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Neligové výběry Prahy  
Je tu čest mít zástupce našich hráčů v kategorii 
přípravek v neligových výběrech celé Prahy. 
Stejné období je velkým ohodnocením práce 
našemu trenérovi, Janu Mitaľovi, že byl vždy vy-
brán jako jeden z pražských TOP trenérů na tyto 
akce. Děkujeme klukům a Honzovi, za skvělou 
reprezentaci. 

Repre Beachsoccer a TJ Březiněves
Zdá se to někomu jako divné spojení? Ne! V 
kádru A-týmu je od loňského léta Filip Krahulec, 
který je v širším kádru české reprezentace v 
plážovém fotbale. Fillip po zranění z loňského 
podzimu na Pragovce se v jarní části dostal do 
základního kádru a je vidět, že každým zápasem 
jde svým výkonem nahoru. Přejeme mu úspěš-
nou kariéru u nás a také v plážovém fotbale na té 
nejvyšší úrovni. 

Spolupráce s SK Slavia Praha
V rámci spolupráce partnerských klubů jsme 
měli možnost navštívit ligové utkání Slavia-Olo-
mouc. Kluků a trenérů bylo něco přes 30 a užili 
si příjemnou atmosféru v Edenu. Spolupráce se 
rozrůstá a díky slávistickému náboru a velké-
mu počtu kluků se zájmem hrát ve Slavii, jsme 
otevřeli školičku pod pod patronací Slavie. Slavie 
dodala trenéra a hráče, my prostředí a pomůcky. 

A jelikož ukázkových tréninků není nikdo dost, 
tak kategorie MPŘ 2010/11 měla možnost toto 
zažít na vlastní kůži. V pondělí 13.5. společně 
se šéftrenérem přípravek, Jirkou Janečkem, k 
nám dorazili další tři trenéři ze Slavie a ukázali, 
že i naši kluci zvládnou podobné tréninky jak v 
prvoligovém klubu. 

A-tým trénuje mládež
Co tomu říkáte? Že nevěříte? Věřte! 
Především díky spolupráci Dominika Rodingera 
a Tomáše Bezpalce došlo k něčemu, co se v 
minulosti minulo účinkem a bralo spíše jako 
„vopruz“. Již v zimě a především, teď na jaře do-
chází hráči A týmu na mládežnické tréninky. Buď 
se zapojují do tréninků a nebo je sami vedou. 

Někdy pod dohledem nebo s přípravou trenéra 
A-týmu. Zorganizovali jsme i speciální trénink 
brankářů právě pod vedení Dominika Rodingera, 
který díky své ligové i zahraniční kariéře má, co 
předávat. Co sami hráči Áčka říkají?
Petr Patrman:“Rád trénuji děti, které to baví. 
Jsem rád, že jim mohu pomoct se zlepšovat a vy-
světlovat věci, jak se dělají dobře. S trénováním 
dětí mám zkušenost jelikož trénuji kluky 9-10let 
ve Slovanu Liberec a mám licenci“. 
Filip Krahulec: “Bylo to super vidět, že trenéři 
dělají pro kluky maximum, aby tréninky byla 
zábavné. Na dětech mám rád, když mají chuť do 
fotbalu. Já osobně jsme si trénink užil a těším se 
na další. Byl jsem již 2x.“.
 Tomáš Cejnar:“ Bylo to něco jiného než trénovat 
sám za sebe. Byla to nová zkušenost, které si 
budu cenit“. 
Adam Střecha:“ Trénovat starší žáky bylo fajn. 
Udělali jsme si herní trénink, aby nás to všechny 
bavilo a užili legraci. Musím kluků poděkovat, jak 
k tomu přistoupili a makali na plno. Takhle by to 
mělo vypadat a budu se příště těšit zas.“ 
Patrik Jíra:“ Bylo to super. S dětmi už nějaké zkuše-

nosti mám, trénuji 5 let přípravky na Slavii a proto 
jsem věděl co od dětí mohu očekávat i co si k nim 
dovolit. :) Myslím si, že jsme si to společně užili, 
byla sranda a na klucích bylo vidět že je to pro 
ně velké zpestření. Bavilo je to a to je velmi důle-
žité. Jsem rád, že jsem toho mohl být součástí a 
přeju klukům aby u sportu vydrželi co nejdéle a ti 
nejlepší pak hráli jednou velký fotbal kde budou 
svými fotbalovými dovednostmi rozdávat radost 
všem fanouškům.“ 
Marek Benda:“ Myslím si, že to je super nápad 
chodit z áčka trénovat mládež. Když jsme tam 
byli s Adamem, tak bylo vidět, že to kluky bavi-
lo včetně mě. Je to zkušenost a trénovat děti je 
skutečně umění“.

A díky tomuto propojení vyvstává myšlenka, zda 
i v našich podmínkách nevytvořit jakýsi koncept 
mládeže s propojením od těch nejmenších po 
muže.
             Tomáš Bezpalec, člen výboru.

Střípky z klubu

18.04.2019 se Březiněveské mužstvo 
Gentlemanů utkalo s ligovým výběrem 
schovaným pod vlajkou SC XAVEROV 
HORNÍ POČERNICE, z.s. a utrpělo neví-
tězství 1:10. Jak pronesl hrající trenér 
Fialka, více komentářů k tomuto zápa-
su netřeba. Snad jen, že gól za domácí 
vstřelil Míla Durňák a skončila tak stře-
lecká série našeho kanonýra Trusky.

     Jan Šebek,vedoucí mužstva



Ruzyně - Březiněves 3 : 7 (1:3)
B: 3x Trousil, 2x Rosenkranz, Bělohlávek, Šťastný
V tomto kole nás čekal soupeř z předních míst 
tabulky. Všechny naše hráče jsme celý týden 
nabádali, ať neřeší tabulku a věnují se pouze své 
hře která jde zápas od zápasu nahoru. Všichni 
do puntíku plnili v zápase vše co jsme si řekli. 
Od prvním minut jsme měli navrch a po krás-
ných kombinacích jsme vstřelili parádní branky. 
První poločas jsme jasně ovládli a soupeř si s 
námi nevěděl rady. Druhá půle kopírovala tu 

první a domácí tým byl tedy bez šance. Parádní 
zápas a všem velké poděkování.

Březiněves - Zličín 5 : 0 (3:0)
B: 3x Šťastný, Rosenkranz, Gilmore
Do tohoto zápasu jsme šli s vědomím, že mů-
žeme dnešního soupeře přeskočit v tabulce a 
posunout se na čtvrtou příčku. Dal se očekávat 
velmi vyrovnaný zápas. Během celého zápasu 
panovala perfektní atmosféra a našim divákům 
se zápas musel velmi líbit. Naši do zápasu vlétli 
jako uragán a než se soupeř rozkoukal, tak 
hostující brankář tahal 3x míč ze své sítě.  I ve 
druhém poločase se na sou-peřovu bránu valil 
jeden útok za druhým. Bohužel však naši hráči 
selhávali při zakončení. Škoda. I tak po zápase 
v našem týmu zavládla velká spokojenost a 
právem patří velké poděkování celému našemu 
týmu. 

Meteor - Březiněves 5 : 3 (1:1)
B: Špírek, Trousil, vlastní
V 15. kole nás čekal nejlepší tým naší soutěže 
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Starší žáci

V Čakovicích v pátek odpoledne po náročném 
dopravním přesunu v ucpané Praze naši nastou-
pili v téměř plně sestavě. Na trenérské lavičce 
Miloš spolu s asistentem Danem. V bráně tradič-
ně Reiny, kapitán tentokrát Špíras a s výjimkou 
Šéby všichni na značkách. Naopak soupeř měl ve 
svém mančaftu soupisku hodně děravou.
Početní převaha se samozřejmě odrazila i na 
výkonu hostů - našich hladových střelců, kteří 
Čakovické tlačili v každé čtvrtině. Třetí čtvrtina 
se po lehkém zranění soupeřova obránce muse-
la hrát i 4 na 4, abychom utkání udrželi alespoň 
částečně vyvážené. Do poslední čtvrtiny soupeř 
doplnil hráčem z mladší kategorie a v pohodo-
vém tempu Březiněves dovedla zápas do vítěz-
ného konce 6:12.
                Petr Špírek 

3.5.2019 - TJ Březiněves - FK Dukla Jižní Měs-
to z.s.  15 : 16

Velmi vyrovnaný zápas, divácká účast nadstan-
dardní, zúčastnil se i sám předseda Tomáš Bez-
palec, který navštívil kabinu domácích po zápa-
se a nešetřil slovy chvály na předvedený výkon.

12.5.2019 - TJ Slovan Bohnice z.s. - TJ Březině-
ves 4 : 6
Nástup našeho týmu excelentní, výborná kom-
binace, po první čtvrtině vedení 1:0. Druhá čtvr-
tina zastihla naše družstvo tak trochu v nedbal-
kách a z našeho velkého tlaku a herní převahy 
bylo ne-vedení 3:1 po několika menších zaváhá-
ních. Ovšem druhá půle ukázala náš charakter a 
zlepšující se výkony. Za to bylo mužstvo Bohnic 
odměněno 5 góly do jejich brány a krásné vítěz-
ství 6:4 bylo na světě.
                         Jan Šebek

Starší přípravka 2009

V posledních týdnech jsou naše výkony jako na 
houpačce. Po dvou dobrých zápasech a vítězstvích 
přišla vysoká porážka na domácím hřišti od Mete-
oru, poté jsme dokázali odehrát velmi kvalitní zá-
-pas a vyhrát ve Strašnicích, abychom v posledním 
mistráku podlehli opět po slabším výkonu Cholu-
picím. 
Přelom dubna a května byl pro nás nešťastný ze 
zdravotního hlediska, kdy jsme v týmu utrpěli dvě 
zlomeniny ruky a pravděpodobně do konce sezo-

ny přišli o dva hráče. Na druhou stranu k nám do 
Břízky přišli dva noví kluci a projevili zájem hrát v 
našem ročníku. Věříme, že je to u nás bude bavit a 
budou pokračovat.

Po dohodě s rodiči jsme se rozhodli zavést třetí 
trénink, který bude dobrovolný, ale hned na prv-
ní trénink dorazil téměř kompletní tým, z čehož 
máme velkou radost. Kluci ukázali zájem a chuť se 
zlepšovat.
                         Jan Mitaľ ,trenér 

Starší přípravka 2008

Na trénincích jsme se začali soustředit na zlep-
šení individuálních dovedností, jako je vedení a 
zpracování míče se zapojením kličky a přihrávky. 
Tyto dovednosti vždy pilujeme na malém hřišti v 
rozestavení  3+3, 2+2, 2+1. Kluci dostávají první 
domácí úkoly (klička posouvačka). Porovnáním 
pro nás pak byla účast na dvou turnajích MINI 
Cupu (3. a 6. místo) a přátelské utkání v Ďábli-
cích. Pro některé to znamenalo se postavit proti 
soupeři, který měl jeden tréninkový rok náskoku. 
Abychom to trochu vyrovnali, tak jsme doma (na 
UMT) na přátelském “Trianglu” přivítali soupeře 
FK Bohemians, kde si proti sobě zahráli začínající 
hráči. Jinak se moc a moc těšíme na tréninkovou 
návštěvu hráčů “A” týmu. 
                  Pavel Černý ,trenér

Mladší žáci
Stále pilně trénujeme (vždy takřka se stoprocent-
ní účastí) a již se to začíná vyplácet. Na obou mis-
trovských utkáních teď kluci předvedli velké na-
sazení a týmovou hru a výhra nad Trojou a remíza 
s Čechií potěšily oko diváka i srdce trenéra .   
           Jana Matysová,vedoucí družstva

MINI 2012/13 

Meteor. Meteor naší soutěž jednoznačně ovládá 
s neuvěřitelným skóre po 126:22. Náš tým do 
utkání vstoupil uvolněně, pod žádným tlakem a 
musím říct že velmi dobře. Během prvních deseti 
minut jsme měli na kopačkách dvě stoprocentní 
šance. Utkání bylo velmi vyrovnané. Na obou 
stranách bylo dost šancí ke skórování. Po první 
půlce byl stav nerozhodný 1 : 1. Domácí tým měl 
míč více na svých kopačkách, ale stále narážel na 
dobře organizovanou obranu a hlavně Domču v 
brance. Druhá půlka byla ve stejném duchu jako 
ta první. Aktivní fotbal na obou stranách. Štěstí se 
nakonec přiklonilo k domácímu týmu, který v sa-
mém závěru strhu výhru na svojí stranu. Na konci 
zápasu pak přišlo velké poděkování od domácího 
trenéra, který všechny naše kluky pochválil za 
předvedenou hru. Pochvala přichází i z naší stra-
ny. Dnes to byla velká paráda se vším všudy. Kluci 
ze sebe dali vše. Super, jen tak dál.

Petr Petrášek, trenér
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Květen je pro mladší přípravku vůbec nejvytíže-
nějším měsícem z celé sezony. Kromě soutěžních 
utkání hrajeme dva velké turnaje a závěr měsíce 
je ve znamení již tradičního jarního soustředění, 
tentokráte v horském prostředí. Pokud bychom 
měli hodnotit dosavadní průběhy všech tří námi 
hraných soutěží, tak v mistrovských kláních se 
nám začíná dařit nejenom herně, ale i výsledkově, 
což je změna oproti předchozímu měsíci, kdy nám 
to ve skóre moc nevycházelo. Velice si pochvalu-
jeme projekt Jihovýchodní ligy, který zcela naplnil 
svůj záměr, a několik remízových zápasů 

to jen potvrzuje. Vždyť co může být na utkání této 
kategorie krásnější, než když je výsledek 
14 : 14, všichni si naplno zahráli a spokojenost je 
na obou stranách. Kategorie 2010 se zúčastnila 
kvalitně obsazeného turnaje v Radonicích, kde 
v základní skupině narazila na pražskou Spartu 
a sehrála s ní vyrovnanou partii. Všichni se již 
těší na soustředění, které proběhne tentokráte 
ve Vrchlabí a zaměřeno by mělo být primárně k 
utužení kolektivu.
  Tomáš Melichar, trenér

Mladší přípravka 2010/11 

18. kolo 2. B třídy skupina B 
TJ Březiněves B 8 : 4 ( 3 : 2 ) Satalice 

Sestava: Došek – Nepraš (K), Jíra, Bohdal, Palme 
– Matuška (80. Baxa), Bárta, Zaoral (46. Stýblo), 
Beran (70. Pánský), Ferkl – Benda. branky: 5x 
Benda , 3x Bohdal, Diváků: 40

Velmi důležité utkání a vítězství v bojích o sestup. 
Tímto vítězstvím jsme se posunuli na 11. místo 
se stejným počtem bodů jako Kačerov a dotáhli 
již na 4 body Strašnice. Až na první 3 minuty 
utkání jsme byli lepším týmem, ač jsme ke konci 
poločasu dostali vlastními chybami soupeře do 
hry. Po 20 minutách jsme vedli již 3:0, hru jsme 
kontrolovali, ale polevili v koncentraci. Benda nás 
prvním rychlým golem již v 8. minutě uklidnil a 
dva nádherné góly hlavou Bohdala po krásných 
centrech jeho parťáka Matušky, bylo vše krásné. 
Do kabin se však šlo za stavu 3:2. Kluci nic 
neponechali náhodě a Benda záhy po zahájení 
druhého poločasu opět posunul skóre o dva 
góly, a když Bohdal dovršil svůj hattrick, tak jsme 
drželi otěže ve svých rukou do konce zápasu. Ani 
penalta po Bohdalově zákroku nás nerozhodila 
a Bendův podvečer byl zakončen jeho pátým 
gólem a konečným hokejovým výsledkem 8:4. 
Pochvala patří všem v zodpovědném přístupu k 
utkání. Obrana působila kompaktně především 
trio Jíra, Nepraš a Bohdal ukazuje, že se sehrává. 
Záloha chtěla tvořit, Bárta a Matuška a na hrotu 
zabiják Benda ukázal, jak hráč A týmu může 
pomoct svým rozdílovým výkonem. 

Zastupující trenéři: Tomáš Bezpalec, Radek Fiala 
a Aleš Luka

Mužstvo Z V R P S B
1. Sokol Kolovraty 25 20 5 0 108:19 65
2. FK Újezd nad Lesy 26 20 2 3 98:13 62
3. SK Ďáblice 25 17 4 4 81:37 55
4. TJ Březiněves 25 14 4 7 76:48 46
5. SK Viktoria Štěrboholy 25 12 7 6 48:41 43
6. TJ Sokol Troja 25 11 4 10 71:65 37
7. Slovan Kunratice 25 10 4 11 79:60 34
8. TJ Kyje 25 10 3 12 59:59 33
9. FC Háje Jižní Město 25 9 4 12 46:69 31

10. FC Tempo Praha B 25 8 5 12 49:74 29
11. SK Praga Praha 25 7 5 13 40:51 26
12. Spartak Hrdlořezy 25 7 4 14 39:79 25
13. FC Čechie Uhříněves 25 7 3 15 29:67 24
14. SC Xaverov Horní Počernice 25 7 2 16 34:59 23
15. FK Union Strašnice 25 6 4 15 35:91 22
16. Slovan Bohnice 25 2 6 17 36:96 12

B-tým  

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

Děkujeme všem partnerům, přispěvatelům a sponzorům za fi nanční i nefi nanční příspěvky pro chod TJ Březiněves.

19. kolo 2.Btřída skupina B
TJ Sokol Vinoř 1:0 (1:0) TJ Březiněves

Sestava: Píša, Nepraš P. (ČK 66. min), Bohdal,  
Nepraš O., Stýblo, Ferkl, Zaoral (80. min El 
Hajry), Matuška, Kořínek, Benda, Beran.
  
Béčko přijelo do Vinoře s jasným cílem od-
vést body. Od první minuty bylo jasné, že 
se nebude jednat o lehký zápas. I když jsme 
první velikou šanci zápasu měli my tak z 
branky se radoval soupeř, kdy v 20. minutě 
svojí životní trefou z 25 metrů šla Vinoř 
do vedení. Od té chvíle hráči Vinoře začali 
předvádět sérii hrozivých zákroků, nespor-
tovního chování a zdržování. Šancí bylo na 
obou stranách mnoho, béčku několikrát 
chyběli pouze centimetry a na druhé straně 
si zase Vinoř vylámala zuby na neskutečně 
chytajícím Martinu Píšovi. V 66. minutě 
musel náš stoper Nepraš P. zatáhnout za zá-
chranou brzdu a po druhém faulu v zápase 

dostal od rozhodčího červenou kartu, 
musel předčasně do sprch. Béčko se do 
poslední minuty snažilo srovnat stav zápa-
su, ale chybělo trochu toho štěstíčka. Stav 
karet udělených během zápasu vypovídá 
hodně Vinoř (7 ŽK) Březiněves (2 ŽK 1 ČK). 
Béčko sice z Vinoře neveze žádný bod ale 
předvedená hra a nasazení v zápase bylo 
obrovské. Kluci si zaslouží i přes prohru za 
předvedený výkon velké díky. 

  Ondřej Nepraš, trenér



1:1, 39. min Sarichev 2:1 a 54. min Marek 3:1
Diváků: 40
 Dnes budu velmi kritický, ale právem. Minulý tý-
den jsem byl na naše kluky hrdý, dnes se za výkon, 
který jsme předvedli, stydím a je mi smutno. Je to 
obrovská ostuda, jakým způsobem jsme k zápasu 
přistoupili a dneska ani jeden hráč základní jede-
náctky si nezasloužil oblékat dres Březiněvsi. Každý 
si píše svůj posudek sám, a pokud si někteří z nich 
neuvědomí, jakou mají roli v mužstvu nebo jí ne-
umí unést, tak budou mít velké problémy. Pro mě 
je to šílená rána do zad, kterou budu velice těžko 
snášet. Každý hráč na světě se dokáže vyhecovat 
na derby nebo velký zápas, ale kdo miluje fotbal a 
chce ho hrát se ukazuje právě v těchto zápasech. 
Někteří z nás dneska vypadali, že hrají fotbal, pro-
tože jim to někdo nařídil. Pokud budeme takto hrát 
v derby, tak dostaneme deset gólů a práci, kterou 
jsme tady za rok udělali, hodíme do koše.
Chci se všem našim fanouškům, který dnes na zá-
pas přišli omluvit za ostudný přístup hlavně v prv-
-ním poločase, který jsme předvedli. Máme všichni 
jedinečnou možnost se lidem z Březiněvsi omluvit 
příští týden. Je to jen na nás, jak se k tomu posta-
víme.
           Dominik Rodinger, trenér

24. kolo 1. A třídy skupina A
TJ Březiněves : SK Praga Praha  3 : 2  (1 : 2 )

Sestava: Píša - Hlavík (63. min Eichler) Krahulec, 
Střecha, Trnka - Allram, Cejnar (81. min Fiala ), Ma-
cháček - Eremiáš (91. min Palme), Benda (85. min 
Bárta), Patrman (69.min Nedvídek)
Branky: 4. min Mazanec 0:1, 5. min Herynk 0:2, 34. 
min Benda 1:2, 56. min Benda 2:2 a 71. min Ere-
miáš 2:3
Diváků: 65
Máme za sebou velice dobré utkání v Kyjích, kte-
ré jsme zvládli, jak herně, tak výsledkově. Vím, že 
se na nás byl podívat trenér soupeře, takže oče-
kávám, že na nás bude Pragovka nachystaná. Ale 
my máme více variant, které můžeme použít, tak-
že se pokusíme soupeře zaskočit. Ale nerad bych 
se upínal jen k soupeři. Chceme hrát zase náš 
fotbal. Plný náběhů, kreativity a náročnosti smě-
rem nahoru i dolů. Musíme si dávat pozor na je-
jich útočné duo, Herynk a Micka. První dal na jaře 
pět branek, druhý hned šest. Láme se nám jarní 
sezóna, víme, jaký máme společný cíl a zítra tedy 
potřebujeme 100% bodový zisk. Abychom mohli 
být úspěšní, tak ze sebe musíme vymačkat maxi-
mum, hrát na hranici svých možností a proměňo-
vat naše šance. Zítra vyhraje tým, který bude hrát 
kompaktně a týmově.
Budeme rádi, když nás dorazí a podpoří naši fa-
noušci. Je to poslední domácí utkání před derby 
s Ďáblicemi, tak i oni by mohli přijít potrénovat 
hlasivky.
 Když jsme v páté minutě prohrávali 0:2, tak jsem 
si vzpomněl na včerejší utkání Teplic, které skon-
čilo 0:8. Ale vnitřně jsem byl strašně klidný. Viděl 
jsem na klucích, že mají hru pod kontrolou, a i 
když soupeř dal dva krásné góly, tak jsme do té 
doby měli i my dvě tři dobré možnosti. Odehráli 
jsme dle mého názoru fotbalově nejlepší utkání, 
co jsme vůbec pospolu. Držení míče bez přeháně-
ní bylo tak 75 ku 25. Soupeř, i když vedl v poloča-

se 2:1, tak se hádal, protože absolutně nevěděl, co 
má s naší hrou dělat. My trpělivě čekali na své pří-
ležitosti, hráli opravdu aktivně, náročně a týmově. 
Druhý poločas jsme soupeře už úplně přikovali 
na jejich půlku a čekalo se, kdy prolomíme smůlu 
v zakončení. Štěstí se zaslouženě otočilo na naší 
stranu a my mohli otočit výsledek po krásných 
akcích, které děláme skoro na každém tréninku. 
Dneska jsem před klukama smeknul klobouk, 
protože z toho mám opravdu skvělý pocit. Vý-
sledek důležitý, ale hra a celkové vystoupení 
splňovalo veškeré měřítka, které na kluky mám. 
Velké díky lidem, konečně byli slyšet druhý po-
ločas a i když si možná myslí, že to není znát, tak 
nám věřte, že je. Emoce k fotbalu patří a my jsme 
rádi, když je prožíváte s námi. Ještě jednou všem 
hráčům děkuju, dneska to byla nádhera. Byl jsem 
pyšný, že takový tým mohu trénovat.

25. kolo 1.A třídy skupina A
SK Šterboholy 3:1 TJ Březiněves
Poločas: 2:1
Sestava: Došek (40 .min Píša) - Trnka, Střecha, Ne-
dvídek (60. min Hromas), Hlavík (45. min Palme) 
- Allram (79. min Krahulec), Macháček, Cejnar - Pa-
trman (79. min Jíra), Benda, Eremiáš
Branky: 20. min Růžička Jan 1:0, 22. min Benda 

A-tým 
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