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Naše Áčko bylo ještě po 21. kole ve hře o historický úspěch, 
postup do nejvyšší pražské soutěže, do přeboru.

A mužstvo

Po  velmi dobrém úvodu, jsme s  „papírově“ 
slabší Trójou na jejich hřišti jen remizovali, doma 
jsme poté ale rozstříleli Pragovku 8:1, ač jsme 
od  14. minuty prohrávali 1:0. O  skvělé 4 góly 
se zasloužil především Marek Benda. Z  velmi 
těžkého a  pohledného utkání s  třetí Hostivaří 
jsme si odvezli jeden bod, nicméně jsme ztratili 
vyloučením dva stěžejní hráče, Pavla Macháčka 
a Michala Hrdličku. V zápase se Strašnicemi jsme 
dokázali v oslabené sestavě (navíc chyběl Ned-
vídek) otočit nepříznivý vývoj z 0:1 na 2:1, další 
dvě branky hostů nás ale poslaly na  3. příčku 
tabulky. Bohužel jsme dohrávali znovu o deseti 
hráčích, vyloučen byl Petr Nepraš. 
Ve  Štěrboholích jsme viděli hezké utkání i  po-
hledný výkon celého mužstva, ale na  domácí 
jsme nestačili, výsledek: 3:2. Divácky zajímavý 
zápas s prvním týmem tabulky, Slavojem Vyše-
hrad, jsme odehráli na vypůjčeném hřišti v Troji, 
soupeři jsme podlehli 4:0. Výborným výkonem 
s  chycenou penaltou se předvedl Lacina. Před-

poslední utkání v  Uhříněvsi jsme začali dobře 
a již v 5. minutě jsme vedli brankou Bendy, také 
proto nás mrzí konečná prohra 5:2. Poslední 
utkání odehráváme opět na  vypůjčeném hřišti 
na  Střížkově a  naskočíme pravděpodobně 
v  sestavě: Lacina – Polanský, Valtr, Střecha, 
Hromas – Fiala, Hrdlička, R. Macháček, Tůma – 
P.  Macháček – Benda. Náhradníci: Vydra, Ferkl, 
Trnka, Nepraš O. Trenér: Jan Trousil. Vedoucí: 
Vladimír Benda. Toto utkání již ale nezmění nic 
na  našem konečném pořadí, tím je 3. místo. 
Toto umístění potvrzujeme již tři roky po sobě, 
což je na náš oddíl fantastické a řada oddílů by 
byla za  takové umístění ráda. Letos jsme šanci 
na postup do přeboru a chuť o něj bojovat drželi 
nejdéle. Doufáme, že si kluci fyzicky a duševně 
odpočinou a  získají chuť za  Jeden tým, jedno 
srdce! bojovat opět v další sezoně.

 Tomáš Bezpalec
člen výboru FK

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení příznivci fotbalu,

ač je sezóna téměř na konci, připravili jsme pro 
Vás nulté vydání fotbalového zpravodaje „olé 
Břízka“, kterým bychom Vám rádi přiblížili dění 
v našem klubu od mládeže až po nejstarší kate-
gorii Gentlemanů. Zpravodaj je v některých od-
dílech standardem a doufáme, že se jím stane 
i u nás a že Vám jako doplněk k symbolickému 
vstupnému zpříjemní čas, který trávíte v našem 
areálu v době zápasů Áčka.
Těšíme se na případnou zpětnou vazbu, kterou 
můžete směřovat přímo na mne.
Příjemné čtení a hezké léto za celý výbor FK!

Tomáš Bezpalec, člen výboru
zacibrezineves@seznam.cz

Již osmým rokem držíme tradici turnaje v příprav-
kových kategoriích nazvaného Memoriál Bohu-
mila Hejny podle našeho dlouholetého správce, 
funkcionáře a hráče. Začínali jsme s jednou kate-
gorií a 5 mužstvy. Turnaj se stal velmi oblíbeným 
a  rozšířil se na  4 separátní turnaje pro každou 
přípravkovou kategorii. V průběhu všech turnajů 
se na hřišti protočí 20–25 mužstev a na 200 kluků 
a holek. V neděli 24. 6. se v rámci letošního roční-
ku odehraje turnaj v kategorii starších přípravek. 
Zúčastní se mužstva FK Loko Vltavín, SK Spartak 
Kbely, AFL Slavoj Podolí a SK Bášt, se dvěma muž-
stvy přijedou sousedé z Ďáblic a naši borci.
 Tomáš Bezpalec

8. ročník Memoriálu 
Bohumila Hejny 
v kategorii přípravek 



Mladší žáci
v Rakousku

Turnaj v Kralupech 
nad Vltavou

Ve  dnech 23.–25. 3. absolvovala kategorie 
mladších žáků zimní soustředění v  Rakousku. 
Jako lokalita byl vybrán hotel JUFA ve  městě 
Altenmarkt. U  tohoto hotelu bylo k  dospozici 
velké fotbalové hřiště, tělocvična a pár kilome-
trů vzdálená sjezdovka. Během soustředění si 
naši hráči prakticky neodpočinuli. Jedna akti-
vita (lyžování, běžky, fotbal, ...) střídala druhou. 

Strava v hotelu byla přímo fantastická, každý si 
našel to své. Dokonce se našel čas i na relaxo-
vání, a  to v  podobě návštěvy místního velké-
ho aquaparku se třemi tobogány a venkovním 
bazénem. Všichni účastníci byli soustředěním 
velice nadšeni a již se těší na další.
 Petr Petrášek, trenér

1. 5. 2018 jsme se zúčastnili turnaje mladsích 
žáků v  Kralupech. Krásný fotbalový areál Če-
chie Kralupy přivítal 9 týmů. Za  krásného po-
časí bylo odehráno mnoho pěkných zápasů, 
ze kterých vzešlo konečné pořadí. Po  našich 
výsledcích (4 výhry, 1 remíza a  2 prohry) nás 
v konečném pořadí čekalo výborné 3. místo.  
 Petr Petrášek, trenér

Starší přípravka na turnaji 
ve Františkových Lázních

Tři březiněveští hráči v neligových 
výběrech Prahy 

29. 4. 2018 se náš tým starší přípravky zúčastnil 
mezinárodního turnaje ve Františkových lázních.
Velice dobře zorganizovaného a  obsazeného 
turnaje se zúčastnila mužstva z  ČR, Polska, 
Německa a  Rumunska. V  základní skupině se 
náš tým dopoledne utkal s  týmy FC Grimma, 
SC Staaken Berlin, Kohouti Rokycany a  FK Hra-
dec Králové. Dopolední výsledky byly jedna 
remíza a tři prohry. Nakonec jsme obsadili páté 

místo a  odpoledne jsme nastoupili ve  skupině 
o  21–25. místo. V  odpoledních kláních jsme 
vybojovali 3. místo a  tím obsadili konečné 
25. místo. Celý turnaj vyhrál tým FFA Varšava.
Po  celý den nám přálo nádherné počasí, a  tak 
si všichni včetně rodičů a  fanoušků celý turnaj 
ve Františkových Lázních pořádně užili. 

Jan Rosenkranz,
trenér

V dubnu pokračoval dalšími turnaji projekt neli-
gových výběrů Prahy, který je určený pro hráče 
U10 a U11. Tento projekt spustil Pražský fotba-
lový svaz na podzim a je zaměřený na sledování 
nadějných fotbalistů hrajících v  neligových 
pražských klubech.  V  hlavním městě vznikly 
čtyři týmy, do každého z nich bylo nominováno 
16 hráčů z předem vybraných klubů.

Tyto čtyři týmy se utkávají jednou za  půl roku 
na  turnajích systémem každý s  každým. Cílem 
těchto výběrů je umožnit mladým hráčům 
navléci první reprezentační dres. Dalším cílem 
je delší čas poznávat hráče, kteří později budou 
tvořit výběr Prahy U12, který už hraje republiko-
vý turnaj, a pracovat s nimi.

Patrony jarních turnajů se stali dva ligoví fotba-
listé ze Slavie Tomáš Souček a Pavel Bucha.
Jako první absolvovali turnaj hráči kategorie 
U11, v  níž se do  výběru severovýchodní části 
dostal i březiněveský hráč Jakub Oškera.  Týden 
poté proti sobě nastoupili o  rok mladší hráči 
kategorie U10, ve které měla TJ Březiněves do-
konce dva hráče Adama Zhmurka a  Dominika 
Zábrodského. Všichni tři hráči momentálně na-
stupují ve starší přípravce TJ Březiněves. Ve vý-
borné konkurenci se rozhodně neztratili a skvěle 
reprezentovali náš klub. Březiněves ale neměla 
zastoupení pouze mezi hráči, vedením výběru 
severovýchodní části Prahy v  obou věkových 
kategoriích byl pověřen náš trenér Ján Mitaľ.
Je to další z nemalého množství úspěchů březi-
něvského fotbalu.  Jan Mitaľ, trenér
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Mladší přípravka 2010 a MINI 2011/2012 

Netradičně v úterý, ale za krásného počasí jsme 
zavítali na turnaj pořádaný pro partnerské kluby 
SK Slavie Praha do Horních Měcholup. Odehráli 

jsme osm utkání s velmi kvalitními týmy. I když 
se nám výsledkově nedařilo, utkání nám uká-
zala, v  čem máme rezervy a  na  co se musíme 
v trénincích zaměřit. Nehrajeme jen na výsledky. 

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
V březnu naše kategorie, mladší přípravka 2009, 
absolvovala zimní soustředění, které se konalo 
v  Březiněvsi a  blízkém okolí. Zúčastnilo se ho 
12 hráčů a  bylo rozděleno do  4 dnů. Tréninky 
probíhaly na  umělé trávě, balanční a  protaho-
vací cvičení za  dozoru vedoucí mužstva Dáši 
Špírkové v  tělocvičně v  kabinách v  Březiněvsi. 

Dvakrát jsme navštívili bazén na Šutce a na závěr 
soustředění jsme absolvovali trénink thaiboxu 
ve Spejbl Gym v Letňanech. 
Tímto bychom chtěli poděkovat správci hřiště 
panu Mirku Macháčkovi za  výborný čaj, který 
pro nás v  průběhu soustředění připravoval, 
a  maminkám, které nám každé ráno napekly 
domácí dobroty. Soustředění bylo náročné, ale 
podle zpětné vazby od  rodičů si ho kluci moc 
užili.

Doufáme, že silná účast bude i  na  letním sou-
středění, které proběhne v Nymburce. 

Miloš Vilímek, trenér

Nejmladší žákovská kategorie je složena z ročníků 
2010, 2011 a 2012. Mistrovská utkání mladší pří-
pravky a tzv. Jihovýchodní ligu hrají hráči ročníků 
2010 a 2011. Ti nejmladší a začínající potom hrají 
tzv. posouvačky a účastní se rovněž projektu „Ne-
berte nám naši hru“. Počet hráčů v této kategorii 
atakuje hranici čtyřiceti sportem nadšených ca-
partů, kteří se postupně seznamují se základy ko-
pané a rozvíjejí své pohybové schopnosti a herní 
dovednosti. Ti nejstarší v této kategorii trénují tři-
krát týdně, kdy jeden trénink v týdnu je zaměřen 
buď na gymnastiku v tělocvičně (zimní období), 
nebo pouze na herní činnost (umělá tráva). Dva-
krát ročně kluci absolvují soustředění (Nymburk 

a  Chvatěruby). Dále v  rámci stmelení kolektivu 
a „přičichnutí“ k velkému fotbalu vyrážíme společ-
ně i na prvoligové fotbalové zápasy (např. Sparta 
vs. Olomouc, Dukla vs. Slavia). Všechny tři ročníky 
se zúčastnily i Turnaje partnerských klubů SK Sla-
via Praha, kde jsme se mohli porovnat s ostatními 
kvalitními týmy zapojenými do  tohoto projektu. 
Hledíme samozřejmě již dopředu a  plánujeme, 
jak je v Březiněvsi zvykem, na úvod příští sezóny 
uspořádat Memoriál Bohumila Hejny v  termínu 
1. a  2. 9. Na  tuto akci pozveme kromě okolních 
tradičních týmů (např. Hovorčovice, Bášť, Ďáblice) 
i týmy zvučných jmen (Dukla, Bohemians, Slavia). 
 Tomáš Melichar, trenér

SOUSTŘEDĚNÍ MINI
Od 11. do 13. 5. se konalo soustředění kategorie 
MINI ve  Chvatěrubech. Soustředění probíhalo 
za účasti 16 dětí a 4 trenérů v krásném prostředí 
areálu Sportcentra Vltavan Chvatěruby.
Sobota se nesla ve  znamení přátelských utkání 
s hráči z Hovorčovic a Čechie Kralupy. Večer pro-
běhlo společné opékání buřtů. V neděli se konalo 
vyhlášení vítězů soutěží, které probíhaly v průbě-
hu celého soustředění.  Unavené, ale spokojené 
děti jsme předali rodičům a již se těšíme na další 
soustředění, které nás čeká tradičně v Nymburce.

Jan Šimek, trenér

Mladší přípravka 2009
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Mužstvo Z V R P S B
1. FC Slavoj Vyšehrad, a.s. "B" 25 21 2 2 120:34 65
2. SK Hostivař 25 18 3 4 82:26 57
3. TJ Březiněves 25 15 3 7 70:45 48
4. SK Slovan Kunratice z.s. 25 13 3 9 75:62 42
5. SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY 25 11 4 10 53:54 37
6. TJ Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. 25 11 3 11 46:50 36
7. FC Háje Jižní Město, z.s. 25 11 2 12 56:59 35
8. Sokol Kolovraty 25 10 3 12 55:63 33
9. SK Čechie Uhříněves, z.s. 25 9 5 11 43:54 32

10. Tělocvičná jednota Sokol Troja 25 9 4 12 62:71 31
11. Tělovýchovná jednota PRAGA 25 8 5 12 32:54 29
12. FK Union Strašnice z.s. 25 7 4 14 38:59 25
13. Fotbalový klub Újezd nad Lesy "B" 25 5 6 14 24:52 21
14. Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s. 25 2 3 20 24:97 9

Po úspěšném loňském prvním ročníku se v sobo-
tu 23. 6. 2018, na závěr letošní sezóny, odehraje 
turnaj mužů – 2. ročník Turnaje o pohár starosty 
MČ Praha Březiněves. Účastníci jsou stejní jako 
v  loňském roce. Prvenství budou obhajovat 1. 
FC Líbeznice. Dalšími jsou SK Modřany, FAA Pra-
ha a  TJ Březiněves. Jedná se převážně o  turnaj 
rezervních týmů, každé mužstvo odehraje dvě 
utkání. První zápas se odehraje v 10 a � nále přijde 
na řadu v 15 hodin. Těšíme se na dobrou atmosfé-
ru a na Vaši účast. Přijďte nás podpořit!
 Tomáš Bezpalec, sekretář mládeže

2. ročník Turnaje 
o pohár starosty 
MČ Praha 
Březiněves 

Spolupráce s SK Slavia Praha 
Máme tu čest být již druhým rokem jedním z part-
nerských klubů SK Slavia Praha. Co to znamená? 
Naši nejlepší hráči mají možnost si motivačně 
vyzkoušet tréninky i zápasy za tento slavný klub. 
V pátek je možné  účastnit se speciálních brankář-
ských tréninků, kam chodí dva naši přípravkoví 
gólmani. Trenéři mohou využívat know-how z tre-
nérsko-metodických schůzek a poté je aplikovat 
v  našem prostředí pro zlepšování dovedností 
našich hráčů. Na  požádání se účastní trenéři SK 
Slavia Prahy tréninkových jednotek přímo u nás. 

Získali jsme také několik hráčů, které naopak Sla-
via doporučila přímo k nám, do našich řad. Občas 
mají kluci možnost podívat se na ligový zápas. 
O  obou květnových státních svátcích nás Slavia 
pozvala do tréninkového centra na turnaj všech 
partnerských klubů. Za  skvělého počasí se zú-
častnily všechny naše kategorie. Turnaj byl velmi 
dobře zorganizovaný a  náročný, protože se hrál 
jeden zápas za  druhým. Nešlo o  výsledky, ale 
o hru samotnou!
 Tomáš Bezpalec, sekretář mládeže

Gentlemani 40+ B mužstvo 
Naše nejstarší kategorie, Gentlemani, rozehrála 
jarní část ve 3. lize hráčů nad 40 let. Na soupisce 
této kategorie je více než 20 hráčů a  aktivně 
jich na čtvrteční tréninky doráží kolem 15. První 

zápas jsme prohráli na hřišti Čechie Smíchov 5:2. 
Druhé utkání s Hostivaří jsme již skvělým výko-
nem dovedli k  vítěznému konci v  poměru 4:3. 
V  zápětí, po  3 dnech, jsme s  Hostivaří odehráli 
odvetu, ve které jsme bohužel neudrželi vedení 
2:0 a prohráli 5:2. Poslední zápas, boj o druhou 
příčku, nás čeká doma s Čechií Smíchov ve čtvr-
tek 14. 6. 2018 od 18.30. V tréninkovém tempu 
ale nepolevíme do  21. 6., kdy je naplánovaná 
rozlučka. Kategorie šlape a  těšíme se na  další 
sezónu. 

Tomáš Bezpalec
sekretář mládeže

Tato kategorie funguje již druhým rokem, a ač ob-
čas „lepíme“ sestavu na poslední chvíli, má Ben� ka 
svou podstatnou roli v oddílu, a  to držet v klubu 
hráče, kteří buď již nemají výkonnost na  Áčko, 
nebo z pracovních či osobních důvodů nemohou 
pravidelně trénovat, ale chtějí si příležitostně o ví-
kendu obléct dres. Letos funguje nejen spolupráce 
s  A  mužstvem, ale i  s  dorostem. V  příští sezóně 
plánujeme 5–6 kluků ročníku 2001/2002 zapojit 
do mužské kategorie. Kluci si od podzimu zkoušejí 
tréninky a někdo naskočil i do zápasů, ve kterých 
se potvrdilo, že přestup do mužské kategorie není 
lehký, ale postupnými krůčky nastává vhodná 
doba. Ve  středu 6. 6. bylo za  účasti dorostenců 
odehráno přátelské utkání s Čechií Smíchov a tre-
nér Nepraš si jejich výkon pochvaloval. Mužstvu 
by více než konečné 10. místo slušelo umístění 
ve středu tabulky.
 Ondřej Nepraš, trenér
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A tým TJ Březiněves
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skupina A - Praha
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