
12. kolo 1. A třídy skupina A

TJ Březiněves 6:0 (3:0) Spartak Hrdlořezy

Branky: 55. min Benda 1:0, 29. min Valtr 3:0, 32. 
min Allram 3:0, 46. min Benda 4:0, 60. min Eremi-
áš 5:0 a 88. min Eremiáš 6:0, Diváků: 40.
Sestava: Došek - Trnka (45. min Hromas), Střecha, 
Valtr (67. min Nedvídek), Palme - Macháček, Fiala 
(67. min Cejnar), Allram - Hlavík (62. min Beran), 
Benda (62. min Gábriš) Eremiáš. 

Šli jsme do  zápasu s  množstvím šrámů z  derby 
utkání v Ďáblicích. Potřebovali jsme tedy dnešní 
zápas co nejdříve rozhodnout, abychom mohli 
v  klidu prostřídat a  dát prostor dalším hráčům. 

Povedlo se, protože po první půli bylo už takřka 
rozhodnuto. Jsem velice rád, že se střelecky pro-
sadil například Jirka Allram, který na to čekal už 
dlouho a za své výkony si to zasloužil.
Sedmdesát minut hry jsme hráli velmi dobře. 
V prvním poločase, proti soupeři, který přijel v ne-
tradičním rozestavění na tuto soutěž 3:5:2, jsme 
si dokázali vypracovat dostatek možností a krás-
ných akcí. Druhý poločas už byl hodně ovlivněn 
střídáním, protože jsme tam dali prakticky bě-
hem pěti minut čtyři nové hráče a ty se do zápasu 
museli dostat. Posledních deset minut bylo z naší 
strany opět výborných, napadali jsme, byli jsme 
všude dřív, a  tak to má vypadat. Klukům děkuji 
za skvělý výsledek a fanouškům za podporu. 
Příští týden jedeme na  hřiště suveréna soutěže 
do Kolovrat. Jejich tým se skládá 90 % z hráčů bý-
valých Horních Měcholup, které skončili minulý 
rok na  4. místě tabulky Pražského přeboru. Pro 

nás velice zajímává konfrontace, ale s naší formou 
nemáme jiný cíl, než si odvézt všechny tři body.

 
13. kolo 1. A třídy skupina A

Sokol Kolovraty 3:2 ( 2:1 ) TJ Březiněves

Branky: 6. min Macháček 0:1, 42. min Bohm 1:1, 
45. min Votřel 2:1, 48. min Eremiáš 2:2 a 66. min 
Vejr 3:2, Diváků: 80.
Sestava: Píša - Trnka, Střecha, Valtr, Hromas 
(88. min Palme) - Macháček, Allram (72. min Fiala), 
Cejnar - Eremiáš, Benda (74. min Gábriš), Hlavík.
 
Začali jsme fantasticky. Domácí jsme zaskočili 
našim rychlým přechodem do  útoku, ze které-
ho vznikla i  první branka Machyho, který pře-
kvapil nejen brankáře hostů, ale asi i  sám sebe. 

A-tým

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  T J  B ř e z i n ě v e s
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LISTOPAD 2018 – I.

FOTBALOVÝ ZPRAVODAJolé BŘÍZKA!!!!!!

Pokračování na straně 2 

Domino, máme za  se-
bou vítězství v  derby 
5:1. Počítal jsi s  tak 
„hladkým“ vítězstvím? 
Rozhodně nepočítal. 
Ďáblice měli sérii do-
mácích výher a  skóre 

18:0. První půle byla ale až překvapivě jen v naší 
režii, soupeř se skoro k ničemu nedostal kromě 
jednoho gólu z naší chyby. Myslím, že jsme to 
velice dobře zmákli.

Minulé dva zápasy jsi začínal z  lavičky. Tušil 
jsi, že bys mohl nastoupit od začátku a kdy ses 
dozvěděl, že budeš hrát? 
Doufal jsem, že budu hrát od začátku, protože 
i pro mě to je, byl i vždycky bude dost emotivní 
zápas. Dozvěděl jsem se to den před zápasem, 
tak jsem se na to i připravil.

První branku jsi sám dal a na druhou asistoval. 
Jsi spokojený se svým výkonem a myslíš, že jsi 
trenéra přesvědčil, abys hrál v dalším zápase 
od první minuty? 
Se svým výkonem v první půli spokojený jsem, 
samozřejmě i  s  gólem, kterým jsem otevřel 
skóre. Ve  druhém poločase už to z  mé strany 
takový výkon nebyl. První poločas jsem ale snad 
trenérovi ukázal, že si zasloužím místo v základní 
sestavě pro příští domácí utkání, které musíme 
zvládnout za tři body. Musím na sobě ještě víc 
pracovat, mám problémy směrem dozadu, které 
se mnou trenér dost často řeší.

Co říkáš na  celkovou atmosféru, která derby 
určitě značně ovlivnila? 
Atmosféra byla fantastická, naši fanoušci vy-
tvořili nezapomenutelnou kulisu a  my jsme se 
jim za to odvděčili třemi body a „bůrem“ v sou-

peřově brance. Společně jsme si to po  zápase 
náramně užili.

Od léta se toho v Břízce hodně změnilo, ať už 
herní či noví hráči v  kabině. Jak ty se na  tyto 
změny díváš a co je pro tebe největší změna?
Jsem za  ně rád. Na  každém tréninku je nás 
vždycky minimálně 12 nebo 14 plus brankáři, 
i když jsou teď dva tři kluci dlouhodobě mimo 
hru. Ne jak minulou sezonu, kdy jsme se sotva 
scházeli. Noví spoluhráči jsou fajn kluci a v týmu 
panuje zdravá konkurence, což se odráží i v zá-
pasech, kdy jednou hraje jeden a podruhé jiný. 
Největší změna je pro mě hlavně to, že nehraju 
vždy od začátku, jak jsem byl zvyklý. Musím víc 
makat, abych v tom základu zůstal.
 

Díky za rozhovor
Dominik Rodinger, trenér 

Rozhovor s Dominikem Fialou



B-tým 
TJ Březiněves – AFK Union Žižkov 5:5 

Branky: 19. min Matoušek, 41. min Fiala, 49. 
min Gabrise, 68. min Yuzepchuk, 86. min El 
Hajry.
Sestava: Stýblo, Bohdal, Nepraš P., Šabatka, 
Kořínek (32. min červená karta), Šimáček, 
Gabrise, Fiala, Ferkl, Nepraš O.(83. min El 
Hajry), Matoušek (46. min. Yuzepchuk)

Dnes béčko nastoupilo k důležitému domá-
cím utkání proti AFK Union Žižkov. Divácky 
velmi zajímavé utkání mělo velmi atraktivní 
průběh. V první půli se skóre zápasu neustá-
le přelévalo z  jedné strany na  druhou, a  to 
i  přes vyloučení domácího hráče Kořínka 
v 32. minutě za obranný faul. Po nešťastném 
gólů v 43. minutě jsme šli do kabin za stavu 
3:2 pro hosty. I ve hře v oslabení jsme se vy-
burcovali k tlaku na hostující branku a po gó-
lech Gabrise a Yozepchuka jsme v 68. minutě 
vedli 4:3. Ke  konci zápasu nám vzhledem 

k  početnímu oslabení začali docházet síly 
a  toho využili hosté a  zápas otočili ve  svůj 
prospěch a vedli 5:4 pár minut před koncem. 
Vyšlo nám však střídání, kdy El Hajry v  86. 
minutě po  standartní situaci uzavřel skóre 
zápasu na 5:5. I přes početní nevýhodu jsme 
se nevzdali a bojovali do posledních minut, 
díky čemuž máme ze zápasu důležitý bod.

Sokol Řepy – TJ Březiněves 2:1

Ondřej Nepraš, trenér
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Dokončení ze strany 1
A-tým

Bruslení s Břízkou v Neratovicích
Všechny své členy a příznivce zveme na VI. a VII. ročník bruslení s Břízkou na hokejovém stadionu 
HC Buldoci v Neratovicích. Vstup je zdarma. Termín je vždy v neděli od 15.15 do 17.15, a to 25. 11. 
a 16. 12. 2018. V jednání máme další dva termíny, leden a únor, o kterých Vás budeme informovat. 

Tomáš Bezpalec, člen výboru.

Mikulášská 2018 

Ve středu 5.12.2018 od 17h Vás srdečně zveme na 
Mikulášskou s Břízkou. Ve sportovním areálu MČ, 
na umělé trávě, proběhne tato každoroční akce 
za účasti Krampus čertů.

Do patnácté minuty jsme byli jasně lepší a soupeř 
měl s  námi velké problémy. Měli jsem další dvě 
šance, které měli skončit gólem. Domácí je přežili, 
podržel je brankář a díky tomu se začali dostávat 
do hry. Vše nakopávali na Bohma na hrot útoku, 
který uhrál 90 % míčů, anebo my nesbírali odraže-
né míče. Přibývaly tím pádem standartní situace 
a rohy na které domácí čekali, protože z deseti je-
jich hráčů má osm více jak 190 cm. Bohužel jsme 

inkasovali do půle dvě branky. První jsme nepo-
kryli hlavičkujícího hráče mezi našimi stopery 
a druhý z rohu, kdy jsme nedokázali odklidit míč 
mimo naše území. Druhý poločas jsme zase začali 
skvěle, kdy po krásné přihrávce Cejnyho skóroval 
Robin „Robinho“ Eremiáš. Zlom přišel cca v  60. 
min, kdy jsme měli 100 % gólovou šanci, kterou 
nám zneškodnil brankář domácích a  my za  tři 
minuty dostali opět z odraženého míče po stan-
dartní situaci gól na 3:2. Na hřišti stoupala nervo-
zita, padali karty a oba týmy hrály na hranici mož-
ností. V  80. min jsme přežili loženku domácích 

a  v  88. min resp. 89. min jsme měli na  kopačce 
dvě 100% šance, ale bohužel jsme z nich netrefili 
branku. Za mě to dneska byla reklama na fotbal 
se vším všudy. Oba týmy chtěly vyhrát, proto bylo 
na hřišti tolik nervozity, soubojů, agresivity a tou-
hy zlomit zápas na  svou stranu. Před klukama 
smekám klobouk, odmakali to tak, jak jsem si přál 
a  dle mého názoru jsme si nezasloužili prohrát.  
Kolovratům gratuluji k vítězství a jejich dosavadní 
sérii bez prohraného zápasu.

 Dominik Rodinger, trenér

V  posledním zápase 
jsme vyhráli vysoko 6:0 
a  navíc jsi se střelecky 
prosadil. Bylo vidět, že 

z toho všichni měli radost. Cítil jsi to stejně? 
Musím říct, že jsou častěji Vánoce, než že dám 
gól. Čím jsem starší, tím je mezi góly prodleva 
delší. Radost kluků byla vidět a člověka to potě-
ší. Ale také to bylo o tom, že tomu spíš nevěřili.

Jak hodnotíš dosavadní sezónu a tvojí zápaso-
vou vytíženost? 
Sezóna je až na  špatný začátek rozjetá parád-

ně, tréninky jsou ve  velkém tempu a  nechybí 
na nich legrace. Chodí dost lidí a je vidět, že je to 
baví. Proto to děláme. Co se týká mé vytíženosti, 
tak si nemohu moc stěžovat. Při té kvalitě kluků, 
kterou teď v týmu máme není na místě být na-
štvaný. Samozřejmě každý by chtěl hrát pořád, 
ale to nejde. Je nás v kádru hodně a všichni by si 
měli přát, to dělá tým týmem.

V sobotu jedeme na horkou půdu do Kolovrat. 
Domácí ještě neprohráli. Jak ty vidíš následu-
jící utkání? 
Bude to ohromně těžký zápas. Myslím si, že 

společně s Ďáblicemi vrchol podzimu. Kolovraty 
budou zkušené mužstvo, moc gólů nepadne. 
Ale já věřím, že Robin „Messi“ zase něco předve-
de a my 1:0 vyhrajeme.

Do  konce sezony zbývají už jen tři kola. S  ja-
kým bodovým ziskem bys byl spokojený?
S devíti body. Dotáhli bychom se na čelo tabulky 
a těšili se na zimní přípravu. I když vím, že tento 
plán je hodně těžký, ale týmu věřím.
 

Díky za rozhovor
Dominik Rodinger, trenér 

Rozhovor s Jiřím Allramem



Listopad jsme otevřeli atraktivním domácím mis-
trovským utkáním proti dívkám AC Sparta Praha. 
Začátek zápasu byl velmi vyrovnaný a dlouho se 
hrálo bez gólů. Jako první skórovaly Sparťanky, 
ale velmi rychle jsme dokázali odpovědět. Až 
do  závěrečné čtvrtiny to vypadalo na  vyrovna-
nou partii, na  konci se ale sparťanským dívkám 
podařilo proměnit své šance a z Břízky si odvezly 

vítězství 6:3. Naši kluci odehráli slušné utkání, 
trápí nás ale proměňování šancí a  také slabší 
důraz. Chtěli bychom u  našich hráčů vidět větší 
bojovnost a chuť porvat se o vítězství. V listopadu 
nás čekají ještě dva mistráky a 17.11. se v Edenu 
zúčastníme turnaje partnerských klubů SK Slavia 
Praha. Nebudeme odpočívat ani v  zimě, hned 
v  neděli 25.11. startuje Zimní liga Loko Vltavín 
za účasti 8 výborných týmů, takže do února bu-
deme mít každý víkend o zábavu postaráno. 

Ján Mitaľ, trenér

Mladší přípravka odehrála během posledních 
čtrnácti dnů čtyři mistrovská utkání, kdy tři byly 
velice vyrovnané, akorát s pražskými Bohemians 
nás doma soupeř přehrál. Nutno podotknout, že 
toto utkání se odehrálo za velmi nepříjemného 
počasí při neustálém dešti a ve velkém chladu, 
kdy se soupeř s těmito podmínkami vypořádal 
podstatně lépe. Ostatní utkání byla vždy o dva/
tři góly, ať už v náš prospěch nebo ve prospěch 
soupeře. Tato utkání mají pro nás, ale i pro sou-
peře, největší přínos. Hra je vyrovnaná, má náboj 
a  pochopitelným kořením je gólová přestřelka 
do poslední minuty zápasu. Čekají nás poslední 
dvě kola se závěrečným partnerským turnajem 
pořádaným Slavii Praha. Postupně si zvykáme 

i  na  přechod zimního tréninkového cyklu, kdy 
starší kategorie (2010) se připravuje dvakrát týd-
ně na umělé trávě a jednou týdně v tělocvičně, 
která je zaměřená především na  všeobecnou 
koordinaci a  doplňkové sporty, zejména v  po-
době florbalu. Mladší kategorie se připravuje 
dvakrát týdně, jednou na umělé trávě a jednou 
v tělocvičně, po vzoru starších. Přestože je měsíc 
do tradiční mikulášské na umělce, tak již po zku-
šenostech zejména z  loňska, se už o ní většina 
hráčů začíná bavit a  hrdinsky se připravovat. 
Silné řeči se potom některým statečným při 
akci samé promění v slzičky, které se však nikdy 
nemají dlouhého trvání. 

Tomáš Melichar, trenér
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Starší přípravka 2008

Mladší přípravka 2010–12
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AFK Slavoj Podolí Praha – TJ Březiněves 6:7 
Branky: Veselý 2x, Šebek 2x, Čermák, Somsedík, 
Mojžišík
V sobotu 27. 10. zavítali naši borci z kategorie 
2009 na  hřiště Slavoje Podolí. Zápas to byl 
strhující a  napínavý. Po  pomalejším začátku 
naši kluci prohráli první čtvrtinu 3:1. Ve druhé 
se hra vyrovnala a  poločasový výsledek byl 
5:4 pro domácí tým. Na  začátku třetí čtvrtiny 
se kluci nadechli k velkému výkonu a čtvrtinu 
ovládli se skóre 3:0. V poslední čtvrtině to bylo 
velké drama, naši kluci inkasovali jen jednou 
a udrželi vítězství 6:7. Po zápase za námi přišli 
trenér i  rodiče soupeřů s komentářem, že tak 
vyrovnaný a pěkný fotbal dlouho neviděli.

TJ Březiněves – SK HAMR, z.s.  15:8 
Branky: Špírek 3x, Morgunov 2x, Šebek 2x, 
Somsedík 2x, Macháček 2x, Ceral 2x, Veselý, 
Mojžišík
V  sobotu 3. 11. kluci sehráli poslední ligový 
zápas tohoto podzimu. Výsledek byl dlouho 
vyrovnaný, naši kluci však svým nasazením 
soupeře udolali, zejména v  druhé polovině 
a  zvítězili. Předvedli několik pěkných kombi-
nací a kliček. Letos už je čeká jen turnaj na Sla-
vii a pak zimní příprava. 

Jan Šebek 

A.F.K. Slivenec - TJ Březiněves 3:3 (1:2) 
Do  vzdálené Slivence jsme cestovali v  sobotu 
dopoledne. Počasí dávalo znát, že se zima už 
pomalu přibližuje. Zápas byl vyrovnaný na hřiš-
ti. Na lavičce byli v přesile domácí. V první části 
„naši“ kluci soupeře přehrávali, jen chybělo pro-
měnit více gólových střel. Ke konci se ale začal 
poměr sil měnit. Ve druhé vše začalo gradovat, 
když Náš gólman slyšel zvuk tyče, mělo to být 
varování, ale naopak gól jsme přidali mi. Domá-

cí ale nepolevili a  fanoušci je dohnali k  vyrov-
nání. Ke konci mohlo být ještě hůř, ale penalta 
naštěstí jen lízla břevno. Remíza byla pro oba 
týmy zasloužená

TJ Březiněves - TJ Sokol Lochkov 1:6 (0:0) 
Poslední domácí utkání mělo dvě tváře, což 
ukazuje i  výsledek jednotlivých poločasů. 
V  tom prvním by domácí probrala snad jen 
studená sprcha, ale ta se z nebe nesnesla. Tak 
přišla o přestávce v kabině. A najednou to šlo. 
Chyb v obraně minimum, kombinace i šance 
byly! Snížit se sice už nepodařilo, ale příslib 

zlepšení do  závěrečného zápasu s  prvním 
týmem tabulky tam rozhodně je vidět.

Martin Janyš, trenér

Starší přípravka 2009

Mladší žáci

MINI 2012–13
V sobotu 3. 11. 2018 jsme se po obědě zúčastnili poslední 
série zápasů na turnaji MINI Cup. S jedním hráčem na stří-
dání jsme odehráli 5 zápasů (2 výhry, 2 remízy a 1 těsná 
prohra). Škoda jen těch posledních dvou zápasů. Nevadí, 
protože nakonec v silnější skupině jsme obsadili 3. místo 
a po penaltovém rozstřelu Jára Janiš opět obhájil turnajo-
vého krále střelců. Velká pochvala všem za podporu. 

Pavel Černý, trenér



Proč jsi začal hrát fotbal?
Když jsem byl mladší, stále 
jsem někoho přemlouval, 
aby si se mnou šel kopat. 
Většinou se smiloval pou-

ze děda, který mě však nechával vyhrát. Myslel 
jsem si, že jsem fotbalový mistr světa, dokud mě 
mamka neodvezla na první fotbalový trénink. 

Kolik let ti bylo, když jsi s fotbalem začal a jaké 
byly tvé začátky?
Bylo mi 5 let a začátky byly docela těžké. Chvíli 
mi trvalo, než mi vysvětlili, že se nekope na brá-
nu, která je nejblíže a je zrovna volná.  Když jsem 
to však pochopil, došlo mi, že to nebude asi tak 
jednoduché jako s dědou.

Pamatuješ si něco ze svého prvního zápasu?
Svůj první zápas jsem hrál až o dva roky později 
po  přestupu do  Březiněvsi. Já sám si toho moc 
nepamatuju, ale z mamky vyprávění vím, že jsem 
neustále chtěl být v bráně, protože jsem si myslel, 

že tam se nejlépe schovám a  nebudu moci nic 
pokazit. Poté, co jsem dostal asi 6 gólů, jsem 
v půlce zápasu, když se ještě stále hrálo, odhodil 
rukavice a  utíkal pryč z  hřiště. V  tomto zápase 
jsem pochopil, že brána pro mě nebude to pravé.

A jak to vypadá teď?
Tréninky mám třikrát týdně a o víkendech zápasy. 
Nejvíce mě baví útok, ale když musím do obrany, 
nevadí mi to. Jelikož jsem si za minulý klub neza-
hrál, užívám si každý zápas, kdy můžu hrát.

Jaké jsou tvé pocity, když vyhrajete?
Je to super, mám vždycky velkou radost, hlavně 
když dám nějaký gól i já.

Jsi rád, že jsi si jako sport vybral právě fotbal?
Ano, určitě jsem rád, protože mě baví si kopat 
i  mimo tréninky a  zápasy. Na  každý trénink se 
moc těším. Jsme s klukama prima parta.

Děkuji za rozhovor
Kateřina Nájemníková

Rozhovor s Kubou Mojžišíkem 

TJ Březiněves - ABC Braník fotbal 1:8 (1:1)  
Branky: Jura Němec
V  neděli 28. 10. (na  státní svátek) sehráli 
Gentlemani svůj poslední letošní zápas. 
Do  zápasu vstoupili excelentně. Už v  19. 
minutě vstřelil Jura Němec za  domácí tým 
první (a  jak se později ukázalo i  poslední) 
gól. Odpověď přišla za  necelé 4 minuty. 
1. poločas byl velmi vyrovnaný. To se ovšem 
nedalo říci o druhém poločase. Už po 5 mi-
nutách Březiněveští gentlemani prohrávali 
3:1. Následně ani neproměnili penaltu, tudíž 
celkový výsledek 1:8 na  konci zápasu nebyl 
velkým překvapením. Domácí gentlemani 
bojovali, chyběla však lepší souhra a kondice. 
Proto si domácí tým naplánoval několik sou-
středění, kde se pokusí kondici a jiné neduhy 
vyléčit. Celkově jsme v soutěži 2. ligy skončili 
na 3. místě se 7 body. 

Jan Šebek

Gentlemani

A tým TJ Březiněves | Tabulka I. A třída | skupina A – Praha

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

Mužstvo Z V R P S B
1. Sokol Kolovraty 13 10 3 0 59:13 33
2. Fotbalový klub Újezd nad Lesy 12 9 1 2 38:8 28
3. SK Ďáblice z.s. 13 8 3 2 44:15 27
4. Tělovýchovná jednota Březiněves 13 8 1 4 47:26 25
5. Tělocvičná jednota Sokol Troja 13 7 2 4 47:29 23
6. FC TEMPO PRAHA, z.s. B 13 7 2 4 31:33 23
7. SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY 13 6 4 3 22:18 22
8. FC Háje Jižní Město, z.s. 13 6 3 4 28:30 21
9. Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 13 5 2 6 20:27 17

10. SK Slovan Kunratice z.s. 13 5 1 7 39:32 16
11. Spartak Hrdlořezy, z.s. 13 4 2 7 16:38 14
12. FK Union Strašnice z.s. 13 3 2 8 19:49 11
13. Tělovýchovná jednota PRAGA 13 2 4 7 12:32 10
14. SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. 13 3 1 9 13:36 10
15. SK Čechie Uhříněves, z.s. 12 2 3 7 10:27 9
16. TJ Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. 13 0 2 11 14:46 2

Jedná se o  velmi zajímavý rozvoj pro každého 
v  oblasti trénování mládeže. Není to jen pro 
trenéry, ale také pro Vás RODIČE. Zde můžete 
porovnat své znalosti, domněnky, více se pono-
řit do  problematiky trénování mládeže a  jistě 
naleznete odpovědi na  některé Vaše otázky 
(např. PROČ jedná náš trenér tak a  tak, PROČ 
tyto cvičení, JAK má vypadat správná výživa, CO 
je kompenzační cvičení atd.). Tento certifikát je 
povinný od 1.7.2017 pro všechny, kteří se pohy-
bují v mládežnickém fotbale. Pokud absolvujete 
tento e-kurz (z pohodlí domova) a prokážete se 
certifikátem, získáváte jako členi TJ Březiněves 
od nás bonus pro své dítko - nový fotbalový míč.
Rádi bychom touto cestou pomohli v edukaci pří-
stupu k vedení dětí a přispěli k lepší komunikaci 
hráč-trenér-rodič.
V minulosti již někteří tento kurz absolvovali a po-
dělili se o pocity:

Tomáš Král ještě jako rodič, nyní trenér: „Určitě.
Myslím, že i  víc než jsem čekal. Vcelku to ukáže 
chyby, které člověk dělá jako rodič a  zároveň to 
dodá větší pochopení pro postupy trenéra.“ 

Oldřich Petránek:  „Musím teda říct, že to je 
naprosto super, naučil jsem se fakt hromadu věcí. 
Hlavně jsem přesně viděl modelové situace, které 
jsem jako rodič dělal až doposud úplně špatně 
takže i díky tomuto jsem poučen i s vysvětlením 
proč a  budu se podle toho chovat. Doporučuji 
všem rodičům!“

Jan Marek: „Už jsem zapomněl, co je podstatou 
dětského fotbalu a že výsledky přichází ve starším 
věku. Jdu se omluvit trenérům za  svůj přístup 
za klandrem během zápasu a tréninků, díky.“

Tomáš Bezpalec, člen výboru

Grassroots leader certifikát
Po nějaké odmlce bychom rádi připomněli běžící projekt FAČR Grassroots leader certifikát 
https://mujfotbal.fotbal.cz/byla-spustena-nova-trenerska-online-licence-grassroots-leader/a5233.
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