
TJ Březiněves - Sokol Troja
6. kolo 1. A třídy skupina A ročník 2019/2020
TJ Březiněves  2 :  1  Sokol Troja

Sestava: Píša - Trnka, Hromas, Střecha, Krejčí  – 
Marcinčík ( 80.min. Hlavík), Čáp, Macháček,
Zbořil (75. min Svoboda) - Fiala D. (66.min Fiala 
M.), Šenkeřík (89. min Allram)
Branky: 2. min vlastní 1:0, 61. min Veselý 1:1, 85. 
min Hlavík 2:1
Diváků: 40
V 6. kole jsme na domácí půdě přivítali tým So-
kol Troja, tradičního soupeře od Vltavy, který nás 
v minulosti už několikrát dovedl doma potrápit. 
Chtěli jsme potvrdit tří body které jsme minulý tý-
den přivezli z Hájů. Od začátku zápasu jsme před-
váděli kombinační fotbal a soupeře jsme zamkli 
na jeho půlce. Hned ve druhé minutě zápasu po 
kombinaci ve středu a na pravé straně se dostal 
do vápna Zbořil. Uvolnil se v souboji jeden na jed-
noho a prudce odcentroval před bránu. Hostující 
obránce ve snaze odkopnout míč do bezpečí ne-
omylně zamířil k levé tyči bezmocného golmana. 
Na tabuli svítila druhá minuta a stav 1:0. Po zbytek 
prvního poločasu jsme soupeře víceméně zamkli 
na jeho půli. Vytvářeli jsme si další šance, které 
jsme bohužel neproměnili. Soupeř hrozil z rych-
lých protiútoků a hlavně standartních situací, ať 
už z rohů, nebo dlouhými auty do vápna. Do půle, 
se ale nenašel jiný střelec a tak se odcházelo do 
kabin po 45 minutách za stavu 1:0. Ve druhém po-
ločase jsme chtěli pokračovat v předváděné hře. 
To se nám ale nedařilo a od začátku druhé půle 
nám chyběl pohyb, nedařila se nám kombinace. 
Troja vycítila svou šanci a začala nás přehrávat, 
což vyústilo v její tlak. V šedesáté minutě jsme 
šli do přečíslení, nedali jsme a naopak, soupeř 
skóroval z rychlého protiútoku, kdy centrovaný 
míč prolétl z levé strany, celým naším vápnem a 
Veselý na zadní tyči srovnal na 1 : 1. Do konce zá-
pasu zbývalo ještě dost času, abychom strhli ve-
dení zpět na naší stranu. Na hráčích bylo vidět, že 

chceme všechny body. Začali jsme pomalu přebí-
rat iniciativu a soupeře opět přitlačili na jeho půli. 
Ten se snažil o rychlé brejky, s kterými si poradila 
naše obrana. V 85. minutě jsme zahrávali trestný 
kop z levé strany, na který si naskočil Hlavík a vrá-
til vedení 2:1 na naši stranu. Troja se ale nechtěla 
s tímto výsledkem spokojit a opět se začala tlačit 
na naši půli, což vyústilo v několik rohových kopů 
soupeře. V 82. minutě rozhodčí naposled foukl do 
píšťalky a my si připsali tři body za vítězství 2:1.

Union Vršovice - TJ Březiněves 
7. kolo 1. A třídy skupina A ročník 2019/2020
Union Vršovice   2 : 2   TJ Březiněves 

Sestava: Píša – Trnka, Střecha, Krejčí, – Hlavík, 
Marcinčik, Macháček, Svoboda (72. min Bárta), 
Šenkeřík, Zbořil, Fiala M.
Branky: 8. min Hlavík 0:1, 16. min Hlavík, 0:2, 38. 
min Vostál 1:2, 42. min Minařík 2:2
Diváků: 30
V 7. kole jsme zavítali na hřiště Vršovic, které ješ-
tě loni hrály Pražský přebor, takže jsme věděli, že 
to nebude lehký soupeř. Hned ze začátku jsme 
nedůrazem nabídli soupeři šanci, ale soupeř ji 
nevyužil. To kluky nakoplo a začali soupeře pře-
hrávat.  Ve 4. minutě našel dlouhý pas na pravé 
straně Hlavíka, který si poradil s obráncem, a ten 
ho ve vápně fauloval. Pomezní však odmával k 
údivu všech postavení mimo hru. O čtyři minuty 

se situace opakovala, Hlavík si strčil míč do vápna 
a střelou k tyči otevřel skóre 0:1. Dále jsme byli 
aktivnější a vytvářeli si šance. V šestnácté minutě 
se opět Hlavík probojoval po pravé straně a od-
centroval do vápna. Golman hostí si křikl mám, 
ale míč mu propadl mezi rukama do brány a bylo 
0:2.  Stále jsme se tlačili do vápna a vytvářeli si 
gólové situace. Dvakrát se do slibných situaci do-
stal M. Fiala. Jednou pálil těsně vedle levé tyče a 
podruhé těsně minul levý horní roh brány hlavou, 
ač byl nejmenší hráč ve vápně. Pak ještě Machá-
ček z trestného kopu pálil k tyči, ale brankář jeho 
nepříjemnou střelu vyrazil. Kdyby jsme v tuto 
chvíli vedli tři, čtyři nula, nikdo by se nedivil, ale 
na kdyby se nehraje! Rychlé dva góly a další šance 
nás ukolébali a my si mysleli, že to tady v pohodě 
uhrajeme. Naopak soupeř začal pomalu vystrko-
vat růžky a v 38. minutě po naši nekoncentrova-
nosti a nedůrazu v našem vápně po prvé udeřil. 
První střelu stačil ještě Píša vyrazit, ale na doráž-
ku hlavou byl už krátký 1:2.  A za 4 minuty bylo 
srovnáno. Dlouhý aut do vápna soupeř prodloužil 
hlavou za sebe, kde nikým neatakovaný protihráč 
opět hlavou srovnal na 2:2. Tím jsme dostali sou-
peř do sedla a my upustili od hry předváděné do 
třicáté minuty. Do šaten se odcházelo za stavu 
2:2. V druhé půli jsme začali o něco lépe než na 
konci první, ale stále to nebylo ono. Soupeř cítil 
šanci na otočení výsledku. Mý hráli po velké váp-
no a nedařilo se nám kombinační hra a přestali 
jsme hrát po stranách. Ve druhé půli jsme si vytvo-
řili dvě tři šance, které jsme nedokázali proměnit. 
V 70. minutě po druhé žluté kartě Protivínského, 
šel soupeř do oslabení, ale my jsme nedovedli 
využít početní převahy. Rozhodčí pískal každý se-
bemenší zákrok a kouskoval tím hru. Vršovice, ač 
v oslabení si vypracovali několik šancí.  Tu největší 
měli v 90. minutě, kdy rozhodčí po faulu ve vápně 
nařídil proti nám pokutový kop. Soupeř sice M. 
Píšu překonal, ale míč se odrazil od tyče a my si 
mohli oddechnout. V 92. minutě rozhodčí zápas 
ukončil za stavu 2:2.
              Vladimír Benda, vedoucí mužstva

Výsledky A-týmu 
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Děkujeme všem partnerům, přispěvatelům 

a sponzorům za � nanční i ne� nanční příspěvky pro 

chod TJ Březiněves.
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Pro kluby z neprofesionálních soutěží byl spuštěn 
licenční systém, který na základě objektivních 
kritérií ohodnotí fungování klubu příslušným 
stupněm kvality od nejnižší grassroots úrovně, 
přes bronzovou, stříbrnou, až po nejvyšší zlatou 

úroveň. Nově spuštěný systém pro neprofesio-
nální kluby je rozdělen do sedmi částí, z nich šest 
je bodově hodnoceno. Sekce SOUTĚŽE hodnotí 
počet týmů klubu zapojených do soutěží FAČR, 
kritérium POČET HRÁČŮ počítá každého jednot-
livého hráče klubu, sekce TRENÉŘI hodnotí počet 
aktivních trenérů, ale i jejich dosažené trenérské 
vzdělání, v části INFRASTRUKTURA budou kluby 
zadávat údaje o sportovištích a zázemí, které mají 
k dispozici, AKCE A AKTIVITY bodují doplňkovou 
činnost klubů, jako jsou kempy pro děti, turnaje, 
náborové akce nebo vzdělávání trenérů, poslední 
kritérium SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY pak hod-
notí, jak aktivní je klub ve spolupráci například s 
místní samosprávou, školami a dalšími subjekty. 
TJ Březiněves získala již po třetí stříbrný certi� kát, 
což je na náš klub skvělé hodnocení a vypovídá o 
naší velké aktivitě. 

                 Tomáš Bezpalec, člen výboru.

TJ Březiněves  B - Dolní Počernice B
4. kolo 2.B třída skupina B
TJ Březiněves B : Dolní Počernice B 2 : 8  ( 1 : 6 )
Sestava: Stýblo, Nepraš P., Kořínek, Yuzep-
chuk(82.min. Pánský), Bohdal, Matoušek (54.min 
Nepraš O.), Matuška (54.min Kukla), Ferkl, Šimá-
ček (71.min El Hajry), Fiala D., Fiala M.
Branky: Bohdal, Nepraš O.

Ve čtvrtém soutěžním kole jsme v domácím pro-
středí přivítali tým Sokol Dolní Počernice.
Z předchozích společných zápasů jsme věděli, 
že Počernice jsou soupeř, se kterým se dá hrát a 
můžeme získat další body.  Se začátkem zápasu 
přišla ale ledová sprcha. Po několika chybách a 
nedorozuměních jsme prohrávali už ve 33. minu-
tě neuvěřitelným skóre 6:0. V tu chvíli se dostavila 
obrovská frustrace a my jsme nedokázali vůbec 
reagovat na hru soupeře. To, co jsme předváděli, 
se nedá s předešlými zápasy vůbec srovnávat. V 
38. minutě z ojedinělé akce upravil svým gólem 
Tomáš Bohdal poločasový výsledek na hrozně vy-
padajících 1:6. Když v 57. minutě dostal ještě Ne-
praš P. po druhé žluté kartě červenou kartu, bylo 
jasné, že s ohledem na naši předváděnou hru, to 
na velký obrat nebude. V 75. minutě se ještě po-
dařilo vstřelit branku O. Neprašovi ale to už nic 
nezměnilo na domácí prohře 2:8. 

Dolní Chabry B - TJ Březiněves
5. kolo 2.B třída skupina B
Dolní Chabry B : TJ Březiněves  B  7 : 1 (0:0))
Sestava: Stýblo, Nepraš O, Kořínek, Yuzepchuk, 

Bohdal, Matoušek, Matuška, Ferkl, Šimáček, El 
Hajry (17.min. Pánský), Havlík
Branky: Matoušek
Březiněves B vyrazil k dalšímu zápasu k našim 
sousedům do Dolních Chaber s vidinou toho, že 
Chabry mají mladý tým složený ze zkušených hrá-

čů doplněný o mladé kluky z Admiry. 
Do Chaber jsme přijeli z důvodu zranění, červe-
né kartě a pracovního vytížení pouze s 12 hráči. 
A aby toho nebylo málo, od 17. minuty, kdy se 
zranil El Hajry jsme dohrávali zápas bez možnosti 
střídání. První poločas byl vcelku vyrovnaný s ně-
kolika šancemi na obou stranách, ale na rozdíl od 

nás Chabry dvě ze šancí proměnili a do šaten se 
šlo za stavu 2:0 pro domácí. Druhý poločas jsme 
postupně přestávali fyzicky stačit na mladé kluky 
z Chaber a valil se na nás jeden útok za druhým. 
I když V. Matoušek v 59. minutě snížil na stav 3:1 
pro domácí, nic to nezměnilo na hrozivě vyhlížejí-

cím skóre celého zápasu, který skončil 7:1.
 I když výsledek vypadá hrozivě, tak kluci makali, 
snažili se. Myslím, že v naších možnostech, jaké 
jsme měli, jsme se prali do poslední minuty. 

                                   Ondřej Nepraš, trenér

B-tým – výsledky

Ceri� kát FAČR

Tělovýchovná jednota Březiněves

14.09.2019 30.6.2020

Dnešní utkání: 
28.9.2019

1. A třída – 8.kolo
TJ Březiněves – TJ Kyje

Zítřejší utkání: 
29.9.2019 od 16 hod.

2. B třída – 6.kolo
TJ Březiněves – Strašnice B


