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Dětský den 
 V rámci společenské akce městské části jsme při-
spěli i my dvěma disciplínami a obohatili už tak 
skvěle připravenou akci. Za TJ Březiněves si na 
svá bedra vzali organizaci muži z A týmu včetně 
trenéra, Dominika Rodingera. Disciplíny se sa-
mozřejmě skládali z fotbalových dovedností jako 
je slalom, střelba, rychlé nohy, běh přes překáž-
ky. Každé dítko obdrželo sladkou odměnu.

 

Brankářský trénink 
Až na potřetí se nám podařilo zorganizovat spe-
ciální trénink pro brankáře. Předchozí dva po-
-kusy zhatilo počasí. Každopádně ve třech 45 
minutových blocích si kategorie přípravek, žáků 
a budoucích dorostenců vyzkoušeli trénink pod 
vedením Dominika Rodingera. Bylo vidět, jak to 
kluky bavilo a koncentrovali se na každé doporu-
čení, povel a radu od trenéra. K chytání obdrželi 
i pár rad do života, které patří nejen do fotbalu. 

28. kolo 1. A třídy skupina A
TJ Březiněves : Sokol Kolovraty  1:1 (0:1)

Sestava: Píša - Hlavík, Střecha, Krahulec (40. min 
Hromas ), Trnka - Macháček, Allram ( 53. min Ere-

miáš ), Fiala ( 81. min Yuzepchuk ) - Cejnar, Eichler 
( 23. min Benda ), Patrman
Branky: 45. min Kalenda 0:1 a 62. min Trnka 1:1
Diváků: 150 
Je několik minut po zápase a mám v sobě strašně 
moc pozitivních emocí. Celkově zápas se musel 
líbit všem, co se přišli podívat. Od první minuty 
oba týmy měly šance, krásné akce a hrálo se na-
horu dolu. My jsme měli trošku problém s agre-
sivitou a dobrým napadáním soupeře a jako by-
chom byli zaskočený, jak jsou Kolovraty dobrým 
týmem. Gól jsme dostali prakticky z naší šance, 
kdy jsme šli čtyři na dva. Bohužel jsme nedokázali 
prostrčit balón do sólového úniku a za pět vteřin 
šel soupeř sám na bránu, kdy dal na 0:1. Šli jsme 
tedy do kabin za nepříznivého stavu.
Druhý poločas jsme ale na soupeře vystoupili, 
začali vyhrávat osobní souboje a přikovali je na 
jejich půlku. Odměna přišla v 62. min kdy se po 
hezké akci trefi l Martin Trnka a cítil jsem z nás, 
že můžeme vyhrát. Bohužel jsme některé akce 
nedokázali dohrát do konce a posledních deset 
minut už se hra hodně kouskovala a zápas tedy 
skončil dle mého názoru zaslouženou remízou. 
Je potřeba smeknout klobouk před kluky, proto-
že odehráli proti suverénovi této sezóny fantas-
tický zápas a já jsme na kluky strašně moc pyšný.
Ještě bych chtěl poblahopřát Kolovratům k 
postupu do přeboru. Hráli celou sezónu velmi 
dobře, jejich série bez prohry je obdivuhodná a 
já osobně jsem moc rád, že jsme se tak silnému 
soupeři dokázali dvakrát postavit čelem.“

29. kolo 1. A třídy skupina A
SK Uhřiněves : TJ Březiněves 2:2 (1:2)
Sestava: Píša - Hlavík ( 66 .min Hromas ), Střecha, 
Krahulec, Nedvídek - Macháček, Bárta ( 45. min 

Trnka ), Fiala ( 60.  Allram ) - Eremiáš ( 66. min Patr-
man ), Benda ( 64. min, Eichler)
Branky: 19. min Stonawski 1:0, 28. min Benda 1:1, 
45. min Hlavík 1:2 a 79. min Boubín 2:2
červená karta: 35. min Cejnar a 87. min Hrubý
Diváků: 70
V desáté minutě jsem si vzpomněl na zápas v 
Bohnicích. Dá se říct, že se k rozhodčím vůbec 
nevyjadřuji, kluky se snažím uklidňovat apod, ale 
tentokrát jsem vyletěl už i já. To, co s námi první 
poločas předváděl postranní a hlavní rozhodčí 

bylo něco, co prostě do sportu nepatří. Snažil 
jsem se mu vysvětlit, že 100% z těch kluků přijelo 
přes celou Prahu hodinu před zápasem z práce a 
chtějí si zápas užít, zahrát si ho férově a rozdat si 
to rovnocenně se soupeřem. To ale nešlo. První 
gól jsme dostali asi z šesti metrového ofsajdu a 
prakticky každý souboj našich hráčů pískal pro 
domácí. Hráči domácích se našim klukům na 
hřišti omlouvali, že za to nemůžou apod. Nepo-
chopím.
I tak ale máme prostě utkání dohrát tak, aby-
chom vyhráli. Penalta byla jasná, to byla naše 
hrubá chyba. Teď nás čeká poslední zápas s 
Kunraticemi a mám v hlavě dvě varianty, jak 
poskládat sestavu. Vše proberu s Truskou a roz-
hodneme se. Chceme se rozloučit s fanoušky 
vítězstvím.
  Dominik Rodinger, trenér

B-tým
22. kolo 2. B třídy skupina B 
TJ Březiněves :TJ Sokol Řepy 8 : 0 ( 2 : 0 )

Sestava: Píša, Jíra, Nepraš P. Palme, Kořínek (46. 
min Šimáček), Benda (79. min Pánský), Fiala (69. 
min Matuška), Yuzepchuk (76. min Ferkl), Beran, 
Patrman (61. min Matoušek), Bárta, Stýblo, 
Zaoral
V posledním kole soutěže přivítalo na hřišti v 
Březiněvsi v přímém souboji o setupovou příčku 
béčko tým Sokolu Řepy. Béčko bylo posilněno 
sedmi hráči, kteří pravidelně nastupují za A-tým 
Březiněvsi a bylo jasné od první minuty, že žádný 
sestup se nepřipustí. Řepy hráli dost opatrně, a i 
díky tomu byl poločasoví výsledek po brankách 
Yuzepchuka a Patrmana pouze 2:0. Kluci hráli 
hezký fotbal a spoustou krásný akcí ukazovali 
proč patří k oporám A-týmu. V druhém poločase 
tlak sílil a díky uklidňující brance Patrmana a 
třem gólům, během deseti minut Marka Bendy 
byl zápas v podstatě rozhodnutý. Když v 69. 
minutě přidal další branku zápasu Beran a těsně 
před vlastním střídáním v 79. minutě Benda 
uzavřel svůj střelecký zápas čtvrtou brankou 
bylo jasné, že o sestupujícím je defi nitivně 
rozhodnuto. Díky tomuto poslednímu zápasu 
se Březiněves B zachránil v 2. B třídě. Chtěl bych 
touto cestou moc poděkovat všem hráčům 
A- týmu, kteří chodili béčku pomáhat a mají 
obrovský podíl na jeho záchraně a  zároveň tre-
néru A- týmu, Dominikovi Rodingerovi, který jak 
herně, tak i tím, že uvolnil hráče na zápasy béčka 
má na záchraně Benfi ky svůj podíl. 

  Ondřej Nepraš,trenér

Střípky z klubu

A-tým 



MU Březiněves - Bohnice 12 : 0 (8:0)
B: 3x Trousil, 3x Rosenkranz, 3x Šťastný, Batěk, 
Procházka, vlastní
Na naší půdu zavítal soupeř z Bohnic. S tímto 
týmem jsou vždy zápasy velmi vyhecované. 
Již před utkáním jsme všechny naše hráče 
nabádali aby se nenechali vyhecovat a sou-
-středili se pouze na fotbal. Hned od počátku 
utkání bylo jasné kdo je králem na hřišti. Po 
velmi dobré kombinační hře z naší strany padlo 
mnoho krásných branek. Chválíme fakt, že naši 
hráči hráli celé utkání na 100% a nenechali se 
ukolébat hrou soupeře.
MU Březiněves - Suchdol 4 : 6 (1:2)
B: 2x Rosenkranz, Trousil, Slovák

V dalším domácím zápase na perfektně připra-
veném hřišti nás čekal tým ze Suchdola. Utkání 
bylo velmi vyrovnané. Na začátku utkání nás 
soupeř velmi zaskočil svojí rychlostí a dravostí. 
Než jsme se rozkoukali, tak jsme v 6. minutě 
prohrávali o dvě branky. Poté se hra vyrovnala 
a hrál se poměrně slušný zápas z obou stran. 
Škoda našich nevyužitých šancí. Štěstíčko se 
nakonec přiklonilo k soupeři a ten si odvezl 
všechny tři body. I přes prohru však zápas hod-
notím kladně. Zápas měl téměř vše.
MU Smíchov - Březiněves 3 : 3 (1:1)
B: Trousil, Slovák, Gilmore
V úmorném vedru jsme odehráli zápas na 
Smíchově. Sluníčko pálilo opravdu hodně a 
to se zřejmě projevilo i na kvalitě zápasu. Naši 
hráči se přizpůsobili hře soupeře a bohužel 
nasazení nebylo prakticky žádné. Na zápas 
nedorazil ani rozhodčí a bohužel klučina, který 
zápas odpískal toho o fotbale moc nevěděl. 
Nad některými výroky kroutil hlavou i domácí 
trenér. Na toto se však nemůžeme vymlouvat. 
Nakonec zápas skončil zaslouženou remízou. 
Tento zápas hoďme za hlavu. V dalším kole nás 
čeká poslední mistrák a pevně doufáme že si ho 
všichni užijeme.
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Starší žáci

Dnešním dnem 9.6., za velké podpory rodičů, za-
končila kategorie Starší přípravky 2009 odpoled-
ní párty na březiněvském hřišti vydařenou jarní 
sezónu. Období to bylo úspěšné, na klucích je 
vidět velký herní progres. Z jarních zápasů kluci 
všechny vyhráli. Kromě jednoho, těsně prohra-
ného, a jedné parádní remízy ve Vinoři. Během 

jednoho z posledních zápasů si vyzkoušeli i hru 
na velké hřiště, v počtu hráčů 7+1, kterou za-
čnou střídavě hrát od podzimní sezóny. 
Výsledky za poslední měsíc:
19.5. TJ Březiněves - Eugen Link Football Aca-
demy s.r.o.  10 : 1 
27.5 TJ Březiněves - AFK Slavoj Podolí Praha, 
z.s. 19 : 11 
2.6. SK HAMR, z.s.. - TJ Březiněves 6 : 15
9.6. TJ Březiněves - 1. FC Barrandov z.s. 11:6

29.5. Turnaj na hřišti SK Slavia Praha
Poslední květnovou středu si kluci 2009 vyzkou-
šeli atmosféru velkého stadionu. Zúčastnili se 
turnaje na hřišti SK Slavia Praha v Edenu. Výsled-
kově i herně to bylo trochu slabší, snad pod tí-

V posledních mistrovských utkáních této sezony 
jsme pokračovali v nevyrovnaných výkonech. Po 
slušném výkonu na Spartě jsme podlehli holkám o 
gól 6:7, poté jsme na domácí půdě zvítězili vysoko 
nad ČAFC Praha, ale vzápětí jsme po velmi nevý-
razných výkonech utrpěli dvě vysoké porážky na 
hřišti Čakovic a doma se Spartakem Kbely. 
Po ukončení mistrovských zápasů nás v sobotu 8. 
června čekal turnaj Admira cup, který se hrál sys-
témem 7+1. Spojili jsme se ročníkem 2009, a vy-
tvořili společný tým, kde 2009-ky dodaly 6 hráčů 
a my také. Pro kluky to byla výborná zkušenost, 
zahrát si na skutečně velkém hřišti systémem, kte-

rý na ně čeká už v příští sezoně. Ze začátku turnaje 
jsme hráli velmi slušně, kluci si pochvalovali větší 
prostor, ale během dne bylo vidět, že nám do-
cházejí síly. Ze 6 týmů jsme nakonec obsadili páté 
místo. Pozitivem je spojení kluků z obou ročníků, 

jelikož příští sezonu budou hrát společně soutěž 
mladších žáků a další velmi pozitivní věcí je, že i na 
tak velkém hřišti jsme chtěli hrát ofenzivně, v kaž-
dém zápase jsme si dokázali vytvořit několik šancí 
a vstřelit minimálně gól. 
Úplně poslední akcí letošní sezony je 16. června 
domácí Hejna Cup za účasti 8 kvalitních týmů.

   Jan Mitaľ,trenér 

Starší přípravka 2008

MU Březiněves - Bílá Hora 5 : 4 (2:2)
B: 2x Bělohlávek, Gilmore, Rosenkranz, Baga 
Poslední mistrovský zápas jsme odehráli na do-
mácí půdě s Bílou Horou. Super počasí a velmi 
dobrý zápas. Na začátku nás však čekal šok, kdy 
soupeř po 2. minutách vedl 0:2. Naši hráči se 
tohoto výsledku nezalekli a ještě do poločasu 
bylo srovnáno na 2:2. Ve druhém poločase jsme 
měli více ze hry a podařilo se nám vstřelit i důle-
žité branky. Sofča dnes odehrála možná poslední 
zápas v naší kategorii a zápas se jí velmi povedl. 
Po faulu hostujícího hráče v pokutovém území se 
sama za velkého aplausu diváků ujala pokutové-
ho komu a nekompromisně zakončila. Díky všem 
za dnešní zápas, bylo to super.
PU Březiněves - AC Sparta Praha (dívky)
PU Březiněves - AC Sparta Praha (dívky)
Páteční odpoledne si naši hráči zpestřili přátel-
ským utkáním se Sparťankami. Byl to vyrovnaný 
zápas, který ukázal našim hráčům jak dobře 
dokáží dívky stejného ročníku hrát fotbal. Hrál 
se velmi dobrý fotbal, na vysoké úrovni. Klobouk 
dolů před nasazením. Sparťanky nakonec vyhráli 
2:3, ale o výsledek zde vůbec nešlo. 
  Petr Petrášek, trenér

Starší přípravka 2009

hou „zaplněných tribun“. 
A dobrá zpráva nakonec. Trenérský tým se roz-
rostl o syny místních legend. Hlavní trenér Miloš 
Vilímek přizval k trénování svého syna Dana a 
jeho kamaráda Matěje -  syna Radka Fialy. Oba 
noví mladí trenéři k týmu výborně zapadli a malí 
fotbalisté jsou doplněním na trenérském postu 
nadšeni. 
   Jan Šebek
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MINI 2012/2013
I když jsme museli díky nepříznivému 
počasí zrušit dva tréninky a v průběhu 
čtrnácti dnů se nám střídaly turnusy školky 
a školy v přírodě, tak nám to stejně neza-
bránilo tomu, abychom se dále v tréninku 
věnovali individuálním dovednostem, 
vedením balónu, jednoduchým kličkám, 
krátkým a dlouhým přihrávkám. Fotbalové 
dovednosti jsme pilovali při hře 3 na 3. 
Ani o víkendech jsme neztráceli čas a po 

nástupu s našim „A“ týmem jsme přivítali 
soupeře z Kolovrat a odehráli na dvě hřiště 

„Posouvačku „. Na UMT v Březiněvsi se 

dvakrát uskutečnil turnaj MINI Trianglu, v 
kterým se tradičně potkáváme se soupeři 
z Dolních Chaber a Bohemians Střížkov. 
Dále jsme se zúčastnili turnaje MINI Cupu 
a turnaje přátelských klubů Slávie. Ještě 
do konce sezóny odehrajeme turnaj na 
Pragovce a fi nální turnaj MINI Cupu. A už 
teď se těšíme na závěr sezóny, protože ho 
uzavřeme společným
cyklo výletem. Olé Břízka a krásné prožití 
letních prázdnin. 
  Pavel Černý, trenér

SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. - TJ 
Březiněves 5:2
Dne 20.5. Gentlemani Březiněvsi zavítali na hřiště 
dosud neporaženého týmu z Horních Počernic. 
Pokusili se o malý zázrak - obrat o první body 
dosud neporažený tým. Hostující hráči nastoupili 
v dobré náladě, plni víry ve vlastní fotbalové 
schopnosti. Úvod se jim vydařil. Po několika 
minutách vstřelil Jindra Chaloupka první gól a 
vše vypadalo růžově. To by ovšem domácí tým 
nesměl být plný bývalých prvoligových hráčů. Ti 
svou trpělivou hrou začali přebírat otěže zápasu 
a do poločasu otočili skóre na 2:1 pro domácí. V 
druhé půli už hra plynula pod taktovkou zkuše-
ného domácího týmu s konečným výsledkem 
5:2. 

23.5.2019 - TJ Březiněves - SK Hostivař  6:3

30.5.2019 - TJ Březiněves - ČAFC Praha z.s. 6:2
Během dvou uplynulých čtvrtků Gentlemani Bře-
ziněvsi nastoupili proti dvěma pražským celkům, 
konkurentům o druhé místo ve 2. gentlemanské 
pražské lize. Oba náročné zápasy na domácí 
půdě tým zvládl a potvrdil tak pozici skoro 
nejlepšího mužstva v této soutěži. Během zápasů 
dominoval, v klidu kontroloval jeho vývoj a hrou 
samotnou se bavil. Jen tak dál!

  Jan Šebek vedoucí mužstva

Mužstvo Z V R P S B
1. Sokol Kolovraty 29 22 7 0 125:24 73
2. FK Újezd nad Lesy 29 23 3 3 119:16 72
3. SK Ďáblice 29 19 6 4 99:43 63
4. TJ Březiněves 29 15 7 7 83:53 52
5. SK Viktoria Štěrboholy 29 14 8 7 60:46 50
6. TJ Kyje 29 13 3 13 68:67 42
7. Slovan Kunratice 29 12 5 12 89:75 41
8. TJ Sokol Troja 29 12 4 13 75:75 40
9. SK Praga Praha 29 11 5 13 54:56 38

10. FC Tempo Praha B 29 10 6 13 64:85 36
11. FC Háje Jižní Město 29 9 6 14 53:80 33
12. Spartak Hrdlořezy 29 9 4 16 50:86 31
13. SC Xaverov Horní Počernice 29 8 2 19 38:71 26
14. FC Čechie Uhříněves 29 7 4 18 33:81 25
15. FK Union Strašnice 29 6 4 19 40:105 22
16. Slovan Bohnice 29 2 6 21 40:105 12
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Děkujeme všem partnerům, přispěvatelům a sponzorům za fi nanční i nefi nanční příspěvky pro chod TJ Březiněves.

Mladší přípravka
Květen je již tradičně měsíc, kdy jezdíme kaž-
doročně na soustředění. Kvalitní Chvatěrub-
ský areál nám byl letos uzavřen pro rekon-
strukci a museli jsme se podívat po jiných 
destinacích. Po dlouhém hledání se nabídl 
jeden z rodičů a umožnil nám využít krásnou 
roubenku v Krkonoších. Pojali jsme to jako 
teambuildingovou akci, kdy se 13 účastníků 
rozdělilo na dvě družstva která celý pobyt 
mezi sebou soupeřila o žetony v různých dis-
ciplínách a tudíž i o celkového vítěze. Během 
pobytu se živelně fandilo našim hokejistům 

na MS, chodilo se na zmrzlinu, hrál se fotbal 
a v sobotu se šlo na 20 km dlouhý pochod na 
rozhlednu Žalý. Soustředění se zdařilo a již 

Gentlemani
teď plánujeme, že si to na podzim zopaku-
jeme.

  Jan Šimek, trenér

Mladší žáci
V červnu mladší žáci odehráli 3 mistrovské 
zápasy, každý s jiným výsledkem : prohra, 
remíza a konečně i výhra. Potěšila nás o to 
víc, že byla v Ďáblicích a že po ní následova-
la rozlučka se sezónou. Sešlo se 17 hráčů s 
rodiči i sourozenci. Sluníčko svítilo, program 
byl pestrý, jídla i pití dost a nálada veselá. 
Příští sezónu jdeme do starších žáků, tak 
bylo potřeba to řádně oslavit. 
   Jana Matysová



Pro někoho další sezona, pro vedení mnoho 
nových záležitostí, a to především spojené s A 
týmem. A proto díky všem členům výboru ( Miro-
slav Macháček, Miloš Viímek, Ondřej Nepraš, Vla-
dimír Benda, Jan Rosenkranz a Tomáš Bezpalec), 
za jejich celoroční aktivitu v řízení klubu. Díky za 
celoroční práci, kterou málokdo ocení, pro celý 
klub!
Během sezony přišlo 11 nových hráčů, nový tre-
nér se svou strategií poloprofesionálních podmí-
nek v amatérském klubu, vyjednávání o přestu-
pech a doslova „hádání se“ s některými kluby o 
tisíce za přestupy, zařizování podmínek pro hlad-
ký průběh A týmu atd. Po skvělém podzimu a 
velmi dobré zimní přípravě se jaro už tolik výsled-
kově nepovedlo nicméně způsob hry a systém, 
který trenér Rodinger vtiskl mužstvu můžeme 
hodnotit jako velmi úspěšný a základy do příští 
sezóny jsou položeny velmi dobře. Pokud remi-
zujeme nebo vyhrajeme v posledním utkání, tak 
skončíme na 4. místě. Velké poděkování celému 
realizačním týmu, Dominik Rodinger, Jan Trousil 
a Vladimír Benda. 
B tým se úspěšně zachránil. Tréninková morálka 
mizerná a pak to na hřišti vypadá, tak jak to vy-
padalo. Do 70. minuty hra i výsledek OK, poté 
fyzička dojde a tím trénovaný soupeř vyhrává o 
gól. Každopádně i díky domluvené spolupráci s A 
týmem se záchrana povedla a předposlední mís-
to nám zajišťuje v příští sezoně setrvání v 2. třídě. 
Příště prostě jinak a už máme na výboru plán! I 
tak patří velké poděkovaní realizačnímu týmu 
Ondřej Nepraš a Aleš Luka.
Gentlemani obsadili historické 2. místo ve 2.lize! 
Ukázalo se, že pokud plníme pokyny, hrajeme 
zodpovědně, tak hra je solidní, výsledky také, a 
především máme z toho dobrý pocit. Tréninkové 
morálce by se jiné kategorie mohli vzít příklad 
a většinou 12-14 hráčů se pravidelně scházelo 
1xtýdně na hřišti a někteří i na pondělním kru-
háči. Dvě absolvovaná soustředění hovoří samo 

o sobě, že je to 
fajn parta s fajn 
vedením v oso-

bě Radka Fialy, Honzy Šebka a pokladníka 
Vítka Kremlíka. 
Kategorie starších žáků obsadila 4. místo a uká-
zala řadu kvalitních zápasů. Někteří kluci uká-zali, 
že mají na to hrát velký fotbal, další ukázali, že to 
nanich stojí a u některých do , kterých by to nikdo 
neřekl došlo k velkému zlepšení. Kádr doplnilo na 
podzim pár navrátilců a bylo to znát. Kluci ukáza-
li, že jsou dobrá parta a charakteři, kteří si pomá-
hají navzájem. Trenérské trio, Josef Douděra, Mi-
roslav Frank a Petr Petrášek, se dobře doplňuje, a i 
další ročník předvedla, že kluci je berou i v těchto 
„telecích“ letech.
Mladší žáci i přes velké obavy, co bude s touto 
kategorií a jak obstojí, tak předvedli velký pro-
gres, a to především ve hře. Trenérský rukopis 
Ondřeje Adamika je znát a spolupráce s Janou 
Matysovou, vedoucí, se kategorie dobře zkon-
solidovala nejen na hřišti, tak mezi rodiči. Kluci 
obsadili 7. místo. 
Kategorie starší přípravky r.2008 pod vede-
ním Jana Mitaľa, Tomáše Korejse 
a Jana Rosenkranze hrála v letošní sezóně opět 
jako ročník samostatně. V zimě obsadila po dob-
rých výkonech 2. místo na Zimní lize Loko Vltavín. 
Jarní část sezóny byla herně nevyrovnaná jednou 
nahoru, jednou dolů. Trenérský tým se na jaře 
rozšířil o Bena Mustafu.
Druhá kategorie starší přípravky 2009 velmi 
překvapila. Měla také výkyvy, ale to je v tomto 
věku normální. Rukopis trenéra Miloše Vilímka je 
znát včetně jeho osobitého přístupu je na tuto ži-
-vou kategorii velmi funguje. Dokonce se naučila 
i zdravit. Sehrála řadu vyrovnaných partií s po-
-dobnými soupeři a jarní forma ukázala, že s týmy 
z podzimu, kde naši kluci prohráli, tak jarní zápa-
sy byly vyrovnané. Kluci jsou doslova hladoví po 
fotbale. Trenérský tým v zimním období obohatil 
syn trenéra, Dan a na jaře i Matěj Fiala.
Kategorie mladší přípravky a dvoj ročníku 
2010-11 má na první pohled hodně trenérů – Jan 
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olé BŘÍZKAolé BŘÍZKAolé BŘÍZKAolé BŘÍZKAolé BŘÍZKA!!!!!!
Ohlédnutí za sezónou 2018/2019 Šimek, Tomáš Melichar, Tomáš Král, Vítek Pánský, 

Lukáš Hudrment a asistent Kolda, ale také má na 
soupisce 30 hráčů! Trenérský tým přesně ukazuje, 
jak kluky „dělit“ dle výkonnosti a pro každého, kdo 
chce samozřejmě, najde odpovídající tréninky, zá-
pasy i lidský přístup. Hráči ukazují chuť do fotbalu. 
Kategorie, která je asi nejvíc akční, co se týká akcí.

Nejmenší kategorie 2012/13 pod vedením Pavla 
Černého nám dělá radost. Na soupisce je 20hráčů a 
trenérský tým doplnil Martin Janyš. Trenéři s kluky 
jezdily na turnaje do Mělníka a skvěle reprezento-
vali klub na MINI cupu. Kluci si dokonce zažili ná-
stupy s A-týmem za ruku a poté ukázkové zápasy 
v přestávce. 

Obrovské poděkování patří všem trenérům mlá-
deže! Nejen za tréninkový proces, ale také za „te-
ambuildingové“ akce s hráči i rodiči. Fotbálky s 
maminkami, tatínci vs trenéři, víkendová soustře-
dění, závěrečné v prosinci i v létě, to vše bere našim 
trenérům obrovské množství času nad rámec tré-
nování, DÍKY! Pokud má někdo chuť se přidat, jste 
srdečně vítáni do této skvělé party. 
 Tomáš Bezpalec, místopředseda TJ


