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10. kolo 2. B třídy skupina B  2019/2020
TJ Březiněves B : AFK Union Žižkov    2 : 0   
Poločas: 2:0 

Sestava: Stýblo, Nepraš P., Kořínek, Yuzepchuk 
(70. min Havlík), Jíra, Matoušek (83. min Pánský), 
Nepraš O. Matuška (58. min Beran), Kukla, Šimá-
ček (63. min Ferkl), Nedvídek (75. min Boháček)
Branky: Nepraš O., Jíra P.

V desátém kole se střetl Březiněves B a Union 
Žižkov v přímém souboji o sedmou příčku 
tabulky. Od začátku se jednalo o velmi bojovné 
utkání, kde bylo spoustu šancí na obou stranách. 
Jelikož dvě největší šance Unionu díky skvělým 
zákrokům brankáře Jakuba Stýbla skončily na 
tyči, šlo se do šaten v poločase za stavu 0:0. Dru-
hý poločas začal v podobném stylu, kdy se tlak 
béčka stupňoval a vyvrcholil brankou Nepraše 
O. v 78. minutě. Když následně po standartní 
situaci se svou první brankou v sezoně zapsal do 
listiny střelců Patrik Jíra uzavřelo se skóre tohoto 
důležitého zápasu na stavu 2:0.

11. kolo 2. B třída skupina B 2019/2020
Prague Raptors fotbal : TJ Březiněves  B  
4:0 
Poločas: 1:0

Sestava: Boháček, Nepraš P.,Kořínek , Yuze-
pchuk, Jíra (63. Havlík), Matoušek (75. min 
Zaoral), Nepraš O. Matuška, Kukla (85. min 
Stýblo), Šimáček, Ferkl (46. min Beran).

Béčko vyrazilo na poslední zápas podzimu 
do Pražského Zličína, kde se na umělé trávě 
postavilo proti týmu Prague Ramptors. Tým 
složený 90 procent z cizinců nás zaskočil 
výbornou hrou od první minuty, kdy hráli 
skvěle jak v útočné, tak v obrané fázi, což 

Mužstvo Z V R P S B
1. TJ Spoje Praha 13 11 0 2 52:15 33
2. SK Ďáblice  13 10 1 2 35:16 31
3. FC Tempo Praha 13 9 2 2 32:12 29
4. TJ PRAGA 13 8 2 3 28:17 26
5. ČAFC Praha 13 8 0 5 34:16 24
6. TJ Kyje    13 7 1 5 30:30 22
7. SK Union Vršovice 13 6 2 5 18:25 20
8. SK Slovan Kunratice 13 5 2 6 22:31 17
9. SK Čechie Uhříněves 13 4 4 5 16:19 16

10. SK Viktoria Štěrboly 13 5 1 7 24:30 16
11. Spartak Hrdlo řezy 13 4 2 7 21:34 14
12. Sokol Dolní Počernice 13 4 1 8 21:29 13
13. FC Háje Jižní Město 13 3 2 8 20:34 11
14. TJ Sokol Troja 13 3 2 8 20:39 11
15. TJ Březiněves 13 2 4 7 20:31 10
16. SC Xaverov Horní Počernice 13 1 2 10 15:30 5

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

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

nám dělalo veliké problémy. Jen díky 
disciplinovanosti naších hráčů byl poločas 
1:0 pro domácí, kdy jsme dostali branku z 
dorážky střely v malém vápně. V druhém 
poločase nám začali docházet síly a soupeř, 
který nás jasně přehrával vstřelil tři branky 
a začal hru kouskovat. Bohužel jsme zápas 
nezvládli jak fyzicky, tak emočně a je vidět, 
že přes zimu máme na čem zapracovat. 
Na závěr bych chtěl ještě uvést, že béčko 
přes zimu je s 14 body na pěkném sedmém 
místě tabulky. Což je oproti loňské sezó-
ně, kdy jsme byli se čtyřmi body poslední 
velký nárůst a vypovídá to o tom, že hráči 
si konečně sedli a začínáme hrát, tak jak by 
jsme chtěli. Přes zimu, ale ještě musíme na 
spoustě věcí hodně zapracovat, a hlavně 
zlepšit fyzickou kondici, kde máme velké 
rezervy. 
       Ondřej Nepraš, trenér

B - tým
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„Porážka pálí jako rozžhavená 
ocel, ale soupeři musíte podat 

ruku. I o tom je fotbal.“
Franz Beckenbauer

Dnešní utkání: 
09.11.2019

1. A třída – 14.kolo
TJ Březiněves – Sokol Dolní Počernice

Příští kolo: 
16.11.2019 od 13:30 hod

1. A třída – 15.kolo
Slovan Kunratice - TJ Březiněves
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Mladší žáci 2008

Starší žáci

V dalším období jsme odehráli 4 zápasy, ve kte-
rých jsme byli 1x úspěšní s TJ Slovanem Bohnice 
1x remizovali s SK Třeboradicemi a 2x prohráli s FA 
Praha a ELFA. Bohužel nás v prohraných zápasech 
trápila velká okna v obranné hře a nevyrovnané 
výkony brankářů. Ukázalo se, že silnější soupeři 
naše chyby dokázali trestat. Hlavu vzhůru, nezbý-
vá než potrénovat.
Shrnutí podzimní části, probíhaly 2 tréninky týdně, 
ve kterých jsme se snažili naučit práci a pohyb s 
míčem, nahrávky, hru na branku a osobní souboje. 

Účast na letním soustředění, trénincích a zápasech 
byla téměř stoprocentní.
Závěrem bych rád kluky pochválil za to, co celý 
podzim předváděli, jak se snažili a bojovali na hřišti 
se soupeřem, míčem i sami se sebou. Také chci po-
děkovat rodičům za podporu při zápasech.
                                             Pavel Černý trenér

Kategorie mladších žáků jako by se stále ne-
mohla dostat do hry... Dřímáme na posledním 
místě tabulky se 120 obdrženými brankami, 
což by nám tak nevadilo, jako nám vadí přístup 
a hra některých hráčů. Některým klukům jako 
by nevadilo, že neustále jen prohráváme. Ani 
docházka v trénincích se u některých nezlepšila 
a je pohodlnější říci rodičům, že mi není dobře, 
nebo že mě něco bolí... Vyvrcholením je, že se 

ani neomluví na mistrovské utkání. Takto prostě 
nejde pokračovat dál, nepůjde se odlepit ode 
dna, když nebudeme všichni chtít. Někdo nemá 
chuť nebo je mu jedno, jak utkání dopadne, trpí 
tím kluci, kteří fotbal mají rádi a hrát ho chtějí. 
Celkově se musí zlepšit tréninková morálka a 
přístup ke tréninkům i utkáním. Bylo několik 
utkání, která se dala zvládnou, kdyby se více po-
slouchali trenéři a bylo tam více chuti a srdíčka...
                                    Miloš Vilímek trenér

Mladší přípravka 2012

Naše nejmenší kategorie pokračuje v trénincích, 
kde se hráči seznamují s míčem, fungováním v 
kolektivu, či základními pravidly fotbalu. Kromě 
pohybových her se už ale učíme i základní fotba-
lové dovednosti. V říjnu navštívili jeden z našich 
tréninků i hráči březiněvského A-týmu Franta 
Hofman a Richard Bárta, kteří si s našimi kluky 
zatrénovali a nakonec i zahráli fotbálek. Věříme, 
že si podobnou akci ještě zopakujeme, protože 
dětem se trénink velmi líbil. Vrcholem října byl 
turnaj, který jsme zorganizovali přímo na hlavním 
hřišti u nás v Březiněvsi a přivítali jsme FK Nera-

MINI 2013/14 
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Mladší přípravka (2011) se po domácí 
porážce s Tempem Praha odrazila ode dna 
a ve zbylých čtyřech podzimních zápasech 
nepocítila pachuť porážky. Cenné byly 
zejména skalpy do té doby neporažených 
týmů FA Praha a Meteor Praha, kdy v obou 
případech na venkovních hřištích jsme 
předvedli odvážné výkony a nezalekli se 
síly soupeře. Vítězství na Meteoru bylo zce-
la zasloužené, kdy jsme byli lepší než sou-

peř po všech herních stránkách. To samé 
se však již nedá říct o našem vítězství proti 
FA Praha, kde objektivně řečeno nevyhrál 
herně lepší tým. Většinu zápasu jsme byli 
pod tlakem a s notnou dávkou štěstí jsme 
drželi výsledkově krok. Herní vyzrálost sou-
peře jsme kompenzovali velkou bojovností 
a úspěšnou střelbou z dálky. Podrželi nás 
rovněž naši brankaři, kteří někdy až zázrač-
nými zákroky drželi naše akcie nad vodou, 
a také měli ten den dobře postavené tyče. 
Historie se však neptá a my si do Břízky 
odvezli všechny body. Abychom však 
jenom nechválili, tak se nám proti slabším 
soupeřům rozmohl v kádru takový nešvar. 
Jedná se o to, že pokud začínáme vést v 
zápase o více branek, tak i přes opakované 
pokyny zcela opouštíme kolektivní pojetí 
hry. Někteří hráči se snaží za každou cenu 
a v každé situaci střílet na bránu nebo se 

snaží hrát pouze na sebe, bez kombinace. 
Na tom musíme v této kategorii ještě hod-
ně pracovat. Starší přípravka (2010) měla 
v závěrečných kolech také silné soupeře z 
čela tabulky (SK Třeboradice a Avia Čakovi-
ce), kde to však výsledkově nevyšlo. Nutno 
podotknout, že v této kategorii mnohdy 
nastupují i hráči ročníku 2009 a rozdíl bývá 
mnohdy citelně znát. Větším rozdílem tým 
zvítězil proti Zlíchovu a podzimní část star-
ší přípravka uzavřela vítězstvím na Tempu 
Praha, kdy tempo tentokráte udávali naši 
borci.Pokud se tedy ohlédneme za podzi-
mem v obou kategoriích, tak si dovolíme 
tvrdit, že můžeme být spokojeni, byť je 
stále se v čem zlepšovat. Jak již bylo řečeno 
výše, u mladší přípravky je potřeba zlepšit 
zápasovou morálku při plnění taktických 
pokynů. U starší přípravky musíme zlepšit 
rozehrávku od brány a kombinaci jako 
takovou

  Tomáš Melichar trenér  

Starší přípravka 2010 + Mladší přípravka 2011

Podzimní část je za námi. Dle očekávání 
je pro nás přechod na velké hřiště oprav-
du ještě dost velké sousto. Kluci se stále 
jakoby osmělují a hledají. Inkasovali jsme 
hodně gólů, nám se ovšem skórovat úplně 
nedaří a to ani v zápasech, kde si těch šancí 
umíme vytvořit víc než soupeř. Věříme, že 
do jarní soutěže nastoupíme s větší sílou 
a sebevědomím. Chci z pozice vedoucí 
poděkovat jak klukům a trenérovi Ondrovi 

tovice a FC Velvary. Turnaj se vydařil přímo fantas-
ticky, viděli jsme obrovské množství gólů a hlavně 
nadšení ve tvářích všech hráčů. Už teď se těšíme na 
další zápasy a vrcholem podzimní části sezony pro 
nás bude turnaj partnerských klubů SK Slavia Pra-
ha, který nás čeká 17. litstopadu.
                      Jan Mitaĺ ,trenér

Adamikovi, taky ale úžasné partě rodičů, 
která kluky umí podpořit v každé situaci.
 Jana Matysová, vedoucí mužstva



Už je to tady! Dvouletá cesta, kterou se vydali 
Březiněvští Gentlemani, pokročila do � nální fáze. 
Tým okolo trenéra Radka Fialy zakončil podzimní 
druhou ligu umístěním na první příčce a vybo-
joval tak postup do první ligy. Zvláště vydařený 
poslední zápas se Zlíchovem přinesl krásný fot-
bal, plný pěkných kombinačních akcí, a hlavně 
rozhodující vítězství. 
Od příští sezóny bylo domluveno, že Březiněvští 
Gentlemani nově vytvoří i druhý tým “B”, který za-
čne hrát ve třetí lize. 
Teď už jen záleží na každém gentlemanovi, jak při-
stoupí k zimní přípravě (pondělní kruhový trénink, 
včetně zimního soustředění v Krkonoších) a do 
kterého týmu se následně nominuje.
10.10.2019
TJ Březiněves - ČAFC Praha - 7:1 (Hromas 2x, 
Chaloupka 2x, Zoula, Kvapil, Durňák)
19.10.2019
FK Zlíchov 1914 - TJ Březiněves - 2:3 (Procházka, 
Chaloupka, Kvapil)
  Jan Šebek, asistent trenéra

Mladší dorost Starší přípravka 2009

Gentlemani postup do 1. gentlemanské ligy
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Mladší dorost odehrál již své poslední mistrovské 
utkání podzimní části soutěže. Poslední dvě kola 
nás čekali soupeři kteří byli v tabulce těsně kolem 
nás a čekali jsme vyrovnané utkání. Bohužel oba 
zápasy jsme nezvládli. Herně to také nebylo úpl-
ně ono. Bohužel se stále více projevuje fyzický 
rozdíl mezi soupeřem a naším mužstvem. V po-
sledním kole soupeř nastoupil s osmi hráči ročni-
ku 2003 proti našim 2005. Když ale shrneme pod-
zimní část soutěže, tak uhraných 6. bodů je nad 
naše očekávání. Po 9. odehraných kolech máme 
na svém kontě 6. bodů a skóre 32:51 a patří nám 
8. místo v tabulce. Klukům patří velké poděková-
ní za přístup k fotbalu. I přes tato „telecí“ léta kluci 
drží super partu. V letošní sezóně je to především 
o získávání zkušeností. Kluci si toto uvědomují a 
zápas od zápasu jsou hlavně v „hlavách“ silnější.  
V zimní pauze máme naplánováno několik přá-
telských utkání a odehrajeme zimní ligu v Sata-
licích kde nás čekají kvalitní soupeři

                 Petr Petrášek, trenér

První listopadovou neděli sehráli naši kluci po-
slední zápas podzimní ligy. Výsledkově to nedo-
padlo právě růžově, ale třeba zápas s Bohnicemi 
byl napínavý až do samého konce. Kluci stahovali 
3 gólový náskok soupeře a vyrovnání jim uniklo 
jen o vlásek. 
Po závěrečném hvizdu rozhodčího bylo na nich 
vidět jejich velké zklamání, ale úsilí, které do zá-
pasu vložili, bylo povzbudivé. 
Předvedená hra během celého podzimu nebyla 
špatná. A až kluci zlepší svoji fyzickou kondici a 
více se zapojí útočníci do hry (ti přestanou po-
stávat a “fandit svým obráncům” na půlicí čáře), 
dostaví se jistě i lepší výsledky. 
Nakonec si dovolím ocitovat jednu maminku a 
podělit se o její pozápasový komentář: “Snažili 
se jako lvi a bojovali jako tygři, ale lvi bez zubů a 
tygři bez drápů, a proto si odnesli další prohru.” 
Takže hoši, v zimě potrénovat, zuby nasadit, drá-
py přibrousit a jaro bude vaše!  

20.10.2019 11:30
FC TEMPO PRAHA - TJ Březiněves 11 : 8

26.10.2019 13:30
TJ Slovan Bohnice - TJ Březiněves 8 : 7

03.11.2019 11:30
TJ Březiněves - FA Praha 10 : 18

Dne 23.10.2019 se naši dva nominovaní fotbalis-
té z kategorie U11 zúčastnili turnaje neligových 
výběrů Prahy. Kuba Ceral a Kryštof Šebek byli 
vybráni do tmavomodrého týmu, ve kterém se 
rozhodně neztratili. Kluci si zahráli pěkný kombi-
nační fotbal a bylo na nich vidět, že je takováto 
hra, kdy “maká” celý tým, opravdu baví. Zároveň 
si potvrdili, že se mohou svojí hrou srovnávat s 
nejlepšími pražskými fotbalisty této kategorie. 
Předvedenými výbornými výkony měli velkou 
zásluhu na tom, že jejich tým nakonec celý turnaj 
vyhrál. Kluci gratulujeme a děkujeme!

               Jan Šebek

Reprezentanti 2009 
na neligové výběru 

Prahy



12. kolo 1. A třídy skupina A 2019/2020
TJ Březiněves 3 : 3  Spartak Hrdlořezy
Poločas: 1:2
Sestava: Píša – Trnka, Střecha, Čáp, Krejčí, – Hlavík, 
Allram (Bárta), Macháček, Zbořil (Hromas)
D. Fiala, M. Fiala (Yuzepchuk)
Branky: 28. min David 0:1, 44. min Allram 1:1, 45. 
min Černý 1:2, 51. min Fiala D. 2:2, 55. min Zbořil 
3:2, 68. min David 3:3
Diváků: 60

Ve 12. kole jsme na našem hřišti přivítali Spartak 
Hrdlořezy. Chtěli jsme bodovat naplno, abychom 
se odlepili z předposledního místa v tabulce. 
Od začátku zápasu se nám to moc nedařilo a ně-
kolika nepřesnostmi v kombinaci a ztrátami míče 
jsme nabídli šance k zakončení soupeři. 
Ten je však nevyužil. Postupně jsme se dostávali 
do hry. V šesté minutě se dostal k míči J. Allram 
a prudkou ránou z poza vápna orazítkoval levou 
tyč. 

Opět jsme se snažili hrát fotbal, ale bohužel jen 
od vápna k vápnu. V koncovce chyběla myšlenka 
a opět důraz ve vápně. Ve 28. minutě po dlouhém 
nakopu soupeře podklouzl jako poslední Sřtecha 
a tím dal šanci Adamovi, který šel úplně sám na M. 
Píšu a nedal mu šanci 0:1 pro soupeře. 

My chtěli hned srovnat a začali se tlačit do vápna 
soupeře, ten hrozil z rychlých protiútoků. 
Ve 44. minutě jsme kopali jednu z mála standar-
dek. 

Míč propadl až k Allramovi a bylo vyrovnáno 
1:1. Bohužel hned z protiútoku a nedorozumění v 
naší obraně jsme opět nabídli, aby soupeř Černý 
brankou do kabin odskočil na 1:2. 
Do druhé půle jsme nastoupili s vědomím, že s 
nepříznivým výsledkem musíme něco udělat. 
Zamkli jsme soupeře na jeho ho půlce a vytvářeli 
si šance. V 51.minutě se náš tlak zúročil brankou 
D. Fialy, kdy se tre� l z velkého vápna k levé tyči. 
A o čtyři minuty bylo ještě veseleji, po spolupráci 
Fiala M. a Zbořil P., druhý jmenovaný zvýšil na 3:2 
pro nás. 
V tu dobu hrálo vše pro nás až do 68. minuty, kdy 
po jednom brejku se soupeř prodral až před naší 
branku a zpětnou nahrávkou našel nikým nehlí-
daného Davida a ten srovnal na konečných 3:3. 

13. kolo 1.A třídy skupina A 2019/2020
ČAFC Praha 1: 0 TJ Březiněves  
Poločas: 0:0
Sestava: Píša – Hromas, Střecha, Krejčí, Trnka – 
Hlavík, Macháček, Čáp, Marcinčák ( Svoboda)
 Fiala D. (Bárta), Fiala M (Zbořil)
Branky: 55. minuta Kubec 1:0

V sobotu 2.11. jsme ve 13. kole zavítali na půdu 
ČAFC Praha, která se 21 body okupovala 5. příčku 
tabulky. Takže jsme věděli, že to nebude nic leh-
kého. Celá noc před zápasem propršela, a tak se 
šlo na umělou trávu menších rozměru.
 
Čekal se víc boj a hra plná soubojů než fotbal. A 
tak se šlo na věc. Celý první poločas se hrálo na 
obou stranách od vápna po vápno, s minimem 
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A - tým výsledky šancí na obou stranách a gólových ani nemluvě. 
Domáci měli ve 38. minutě jednu velkou příleži-
tost po faulu, před  naším vápnem a následném 
trestném kopu, kdy nás nadvakrát podržel Píša. 
Branka nepadla, a tak se šlo do kabin za stavu 0:0. 
Jak první poločas skončil, druhý začal. 
Po zaváhaní v rozehrávce, hned v jeho začátku 
nás soupeř nepotrestal. V další minutách jsme byli 
i aktivnější. Domácí, ale dokázali vytěžit z minima 
maximum a v 55. minutě po centru z pravé strany 
vstřelil hlavou první a zároveň vítěznou branku 
úplně volný Kubec. 
My vrhli vše do útoku a vypracovali si několik 
šancí, ale bohužel nám dnes nebylo přáno a po 
uplynutí 90. minut svítilo na tabuli 1:0 pro domácí. 

          Vladimír Benda, vedoucí družstva

Genius PFA se věnuje na profesionální úrovni in-
dividuálnímu rozvoji fotbalových hráčů. TJ Březi-
něves vnímá tento program jako skvělý doplněk, 
pokud se hráč rozhodne rozvíjet více, než je stan-
dardem. 
Genius PFA poskytuje profesionální hráčskou di-
agnostiku od A-Z, individuální tréninky, mentální 
tréninky, zdravotní péči pro hráče, preventivní a 
motivační semináře pro budoucí profíky. 
Pro více informací doporučujeme kontaktovat 
přímo pana Váňu tel.:774133853, který zastřešuje 
celý projekt a domluvit si s ním vstupní nezávaz-
nou schůzku, kde se dozvíte veškeré podrobnosti 
nebo na https://www.geniuspfa.cz/.

                  S pozdravem VV FK

Rozvoj fotbalových 
hráčů - Genius PFA


