
TJ Březiněves - SK Štěrboholy
10. kolo 1. A třídy skupina A ročník 2019/2020
TJ Březiněves  1 :  4   SK Štěrboholy (1:3)

Sestava: Píša - Hlavík, Střecha (Bárta), Krejčí – 
Zbořil (Marcinčík), Čáp, Macháček, Fiala D., Svobo-
da, Šenkeřík, Fiala M. ( Zuzepchuk)
Branky: 8. min Fiala D. 1:0 , 17. min Švehla 1:1, 
27. min Kolísek 1:2, 32. min  Kréjčík 1:3,
77 min. Švehla
Diváků: 50
Tak jak začít, nevím co napsat. Tak pěkně od za-
čátku. Je sobota dopoledne a za krásného počasí 
jsme přivítali na naší půdě mužstvo SK Štěrbo-
holy. Soupeře, který byl v tabulce hned za námi. 
Věděli jsme, že musíme bodovat. Ale náš výkon 
a předváděna hra hned od začátku zápasu tomu 
neodpovídala. Hned v úvodu po chybách v de-
fenzivě musel Píša likvidovat dvě tutovky soupeře 
a mohli jsme v 7. minutě prohrávat 2:0. Naopak 
jsme to byli my, kdo v 8. minutě po ose Hlavík, 
Zbořil a zakončení D. Fialy my šli do vedení 1:0. 
Ale to bylo z naší strany vše. 
Od 8. minuty jsme předváděli asi nejhorší výkon 
v této sezoně. Nic nám nevycházelo, kazili jsme 
jednu nahrávku za druhou, byli jsme nedůrazní 
v soubojích a soupeř toho dovedl využít. V 17. 
minutě se prohnal naší defenzívou útočník Štěr-
bohol a pokličce Píšovi se víc, než ochotně porou-
čel k zemi a penalta byla na světě. K ní se postavil 
Švehla a bylo srovnáno 1:1. A my se nepoučili. 
Ve 27. minutě v domnění, že bude pískán ofsajd, 
přestala naše obrana nepochopitelně hrát, čehož 
využil náběhem z hloubi pole Kolíse a tentokrát 

nám nepomohl ani M. Píša 1:2.  A to nebylo vše. 
Už za pět minut Štěrboholy opět po nedůrazu 
v našem vápně, kdy jsme odvrátili centr jen na 
kopačky soupeře, který vybagoval naši obranu a 
nikým nehlídaný Krejčík uzavřel účet prvního po-
ločasu do prázdné branky na 1:3. My měli nějaké 
šance, ale na rozdíl od soupeře jsme je nepromě-
nili. Ve druhém poločase už to byla z naší strany 
křeč a my pokračovali v duchu prvního poločasu. 
Kdybychom hráli, nehráli ještě další dvě hodiny, 
branku bychom nedali. Naopak soupeř po faulu 
v našem vápně a následné penaltě uzavřel v 77. 
minutě skóre na 1:4. 

SK Ďáblice - TJ Březiněves 
11. kolo 1. A třídy skupina A ročník 2019/2020
SK Ďáblice  4  :  2  TJ Březiněves (0:3) 

Sestava: Píša – Hlavík (Hofman), Střecha, Čáp, 
Krejčí – Zbořil (Trnka), AllRam (Bárta), Macháček, 
Marcinčík, Fiala D. (Svoboda), Fiala M
Branky: Marcinčík, Trnka

Netradičně v neděli jsme zavítali k derby do sou-
sedních Ďáblic. Věděli jsme, že to nebude lehké 
utkání. Což se potvrdilo hned od úvodu zápasu. 
Už v páté minutě po nakopnutém míči do vápna 
a našem nedůrazu se dostal k míči Ondrůšek a 
nedal Píšovi žádnou šanci. 1 : 0 pro Ďáblice. Ne-
uplynula ani minuta a Novák zvýšil na 2:0. V tom 
okamžiku jsme si říkali jen tady nedostat debakl. 
Ďáblice jako kdyby se uspokojili a my začali hrát. 
Během několika minut jsme si vytvořili hned ně-
kolik šancí, tutovek, které jsme ale nedokázali 
proměnit a mohli jsme klidně vyrovnat, možna i 
otočit nepříznivý výsledek. V tu dobu jsme nebyli 
určitě horší. Chtěli jsme něco udělat s výsledkem, 
ale bohužel jsme vyhořeli v koncovce. Ve 45. mi-
nutě kopaly Ďáblice trestný kop nařízený po ruce 
před naším vápnem. K míči se postavil Ondrůšek, 
který tre� l zeď, od které se mu odrážený míč vrátil 
a opakovanou střelu tre� l do šibenice 3 : 0.  Hned 
nato rozhodčí ukončil poločas. V prvním polo-
čase nám Ďáblice uštědřili lekci z produktivity. 
Čtyři střely tři branky. Do druhé půle jsme si řekli, 
že s tím můžeme ještě něco udělat. Od začátku 
druhé půle jsme byli lepším mužstvem na hřišti, 
přehrávali jsme soupeře, ale bohužel jen po jeho 
vápno. A když už jme se dostali k zakončení, tre� li 
jsme tyč. V 55. minutě jsme se konečně dočkali, 
kdy zpětnou přihrávku zužitkoval střelou k tyči 
Marcinčík 1 : 3. Dál jsme se tlačili na půli Ďáblic 
a ty hrozili z rychlých  protiútoků. V jednu dobu 
nás zatlačili sérii standardek na naši půli, ale v tuto 
chvíli nás podržel Píša. Vsadili jsme vše na jednu 
kartu a vrhli vše do útoku. Dostali jsme Ďáblice 
pod tlak, ale v 84. minutě po jednom z protiútoků 
do otevřené obrany zvýšil Nebeský na 4:1. O čty-
ři minuty později se nám podařilo ještě výsledek 
zkorigovat na 4:2 Trnkou, z penalty po faulu na 
M.Fialu.  Přiští kolo nás doma čeká jí Hrdlořezy, s 
kterýma musíme bodovat naplno.

              Vladimír Benda, vedoucí mužstva

Výsledky A-týmu 
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

ŘÍJEN 2019

Děkujeme všem partnerům, přispěvatelům 

a sponzorům za � nanční i ne� nanční příspěvky pro 

chod TJ Březiněves.

ŘÍJEN 2019

olé BŘÍZKAolé BŘÍZKAolé BŘÍZKAolé BŘÍZKAolé BŘÍZKAolé BŘÍZKA!!!!!!
FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ



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  |  Ř Í J E N  2 0 1 9

TJ Březiněves  B - Sokol Vinoř
8. kolo 2.B třída skupina B
TJ Březiněves B : Sokol Vinoř    3 : 3  ( 1:1)
Sestava: Píša, Nepraš P., Kořínek , Yuzepchuk, Jíra, 
Matoušek, Nepraš O.,Pánský, Matuška, Kukla, Fer-
kl, Šimáček (53. min Havlík)
Branky: 2x Matoušek, Nepraš O.
Tentokrát do Březiněvsi přijel tým TJ Sokol Vinoř, 
aktuálně první tým tabulky. Březiněves šla ve 3. 
minutě brankou Nepraše O. do vedení, ale jen na 
pár vteřin, v té samé minutě hned z rozehrávky 
hosté vyrovnali. Vinoř měla mnoho šancí a pe-
naltu. Všechny jejich pokusy a pokutový kop spo-
jený s dorážkou však ztroskotaly na neskutečně 
chytajícím Martinu Píšovi. Do šaten se tak šlo za 
nerozhodného stavu 1:1. po poločase jsme pro-
měnili hned dvě šance v odstupu 7 minut kdy se 
parádně dvakrát tre� l Venca Matoušek. Asi jsme 
se trochu nechali ukolíbat, že vedeme o dva góly 
a polevili jsme a díky tomu jsme dovolili Vinoři v 
72. min snížit a následně v 83. minutě vyrovnat. 
V 94. minutě jsme ještě měli téměř tutovou šanci, 
ale bohužel jsme jí neproměnili a zápas tak skon-
čil smírně 3:3.

Ambasador Praha - TJ Březiněves
9. kolo 2.B třída skupina B
Ambasador Praha : TJ Březiněves  B  5 : 2 (2:0)
Sestava: Stýblo, Nepraš P., Yuzepchuk, Jíra, Ma-
toušek, Nepraš O. (74min. Havlík), Matuška, Kukla, 
Ferkl, Šimáček (79. min Pánský), Nedvídek.
Branky: Matoušek, Yuzepchuk
Březiněves B vyjel na zápas až na Prahu 6 na Arit-
mu, kde na umělé trávě své domácí zápasy hraje 
tým Ambasador Praha. Béčko přijelo na hřiště 
týmu, který měl pouze 5 bodů a nacházel se třetí 
od konce tabulky a taky tak jsme k zápasu při-
stoupili. Odpuste mi ten výraz ale hráli jsme jako 
děti, které jsou poprvé na velkém hřišti, a tím že 
hrají se slabším soupeřem musí automaticky vy-
hrát. Soupeř v podstatě většinu branek vstřelil po 
našich individuálních chybách. V soubojích jsme 
se báli a jen díky tomu, že nás soupeř rychle do-

stupoval nedokázali jsme vůbec hrát. I když se z 
penaltového kopu jednoznačně tre� l Václav Ma-
toušek a krásnou střelou téměř z poloviny hřiště 
Andrei Yuzepchuk. Nic to nezměnilo na bídném 
výkonu, který jsme předvedli a na celkové prohře 
5:2. Před sebou máme dvě poslední kola podzi-
mu, kdy pro nás budou obě hodně těžká. A je čas 
se zamyslet nad hrou, kterou předvádíme a co s 
tím přes zimu uděláme i když bodů momentálně 
máme víc, než minulou sezonu. 

                                   Ondřej Nepraš, trenér

B-tým – výsledky

TJ Březiněves má zástupce v neligových výběrech PFS 

Každý rok na jaře a na podzim pořádá 
Pražský fotbalový svaz turnaje pro nejlepší 
kluky v Praze z neligových oddílů. 
Čtyři roky zpět máme vždy v každé kate-
gorii, U10 a U11, své zástupce. Letos na 
podzim se můžeme chlubit hned čtyřmi 
hráči v neligových výběrech. V kategorii 
U10 byli nominováno Jakub Václavek a 
Marek Bělina. V kategorii U11 Kryštof Še-
bek a Jakub Ceral. Přejeme klukům získání 
dalších zkušeností a jen tak dál!

      Tomáš Bezpalec, člen výboru.

Jakub Václavek Marek Bělina Kryštof Šebek Jakub Ceral

Navazujeme na loňskou aktivitu, kdy hráči 
A-mužstva včetně trenéra absolvovali tré-
nink s jakoukoliv mládežnickou kategorií. 

Hráči A-týmu trénují mládež 
Buď trénink vedli nebo pomáhali našim 
trenérům. Každá kategorie se tedy může 
těšit na jednoho nebo na dvojičku hráčů 
A-mužstva. 
Adam Střecha, kapitán Áčka, se zúčastnil 
jako první a trenéři včetně kluků si velmi 
pochvalovala jeho tréninkovou jednotku.

        Tomáš Bezpalec, člen výboru.

Dnešní utkání: 
26.10.2019 od 10:15 hod.

1. A třída – 12.kolo
TJ Březiněves – Spartak Hrdlořezy

„V životě nikdy nic nevyhraješ, 
pokud nepřekonáš překážky, na 
které narazíš. Nevyhýbej se jim. 

Neobcházej je. Překonej je.“

Cristiano Ronaldo

Dnešní utkání: 
26.10.2019 od 14:30 hod.

2. B třída – 10.kolo
TJ Březiněves – TJ Spoje Praha


