
Z p r a v o d a j  f o t b a l o v é h o  k l u b u  T J  B ř e z i n ě v e s  |  Z A Ř Í  2 0 1 9

Kategorie ročníku 2010 a 2011, která spolu od 
začátku hrála soutěžní utkání, se nám pro letošní 
sezónu dělí na mladší přípravku (2011) a starší 
přípravku (2010). Nicméně toto ročníkové dělení 
nelze brát v úvahu kategoricky, neboť někteří 
hráči mladšího ročníku pro své kvality budou letos 
hrát za starší přípravku. Sezóna nám, jako každým 
rokem, začala soustředěním v Nymburce, kde 
jsme do přípravy nastoupili v počtu 17-ti na fotbal 
natěšených kluků. Od začátku byla na všech vidět 
veliká chuť do fotbalu a po prázdninách jsme opět 
navázali na započatou práci z předchozí sezóny. 
Součástí zdejšího tréninkového procesu byla i 
kondiční příprava a nezapomnělo se ani na 

rekonvalescenci v podobě vířivky nebo bazénu.
Hned druhý den po příjezdu mnoho kluků 
nastoupilo na fotbalový kemp Davida Střihavky, a 
aby se nevypadlo z tempa, tak na 1.9. jsme si 
pozvali k přátelskému utkání FK Neratovice. 

To abychom doladili formu před blížícími se 
mistrovskými zápasy. Nutno podotknout, že 
zápas měl v teplém počasí vysoké tempo a předčil 
veškerá naše očekávání. Poté již následoval náš 
klasický tréninkový týdenní plán a přišla první 
soutěžní utkání. Mladší přípravka cestovala na 
hřiště Kunratic a starší přípravka hostila soupeře z 
Barrandova. Oba zápasy jsme jen těsně prohrály, 
ale výkony určitě nebyly špatné. Je však potřeba 
ještě zapracovat na některých herních prvcích, 
zejména pak na disciplíně a plnění smluvených 
pokynů.        
              Tomáš Melichar, trenér

2. kolo 2. B třídy skupina B  2019/2020
TJ Březiněves B : Praga Praha B 3 : 3 
Poločas: 2:1 

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: Fiala D., Hofman, Matoušek
Diváků: 40

Béčko k prvnímu domácímu zápasu nastoupilo 
proti TJ Praga a od začátku bylo jasné, že to 
nebude jednoduchý zápas a že o další body 
se budeme muset hodně poprat. Počasí nám 
moc nepřálo a celý zápas dost vydatně pršelo. 
Březiněves po brankách Dominika Fialy a Franty 
Hofmana šel ve 32. minutě do vedení 2:0. Soupeř 
však před poločasem snížil a poločas byl tak 2:1 
pro Březiněves. V poločase musel střídat kvůli 
zranění brankář Březiněvsi Kuba Stýblo, a tak do 
branky se postavil Vítek Pánský. Bohužel Vítek 
hned ve 46. minutě inkasoval a tři minuty poté 
po souboji v malém vápně musel střídat s po-
dezřením na otřes mozku, a tak se do branky se 
postavil obránce Michal Kořínek. I když se snažil, 
co mohl, tak TJ Praga v 64. minutě vstřelil branku 
a šli tak do vedení 2:3. Kluci z béčka se ale s tímto 
výsledkem nehodlali smířit a díky bojovnosti a 
tlaku byl v 78. minutě nařízen pokutový kop po 
faulu na Fialu, který proměnil Matoušek a tím 
uzavřel skóre zápasu na 3:3. Je to bod doma ale 
pro nás důležitý.
                             Ondřej Nepraš, trenér

Mužstvo Z V R P S B
1. TJ Spoje Praha 5 5 0 0 22:3 15
2. TJ PRAGA 5 4 1 0 8:1 13
3. FC Tempo Praha 5 3 2 0 13:6 11
4. SK Ďáblice 5 3 1 1 11:6 10
5. SK Union Vršovice 5 3 1 1 7:6 10
6. SK Slovan Kunratice 5 2 2 1 9:7 8
7. SK Čechie Uhříněves 5 2 1 2 7:7 7
8. ČAFC Praha 5 2 0 3 11:7 6
9. TJ Kyje 5 2 0 3 12:16 6

10. TJ Sokol Troja 5 1 2 2 8:17 5
11. Spartak Hrdlořezy 5 1 1 3 8:11 4
12. FC Háje Jižní Město 5 1 1 3 10:14 4
13. TJ Březiněves 5 1 1 3 7:12 4
14. Sokol Dolní Počernice 5 1 1 3 5:11 4
15. SK Viktoria Štěrboly 5 1 0 4 6:14 3
16. SC Xaverov Horní Počernice 5 0 2 3 3:9 2

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
GORDIC Kačerov : TJ Březiněves  B  0 : 2
Poločas: 0:0

Sestava: Stýblo, Nepraš P., Kořínek, Yuze-
pchuk , Nepraš O., Bohdal, Matoušek (86. 
min. Pánský), Matuška (88. min Jíra), Ferkl, 
Kukla (46. min. Šimáček), Polanský
Branky: Nepraš O. 2x 

Březiněves B vyrazil k třetímu kolu na hřiště 
SK Gordic Kačerov a věděli jsem, že se bude 
hrát na umělé trávě, a navíc bilance s Kače-
roven pro béčko není moc příznivá. První 
poločas byl takový dost opatrný z obou 
stran, ale bylo vidět že nám umělý povrch 
moc nesvědčí. Kačerov měl několik velikých 
šancí, ale skončily na výborně chytajícím 
Kubovi Stýblovi, a nebo vlastní chybou v 
zakončení. 

Po poločase Březiněves začal přebírat 
otěže zápasu s vidinou, jak moc důležité 
body z Kačerova můžou být. Náš tlak se 
projevil, až v samém závěru zápasu, kdy 
v 79. minutě a v 85. minutě Nepraš O. 
vstřelil dvě branky a soupeře tím položil 
na lopatky. Poslední minuty zápasu si 
béčko už pohlídalo a zaslouženě přivezlo 
z Kačerova tři body. Béčko se usadilo po 
třech kolech na druhém místě. Je vidět, že 
práce a odhodlání kluků začíná nést ovoce. 
Doufám, že i nadále budeme pokračovat 
ve výborných výsledcích a držet se v horní 
části tabulky. 

       Ondřej Nepraš, trenér

B - tým

Starší přípravka 2010 + mladší přípravka 2011
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Na začátek bych asi shrnul soustředění, které 
proběhlo od 22.8 – 25.8.2019.
Toto soustředění nemělo za cíl pouze pořádně 
odtrénovat a připravit se na sezonu, ale přede-
vším stmelit partu, ročníků 2008 a 2009. 
Z mého pohledu se kluci vzájemně lépe poznali 
a při tréninkovém cvičení se konečně nerozdělují 
do skupin podle toho s kým se už znají z stej-
ného ročníku. Na soustředěni jsme zapojili do 
tréninkových jednotek i silové prvky, tzv. baterka. 
Jedná se cvičení, které obsahuje pět posilovacích 
cviků na zesílení břicha, rukou, hamstrinngů a 
zad. 
Také jsme využili možnost pískového hřiště, kde 
jsme dělali silová cvičení na výbušnost a rychlost. 
Což v písku není vůbec lehké, ale kluky to velice 
bavilo. Postupně do tréninku zapojujeme tyto 
silové prvky, jelikož se dostáváme do věku, kdy 
kluci potřebují zesílit střed těla, který posilujeme 
vlastní vahou. 

Mladší žáci mají za sebou první mistrovské utká-
ní, které pro nás nedopadlo vůbec dobře. Pod-
lehli jsme venku Vinoři 16:4. Samozřejmě, že jako 
trenéři koukáme na výsledek, ale nás více zajímá 
kvalita hry a to, aby kluci plnili co se po nich chce. 
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Mladší žáci 

Starší žáky čeká náročná sezóna, jednak kvůli pře-
chodu na velké hřiště, kde si kluci teprve zvykají 
a také u nás došlo k oslabení týmu, kde odešli 2 
hráči ze základu, což při počtu hráčů na velkém 
hřišti opravdu dost pociťujeme. Herně máme za 
sebou první zápas, kde budu citovat slova kouče 
P. Černého:

„Viděli jsme dva rozdílné poločasy. V prvním to 
byla daň nováčka, kterou soupeř jednoznačně 
využil. Postupem času i naši kluci ukázali své fotba-
lové růžky. Po přestávce kluci sklepali svoji úvodní 
nervozitu a hned to bylo v druhém poločase znát. 
Jen škoda těch hrubých chyb a nevyužitých šancí. 
Hlavu vzhůru, pár poctivých tréninků a věřím 
tomu, že až se příště se soupeřem potkáte, tak to 
tak jednoznačné nebude. 

Kluci, VELKÉ PODĚKOVÁNÍ za to, že jste to nevzdali.“
„Nové sezoně 3x hurá“  

             Jana Matysová, vedoucí mužstva

 

Starší žáci

Koncem srpna jsme s počtem 12ti kluků absolvo-
vali letní přípravu na soustředění ve středisku SC 
Nymburk.
Následně v neděli 1. září jsme otevřeli novou se-
zonu přátelským turnajem na hřišti Fotbalové 
akademie Praha. Odehráli jsme 4 kvalitní zápasy 
systémem 4+1. Kluky jsme střídali na všech pozi-
cích, aby si vyzkoušeli hrát jak v obraně, tak i v úto-
ku. Podařilo se nám předvést několik hezkých akcí, 
přihrávek a zakončení. Občas nám chyběl větší zá-
pal a pohyb, ale celkově jsme odehráli turnaj velmi 

slušně. Víme, na čem máme pracovat a těšíme se 
na další zápasy a turnaje.
O dalším víkendu v neděli 8. září jsme odehráli 
první oficiální utkání soutěže Mladší přípravky. 
Vstup do utkání klukům úžasně vyšel. Jak hladoví 
vlci soupeře, jak herně, tak i gólově převyšovali. Po 
první přestávce se Vinoř oklepala, a postupem času 
se hra v následujících čtvrtinách začala vyrovnávat 
a kupící se chybičky v naší obranné hře začal sou-
peř trestat. I když se hra přelévala z jedné strany na 
druhou, kluci bojovali, rvali se o každý míč a výsled-
kem je první vítězství v soutěži.
                     Pavel Černý ,trenér 

Mladší přípravka 2012

Ve středu 4. září se uskutečnil první oficiální tré-
nink nové kategorie MINI 2013/14. Přivítali jsme 
téměř 20 nových hráčů, kteří budou jednou 
představovat budoucnost fotbalu v Březiněvsi. 
Tato nejmenší kategorie bude trénovat dvakrát 
týdně, vždy ve středu a pátek. Už první tréninky 
naznačily, že děti jsou plné očekávání a nadšení, 
což je skvělá zpráva. V sobotu 14. září nás čeká 
první přátelský turnájek v Neratovicích za účasti 4 
týmů. Těšíme se, že společně budeme zlepšovat 
své dovednosti a užijeme si spoustu legrace.

                      Jan Mitaĺ ,trenér

MINI 2013/14 

To jsou naše cíle. Je před námi ještě hodně práce, 
ale tým má individuálně i komplexně svoji kvalitu 
a na tom se dá stavět. Kluci si musí uvědomit, že 
nehrají pro nás, ale proto, že je fotbal baví.
                                         Dan Vilímek, trenér
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Ve dnech 22. - 25.2019 absolvoval náš tým spolu 
s ostatními krásné soustředění v SC Nymburk. Již 
tradičně nás čekal bohatý program plný sportu. 
Během tohoto soustředění jsme odehráli dvě 
přátelská utkání. 
Březiněves - Chabry 2 : 1 (2x Trousil)
Březiněves - Polaban Nymburk 4 :3 (3x Trousil, 
Bělohlávek)

V sobotu 7.9.2019 nás pak čekalo první mistrovské 
utkání na Chodově. V tomto utkání jasně domi-
noval domácí tým a vyhrál 7 : 1. Do zápasu jsme 
vstoupili velmi nervózně, není se asi čemu divit, 
soupeř byl věkově starší a vyspělejší. Nevěšme 
hlavu, tyhle zápasy jsou pro nás velký přínos a 
zkušenost, určitě se nedáme. Ve druhém polo-
čase se hra trochu vyrovnala a naši kluci začali 
vystrkovat růžky. Jen tak dál kluci, musíme si uvě-
domit, že tuto soutěž hrajeme převážné s roční-
kem 2005 a tento rok budeme narážet i na ročník 
2003.
                 Petr Petrášek, trenér
 

TJ Březiněves – Dukla Jižní Město
Ve středu 4.9. sehráli týmy Starší přípravky (2009) 

TJ Březiněves – Dukla Jižní Město

Ve středu 4.9. sehráli týmy Starší přípravky (2009) 
a Mladších žáků (2008) přátelská utkání s týmem 
Dukla Jižní město. Hrálo se za krásného počasí s 
početnou diváckou kulisou. Obě kategorie si vy-
zkoušeli nové herní varianty do nové sezóny. Hra 
měla spád a byla plná pěkných fotbalových akcí. 
Doufejme, že to mladí fotbalisté přenesou nově 
nabyté zkušenosti do dalších zápasů.

TJ Sokol Vinoř – TJ Březiněves 16:4

Novou fotbalovou sezónu nezahájila Starší pří-
pravka 2009 právě nejšťastněji. Úvodní zápas na 
hřišti soupeře, ve Vinoři, se jim na rozdíl od pře-
dešlého přátelského utkání s Baští nevydařil. V 
první polovině utkání ještě jakžtakž drželi se sou-
peřem krok, ve druhé ale byla Vinoř jasně lepší. 
Našim klukům nešlo nabíhání, zastupování se, ani 
obrana. Pěkné herní momenty by se daly spočítat 
na prstech jedné ruky a trenér se po právu zlobil. 
Přestože se klukům nedařilo, fanoušci povzbuzo-
vali až do konce. Věříme, že v dalších zápasech se 
kluci herně zlepší a předvedou fotbal, který se 
bude líbit a bude na co koukat. A my víme, že oni 
takový umí!

                    Jan Šebek, vedoucí mužstva

ABC Braník - TJ Březiněves 3:10 
Sestava: Bezpalec (C), Heřmanský, Špírek, Šebek, 
Chaloupka, Valtr, Hromas, Kvapil, Fiala, Durňák, 
Kremlík.
Březiněveští Gentlemani jedou na vlně. Společné 
soustředění všech kategorií, včetně gentlemanů 
v Nymburce mělo smysl. Ač si někteří škarohlído-
vé myslí pravý opak, výsledky jsou již vidět. Prv-
ní zářijový pátek nastoupil tým na hřišti silného 
ABC Braník. Trpělivou hrou v prvním poločase 
(poločasový výsledek 3:3) a neustálou kontro-
lou míče nutil soupeře běhat. A zde se projevila 
velká výhoda letní přípravy. Soupeři, na rozdíl od 
hostujícího týmu, v druhém poločase došly síly a 
schytal rozhodující příval gólů, o který se zaslou-

žil nejvíce znovu nalezený střelec Míla Durňák (3 
góly), podpořený dvougólovými střelci Jardou 
Valtrem a Mílou Kvapilem. Zvlášť přímý kop do 
levé šibenice od Jardy Valtra byl ukázkou zvyšu-
jící se kvality.
ČAFC Praha - TJ Březiněves 5:1
V pondělí 9.9. nastoupil tým Gentlemanů na hřišti 
ČAFC Praha. Za velmi deštivého počasí nepodal 
optimální výkon a prohrál 5:1. Jediným střelcem 
dosud vedoucího týmu soutěže byl Honza Hro-
mas. Před sérií tří domácích zápasů je to jen malé 
zaváhání, které bude brzy zapomenuto.
   Jan Šebek, trenér 

Mladší dorost

Starší přípravka 2009

Gentlemani
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Zítřejší utkání: 
15.9.2019 od 17 hod.

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

Dnešní utkání: 
14.9.2019 

1. A třída – 6.kolo
TJ Březiněves – TJ Sokol Troja

„Hrát fotbal je velmi 
jednoduché. Ale hrát 

jednoduchý fotbal, to je 
jedna z nejtěžších věcí na 

světě.“

Johan Cruijff bývalý nizozemský fotbalista a 
fotbalový trenér, držitel zlatého míče 

1947 - 2016



4. kolo 1. A třídy skupina A 2019/2020
TJ Březiněves  2 :  3  SK Čechie Uhříněves 
Poločas: 2:2
Sestava: Píša -Trnka, Hromas, Střecha, Krejčí,  – 
Hlavík, Čáp ( 80. min. Bárta), Macháček, Svoboda- 
Fiala M. (68. min Fiala D.), Šenkeřík
Branky: 13. min Rákosník 0:1, 18. min Hruška, 0:2, 
21. min Šenkeřík PK 1:2, 37. min Svoboda 2:2, 71. 
min Střecha vlastní 2:3
Diváků: 40

Ve 4. kole jsme na domácí půdě přivítali tým SK 
Čechie Uhřiněves a chtěli jsme konečně po třech 
kole naplno bodovat. Od začátku zápasu jsme 
si vytvářeli gólové šance. Jedna z nich i skončila 
brankou, která ale pro ofsajd nebyla uznána, při 
dalších dvou jsme nedovedli propasírovat míč do 
brány z malého vápna. A opět se potvrdilo „Nedáš 
dostaneš“. Soupeř hrozil z dlouhých nákopů. Při 
jednom z těchto nákopů ve třinácte minutě naše 
obrana zaváhala a Rákosník střelou k tyči otevřel 
skóre zápasu. A o pět minut bylo ještě hůř. V 18. 
minutě jsme nedovedli, respektive odvrátili jsme 
centr do vápna, jen před jeho hranici, kde úplně 
volný Hruška navýšil skóre na 0:2. Tento gól nás 
ale nepoložil a my opět zavřeli soupeře na jeho 
půlce. Ve 21. minutě, přilétl z levé strany centr 
do vápna soupeře, jeden z obránců zahrál rukou 
a kopala se penalta. K té se postavil Z. Šenkeřík, 
otřel míč o tyč a bylo 1:2. Náš tlak pokračoval a 
soupeř se snažil hrozit z brejku. Ve 37. minutě se 
dostal k míči po centru z pravé stany L. Svoboda 
a pohotovou střelou srovnal skóre na 2 : 2. Za to-
hoto stavu se šlo i do kabin. Do druhé půle jsme 
opět nastoupili aktivněji. Bohužel se nám nepo-
dařilo opět proměnit dvě tutovky v začátku druhé 
půle. To se nám opět vymstilo v 71. minutě, kdy 
soupeř střelou z poza vápna, při jednom z mála 
protiútoku, trefi l našeho obránce a ten nešťastně 
tečoval míč do protisměru brankáře a bylo to 2:3. 
My pak měli ještě šanci při trestném kopu Z. Šen-
keříka, kdy brankář soupeře vyškrábl jeho umístě-

nou střelu na břevno. A tak zápas skončil 2:3 pro 
soupeře. 

5. kolo 1.A třídy skupina A 2019/2020
FC Háje  3  :  4  TJ Březiněves
Poločas: 3:1
Sestava: Píša – Trnka, Hromas, Střecha, Krejčí, – 
Hlavík (63. min Marcinčik) Macháček, , Čáp, Svo-
boda (72. min Fiala D.), Šenkeřík, (90. min  Hof-
man) Zbořil (80. min Fiala M.),
Branky: 22. min Kloboučník 1:0 , 30. min Grešnja-
kov, 2:0, 34. min Šenkeřík 2:1, 
41. min Soucha 3:1, 78. min Macháček 2:3, 80. min 
Krejčí 3:3, 86. min Šenkeřík 3:4
Diváků: 40

V 5. kole jsme zavítali na hřiště FC Háje. Prvním 
pozitivem bylo, že od letoška hrají domácí zápa-
sy na travnatém hřišti, a ne na staré umělce na 
Hájích. Od začátku zápasu jsme se snažili hrát 
kombinačně. Soupeř hrozil z rychlých protiútoků, 
jednoduchou kombinaci ve středu, nahrávkou 
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A - tým

na rychlá křídla, centrem před bránu a náběhem 
hned několika hráčů do zakončeni. V 18. minu-
tě vybojoval míč Zbořil, prostrčil na Šenkeříka a 
ten otřel míč o tyč, ale bohužel z venku do autu. 
A opět ohraná písnička: Nedáš dostaneš. Soupeř 
odcentroval z pravé strany, míč prolétl vápnem až 
ke Kloboučníkovi a bylo 1 : 0. O osm minut později 
bylo ještě hůř. Soupeř posla míč ze středu hřiště 
na hráče stojícího v ofsajdu, ten se ale nezapojil 
do hry a Grešnjakov nabíhající z druhé vlny vyu-
žil toho, že naši hráči přestali v domnění ofsajdu 
hrát a navýšil na 2:0. Ve 32. minutě jsme zahráva-
li penaltu, za nakopnutí našeho hráče ve vápně, 
kterou bezpečně proměnil Šenkeřík 2:1. Skóre se 
do poločasu měnilo ještě jednou, kdy se středem 
hřiště prosadil Soucha 3:1. O přestávce si to klu-
ci vyříkali v šatně a ve druhém poločase bylo na 
hřišti už jen jedno mužstvo. Zatlačili jsme soupeře 
na jeho půli a tlak zužitkovali v 78. minutě kdy se 
Macháček protáhl po pravé straně a snížil na 3:2. 
O dvě minuty později po centru z pravé strany 
srovnal na 3:3 hlavou Krejčí. A obrat dokonal v 86 
minutě svou druhou brankou po rychlé kombina-
ci na levé straně Šenkeřík 3:4 v náš prospěch. 

          Vladimír Benda, vedoucí družstva


