
Na letošní společné soustředění dorazilo 119 hrá-
čů! Soustředění se zúčastnili ti nejmenší, r.2012 i Ti 
nejstarší kategorie, Gentlemani. Počasí nám přálo 
a jak je zvykem, tak nejen, že z 80% je naše zamě-
ření na sport, ale také na zábavu. 
Osvěžením fotbalu bylo využití beach a teniso-
vých kurtů, hydromasážní vana, bazén a kolo. Prá-
vě kolo využila kategorie mladších dorostenců a 
Gentlemanů. Nejmenší měli sportování spojené s 
indiánskou tématikou. 
Kategorie 2009 a mladší žáci se spolu nově sžíva-
li, jako nově vzniklý tým. B-tým, který vzal velmi 
zodpovědně přípravu před novou sezónou a od-
jížděl ihned na odpolední mistrovské utkání na 
Tróju. 
Starší žáci a mladší dorost dokonce sehráli přátel-
ské zápasy s SK Dolní Chabry a Polabanem Nym-
burk. 
Nic se nikomu nestalo a zažili jsme spoustu sran-

dy. Díky všem trenérům, kteří klukům připravili 
pestrý a náročný program.
 
                   Tomáš Bezpalec, člen výboru

TJ Březiněves - SC Xaverov 
3. kolo 1. A třídy skupina A ročník 2019/2020
TJ Březiněves   0  :  0   SC XAVEROV Horní Po-
černice
Sestava: Píša - Hromas, Střecha, Hlavík – Svoboda 
(77. min Krejčí), Allram, Fiala D., Beran (55. min Ko-
řínek), Bárta  -Fiala M., Yuzepchuk (60. min  Zbořil)
Diváků: 40
Ve třetím soutěžnímu kole 1. A třídy, jsme na do-
mácí půdě přivítali SC Xaverov H. Počernice opět 
v hodně pozměněné sestavě, kdy nám scházeli 
hned tři zkušení hráči základní sestavy. V základu 
nastoupil L. Svoboda (Podolí), který absolvoval s 
námi dva tréninky a na lavičce se objevili dva 

dorostenci Zbořil, Krejčí (Admira). A bylo to znát, 
hlavně v prvním poločase. Báli jsme se hrát na 
míči a nechávali jsme se dostávat pod tlak. Ztrá-
celi jsme zbytečně moc míčů a to vyústilo v tlak 
soupeře a několik slibných šancí na jeho straně. 
Nás, ale opět podržel svými zákroky M. Píša. A tak 
se šlo do kabin za stavu 0:0. Jak první půle skonči-
la, tak druhá začala, ale my jsme se začali pomalu 
osmělovat. Od 50. minuty jsme byli lepším 
mužstvem na hřišti a soupeře jsme začali přehrá-
vat. Ten pak hrozil s ojedinělých protiútoků, které 
vyřešila obrana za přispění M. Píši. Náš tlak vyústil 
v několik slibných šanci, které se nám však nepo-
dařilo proměnit. A tak jsme se s Xaverovem
o body podělili, za remízu 0 : 0. 

              Vladimír Benda, vedoucí mužstva
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Již v minulém díle vydání Olé Břízka jsme Vám 
představili nové tváře A-mužstva. Byl to trenér Jiří 
tesař a hráči Milan Čáp, Zděnek Šenkeřík a Matěj 
Fiala. V průběhu dalšího týdne jsme doladili další 
posily. Do A-týmu Lukáš Svoboda z AFK Podolí a 
dvě nadějné mladé pušky z FK Admira Praha, Ma-
rek Krejčí a Patrik Zbořil. 

Posílili jsme i B-tým, Martinem Kuklou.
              Tomáš Bezpalec, člen výboru

Ve spolupráci s TJ Březiněves proběhl v posled-
ním týdnu srpna 3.ročník kempu Davida Střihav-
ky. Tentokrát se zúčastnilo kluků 30 ve věku 6 až 
12 let. Z 90% se jednalo o březiněvské kluky. Vyšlo 
skvěle počasí a program byl bohatý. Na dopoled-
ní tréninkové jednotky zaměřené na budouvání 
dovedností navazoval oběd v Trattoria Famiglia, 
lehké ošplouchnutí na koupáku, procházka na 
zmrzku, volný čas strávený na dětském multi-
funkčním hřišti a odpolední tréninkové jednotky 
zaměřené vesměs na herní situace. V úterý jsme 
navštívili Eden a měli možnost vidět zázemí sta-
dionu, muzeum fotbalu a přípravy stadionu na 
Champions League. Vše probíhalo pod vedením 
zkušených trenérů včetně jejich zkušeností 

s velkým fotbalem David Stříhavka, Tomáš Josl, 
Jan Pšenčík a Tomáš Bezpalec a pomocným tre-
nérem Matějem Novinským. Tato akce by se neu-
skutečnila bez podpory TJ Březiněves i MČ Praha 
Březiněves a také velké poděkování patří Trattorii 
Famiglia
              Tomáš Bezpalec, člen výboru.

TJ Troja B   -  TJ Březiněves  B
1. kolo 2.B třída skupina B
TJ Troja B   0  : 2  TJ Březiněves  B (0:1)
Sestava: Píša, Nepraš P., Kořínek, Yuzepchuk , 
Beran (80. min Zaoral), Nepraš O. (57. min Kukla), 
Bohdal, Matoušek, Matuška, Ferkl, Šimáček (70.
min Jíra),Pánský.

Branky: Nepraš O., Beran

Březiněves B se v neděli vrátil z čtyřdenního sou-
středění ve sportovním areálu Nymburk a hned 
již tradičně zavítal k prvnímu zápasu nové soutě-
že na hřiště TJ Sokol Trója. Béčko od první minu-
ty hrálo zodpovědně a trpělivě, čímž se pomalu 
začínalo dostávat do šancí. V 21.min po pěkné 
individuální akci Matouška dorazil míč do sítě do-
mácích Nepraš O. a Březiněves šel do vedení. Trója 

měla výškovou převahu a tak každá standartní si-
tuace ohrožovala branku. V druhé polovině se za-
čal zápas přiostřovat a začala se na obou stranách 
dost faulovat. Trochu klidu na stranu Březiněvsi 
vnesl až v 51. minutě Richard Beran, který po sa-
mostatném úniku krásnou střelou z poza velkého 
vápna upravil skóre zápasu na 2:0 pro Březiněves. 
Do konce zápasu se hrálo nahoru dolu a bylo 
spoustu šancí na obou stranách. Kluci z Béčka do 
poslední minuty na hřišti nechali úplně všechno, 
zaskakovali jeden za druhého a nevypustili žádný 
souboj. Na závěr musím vyzdvihnout obrovskou 
práci celého týmu a hlavně brankáře Martina Píši, 
který zmařil několik vyložených brankových příle-
žitostí soupeře a v 50.minutě nádherných zákro-
kem chytil penaltu nařízenou proti Březiněvsi.
                                   Ondřej Nepraš, trenér

B-tým – výsledky a ohlasy

Posily do Březiněvsi 3.ročník kempu Davida Střihavky 


