
Pokud začneme u A-mužstva, tak v při vstupu do 
loňské sezóny jsme avizovali obrovskou změnu 
této kategorie, nový trenér a 7 nových hráčů. 
Ač postavením tabulky se to nepovedlo, tak pů-
sobení Dominika Rodingera a nových hráčů nám 
ukázali nové oblasti, jak se může dělat fotbal na 
vyšší úrovni i v našich podmínkách. Byla to zají-
mavá zkušenost, v mnoha pohledech pozitivní. V 
průběhu roku jsme se ve výboru potkali s novými 
okolnostmi a řešili mnoho nových věcí, které nás 
určitě obohatili o to, co a jak příště dělat lépe, ji-
nak, méně nebo vůbec. 
Kádr se do sezóny 2019/20 zeštíhlil díky odcho-
dům řady hráčů, které Dominik Rodinger přivedl. 
Ač řada lidí toto nese nelibě, tak si položme otáz-
ku: „Kde bychom byli v loňské sezóně, kdyby ne-
přišli noví hráči právě s ním?“ Je i logické, že při 
Dominikově posunu do Tempa jdou někteří za 
ním. Spíše vedení rozladil přístup některých hrá-
čů, kteří byli za velké peníze nakoupeni a ukon-
čili působení bez pochopitelných důvodů. Včetně 
odchodů nám minulá sezóna ukázala, že přístup 
rodinného klubu prostě všem není po chuti. Bo-
hužel i toto je stránka „dělání“ fotbalu. Pokud má 
někdo recept na vypořádání s těmito změnami, 
sem s ním! 
Vše špatné je pro něco dobré. 
Do nové sezóny přicházíme s novým velmi zku-
šeným trenérem, Jiřím Tesařem. Jsme rádi, že tato 
persona je v Březiněvsi. 
Kádr dostál velké změny. Odchody: Benda-Ně-
mecko, Eremiáš, Cejnar-Tempo, Patrman-Chrasta-
va, Došek-Hostivař, Palme-ukončení působení, 
Eichler- operace, ale nejspíše na odchodu do 
Tempa, Krahulec - Braník. 

Příchody: Zdeněk Šenkeřík (Viktoria Žižkov), Mi-
lan Čáp (Zápy) a Matěj Fiala (Meteor). 

Do širšího kádru se do příprav zapojili hráči z Béč-
ka, tak jak bylo domluveno a hráči Beran, Stýblo 
a Kořínek se jeví velmi dobře. Tréninkový proces 
začal 18.7. a po dvou domácích přátelských utká-
ních s Admirou (0:7) a Braníkem (2:3) jsme na-
stoupili do prvního mistrovského utkání poprvé 
v novém složení. Toto utkání s nováčkem soutě-
že, Spoje Praha, jsme prohráli 3:1. Prvních 20min. 
bylo skvostných a vedení 1:0 zasloužené. Poté již 
Spoje postupně ukazovaly, že jejich ambice jsou 
vyšší než A.třída. Ve 2.kole jsme odjíždeli na hor-
kou půdu Tempa a prohra 3:0 neodpovídá dění 
na hřišti. Naši kluci hráli mnohem lépe než první 
zápas. Bohužel oslabení sestavy, díky dovoleným, 
bylo znát. Podrobněji o těchto zápasech se dočte-
te v dalších článcích. Ano, naše ambice nebudou 
nejvyšší nicméně kádr máme na to, abychom se 
hráli důstojnou roli v této sezóně.

B-mužstvo začalo sezónu prvním tréninkem 
15.8.2019 před domácím turnajem – 3.ročník tur-
naje o pohár starosty MČ Praha Březiněves. Turnaj 
se odehrál v neděli 18.8.2019 za účasti mužstev 
1. FC Líbeznice B, SK Modřany B, TJ Spoje B a 
domácím TJ Březiněves B. Domácí získali bronz. 
Podrobnější informace k turnaji naleznete na 
2.straně. Po turnaji odjíždí Ben� ka na soustředění 
vyladit formu na první mistrovské utkání s Trojou 
(neděle 24.8.)
Mládežníci a Gentlemani o� ciálně zahajují sezó-
nu soustředěním v Nymburku, kam již po šesté 
odjíždí 117 členů našeho klubu.
Samozřejmě, že jako každý rok byly provedeny 
některé úpravy pro větší komfort hráčů. Obě hrací 
plochy se dočkaly rekultivací a na vedlejším hřišti i 
brankoviště dostalo svůj koberec. V zimní přestáv-
ce si hráči A-týmu zrenovovali svou kabinu a nyní 
došlo vlastníma rukama na renovaci kabiny Ben-
� ky a Gentlemanů. Halu jsme vyzdobili poháry a 
na hlavním hřišti  branky dostaly nové červeno-
bílé sítě.  
     Výbor FK

TJ Březiněves  1 :  3   TJ Spoje Praha
1. kolo 1. A třídy skupina A ročník 2019/2020
TJ Březiněves  1 :  3   TJ Spoje Praha (1:0)
Sestava: Píša - Hromas, Střecha, Čáp , Trnka - Ma-
cháček, Allram (70. Hofman), Fiala D. (90. Bárta) - 
Hlavík, Šenkeřík (81. Beran ), Fiala M.
Branky: 5. min Fiala D. 1:0 , 69. min Kočí 1:1, 72 Li-
pota 1:2, 78. min Blažek 1:3
Diváků: 50
V prvním mistrovském zápase ročníku 2019/2020 
jsme se utkali s nováčkem TJ Spoje Praha, který se 
netají ambicemi, postoupit do pražského přebo-
ru. Naše mužstvo prošlo během soutěžní přestáv-
ky spoustou změn. Odešlo několik hráčů hrajících 
pravidelně v základní sestavě a těsně před soutě-
ží jsme doplňovali kádr. Přesto si myslím, že jsme 
první poločas zvládli a odcházeli do kabin s jedno 
brankovým náskokem, kdy se po krásné kombi-
nační akci Macháček, Hlavík, Hromas tre� l Fiala D. 
Přišly i další šance na obou stranách, ale do šaten 
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se šlo za stavu 1 : 0 pro nás. Ve druhém poločase 
nás soupeř začal přehrávat a my hrozili z brejku. 
Naplnilo se pořekadlo „nedáš dostaneš“. Po naší 
tutovce, kdy jme netre� li prázdnou bránu, sou-
peř nejprve v 69. minutě vyrovnal a brankami 72. 
a 78. otočil skóre zápasu na konečných 1 : 3. 
          Vláďa Benda, vedoucí

Tempo Praha  3  :  0  TJ Březiněves
2. kolo 1. A třídy skupina A
Tempo Praha  3  :  0  TJ Březiněves
Sestava:  Píša - Hromas, Střecha, Čáp , Trnka - Ma-
cháček, Allram ,Hofman , Beran, Šenkeřík Fiala M.,
Branky: 19. min Šmídek. 1:0 , 74. min Bláha p.k. 
2:0, 78. min Derda 3:0, 
Diváků: 70.
Ve druhém soutěžním kole jsme zajížděli na hřiš-
tě Tempa Praha, účastníka loňského Pražského 
přeboru, mužstva s ambicemi na návrat do pře-
boru. I když držení míče bylo vyšší ve prospěch 
soupeře, v prvním poločase jsme měli dvě velké 
šance, které jsme neproměnili. Naproti tomu 
soupeř vytěžil z minima maximum a v 19. min. 
otevřel skóre po standartní situaci. Do kabin se 
šlo za stavu 1:0. Druhý poločas se vedl v duchu 
toho prvního, až do 56. minuty, kdy byl do kabin 
poslán M. Trnka za kritiku rozhodnutí rozhodčí-
ho. I tak ukazatel skóre ukazoval 1 : 0 až do 74. mi-
nuty kdy byl proti nám nařízen pokutový kop, za 
úplně stejný zákrok, který byl na našeho hráče v 
prvním poločase, ale rozhodčí ho posoudil jinak. 
V 78. minutě soupeř skóre uzavře na konečných 
3 : 0, který sice vypadá jednoznačně, ale určitě 
neodpovídá dění na hřišti. 
           Vláďa Benda, vedoucí

Ve středu 7.8.2019 pořádal Pražský fotbalový 
svaz (dále jen PFS)slavnostní otevření sezóny 
2019/20. Tato akce se každoročně koná na fot-
balovém hřišti ve Štěrboholích. Zástupci všech 
klubů a členů PFS se zde každoročně sejdou a 
mají příležitost si osobně popovídat o fotbalo-
vém prostředí. 

PFS připravil bohatý společenský večer s vyhla-
šováním cen Fair play, nejlepších střelců všech 
kategorií , tombolou, soutěží ve střelbě na bránu 
a fotbalového kulečníku. Předseda PFS, Dušan 
Svoboda, popřál všem hladký průběh sezóny. 
Za TJ Březiněves se účastnili Pavel Černý, Jan Ro-
senkranz a Tomáš Bezpalec. 
                Tomáš Bezpalec, člen výboru

Dne 18.8.2019 se v areálu TJ Březiněves konal již 
třetí ročník turnaje o pohár starosty městské části. 
Březiněves B se na turnaji sešla v hojném počtu, 
který se skládal s hráčů béčka a zároveň kluků kte-
ří se do Březiněvsi přišli ukázat a dál by zde chtěli 
začít hrát fotbal. Los na první zápas béčku přiřkl 
nám neznámý tým Spoje Praha B. Hned od začát-
ku zápasu bylo vidět, že jsme po letní přestávce 
poprvé na hřišti a že nám nevyhovuje hřiště men-
ších rozměrů, kde je hra mnohem rychlejší a je 
zde daleko víc osobních střetů. Béčko podlehlo 
v prvním zápase Spojům dost razantním rozdí-
lem, a to 6:1 pro Spoje a bylo jasné, že nás čeká 
boj o třetí místo s poraženým ze zápasu Líbezni-
ce - Modřany B. K zápasu o třetí místo nastoupilo 
béčko na hlavním hřišti proti týmu Modřany B. Od 

první minuty bylo vidět, že béčko chce vyhrát a 
daleko víc se soustředili na hru a minimalizovali 
chyby v rozehrávce. Poločas zápasu skončil neroz-
hodně 3:3 kdy se neustále přelévalo skóre z jedné 
strany na druhou. 

V druhém poločase se béčko dostávalo daleko 
častěji do samostatných úniků a pomalu se začalo 

skóre zápasu rapidně přesouvat na stranu béčka. 
Březiněves B nakonec v zápase o třetí místo pora-
zil tým Modřany B vysoko 12:4 a umístil se tím na 
třetím místě turnaje. 
Konečné pořadí:  1. Líbeznice,  2. Spoje Praha B, 3. 
TJ Březiněves B,  4.  Modřany B
Béčko má před sebou soustředění, ze kterého se 
bude vracet zpět do Prahy na první mistrovské 
utkání konaného dne 25.8 od 17:00 hod na hřiš-
ti TJ Sokol Troja.
             Ondřej Nepraš, trenér

B-tým – výsledky a ohlasy

Dnešní utkání: 24.8.2019 1.A třída – 3.kolo
TJ Březiněves – SC Xaverov Horní Počernice

3.ročník turnaje o pohár starosty MČ Praha-Březiněves

Otevření sezóny 2019/2020 Pražského fotbalového svazu 


