
TJ Březiněves 2:2 SK Ďáblice
26. kolo 1. A třídy skupina A
TJ Březiněves - SK Ďáblice 2:2 (0:2)
Sestava: Píša - Trnka ( 74.min Nedvídek ), Střecha, 
Hromas, Hlavík - Fiala (76. min Allram),Macháček, 
Cejnar - Eichler (71. min Patrman ), Benda, Eremiáš
Branky: 11. min Ondrůšek 0:1, 35. min Dafčík 0:2, 
50. min Cejnar 1:2 a 69. min Benda 2:2
Diváků: 250.

Dominik Rodinger, před utkáním: Přesně 2,4 
km jsou od sebe vzdáleny tyto kluby, které spolu 
odehrají další derby. 
V sezóně 2015/2016 jsme na podzim ve venkov-
ním utkání prohráli 3:1 ( Baranek ) a na jaře výhrali 
4:3 ( 2x P. Macháček, Hlavík a Šenkeřík ). Poté byla 
pauza až do podzimu minulého roku, kdy jsme 
vyhráli na půde soupěře 1:5 ( Fiala, 2x Benda, Cej-
nar a Nedvídek ).
Soupeř z Ďáblice je nyní na třetím postupovém 
místě do Pražského přeboru. Na kontě mají 55 
bodů se aktivním skóre 81:37. V zimní přestávce 
došlo k výraznému posílení kádru, kdy přišel např. 
Poláček s Kropíkem z rakouských nižších soutěží. 
Hosté drží osmi zápasovou sérii bez prohry a to 
narazili jak na Újezd, tak Kolovraty. 
Pojďme si zítra užít tento fotbalový svátek v areálu 
Břízky a pomoct klukům k maximálnímu výkonu.
Dominik Rodinger, po utkání: „Začátek zápasu 
nám vyšel dobře. Měli jsem dvě příležitosti, které 
jsem nedokázali dohrát do konce a soupeř vstřelil 
gól z vysokého centru, který spadnul až do brány 
na zadní tyči. To s námi trošku zamávalo, byli jsem 
od té doby nějací zakřiknutí, všude byli o ten krok 
později a vůbec nehráli to, co jsem si řekli před 
zápasem . Ve 35. min jsme po naší hrubé indivi-
duální chybě nabídli soupeři standartní situaci z 
hranice vápna a Dafčík se tre� l. Šli jsme tedy do 
kabiny za stavu 0:2. 
Druhý poločas jsem začali aktivně, ale hlavně 
začali střílet. Hráli hodně na míči, snažili se rych-
le vstřelit branku a to se nám podařilo v 50. min, 

kdy krásný pas Fialy zakončil Cejnar. Hned vzápětí 
jsem přežili gólovou šanci soupeře a od té doby 
bylo na hřišti jen naše mužstvo. Přimáčkli jsem 
Ďáblice na jejich půlku a snažili se vyrovnat. To 

přišlo zaslouženě v 70. min Bendou a hosté začali 
jen bránit, zdržovat a dělali maximum pro to, aby 
nedostali ještě třetí branku. Bylo vidět, že toho 
mají plné brýle a dělali všechno možné, aby byl 
konec. My měli k vítězné brance dvakrát velmi 
blízko, ale bohužel se nám nepodařilo situace z 
přemíry snahy správně vyřešit a tak skončil zápas 
2:2. Poděkoval jsem jim po zápase, že si vzali mé 
poločasové slova k srdci a nevzdali to. Apeloval 
jsem na ně i kvůli lidem, kteří přišli a vytvořili zase 
správnou fotbalovou atmosféru.“
O atmosféře: Fantastická.  250 diváků na A. třídu je 
prostě neskutečný počet. Jsme fanouškům velmi 
vděčný, že zase přišli, vytvořili fotbalovou atmo-
sféru, která na fotbal patří. Zaslechl jsem, že ně-
-kterým lidem se to nelíbí, ale musí si uvědomit, 
že to není ping pong, badminton nebo podobné 
sporty, při kterých se sedí a tleská, jen když je ko-
nec výměny. Nikdy jsem neviděl nějaký rasismus, 
agresi vůči hostujícím fanouškům nebo něco ta-
kového, co by mohlo pověst Březiněvsi poškodit. 
Fotbal přináší emoce, na všech úrovních. Ještě 
jednou zopakuji co jsem říkal už dříve. My jsme 
vděční za to, že ty lidi zařvou, na rozhodčí, na sou-
peře a někdy občas i sprostě, ale to prostě k fot-
balu patří. Všude na světě. Takže prosím fanoušky, 
aby se nenechali těmito řečmi odradit a naopak 
se vrátili k atmosféře, která byla na podzim a dnes. 
Je potřeba pochválit i kotel hostí, který dorazil v 

hojném počtu a je jen škoda, že takových zápasů 
není víc.“ O dalších zápasech: „Postoupit už nemů-
žeme, takže určitě dáme příležitost hráčům, kteří 
teď moc nenastupovali, protože je potřebujeme 
vidět a hlavně si zaslouží šanci se ukázat. Do kon-
ce jsou ještě čtyři zápasy, tak je potřeba zjistit, 
které posty nás nejvíce trápí a případně hledat v 
létě alternativy pro posílení kádru. Můžeme hrát s 
úplně čistou hlavou, tak doufám, že to bude vidět 

a kluci ze sebe vydají maximum.“

Spartak Hrdlořezy 0:2TJ Březiněves
27. kolo 1.A třídy skupina A
Spartak Hrdlořezy 0:2 TJ Březiněves (0:0)
Sestava: Píša - Hlavík, Střecha, Krahulec, Nedví-
dek ( 77. min Yuzepchuk ) - Macháček, Allram (
72.min Bárta ), Fiala - Cejnar ( 58. min Patrman ), 
Eichler, Eremiáš
Branky: 49. min Fiala 0:1 a 76. min Eichler 0:2
Diváků: 50.

Dominik Rodinger po utkání: „Hrát amatérský 
fotbal v neděli od 17hod je prostě sebevražda.
 V neděli většinou grauduje ligový fotbal, no já 
bych to snad i zakázal. Neni to jednoduchý hrát 
v neděli pozdě odpoledne. My jsem tomu ale při-
způsobili týdenní program a vyplatilo se to. Do-
stali příležitost i ti, co v poslední době nehráli celé 
zápasy a nezklamali. Kluci k tomu přistoupili vel-
mi zodpovědně, chci je pochválit. I když jsme tam 
měli nějaké věci ze kterých by nás silnější soupeř
mohl potrestal, tak jsme hrábli a urvali důležité tři 
body. Jsem osobně moc rád, že Martinovi
Píšovi se dneska vrátilo i stěstí a pochytal vše, co 
na něj šlo. A další věc, že střeleckou smůlu
protrhl Míra Eichler, který dneska odvedl i celkově 
super práci pro tým. Mohl bych dneska
jmenovat více lidí, ale vše si rozebereme v úterý a 
začneme se připravovat na vrchol jara,Kolovraty. 
Už v tomto hodnocení poprosím všechny trenéry 
mládeže, hráče, vedoucí, maminky, tatínky a
hlavně fanoušky, aby si udělali v sobotu dopoled-
ne čas a přišli nás podpořit stejně jako s
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Ďáblicema. Kolovraty jsou v této sezónně stále 
neporažené a my jim máme co vracet. Chceme
se stát prvním týmem, který je porazí.“

Máme po derby a 
před sebou poslední 
čtyři kola sezóny, jak 
jste spokojený. Jaké 
jsou cíle do konce se-
zóny? 
Zápasy po Ďáblicích 
nejsou vůbec mentál-
ně jednoduché. Každý 
se na derby připraví, 
což je logické. Pro 
všechny fanoušky, 

vedení je to vrchol sezóny. Ale já klukům řekl na 
úterním tréninku, že je budu hodnotit právě z 
těch zbývajících čtyř zápasů. Jsem zvědavý, jak se 
dokážou připravit právě na tyto zápasy jako Hr-
dlořezy, Uhřiněves nebo Kunratice.

A co Kolovraty? Suverén letošní A třídy, ještě 
neprohrál a dává soupeřům dardy.
 Přivítáme je za čtrnáct dní doma. Myslím, že to 
bude strašně zajímavý zápas. Herně by to měl být 
takový vrchol. Já prostě věřím, že jsme schopni je 
porazit. Už podzimní zápas ukázal, že s nimi do-
kážeme odehrát vyrovnanou partii a když si pro-
mítneme celý zápas, tak jsme si určitě nezasloužili 
prohrát. Věřím, že doléčíme šrámy a za čtrnáct dní 
budeme prvním týmem, který je skolí. Budeme 
se sebe muset vydat maximum, ale já nám věřím. 

Spousta lidí zajímá, jak to bude vypadat v létě. 
Zůstanete či máte někam zamířeno? 

Jsem tady strašně 
moc spokojený. Cítím 
z lidí, že se naší práce s 

Truskou váží. Snažíme se tomu dávat maximum a 
baví nás to. Teď je to ale hodně na klucích, abych 
mi ukázali, zda má smysl tady dál pracovat a příští 
rok se pokusit o postup. Chci hrát o postup příští 
rok a tomu je potřeba něco obětovat. To bude asi 
rozhodující, jakým způsobem jsou ochotni kluci 
to přijmout. Chci pokračovat v maximální snaze, 
určitě náročněji, než kdekoliv jinde v A třídě a 
možná i Přeboru. 
Ale přiznám se, že mně samozřejmě láká trénovat 
častěji v týdnu, mít více prostoru a času s týmem 
pracovat. Třeba 4x týdně plus zápas. Ale to by 
musela být minimálně třeba už divize a výš, nebo 
nějaký ligový dorost. Ano, hodně lidí zavolá, pop-
tá se, ale do dnešního dne jsem nedostal žádnou 
o� ciální nabídku někam jít, takže není co řešit. 
Pokud bych kývl na nějakou nabídku, tak by fakt 
musela dávat smysl po všech stránkách. Břízka v 
tomto nasadila vysokou laťku. 

A co kádr. Zůstal by pohromadě, nebo jak to 
bude vlastně případně vypadat? 
No to taky záleží na klucích. Osa je tu dobrá. Ale 
jsou tady v kádru teď třeba tři čtyři kluci, kteří ne-
mají takovou tréninkovou docházku, jako na pod-
zim nebo je často něco bolí. Zda chceme příští rok 
postoupit, tak musíme mít široký kádr, maximál-
ně konkurence schopný. Přesně takový, jako mají 
třeba Kolovraty. Naopak nikdy nebudeme jako 

Újezd a mít v kádru Blažka, Kováře či Snopa, kteří 
to uhrají pomalu sami. My se musíme opřít jeden 
o druhého a podle toho budeme případně stavět 
kádr od léta. 
Jsem již ve spojení s několika hráči a určitě budu 
spoléhat i na to, že se někteří hráči ozvou sami. 
To je samozřejmě nejlepší varianta, protože u těch 
kluků máte jistotu, že tady opravdu chtějí hrát. 
Chtěl bych v létě přivést tři kluky. Ideálně do kaž-
dé řady jednoho plus věřím v návrat Jardy Valtra. 
 
 Děkuji za rozhovor Tomáš Bezpalec

TJ Březiněves 2:3 (2:1) TJ Kyje Praha
20. kolo 2.B třída skupina B
TJ Březiněves 2:3 (2:1) TJ Kyje Praha
Sestava: Píša, Jíra, Bohdal, Krahule (68.min Zao-
ral) Nepraš O.,Stýblo, Ferkl, Matuška, Kořínek (76.
min Kořínek), Šimáček, Beran, Patrman, Eichler, 
Nepraš O., Pánský

Do Březiněvsi zavítal druhý tým tabulky TJ Kyje a 
od začátku zápasu bylo jasné, že to bude hodně 
těžký zápas, kdy soupeř potrestá jakoukoliv naší 
chyby. To se také stalo, hned v 23. minutě kdy šli 
po rohovém kopu Kyje do vedení. Hned, o tři mi-
nuty později se domácí Eichler po krásné indivi-
duální akci dostal do vápna soupeře a jelikož, byl 
těsně před zakončením faulován byla nařízena 
penalta, kterou i sám nekompromisně proměnil. 
Před poločasem v 43. minutě ještě doslova dotla-
čil do soupeřovi branky míč Patrman a do šaten 
se šlo za stavu 2:1 pro Béčko. V druhém poločase 

se opět objevila naše obrovská slabina a přesta-
li jsme soupeře stíhat a přicházeli osobní chyby. 
V 70. minutě při skluzu ve vlastním vápně náš 
obránce nešťastně zavadil rukou o míč a kopala 
se penalta i na druhé straně a Kyje srovnali na 2:2. 
Pak přišla asi největší rána, když už jsme sahali po 
bodu a na tabuli svítila 85. minuta prohráli jsme 
osobní souboj na kraji svého velkého vápna a 
soupeř nás za tuto školáckou chybu potrestal a 
uzavřel skóre zápasu na 2:3.

AFK UNION ŽIŽKOV–TJ Březiněves B
21. kolo 2.B třída skupina B
AFK Union Žižkov 6:3 (1:2) TJ Březiněves
Sestava: Lacina, Nepraš P., Palme, Bohdal,  Nepraš 
O.,Bárta,Stýblo,Ferkl (65.min Šimáček), Za-oral, 
Matuška, Kořínek, Beran, Pánský, El Hajry.
Březiněves B v sobotu dopoledne zavítal na hřiš-
tě aktuálně šestého týmu tabulky Unionu Žižkov. 
Béčko začalo aktivně a od první minuty aktivně 

napadalo soupeře. V 8. minutě, však přišla první 
a bohužel ne poslední ledová sprcha zápasu a 
Union šel do vedení 1:0. Březiněves, ale pokračo-
val dál ve své cestě za body a po brankách Nepra-
še O. v 20. minutě a Matušky ze 45. minuty se šlo 
do šaten za stavu 2:1 pro Březiněves. Do druhého 
poločasu vstoupilo béčko stejně tak jako ukončilo 
první poločas a hned v 55. minutě Nepraš O. při-
dal další branku a béčko již vedlo 3:1. Potom přišla 
ta nejledovější sprcha a naše největší bolest a to 
60. minuta. Začali jsme prohrávat osobní souboje, 
docházeli nám síly a pouštěli jsme soupeře do sa-
mostatných úniků. Union dvěma rychlými góly v 
60. a 65. minutě zápas vyrovnal. Naše utrpení po-
kračovalo dál a brankami v 78., 86. minutě otočil 
Union vývoj zápasu. V 90. minutě ještě domácí po 
faulu ve vápně z nařízené penalty upravili domácí 
skóre zápasu na konečných 6:3 pro Union. Opět 
bylo v zápase vidět, jak moc nám chybí tréninky 
a i díky tomu od 60. minut soupeři přestáváme 
stačit a sami si tak prohráváme utkání.

Trenér B týmu Ondřej Nepraš
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