
11. kolo 1. A třídy 
skupina A

SK Ďáblice 1:5 (1:4) TJ Březiněves

Branky: 7. min Fiala 0:1, 13. min Ben-
da 0:2, 25. min Mařík 1:2, 30. min Cej-
nar 1:3, 43. min Benda 1:4 a 93. min 
Nedvídek 1:5, Diváků: 200
Sestava: Píša - Trnka, Střecha, Valtr, Tůma - Macháček, Fiala (79. min Allram), Cej-
nar - Hlavík (75. min Beran), Benda (88. min Nedvídek),  Eremiáš (84. min Palme) 

Celý týden jsem cítil z kluků velkou sílu a odhodlání tento zápas zvládnout. 
Byli koncentrovaní na tréninku a pracovali celý týden na tom, co budeme chtít 
hrát. Do posledního detailu to splnili. První poločas byl balzám na duši fanouš-
ka Břízky. Hráli jsme famózně. Soupeř si s námi absolutně nevěděl rady. Druhý 
poločas jsme chtěli lehce zalézt, nechat soupeře hrát a nadále hrozit z našich 
brejků. Hřiště bohužel nebylo adekvátní takovému utkání a čím více se hrálo, 
tím to bylo horší, takže jsme museli zjednodušit hru vzadu. Vítězství je zcela 
zasloužené a já klukům moc gratuluju, odvedli fantastickou práci.

K našim fanouškům. Je až neuvěřitelné, že se něco takového děje na ama-
térské úrovni. Sám jsem cítil velkou zodpovědnost a chtěl jsem udělat ma-
ximum pro to abychom uspěli. Moc fanouškům děkujeme. Pro mě osobně 
to byl velký zážitek a hrozně bych si přál, aby to takhle vypadalo na každém 
zápase. Trošku se bojím toho, co to udělá s kluky za týden, protože toto bylo 
přeci jen trošku jiné utkání a na takový zápas se nemusí nějak zvlášť mo-
tivovat. Teď to bude zase o dost těžší, pokud se tedy nesejde zase 200 lidí 
a nevytvoří podobnou atmosféru. Co mám zprávy, kluci chtějí dát nějakou 
odměnu právě těm, kteří přijdou na další zápas, jako díky za pochod do Ďáb-
lic, takže třeba se přiblížíme alespoň stovce. O charakteru hráčů a vztazích 
v Březiněvsi. Vidíte sami, že jeden týden hraje v základní sestavě třeba Martin 
Došek, Jirka Allram či Tomáš Palme, kteří byli minulý zápas nejlepší na place. 
Ale z důvodu taktiky jsme se s Truskou domluvili na nějaké sestavě a ty kluci 
i když nenastoupí, tak žijí s týmem, navzájem se podporují a nadále chodí 
trénovat s téměř 100 % účastí. Nebo zraněný Filda Krahulec, který jede s ber-
lemi z Podolí, aby přijel kluky podpořit do Ďáblic. Pro mě osobně je to možná 
víc než vítězství nebo umístění v tabulce. Velmi si těchto věcí vážím a věřím, 
že tomu bude tak nadále, protože to přesně zapadá do celkového prostředí, 
které v Březiněvsi panuje mezi trenéry, vedením a fanoušky. Děkujeme za to 
a SNAD DALŠÍ TÝDEN ZASE VŠICHNI SPOLEČNĚ V SOBOTU OD 10:15.

 Dominik Rodinger, trenér

A-tým
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ŘÍJEN 2018 – II.

FOTBALOVÝ ZPRAVODAJolé BŘÍZKA!!!!!!

Derby SK Ďáblice a TJ Březiněves
V  rámci 11. kola a  místního derby s  Ďáblicemi proběhl fanouškovský 
„Pochod do Ďáblic“ na utkání. Pochodu se zúčastnilo na 30 fanoušku 
a na hřišti nás bylo cca 70 z celkového počtu 200 diváků. Naši fanoušci 
svými hlasivkami pomohli k jednoznačné výhře 5:1.

Tomáš Bezpalec, člen výboru



B-tým 
TJ Březiněves – Sokol Vinoř 3:4.  
Branky: 740. min Nepraš O., 73. min Fujerik, 
85. min, Matoušek. Trenér Ondřej Nepraš
Sestava: Píša, Šimáček (65. min Fujerik), 
Nepraš P., Šabatka, Stýblo, Beran, Fiala, Ferkl, 
Gábriš, Matoušek, Nepraš O.

Březiněves B přivítal na domácí půdě tým TJ 
Sokol Vinoř, který se momentálně nachází 
na  třetím místě tabulky. Prvních 20 minut 
zápasu přišla ledová sprcha v  podobě tří 
branek hostujícího týmu a  béčko prohrá-
valo 0:3. Ve  40. minutě se povedlo snížit 
a  do  šaten se šlo za  stavu 3:1 pro Vinoř. 
V  kabině jsme upravili sestavu a  do  druhé 
půle nastoupili s  obrovským odhodláním 
vyhrát. Díky tomu se nám podařilo bran-

kami v 73. a 85. minutě srovnat stav zápasu 
na 3:3 a sahali jsme po bodu. Bohužel v 88. 
minutě přišla díky nedostatečné důraznosti 
branka hostů a tím upravila konečný výsle-
dek zápasu na 3:4 pro Vinoř. Mohu říct, že 
pokud budeme v dalších zápasech hrát jako 
tento druhý poločas máme šanci na dobré 
výsledky. Na  závěr bych chtěl poděkovat 
trenérovi A  týmu Dominikovi Rodingerovi 
a klukům z A týmu, jednak za to, že funguje 
zapojení hráčů mezi oběma týmy a že kluci 
mají chuť jít si zahrát a pomoct Béčku.

TJ Březiněves - Kyje B 0:2.
Sestava: Píša, Bohdal, Nepraš P., Šabatka, 
Stýblo, Matoušek, Ferkl, Fujerik (41. min Yu-
zepchuk), Gábriš (61. min Zaoral), Beran (78. 
min EL Hajry) Nepraš O. (86. min Pánský) 

Chtěl bych začít poděkováním Martinu Pí-

šovi, který se přijel podívat na zápas a pro-
tože béčku na zápas bez jakékoliv omluvy 
nedorazil brankář, Martin se nabídl, že 
zápas odchytá i  když si všechno vybavení 
musel půjčit od  jednotlivých hráčů. Béčko 
se od  začátku snažilo hrát zodpovědně 
a  na  hráčích bylo vidět, že chtějí z  Kyjí 
odvést body do  tabulky. Bohužel jsme 
v první půli dvakrát nebyli dostatečně dů-
razní ve středu hřiště a soupeř nás potrestal 
dvěma góly. Do druhé půle jsme nastoupili 
s odhodláním výsledek změnit, ale i přesto 
že jsme Kyje už nepustili do  žádné vetší 
šance, neměli jsme klid v  koncovce a  ne-
vypracovali jsme si žádnou velkou šanci 
na vstřelení branky a prohráli na hřišti Kyjí 
0:2. Před námi jsou poslední dva zápasy 
podzimu a věřím, že si z nich odvezeme šest 
bodů a tím se posuneme i výše v tabulce. 

Trenér Ondřej Nepraš
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A-tým
10. kolo 1. A třídy skupina A

TJ Březiněves 2:3 (2:1) SK Viktoria Štěrboholy

Branky: 4. min Cejnar 1:0, 26. min Sarichev 1:1, 30. 
min 2:1 Eremiáš, 72. min Strnad a 77. min Marek 3:2, 
Diváků: 65.
Sestava: Došek - Trnka, Střecha, Valtr, Palme (79. 
min - Macháček, Allram (84. min Tůma), Cejnar - Hla-
vík, Benda (65. min Fiala), Eremiáš 

Zápas rozdělím na  první a  druhý poločas. Prv-
ní poločas byl z  naší strany jeden z  nejlepších 
v  této sezóně. Bohužel jsme neproměnili čtyři 
vyložené šance a díky tomu šli do kabiny o po-
ločase jen za stavu 2:1. Druhý poločas jsme ale 
totálně prospali a  prolajdali. Přizpůsobili jsme 
se hře soupeře, který hrál v chůzi a čekal na svo-
jí největší zbraň a  tím jsou standartní situace. 
Opět jsme z  nich dvakrát inkasovali a  tím pá-
dem jsme prohráli 2:3. Musím to už jako trenér 
vzít na sebe, protože je to opakovaně, tudíž mu-
sím něco změnit. Teď ve mně ale převládá pocit, 
že jsme i tak měli zápas jasně rozhodnout v prv-
ním poločase, kdy soupeř nestíhal naše křídelní 
akce a samostatné úniky na branku. Co se týče 
střídání Máry Bendy, tak jsem ho chtěl pošetřit 
na  „vrchol“ podzimu, který bude příští týden 
derby v Ďáblicích. Mára měl v týdnu zdravotní 
problémy, z toho důvodu jsem nechtěl riskovat. 
Je to pro mě útočník číslo 1 a budeme ho příští 
týden potřebovat na 100 %. My, co jsme v Břízce 
noví, z domácích kluků cítíme, že půjde o velmi 
prestižní zápas a  je k  němu potřeba přistoupit 
o 200 % lépe než k dnešnímu druhému poločasu.

 Dominik Rodinger, trenér

Co se týče brankářského 
obsazení, tak si Břízka 
nemůže stěžovat. Martin 
Píša se 100 % uzdravil a 
po třetím kole ukázal, že je 

na něj spolehnutí kdykoliv je potřeba. Po zápase 
s Trójou se zase do branky vrátil Martin Došek, 
který několikrát ukázal, že se i o něj může tým 
opřít, a tak jsme ho trošku vyzpovídali.

Martine, prošel si v  mládeži například Spar-
tou či Bohemkou, představ se nám troško jako 
nováček v dresu Břízky. 
Má fotbalová kariéra začala v Hostivaři a později 
pokračovala v  Meteoru Praha, kdy jsem po  mé 
jedné z  nejlepších sezón odešel do  Sparty. 
Ve Spartě jsem strávil 2 krásné roky, které mi mno-
hé daly, bohužel zde byla obrovská konkurence 
a tak jsem putoval do Bohemky, kde jsem prošel 
juniorskou ligou až přes pár tréninků s A-týmem.

Trenér po  vás chce nové věci, hodí se ti tvé 
mládežnické zkušenosti z těchto klubů, nebo 
jsou to pro tebe taky novinky a které jsou pro 
tebe „nejtěžší“?
Tréninkové návyky našeho trenéra jsou mi 
blízké, podobně jsme pracovali ve  Spartě 
i v Bohemce, což značí že to zde jde správným 
směrem a tím i fotbalovost v našem týmu.

S jakými ambicemi, či očekáváním jsi do Bříz-
ky přišel? 
Do Břízky jsem přišel po oslovení trenéra Rodin-
gera, i  když jsem v  podstatě nevěděl do  čeho 

jdu, tak jsem si cíl stanovil jasně odchytat co 
nejvíce dobrých zápasů a pomoci Břízce do pře-
boru, protože by si to zde lidé okolo zasloužili.

Ještě k té aklimatizaci, jak se ti spolupracuje 
s dlouholetou jedničkou a dá se říct i legendou 
Břízky Martinem Píšou?
S Pišákem si rozumíme, i když je mezi námi ur-
čitý věkový rozdíl, vždy se na tréninku zasměje-
me a nějaká nezdravá konkurence jde stranou, 
naopak se snažíme si pomáhat.

V posledním zápase jsme remízovali na půdě 
Pragovky, jak jsi viděl zápas z  branky a  co 
čekáš od zápasu se Stodůlkami? 
Papírově pro nás je bod s Pragovkou ztrátou, ale 
zápas byl větší boj, než kdo čekal. Soupeře jsme 
pustili do hry svou nepřesností a chybami. Když 
se nám nedařilo, stěžovali jsme si na  rozhod-
čího, místo toho, abychom se soustředili sami 
na sebe a vyválčili 3 body. To se však přes velkou 
snahu nepovedlo a nám tak nezbývá nic jiného 
než teď urvat tři body se Stodůlkami!

Máte za  sebou devět kol. Jak jsi spokojený 
s aklimatizací a se svými výkony? 
Co se týče mé aklimatizace, tak bych usoudil, že 
dopadla dobře. V týmu je super parta a panuje 
zde skvělá nálada, která panuje po  naší šňůře 
bez prohry. Ze začátku byla naše hra trochu 
hektická, ale řekl bych, že si vše sedá a my teď 
pracujeme jako tým.

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

Rozhovor s Martinem Doškem



FK Dukla Jižní Město z.s. – TJ Březiněves 7:7 
Branky: Šebek, Veselý, Sabadosh, Somsedík, 
Ceral, Mojžišík 2x
V  sobotu 6.10.2018 zavítali naši borci na  Jižní 
město vyzvat místní Duklu. Možná byl pro ně 
začátek zápasu 10:45 moc časný, kluci první čtvr-
tinu prospali a zakončili výsledkem 3:1. Střelcem 
prvního gólu se stal Kryštof Šebek. Ve druhé tře-
tině se přidal Kuba Veselý a poločasový stav byl 
4:2. Poté ve  třetí třetině došlo až k  zázračnému 
obratu. Kluci začali hrát hezký kombinační fotbal 
a více se prosazovali ve středu hřiště. Střelecky se 
postupně zapsali Yuriy Sabadosh, Štěpán Som-
sedík, Jakub Ceral a  2x Jakub Mojžišík. Náskok 
soupeřů se postupně snižoval a  za  bouřlivé 
podpory fanoušků-rodičů se našim borcům po-

dařilo vyrovnat. Dvě minuty před koncem utkání 
dokonce drželi vedení 6:7. Soupeřům se ale těsně 
před koncem podařilo vstřelit vyrovnávací gól. 
Přesto byl tento dramatický zápas velmi zdařilý 

a diváci museli být spokojení. Ze svého pohledu 
oceňuji především to, že kluci zápas nevzdali 
a  svojí bojovností a  nasazením dokázali zápas 
dovést téměř do vítězného konce.

Jan Šebek

TJ Březiněves – TJ Slovan Bohnice z.s. 9:7 
Branky: Špírek, Klicpera, Procházka, Ceral 2x, 
Sabadosh 2x, Mojžišík 2x 

Eugen Link Football Academy s.r.o. 
– TJ Březiněves 32:2 
Branky: Macháček 4x, Špírek 5x, Mojžišík 6x, 
Sabadosh, Ceral 3x, Klicpera, Šebek 10x, Som-
sedík 2x

Ján Mitaľ, trenér

6. kolo Březiněves – Meteor 4:5 
Branky: 3x Trousil, Gilmore.
V  6. kole nás čekal na  domácím hřišti velmi 
silný soupeř z  čela tabulky. Naši kluci do  zá-
pasu vstoupili velmi nervózně a na naší hře to 
bylo velmi znát. Soupeř nás ve všech směrech 
přehrával a zaslouženě šel v poločase do kabin 
s vedením 1:4. O pauze jsme se snažili naše klu-
ky nabudit, ať hrají svůj fotbal a nehledí na vý-
sledek. Do druhého poločasu nastoupilo naše 
mužstvo jako polité živou vodou a soupeř se 
nestačil divit. Za 11. minut ve druhé půli bylo 
srovnáno na  4:4. Štěstí se nakonec přiklonilo 
k soupeři a ten pár minut před koncem vstřelil 
vítěznou branku. Tentokrát nás ztráta bodů 
tolik nebolí a  zejména výkon ve  druhé půlce 
zápasu je příslibem do dalších utkání. Dokon-
ce i  trenér hostujícího týmu naše kluky velmi 
chválil za předvedený výkon.

7. kolo Bohnice – Březiněves 2:3 
Branky: Trousil, Janoušek, Rozenkrans.

V  7. kole náš tým zavítal do  sousedních 
Bohnic. Zde jsou zápasy vždy velmi vyheco-
vané, a to se potvrdilo i v tomto kole. Bohužel 
hrací plocha byla ve velmi špatném stavu (vel-
ké nerovnosti a vysoká tráva). Do zápasu jsme 
vstoupili ve velmi vlažném tempu a nedařilo se 
prakticky nic. V podstatě celý první poločas si 
naši kluci nedokázali poradit s terénem. Domá-
cí tým moc fotbalovosti nepředvedl a  pouze 
nakopával dlouhé balóny směrem k naší bran-
ce a bohužel toto stačilo. První poločas skončil 
pro nás nepříznivě 2:1. O  pauze jsme si pár 
věcí vyříkali a  do  druhého poločasu vstoupili 
s  ofenzivnější taktikou. Kluci začali hrát kom-
binační hru a  najednou svého soupeře lehce 
přehrávali. Výsledek jsme nakonec otočili v náš 
prospěch a z Bohnic si vezeme výhru 3:2. Dnes 
to nebyl úplně optimální výkon z naší strany, 
ale i takové zápasy prostě jsou. Bohužel tento 
zápas má i  své negativum, a  to chování tre-
néra domácího týmu. Ve  druhé půlce zápasu 
na naše hráče vulgárně pokřikoval a vše koru-
noval po závěrečném hvizdu rozhodčího, kdy 
odmítl našim klukům a trenérům podat ruku. 

Petr Petrášek, trenér
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Starší přípravka 2009

Starší žáci

MINI 2012/13
Máme krásný sportovní čtrnáctidenní cyklus, kdy 
naše fotbalová elita odehrála dva turnaje MINI 
Capu a naše fotbalová naděje nakousla svůj prv-
ní turnaj v Posouvačce. V MINI Capu naše pětice 
bez střídání obsadila páté místo, což znamenalo 
sestup o skupinu níže. Tato skupina nám ukázala, 
že bez střídání nejsme schopni v turnaji konkuro-
vat více početným skupinám soupeřů. Po sestu-
pu do nižší kategorie se v dalším turnaji ukázala 

Neligové výběry a skvělá 
reprezentace klubu
Opět máme tu čest mít zástupce ve výběru Prahy 
v neligové kategorii U11 (r. 2008) a U10 (r. 2009). 
Z TJ Březiněves reprezentovali modrý tým v kate-
gorii U11 Adam Korejs a Jan Štefaňák a v kategorii 
U10 Kryštof Šebek. Trenérem obou výběrů byl Ján 
Mitaľ, který již v  loňském roce oba výběry vedl. 
Turnaje se odehrály 18. a  23.10. 2018 v  Horních 
Měcholupech. Pražský fotbalový svaz tuto akci 
pořádá již druhým rokem.

Z p r a v o d a j  f o t b a l o v é h o  k l u b u  TJ  B ř e z i n ě v e s  |  Ř Í J E N  2 0 1 8  –  I I .

naše síla a ve stejném počtu jsme nakonec skon-
čili na prvním místě a v jednotlivcích se naše fot-
balová naděje Jára Janiš umístil opět na prvním 
místě v  tabulce střelců. Tento úspěch nezastínil 
naše první vystoupení fotbalové školičky v turna-
ji Posouvačky. Musím se přiznat, že to byl úžas-
ný trenérský zážitek. První fotbalové zkušenosti 
a  nadšení nováčků, to bylo nepopsatelné. Jen 
tak dál a těším se na další. A za skvělou organi-
zaci turnaje bych chtěl poděkovat trenérovi Janu 
Šimkovi.

Pavel Černý, trenér
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Děkujeme všem partnerům, přispěvatelům a sponzorům za finanční i nefinanční příspěvky pro chod TJ Březiněves. 
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TJ BŘEZINĚVES

Mužstvo Z V R P S B
1. Sokol Kolovraty 11 8 3 0 52:10 27
2. Fotbalový klub Újezd nad Lesy 11 8 1 2 32:7 25
3. SK Ďáblice z.s. 11 7 2 2 34:13 23
4. Tělovýchovná jednota Březiněves 11 7 1 3 39:23 22
5. FC TEMPO PRAHA, z.s. B 11 7 1 3 28:27 22
6. Tělocvičná jednota Sokol Troja 11 6 2 3 42:25 20
7. FC Háje Jižní Město, z.s. 11 6 2 3 25:25 20
8. SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY 11 4 4 3 15:16 16
9. Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 11 5 1 5 19:25 16

10. SK Slovan Kunratice z.s. 11 4 1 6 30:26 13
11. Spartak Hrdlořezy, z.s. 11 3 2 6 13:30 11
12. Tělovýchovná jednota PRAGA 11 2 3 6 11:27 9
13. FK Union Strašnice z.s. 11 3 0 8 17:47 9
14. SK Čechie Uhříněves, z.s. 11 2 2 7 8:25 8
15. SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. 11 2 1 8 12:28 7
16. TJ Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. 11 0 2 9 12:35 2

V  minulém kole jste ode-
hráli velmi vyrovnané 
utkání proti týmu z druhé-
ho místa naší tabulky. Co 
říkáš na průběh zápasu?

Myslím si, ačkoliv jsme prohráli, že zápas byl velice 
vydařený. Začátek byl sice trochu slabší, nejspíše 
z  důvodu respektu k  soupeři, ale to se po  našem 
prvním vstřeleném gólu rapidně změnilo. Jsem rád 
za to, že kluci neztratili chuť ke hře po nezdařilém 
poločase a do zápasu dali vše.

Po  první půlce tohoto zápasu to vypadalo 
na  pěkný debakl. Do  druhé půle jste však na-
stoupili jako vyměnění, co se stalo?

O pauze jsme si s trenéry řekli něco ke hře a do 2. 
poločasu nastoupili s  čistou hlavou, jako za  stavu 
0:0. Ono se to vydařilo, po chvilce jsme vstřelili gól 
na  skóre 4:2, zjistili jsme, že na  našeho soupeře 
máme, a dokonce ho můžeme porazit. Vyhecovali 
jsme se a vydali ze sebe to nejlepší.

Již jeden soutěžní rok máš odehraný na  celé 
hřiště a  zatím to vypadá, že své zkušenosti 
dokážeš prokázat v zápasech v sezóně letošní. 
Patříš k tahounům našeho týmu, jak se ti hraje 
se spoluhráči mnohdy o rok mladšími?
Je to určitě velký skok, v minulé sezóně v mladším 
dorostu jsem hrál vlastně s kluky třeba až o 3 roky 
staršími a  na  o  dost vyšší fotbalové úrovni než já. 

Hodně mi to dalo a myslím, že zlepšení bylo znatel-
né. Ze začátku se mi s novými spoluhráči hrálo ob-
tížněji, jelikož to bylo úplně něco jiného, než na co 
jsem byl doposud zvyklý s mladším dorostem. Ale 
nyní jsem naprosto spokojený se spoluhráči a  rád 
budu přispívat do zápasu i nadále.

V zápase s Meteorem jsi vstřelil svůj první hat-
trik, jak to vnímáš?
Zpětně jsem rád za  dosažení takového menšího 
mezníku v  mých fotbalových cílech, ale v  zápase 
jsem to určitě nevnímal jako hattrick, spíše jako co 
gól, to větší morálka pro tým a v důsledku toho lepší 
hra. Určitě jsem mohl proměnit i více svých šancí, 
třeba by zápas dopadl jinak, kdo ví.

Rozhovor s Lukášem Trousilem

FC Zličín -  TJ Březiněves 3:3 
Sestava: Kamiš - Kremlík, Lövenhöfer, Fiala, Hromas, Bezpalec, Cha-
loupka, Durňák, Přichystal, Kvapil, Fujerik, Truska, Němec. 
Branky: Němec, Fujerik, Durňák
Ve  čtvrtek 11.10.2018 sehráli Gentlemani další zápas, tentokrát na  hřišti 
na Zličíně. Začátek se nesl ve znamení tlaku našeho týmu, první gól však 
vstřelil domácí tým. Vyrovnání jsme se dočkali po rohovém kopu z nohy Jury 
Němce. Domácí tým pak vytvářel tlak, avšak pevná a skvěle organizovaná 
obrana Gentlemanů odolala. Vzápětí z ojedinělého protiútoku vstřelil gól 
Martin Fujerik. Tím skončil první poločas. Na začátku druhého pak náš tým 
hned po 5 minutách inkasoval gól z rohového kopu a bylo srovnáno. Naštěstí 
máme Mílu Durňáka, který dostal naše mužstvo znovu do vedení 3:2. To jsme 
ale bohužel opět neudrželi a po chaosu na naší polovině vyrovnal soupeř 
na konečných 3:3. 

Jan Šebek, vedoucí týmu.

Gentlemani

TJ Březiněves – SK Hostivař 3:0. 

Z důvodu nedostavení se mužstva hostů k zápasu v sobotu 20. 10. 2018, 
jsme zápas vyhráli kontumačně. Tři body do tabulky dobrý, ale měli jsme 
chuť si to uhrát na hřišti. Tak jsme si místo toho dali tréninkový fotbálek 
mezi sebou.

Rozhovor:
Daniel Reiner (Rajny)
a Kryštof Šebek (Šéba)

Co byste řekli o vašem týmu?
Dan: Hraji zde 5 let a moc se mi 
tu líbí. Je to spolehlivý tým.
Kryštof: To je pravda. A taky 
máme dobrou partu.

Jaké je vaše největší fotbalové 
přání?
Dan: Zahrát si za Slávii nebo 
Manchester United.
Kryštof: Zahrát si za Liverpool.

Vás oblíbený hráč a tým?
Dan: Dybala, Juventus a Slávia.
Kryštof: Salah, Liverpool, Sparta.Kryštof Šebek

Daniel Reiner




