
TJ Březiněves –Union Strašnice
22. kolo 1. A třídy skupina A

TJ Březiněves - Union Strašnice  1 : 1 (0 : 1)
Sestava: Píša - Hlavík (81. min Palme), Hromas, 
Střecha, Trnka - Allram, Cejnar, Macháček - Bárta 
(62. min Eichler), Fiala (54. min Benda), Eremiáš 
(75. min Patrman)
Branky: 15. min Cejnar 1 : 0 a 67. min Filka 1:1
Diváků: 87

Dominik Rodinger, před utkáním:
„Ve 22. kole přivítáme soupeře ze Strašnic. Hostu-
jící Union se nachází na 14. místě tabulky se zá-
porným skóre 29:80. V podzimním utkání jsme na 
hřišti soupeře vyhráli 1:5, kdy se o branky postara-
li Benda, Trnka, Cejnar, Gábriš a Eremiáš z penalty. 
V jarní části se FK Union ze šesti utkání 3x vyhrál 
a postaral i o senzační remízu 1:1 s vedoucím tý-
mem tabulky Kolovrat, který srovnal až z penalty 
v 94. min.
Dominik Rodinger: „Budu se opakovat. Nečeká 
nás nic lehkého. Soupeř má více jak šest změn v 
sestavě oproti podzimu. Navíc jde o velmi mladé 
hráče, kteří dokáží běhat 90. min a výsledky jako 
výhra s Kunraticemi, Tem-pem či překvapivá remí-
za s Kolovratami nás musí držet v maximální kon-
centraci na zápas. Nesmíme si dovolit nic podce-
nit a nejlépe navázat na zápas s Trojou od první 
minuty. Je to zápas, který můžeme jednoznačně 

vyhrát, ale taky se trápit a nechat soupeři nějaké 
body, což nechceme. Věřím, že kluci vezmou zá-
pas za správný konec a budou diktovat tempo 
od první minuty. Je svátek, má být hezké počasí a 
tak bych Vás rád touto cestou všechny pozval na 
bramboráček, pivo a snad i dobrý fotbal.“

Dominik Rodinger, po utkání: 
„Začali jsme výborně. Hráli jsme v prvním po-
ločase velmi dobře. Soupeř vystřelil jedinkrát 
na branku a my naopak měli mimo gól ještě tři 
gólové šance, kdy jsme šli sami na bránu, ale vy-
mýšleli jsme kraviny a dali tak šanci soupeři přežít 
poločas za stavu 1:0. V kabině jsem klukům říkal, 
že pokud nedáme gól, tak nás fotbalový pán bůh 
potrestá, protože si o to koledujeme. 
Do 60. min jsme měli další tři tutovky a opět 
ztroskotali. Bohužel spravedlivý trest přišel v 67. 
min, kdy jsme dostali gól z druhé střely na bránu. 
Měli jsme dostatek času na vítězný gól, ale bohu-
žel nám dnes naše střídání spíše uškodila oproti 
minulému týdnu, ale hlavně jsem z kluků necítil 

maximální touhu získat tři body. Začali jsme hrát 
profesorsky, bez emocí se porvat o vítězný gól. 
Můžeme být naštvaní jen sami na sebe. Nám 
na jaře ještě nikdo body nevzal výkonem, my je 
rozdáváme soupeřům úplně sami a když se podí-
váme na tabulky obou A tříd, tak nás to může na 
konci sezony šíleně mrzet.“

Statistiky TJB vs Union Strašnice:

Střely: 9 - 5
Střely na branku: 7 - 3
Rohové kopy: 6 - 2

TJ Kyje  - TJ Březiněves
23. kolo 1. A třídy skupina A

 TJ Kyje – Tj Březiněves  1 : 3 ( 1 : 1)
Sestava: Píša - Hromas (23. min Hlavík), Krahulec, 
Střecha, Trnka - Allram (64. min Bárta), Cejnar, Ma-
cháček - Eremiáš (77.min Palme), Benda (68. min 
Fiala), Eichler (55. min Patrman)
Branky: 7. min Cejnar 0 : 1, 26. min Veštiar 1 : 1, 75. 
min Eremišá 1 : 2 a 88. min Patrman 1 : 3
Diváků: 50

Dominik Rodinger, před utkáním:
„Soupeř z Kyjí okupuje devátou příčku se zápor-
ným skóre 44:54. Podzimní utkání na naší půdě 
jsme zvládli vyhrát 2:0, kdy se střelecky prosadil 
v 55. min Robin Eremiáš a v 81. min Jarda Valtr z 
přímého kopu. 
Jarní bilance hostí je 2-0-5, tedy dvě výhry a pět 
proher. Je potřeba říct ale, že už mají za sebou nej-
silnější trojku ( Kolovraty, Újezd a Ďáblice ).

Zápas s Kyjemi bude fotbalová válka. Všichni 
si pamatujeme jak podzimní, tak hlavně zimní 
zápas v rámci turnaje, kde jsme vyhráli 5:4, ale 
první poločas to bylo velmi vyhrocené, až místy 
za hranou z obou stran. Očekávám tedy, že nám 
domácí budou chtít obě porážky oplatit a sejdou 
se v silné sestavě. Mají ve svém kádru velmi šikov-
né hráče, ať už Menšík, Voštiar, Novotný či Řehoř. 
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Děkujeme všem partnerům, přispěvatelům 

a sponzorům za fi nanční i nefi nanční příspěvky pro 

chod TJ Březiněves.



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  |  D U B E N  2 019

Jde o opravdu velmi šikovný tým, který sází na 
individuality, které dokážou zápas vzít na sebe a 
rozhodnout. Hlavně ofenzivní síla je největší de-
víza soupeře a budeme si muset dávat maximální 
pozor v defenzívě po ztrátě míče. Když ale bude-
me hrát agresivně, náročně a touhou vyhrát, jako 
v Troji nebo 60. min s Unionem, tak to zvládneme. 
Pokud něco málo z těchto věcí vypustíme, tak nás 
soupeř bude trestat a pojedeme domu s prázd-
nou. 
Věřím, že si najdou cestu i naši fanoušci a konečně 
je zase uslyšíme .“

Dominik Rodinger po utkání: 
„Dnešní vítězství nás moc hřeje a těší díky vy-
hrocené atmosféře, a to díky realizačnímu týmu 
domácích.
Tre� l jsem přesně průběh i hru soupeře, což nám 
pomohlo hlavně v prvních 20minutách hry, kdy 
Kyje měli velké problémy s naší rozehrávkou a 
standartními situacemi. 
Měli jsme od začátku velký tlak, který jsme doká-
zali využít v 7. min Cejnarem. 
Poté nám trošku uškodilo, že se nám zranil Petr 
Hromas a něž jsme dokázali srovnat řady, tak 
soupeř využil naší nepozornost a slabou aktivitu 
v mezihře. V poločase jsme si řekli a připomněli 
pár věcí ještě k soupeři a zdůraznil jsem, že když 
budeme plnit pokyny, tak dáme na 1:2 a poté 1:3, 

což vyšlo. I když tam bylo břevno a tyč soupeře 
v druhém poločase, tak si myslím, že jsem vyhráli 
zaslouženě. Hráli jsme druhou půlku dobře kom-
binačně a hodně odvážně směrem nahoru. 
Někdy až moc na naší půlce, ale já to tak prostě po 
klukách chci a neustoupíme z této cesty. 
Měli jsme několik zajímavých akcí, které pochytal 
velmi dobře chytající brankář soupeře, 
ale nestačil už na krásnou branku Robina Eremi-
áše, který odehrál svůj nejlepší zápas od zimní 
přestávky. Třešničkou na dortu byla branka Páťi 
Patrmana, kterému to všichni moc přejeme. 
Je to kluk, který strašně dře pro tým a dneska se 
mu to vrátilo. 

Těšíme se na občerstvení od Ríši Bárty, který nám 
slíbil něco za výhru, jelikož podzim trávil právě v 
barvách soupeře a od úterý se začneme zase po-
ctivě připravovat na Pragovku, kterou přivítáme v 
sobotu.

Statistiky Kyje vs TJB

Střely: 14 - 18
Střely na branku: 7 - 11
Statistiky Kyje vs TJB
Střely: 14 - 18
Střely na branku: 7 - 11

TJ Březiněves B – F.A. Praha
16. kolo 2.B třída skupina B

TJ Březiněves B : Fotbalová akademie Praha 
3:2 (0:1)
Sestava: Píša, Nepraš P., Jíra, Bohdal, Palme (79. 
min Nepraš O.),Stýblo (46.min Beran), Ferkl (87. 
min El Hajry), Fiala D., Matuška, Eremiáš, Benda, 
Baxa, Pánský

Do Březiněvsi tentokrát zavítal první tým tabulky 
FA Praha, který vedl tabulku s pohodlným násko-
-kem 9 bodů. Béčko značně posilněné hráči A-tý-
mu šlo do zápasu s vědomím, že je potřeba urvat 
alespoň bod a zároveň s tím že půjde o hodně 
těžký možná i nejtěžší zápas. To se hned potvr-
dilo ve 2. minutě kdy po rohovém kopu šli hosté 
do vedení. Kluci se rvali jako lvi a zaslouženě po 
krásné akci díky brance Marka Bendy se skóre zá-
pasu vyrovnalo. Béčko svůj tlak dále stupňovalo 
a zaslouženě po druhé brance Marka Bendy v 70. 
min a proměněnému pokutovému kopu ze 77 
minutě, kdy penaltu nekompromisně proměnil 
Eremiáš šlo do pěkného dvoubrankového vede-

ní. V 83. minutě bylo ještě potřeba zatáhnout za 
záchranou brzdu, které skončilo penaltou pro FA 
Praha. Penaltu hosté sic proměnili a snížili tak stav 
zápasu na 3:2, ale to bylo poslední k čemu je Bře-
ziněves pustil a zaslouženě zápas vyhrál. Klukům 
za tento zápas patří obrovský dík. 

Union Strašnice B – TJ Březiněves B
17. kolo 2.Btřída skupina B

FK Union Strašnice B  : TJ Březiněves B 4:2 (3:2)
Sestava: Lacina, Nepraš P., Jíra, Bohdal,Ferkl, Ne-
dvídek (65. min El Hajry),Matuška, Stýblo, Ne-praš 
O. (46. min. Šabatka 57. min Baxa), Durňák, Beran 
(85. min Pánský)

Béčko jelo na půdu Unionu Strašnice v dost splá-
cané sestavě, kdy se na ní podepsalo zranění, 
trest a pracovní vytíženost. Proto jsme v sestavě 
béčka našli hráče Ben� ky, A-týmu i Gentlemanů. 
Než jsme se stihli rozkoukat a uvědomit si o jak 
hodně hrajeme tak byla 15. minuta zápasu a béč-
ko prohrávalo 2:0. V 16. minutě jediný zástupce 
gentlemanů Míla Durňák byl ve správný čas na 

správném místě a svou pohotovou dorážkou vrá-
til béčko do hry. Když následně v 34. minutě Ferkl 
střelou přímo do šibenice stav zápasu vyrovnal 
vypadalo to, že přebíráme otěže zápasu. Hned 
v 36. minutě však přišla ledová sprcha v podobě 
gólu soupeře a béčko znovu prohrávalo. Šance na 
zvrat přišla hned po poločase kdy Durňák šel ko-
pat pokutový kop. Bohužel však tre� l brankovou 
konstrukci a skore se měnilo až v 56. minutě, ale 
opět na straně hostů. Stav tedy 4:2 pro domácí. 
V zápase přišli hned tři zranění, které nás v krát-
kém časovém sledu donutili střídat. Soupeř sice 
postupně v 70.,73.,81 minutě přišel o tři hráče kdy 
všichni byli pro protesty a urážky rozhodčího od-
měněni červenými kartami ale začal hru kousko-
vat zdržovat a Březiněves do žádné akce nepustil. 
Je škoda, že jsme venku prohráli a smazali tím tři 
body z předchozího kola , ale pereme se dál o zá-
chranu a rozhodně se nevzdáváme.

 Trenér Březiněves B Ondřej Nepraš

B-tým – výsledky a ohlasy


