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6. kolo 2. B třídy skupina B  2019/2020
TJ Březiněves B : Union Strašnice B   3 : 0  
Poločas: 1:0 
Sestava: Stýblo, Nepraš P., Kořínek, Yuzepchuk, 
Ferkl (73. min. Zaoral), Bohdal, Matoušek,
 Matuška, Pánský, Kukla (90. min Baxa), El Hajry 
(73. min) Jíra(55. min.) Fila D., Hofman
Branky: Matoušek, Ferkl, Zuzepchuk

Po dvou bodově hodně nevydařený kolech do 
Březiněvsi přijel tým SK Union Strašnice. Od 
první minuty byl zápas hodně vyrovnaný se 
šancemi na obou stranách. Hráli jsme trpělivě a 
ve 44. minutě po faulu na Nepraše O. proměnil s 
ledových klidem pokutový kop Václav Matoušek 
a do šaten jsme šli s lehkou výhodou 1:0. Druhý 
poločas jsme začali rychlým napadáním a hned v 
50. minutě se nám to vyplatilo, když Tomáš Ferkl 
dorazil míč do branky soupeře a vedli jsme 2:0. 
Zápas se přesunul do fáze kdy se střídali jedna 
ofsajdová situace za druhou na obou stranách. 
Moc nás podržel skvěle chytající Jakub Stýblo, 
který svými zákroky, několikrát zabránil v pod-
statě jasné brance a má tak veliký podíl na naší 
výhře. V 74.minutě si vzal míč Andrii Yuzepchuk 
obešel dva hráče a krásně umístěnou střelou 
upravil skóre zápasu na 3:0. Zápas jsme si už do 
konce pohlídali a za výhru získali zaslouženě tři 
důležité body. Příští kolo jede béčko na půdu SK 
Satalice, kde půjde o jeden z nejtěžších zápasů.

7. kolo 2.Btřída skupina B
TJ SK Satalice : TJ Březiněves  B  12 : 2 
Poločas: 6:1
Sestava: Stýblo, Nepraš P., Kořínek (61. 
Pánský), Šimáček (32. Havlík), Nepraš O., 
Bohdal (67. Zaoral), Bárta, Matuška, Ferkl, 
Kukla, Yuzepchuk
Branky: Nepraš O., Pánský V.

Mužstvo Z V R P S B
1. TJ Spoje Praha 9 8 0 1 41:9 24
2. SK Ďáblice  9 7 1 1 22:9 22
3. FC Tempo Praha 9 6 2 1 24:8 20
4. ČAFC Praha 9 5 0 4 23:12 15
5.  TJ PRAGA  9 4 2 3 10:14 14
6. TJ Kyje    9 4 1 4 16:23 13
7. SK Čechie Uhříněves 9 3 3 3 11:11 12
8. FC Háje Jižní Město 9 3 2 4 17:18 11
9. SK Slovan Kunratice 9 3 2 4 15:18 11

10. TJ Sokol Troja 9 3 2 4 17:24 11
11. SK Union Vršovice 9 3 2 4 9:16 11
12. Sokol Dolní Počernice 9 3 1 5 14:19 10
13. Spartak Hrdlo řezy 9 3 1 5 15:24 10
14.  TJ Březiněves 9 2 3 4 14:19 9
15. SK Viktoria Štěrboly 9 2 0 7 14:29 6
16. SC Xaverov Horní Počernice 9 1 2 6 7:16 5

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.

Březiněves B vyrazil na venkovní zápas na 
hřiště SK Satalice a hned před zápasem 
jsme se dozvěděli že zápas se bude hrát 
na umělé trávě. Již od první minuty bylo 
jasné, že nás čeká těžký zápas. Satalice 
v prvních 20. minutách měli snad 10 
tutových šancí, které ztroskotali na našem 
brankáři nebo na nepřesném zakončení. 
Hned z naší první šance se podařilo v 22. 
minutě Ondřeji Neprašovi vstřelit branku a 
Béčko šlo překvapivě do vedení 1:0. To nám 
bohužel vydrželo jen několik minut. Zranil 
se Šimáček po jednom ze soubojů a deset 
minut, než došlo ke střídání jsme hráli v 
desíti a toho Satalice využili a zápas dvěmi 
rychlými brankami ihned otočili. Dále bylo 
vidět, že Satalice jsou mnohem lepší tým a 
velikého množství šancí proměňovali jednu 
šanci za druhou, a tak do šaten se šlo za 
stavu 6:1 pro domácí. 

Druhý poločas začal ob-
dobně, a jelikož jsme fyzicky už nezvládli 
se soupeřem běhat a kazili jsme spoustu 
přihrávek, valil se na nás jeden brejk za 
druhým. Satalice nás nakonec doma 
porazili vysokým výsledkem 12:2. Jediné 
světlé na tomto zápase bylo to, že všichni 
odehráli zápas důstojně až do závěrečného 
hvizdu. A ta nejhlavnější věc, střelecky se 
prosadil a vstřelil tím svou první branku v 
dospělé fotbale Vítek Pánský a k tomu mu 
patří velká gratulace. 
Musíme se z tohoto zápasu rychle oklepat 
a soustředit se na příští kolo, kde doma 
přivítáme TJ Vinoř, která je momentálně na 
druhém místě tabulky. 

       Ondřej Nepraš, trenér

B - tým
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„Ve fotbale někdy prostě musíte pozvednout 
ruce, uznat soupeřovy kvality, zatleskat mu a říct, 

ano, byli lepší než my.“
Sir Alex Ferguson, CBE

Dnešní utkání: 
12.10.2019 

1. A třída – 10.kolo
TJ Březiněves – SK Štěrboholy

Zítřejší utkání: 
13.10.2019 od 16 hod.

2. B třída – 8.kolo
TJ Březiněves – Sokol Dolní Počernice



Je za námi první měsíc podzimní části soutěže a 
kategorie 2008 mladší žáci mají za sebou několik 
utkání v nové kategorii a pod novým trenérem. 
Zatím si vybíráme nováčkovskou daň a moc se 
nám výsledkově nedaří. Kluci mají s přechodem 
na větší hřiště velké problémy, nedokážou roz-
vrhnout síly a většinu zápasu tak prohráváme 
výsledkově ve druhých poločasech. Kluci by měli 
více poslouchat trenérovi rady a někdy i výtky, 
možná by nás to posunulo dále. Kluci by se měli 
více soustředit i v trénincích, někteří mají velký 
tréninkový deficit a pak jim chybí rozehranost 
a spolupráce s ostatními spoluhráči. Nechce to 
věšet hlavu, ale brát si z nevydařených utkání 
ponaučení a příklad i od soupeřů co a jak dělají. 
Hlavu vzhůru a srdíčko do hry kluci. 
                                         Miloš  Vilímek, trenér
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Mladší žáci 2008

Stále ještě se nám nepodařilo úplně se adaptovat 
na hru na velkém hřišti i když progres je znát, a to 
je dobře. Budu citovat rodiče po dnešním zápase 
v Cholupicích : „festival spálených akcí“... „tržiště 
promarněných příležitostí“. Tak pěkný zápas to byl, 
tolik šancí a žádný gól z naší strany. Hlavu vzhůru, 
pořád se učíme a každý zápas je zkušenost.“

             Jana Matysová, vedoucí mužstva

 

Starší žáci

V tomto měsíci jsme zvládli odehrát další tři mis-
trovská utkání. Dva zápasy se soupeři z Vršovic Bo-
hemians a Union. Bohemians dorazila s ročníkem 
2013, tak jsme si v tréninkovém tempu ve variantě 
3+1 4+1 vyzkoušeli pár herních variant. S Unionem 
už to bylo jiné. Krásné individuální akce, důraz v 
osobních soubojích a první vlaštovky v kombinač-
ní hře nás dovedly k dalšímu vítěznému chorálu 
„Břízečka“. V následujícím zápase s Ďáblicemi jsme 
už tak úspěšní nebyli. Průběh utkání byl, jak aprílo-
vé počasí. V první čtvrtině jsme do soupeře vlítli a 
zaslouženě ji vyhráli. Bohužel, ale to nám dlouho 
nevydrželo. Soupeř zlepšil a zpřesnil práci s baló-
nem, přístup v osobních soubojích a postupem 
času se ukázal i rozdíl v sehranosti a vyrovnanosti 
jednotlivých řad a soupeř zaslouženě vyhrál. Neva-
dí, příště to bude lepší.
Nakonec Vás v nové sezóně 2019/20 vítají fotbalo-
vý borci kategorie Mladší přípravky 2012. 
                     Pavel Černý ,trenér 

Mladší přípravka 2012

Září bylo pro nás hodně poznávací, hráči přichá-
zeli i odcházeli, nakonec se nám kádr stabilizoval 
a momentálně pracujeme s 20 hráči. Během prv-
ního společného měsíce jsme kromě pravidel-
ných tréninků absolvovali dva přátelské turnaje 
v Neratovicích, kde jsme podle možností vystří-
dali téměř všechny hráče. Je vidět, že pro většinu 
dětí je to první zkušenost s fungováním v týmu, 
ale věříme, že společnými silami vše zvládneme. 
Zatím trénujeme jednoduché věci a přibližně tře-
tinu tréninku hrajeme fotbal, ale důležité pro nás 
v této fázi je, aby to děti bavilo.

                      Jan Mitaĺ ,trenér

MINI 2013/14 
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 Mladší přípravka (2011) a starší přípravka (2010) 
nezažila v posledních soutěžních utkání zrovna 
moc radosti. Čelili jsme vysokým porážkám, a to 
doma s Tempem Praha v případě MPŘ a v Bohni-
cích v případě SPŘ. Navíc se nám nepovedl ani 
turnaj v Radonicích (SPŘ). Byl to zkrátka pro nás ta-
kový „černý týden“, ale snad jsme si to už vybrali a 
půjdeme už jen nahoru. Nutno dodat, že ve všech 
případech jsme se střetli s velice silnými soupeři, 
kdyby náš případný úspěch byl velkým překva-
pením. Přesto nevěšíme hlavy a připravujeme se 
dál na další hrací kola. Nemáme ani tak problém 
při hře jeden na jednoho, jakožto v kombinaci, 
která nám oproti soupeřům vázne. Musíme tedy v 
tréninkovém procesu více aplikovat herní cvičení 
zaměřené právě na tento prvek. Pomalu se již také 
připravujeme na zimní sezónu, kdy se náš tým SPŘ 
zúčastní zimní ligy na Loko Vltavínu. Trénovat opět 
budeme v zimním období primárně na místní 
umělé trávě, s hodinou týdně gymnastiky v tělo-
cvičně ZŠ Žernosecká.        
              Tomáš Melichar, trenér

Mladší dorost Starší přípravka 2009 Gentlemani
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Starší přípravka 2010 + mladší přípravka 2011

Pro mladší dorost je tato sezóna hlavně o získává-
ní zkušeností. Pravidelně nastupujeme proti sou-
peřům o 1 až 2 roky starším a bohužel je to znát. 
Hlavně co se týká fyzické síly soupeře. 
Obzvlášť v prvních zápasech, kde byla na našich 
hráčích znát i velká nervozita a respekt proti vět-
ším klukům. Zápas od zápasu je hra našeho týmu 
stále lepší a lepší. Kluci se pomalu osmělují a za-
čínají si i více věřit. 
Některé zápasy jsou v určitých fázích velmi vy-
rovnané a kluci tak dokazují že hrát se dá s kaž-
dým. Dokonce i 17 vstřelených branek po 5. ko-
lech není vůbec špatný výsledek. Kluci, jen tak 
dál a ono to půjde. Po 5 kolech máme na svém 
kontě 3 body a patří nám 7. místo v tabulce.

                 Petr Petrášek, trenér

TJ Březiněves : FK Zlíchov   5 : 3
Branky: Durňák M. 3x, Hromas J., Ptáček M.,
Během posledních 14 dnů sehrálo místní druž-
stvo gentlemanů dva rozdílné zápasy. V prvním 
proti Zlíchovu předvedlo trpělivou a soustředě-
nou hru, vyvarovalo se zbytečných chyb. I přes 
první rychlý gól soupeře neztratilo víru a zápas 
dovedlo do vítězného konce. Mezi střelci se za-
skvěl Míla Durňák, autor hatricku.

TJ Březiněves  :  ABC Bránik  4 : 9
Branky: Šebek J., Bezpalec T., Fiala R., Trousil J.
To samé se ovšem nedá říci o druhém zápase. 
Přestože ještě v 36. minutě vedl domácí tým 4:3. 
Pak ovšem přišla devítiminutovka hrůzy, kdy 
soupeř z Braníku zasypal bránu domácího týmu 
4 rychlými góly. Skóre otočil, morálku a pohodu 
domácího týmu totálně zničil. Naštěstí místní 
družstvo gentlemanů je odolné a hledí k příštím 
zápasům s velkou nadějí v lepší hru a větší klid na 
kopačkách.
   Jan Šebek, trenér 

TJ Sokol Stodůlky-TJ Březiněves 15:7
Sobotní mistrovské utkání ve Stodůlkách se klu-
kům příliš nepovedlo. Přemýšlím, čím to mohlo 
být a napadá mě, že buď večer předtím fl ámo-
vali nebo je znavila dlouhá cesta, bylo to přece 
jen přes celou Prahu, pak už připadá v úvahu jen 
“časový posun” našich sportovců. Počasí se ten 
den také nepovedlo, celou noc pršelo, hřiště bylo 
mokré a klouzalo. Kluci tak nejspíš vyhodnotili, 
že bude lepší moc neběhat, nekopat do míče a 
vlastně ani moc nehrát. Takže zatímco v kotli pro-
tihráčů se ozýval samý jásot a létal gól za gólem, 
tak my Březiněvští rodiče jsme tam v tom dešti 
stáli doslova “jak zmoklé slepice”. Ve třetí čtvrtině 
to vypadalo, že kluci spíš hrají hru “zbav se svého 
trenéra”, protože myslím, že Milošova nespokoje-
nost byla slyšet až do Galerie Butovice. No naštěs-
tí jsme mu rychlou volat nemuseli. O fotbale se 
tedy v tu sobotu moc mluvit nedalo, ale pokaždé 
se to nepovede...
Třeba to příště vyjde.

                 Rodič PN



8. kolo 1. A třídy skupina A 2019/2020
TJ Březiněves 1 : 2   TJ Kyje  
Poločas: 0:1

Sestava: Píša – Trnka, Střecha, Hromas, Krejčí, – 
Hlavík, Marcinčík, Macháček,
D. Fiala, Svoboda, Zbořil (Hofman) 
Branky: 20. min Voštiar 0:1, 51. min Marcinčík 1:1, 
67. min vlastní 1:2
Diváků: 45
V 8. kole jsme na našem hřišti přivítali TJ Kyje. 
Chtěli jsme bodovat naplno. Od začátku zápasu 
jsme soupeře přehrávali kombinační hrou. Po ně-
kolika slibných akcích a kombinacích po stranách 
jsme se dostali do šancí, které jsme, ale nedovedli 
zužitkovat v branku. Hru ze středu jsme přenášeli 
na naše krajní záložníky, kteří se dostávali k cen-
trům ze stran, ale my jsme nedovedli do vápna 
dostávat ve větším počtu. Když už ano, tak jsme 
se nedovedli prosadit. Ve dvacáté minutě po 
nepřesné nahrávce ve středu hřiště se soupeř 
po ojedinělé šanci dostal do vedení, kdy otevřel 
skóre do odkryté brány Voštiár. Hráče tato branka 
nezlomila a dál jsme byli lepším mužstvem. Snaži-
li jsme se otočit výsledek na naši stranu. Vytvořili 
jsme si několik dalších šancí. Když už jsme překo-
nali brankáře, zastoupili jej na brankové čáře jeho 
spoluhráči. A tak se šlo do kabin za stavu 0:1 pro 
soupeře. Do druhé půle jsme šli s tím, že musíme 
pokračovat v naší hře a udělat něco s výsledkem. 
Dál jsme se tlačili do vápna soupeře a byli lepším 
mužstvem. V 67. minutě se už po několikáté po 
pravé straně dostával do vápna, Hlavík, ať faulo-
ván, ustal souboj, našel volného Minarčíka a ten 

srovnal na 1:1. Soupeř za předchozí faul viděl 
druhou žlutou kartu, respektive červenou a šel do 
oslabení. Přitlačili jsme Kyje na jejich půli a ty hro-
zili z rychlých brejku. V 67. minutě jsme odvraceli 
jeden z těchto brejku na rohový kop. Ten se nám 
už ale nepovedlo odvrátit. Soupeř odcentroval z 
rohu a my si srazili míč do vlastní brány. Do konce 
zbývalo ještě dost času. Vrhly vše do útoku. Sou-
peř se v deseti ještě víc zatáhl na svou půli vědom 
si toho, že vede. My jsme se už do konce zápasu 
nedovedli prosadit, a tak si všechny body odve-
zl soupeř z Kyjí. Byli jsme dnes lepším týmem na 
hřišti, ale fotbal se hraje na branky.

9. kolo 1.A třídy skupina A 2019/2020
Praga Praha  2  :  2  TJ Březiněves  
Poločas: 0:1

Sestava: Píša – Hromas, Střecha, Krejčí, Hofman – 
Hlavík (80. min Nedvídek) Macháček, Čáp, 
 Fiala D. (62. min Šenkeřík), Zbořil, Fiala M. (80. min 
Bárta)
Branky: 11. min Fiala M. 0:1, 54. min Krejčí 0:2, 70. 
min Kohlbeck 1:2, 72. min Kohlbeck 2:2
V sobotu 5.10. jsme v 9 kole zavítali na půdu Pra-
govky, která se 13 body okupovala 4 příčku tabul-
ky. Takže jsme věděli, že to nebude nic lehkého. 
Celá noc před zápasem propršela a domáci by  
nejraději zápas z důvodů promočeného terénu 
odehráli v jiném termínu. Dle nás krom pár mok-
řejších míst bylo hřiště vyhovující, a to potvrdil 
před zápasem i rozhodčí. A tak se šlo na věc. Sou-
peř od začátku zápasu hrál jednoduchý fotbal, 
kdy nakopával míče na útočníky, kteří prodlužo-
vali míče za sebe. Touto hrou se dostali hned od 
začátku do dvou velkých šancí 100%, které musel 
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FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ
FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ
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A - tým likvidovat opět výborný Píša. My jsme se snažili 
hrát kombinačně a v 11. minutě, kdy se míč dostal 
na pravou stranu, kde se uvolnil kličkou do váp-
na M. Hlavík, našel zpětnou přihrávkou M. Fialu 
a bylo 0:1. Od té doby jsme byli asi lepším muž-
stvem na hřišti, ale těžký terén byl znát. Zbytečně 
jsme ztráceli míče a tím nabídli soupeři nějaké 
šance, spíš náznaky šancí. A tak se o poločasu šlo 
do kabin za stavu 0:1 pro nás. Do druhé půle jsme 
šli se záměrem pokračovat v naší hře vyvarovat se 
zbytečným ztrátám balonu a vědomi si stavu 0:1 
přidat nějakou branku. To se nám povedlo v 54. 
minutě, kdy M. Čáp si to ze středu hřiště namířil do 
vápna. Obrana Pragovky zatáhla na hranici vápna 
za záchranou brzdu a my kopali trestný kop. K míči 
se postavili R. Macháček a M. Krejčí. Druhý jmeno-
vaný střelou do protipohybu nedal brankaři šanci. 
Na časomíře svítil stav 0:2 pro nás. Další minuty 
se obraz hry nezměnil, my se snažili kombinovat 
a soupeř nakopával míče a snažil se, něco udělat 
s výsledkem… A my mu to v 70. minutě ulehčili 
svým nedůrazem ve vápně. Po jednom ze závaru 
před naší bránou soupeř kopal dva rohy za sebou. 
Při druhém jsme neuhlídali Kohlbecka a ten snížil 
na 1:2. Gól nalil soupeři živou vodu do žil a ten vy-
cítil šanci na srovnáni. Už o dvě minuty později se 
stalo. V 72. minutě se soupeř po našem nedůrazu 
ve vápně dostal k míči, zpětnou nahrávkou naše 
opět Kohlbecka a bylo 2:2. A začal boj. My chtěli 
vrátit vedení na naši stranu a soupeř otočit zápas 
ve svůj prospěch. V 77. minutě po hlavičkovém 
souboji a odpískaném faulu proti nám, byl za řeči 
vyloučen P. Hromas. Soupeř se snažil využít počet-
ní převahy a vrhnul vše do útoku. Když už překo-
nal obranu, podržel nás opět M. Píša. My hrozili z 
kontrů, ale ani jeden jsme nedovedli proměnit, a 
tak po 90. minutách skončil zápas 2:2

          Vladimír Benda, vedoucí družstva


