá-
deže) a samozřejmě Ondrovi Neprašovi s Do-
minikem Rodingerem, kteří mi dávají šanci 
mezi dospělými. Budu se snažit důvěřu vrátit 
celému klubu TJ Březiněves. 

Díky za rozhovor a ať se daří. 
Dominik Rodinger, trenér. 

Rozhovor s Michalem Kořínkem

MINI 2012/13
V  sobotu další fotbalová nálož na  MINI Cupu 
v areálu ČAFC. Hokejová pětka odehrála v nové 
rozlosované skupině 5 krásných zápasů (2x vý-
hra, 3x prohra) cca 75 odehraných minut. I když 
ke konci docházely síly, kluci se s přesilou rvali, 
jako správní březiněveští lvi.

Pavel Černý, trenér.



Mladší přípravce se postupně začíná dařit i vý-
sledkově, což bylo stvrzeno dvěma domácími 
výhrami v posledním kole, kdy zejména proti  
ČAFC Praha jsme určitě nebyli favority. Postup-
ně se nám dostává pod kůži i nový herní systém, 
kdy hrajeme v rozestavení jeden obránce a tři 
útočníci. Podle nepsaného pravidla měníme 
každou čtvrtinu brankaře, aby se kluci prostřída-

li. Tady paradoxně dochází občas k situacím, kdy 
chce do brány každý a někdy tam pro změnu 
dobrovolně nemůžeme nikoho dostat. Za zmín-
ku z uplynulého týdne určitě stojí středeční roz-
lučka našeho kmenové ofenzivního hráče Árona 
Musselliho, který z důvodu stěhování odchází z 
našeho klubu a bude si hledat nové angažmá 
v některých přípravkových klubech v Dánsku. 

Áronovi jsme popřáli hodně štěstí, mnoho 
vstřelených gólů, dali jsme si s ním v kantýně 
dortík a věnovali mu na památku fotbalový míč.  
Počasí na trénování nám zatím nadmíru přeje, 
takže si vychutnáváme přírodní trávník, protože 
přechod na umělý povrch se již nezadržitelně 
blíží. Tam budeme muset z kapacitních důvodů 
být rozděleni do dvou skupin.

Tomáš Melichar
trenér

Říjen jsme zahájili mistrovským utkáním 
na hřišti velmi silného soupeře Spartaku Kbely, 
který zatím prochází soutěží jako nůž máslem. 
Po herní stránce jsme odehráli kvalitní a vyrov-
nané utkání. Horší to už bylo s proměňováním 
šancí, když jsme neproměnili ani ty vyložené 
a  třikrát jsme trefili brankovou konstrukci. 
Výsledkově sice zápas vyznívá jasně pro do-
mácí 10:4, ale hra byla podstatně vyrovnanější 
a  v  některých pasážích jsme dokázali soupeře 
zavřít na  jeho vlastní polovině a konec zápasu 
se nesl  ve znamení našeho velkého tlaku. Ně-
kteří hráči předvedli během utkání pár hezkých 
věcí, které se učíme na tréninku a to nás velmi 
těší. Pozitivní také je, že na zápas dorazilo všech 
momentálně aktivních 11 hráčů a odehráli jsme 
ho tak v kompletní sestavě.

Ján Mitaľ, trenér

FC Zličín - TJ Březiněves 0:8
Branky: 2x Bělohlávek, 2x Janoušek, Gilmore, 
Procházka, Rosenkranz, Trousil.

V 5. kole podzimní části soutěže starších žáků 
zavítal náš tým k  soupeři z  předních příček 
tabulky FC Zličín. Naši kluci se soupeře vůbec 

nezalekli, ba naopak. Již od  prvních minut 
zápasu se do  svého soupeře zakousli a  vůbec 
ho nepustili do  hry. Hra našich hráčů měla 
velké nasazení, bojovnost a kombinaci. To vše 
vrcholilo krásnými útoky na soupeřovu branku 
a  mnohdy zakončeny ještě hezčím gólem. 
V  první půli jsme svého soupeře jasně přejeli 
a do šaten se šlo za stavu 0 : 4. Naši kluci nepo-
levili ani ve druhé půli a odevzdanému soupeři 
nasázeli další 4 branky. Dnes prostě vyšlo úplně 
vše, takticky kluci plnili všechny pokyny trenérů 
a jejich chuť do fotbalu byla obrovská. Jedinou, 
za  to obrovskou kaňkou bylo vážné zranění 
Kryštofa Baťka. Kryštof v  prvním poločase 
v  souboji o  míč nezaviněně upadl a  bohužel 
spadl na svojí ruku. Utkání nedohrál a byl ihned 
odvezen do nemocnice. Pozdější vyšetření bo-
hužel ukázalo zlomeninu. Kryštofovi přejeme 
rychlé uzdravení.

Petr Petrášek, trenér
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Mladší přípravka 2010/11

Starší přípravka 2008

Starší žáci
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Děkujeme všem partnerům, přispěvatelům a sponzorům za finanční i nefinanční příspěvky pro chod TJ Březiněves. 
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Ve středu 3. října jsme měli možnost zúčastnit se 
první letošní metodické schůzky partnerských 
klubů SK Slavia Praha. Za  TJ Březiněves byli 

přítomni dva trenéři, Ján Mitaľ a Jan Rosenkranz. 
Tentokrát se nejednalo o teoretickou přednášku, 
ale navštívili jsme tréninkové centrum a sledova-

li přímo tréninkovou jednotku ročníku 2009. Vše 
odstartoval šéftrenér přípravek Jirka Janeček 
představením daného ročníku a  seznámil nás 
s  připraveným tréninkem, který byl zaměřený 
primárně na  první dotek. Úvodní část tréninku 
obsahovala drillové cvičení, které trvalo necelou 
půlhodinku a  probíhalo hromadnou formou, 
tzn. že ho vykonával celý tým společně. Zbytek 
tréninku už byl více herní, kde se hráči snažili 
aplikovat danou dovednost ve hře. Družstvo se 
rozdělilo na  dvě poloviny, kdy vždy jeden tým 
trénoval na velkém hřišti a druhý tým hrál fotbal 
v malých formách na malé branky a po čase se 
týmy vyměnily. Závěr patřil diskusi s  hlavním 
trenérem Honzou Kočím, který odpovídal na do-
tazy trenérů. Trénink byl velmi inspirativní a bylo 
fascinující sledovat nasazení kluků od  první 
do poslední minuty. Musíme poděkovat SK Sla-
via Praha za další skvělou akci a škoda, že tuto 
možnost nevyužilo více trenérů. 

Ján Mitaľ
trenér

Spolupráce s SK Slavia Praha – partnerské  kluby

SK Třeboradice – TJ Březiněves 4:4 (0:3)  
Sestava: Janyš Max, Janyš Matěj, Oškera, 
Horáček, Strnad, Šimek, Bradáček, Čejka, Gacho, 
Krump, Trávníček, Kříž. V první půli jsme dali 

dvě tyče, soupeř byl lepší. Ve druhé půli kluky 
nakopnul gól a srovnali jsme na 3:3 a v poslední 
minutě na 4:4.

Martin Janyš, trenér

Mladší žáci

Mužstvo Z V R P S B
1. Sokol Kolovraty 9 7 2 0 49:9 23

2. Fotbalový klub Újezd nad Lesy 9 7 0 2 30:6 21

3. SK Ďáblice z.s. 9 6 2 1 26:8 20

4. Tělovýchovná jednota Březiněves 9 6 1 2 32:19 19

5. FC TEMPO PRAHA, z.s. B 9 6 1 2 24:19 19

6. Tělocvičná jednota Sokol Troja 9 5 2 2 32:21 17

7. FC Háje Jižní Město, z.s. 9 5 1 3 21:22 16

8. Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 9 4 1 4 14:20 13

9. SK Slovan Kunratice z.s. 9 4 0 5 30:24 12

10. Spartak Hrdlořezy, z.s. 9 3 2 4 12:25 11

11. SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY 9 2 4 3 10:14 10

12. SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. 9 2 1 6 11:25 7

13. FK Union Strašnice z.s. 9 2 0 7 15:39 6

14. Tělovýchovná jednota PRAGA 9 1 2 6 8:25 5

15. SK Čechie Uhříněves, z.s. 9 1 1 7 7:25 4

16. TJ Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. 9 0 2 7 12:32 2

TJ BŘEZINĚVES

Tvrdě a neustále pracuj, 
pracuj víc než ostatní 
a výsledek se dostaví.
To je jediný recept.“ 

Pavel Nedvěd


