
TJ Březiněves – FC Tempo Praha B
17. kolo 1. A třídy skupina A
TJ Březiněves - FC Tempo Praha „B“ 5:2 ( 1:1 ) 
Sestava: Píša - Hromas, Střecha, Hofman (65. min 
Bárta), Eichler - Macháček, Fiala, Cejnar (75. min 
Yuzepchuk) - Hlavík ( 69. min Allram ), Benda 
(55.min Palme), Patrman (57. min Eremiáš).
Branky: 23. min Benda 1:0, 33. min Kostka 1:1, 47. 
min Hofman 2:1, 71. min Fiala 3:1, 80. min Eremiáš 
4:1, 82. min Žalud 4:2 a 90. min Eichler 5:2.
Diváků: 60.

Dominik Rodinger, před utkáním: Po více jak 
třech měsících se opět představí Áčko na domácí 
půde. V 17. kole se utká proti sedmému týmu ta-
bulky FC Tempo Praha. V podzimním utkání jsme 
na soupeřově hřišti podlehli 4:2. O branky se po-
staral Robin Eremiáš a vlastní si dal jeden z domá-
cích hráčů. V minulém zápase klub z Pražské části 
Lhotka remizoval na hřišti SC Xaverov 1:1, i když 
byl ve velice oslabené sestavě.
Dominik Rodinger: „Čeká nás soupeř u kterého 
nikdy nevíte v jaké sestavě přijede. Viděl jsem je 
asi v pěti zápasech, ale nikdy nehráli ve stejném 
složení. Zítra předpokládám, že určitě dorazí s 
posilami z áčka, které hraje Pražšký přebor. My 
se budeme muset soustředit na sebe, protože je 
potřeba napravit reputaci z minulého týdne a po-

třebujeme udělat bodovou sérii, která nás udrží v 
horní části tabulky. Včera jsme již trénovali na trá-
vě, která je ve fantastickém stavu. Za to patří díky 
panu Macháčkovi, který hřiště připravil naprosto 
dokonale. Budeme se modlit, ať přes noc a zítra 
dopoledne moc neprší a oba týmy se tak budou 
moci snažit o kombinační fotbal, který vyznávají. 
Chci od kluků hodně branek a atraktivní způsob 
hry, který poteší fanoušky obou táborů.“
Dominik Rodinger, po utkání: „Začnu soupe-
řem, který přijel se šesti hráči mladších než je 
ročník 2000. Ty kluci se nás vůbec nebáli, hráli 
srdcem, a za to jim patří velký respekt. Hostující 
brankář Hampapa chytil asi tři -  čtyři jasné gólo-
vé situace v prvních patnácti minutách a nás to 

ukolébalo. Začali jsme si myslet, že to bude jed-
noduchý zápas. Ale soupeř se oklepal a začal hro-
zit. Měl dvě gólové šance, kdy nás podržel Martin 
Píša. První poločas nakonec tedy skončil 1:1. Dru-
hý poločas nás soupeř začal více napadat a my 
jsme museli hru lehce zjednodušit a chodili jsme 
do otevřené obrany. Vypracovali jsme si dostatek 
příležitostí, abychom rozhodli dříve, než v 70. min 
kdy nás Tempo přitlačilo. My naopak dali z brejku 
uklidnujícího góla na 3:1. Zápas byl celkově stu-
dený, bez velkých emocí. Pro nás velice důležitá 
výhra, kterou potřebujeme potvrdit příští týden 
na Xaverově.“

SC Xaverov  - TJ Březiněves
18. kolo 1. A třídy skupina A
SC Xaverov -  TJ Březiněves 1:2 ( 0:2 )
Sestava: Došek - Hromas, Střecha, Macháček, 
Eichler - Fiala, Cejnar, Allram ( 52. min Bárta ) - Hla-
vík ( 85. min Palme ), Benda ( 81. min Yuzepchuk ), 
Patrman ( 89. min Jíra ).
Branky: 30. min Eichler 0:1, 33. min Cejnar 0:2 a 
67. min 1:2 Kaucký.
Diváků: 67.

Dominik Rodinger, před utkáním
Třetí jarní kolo naše Áčko zajede do Horních Po-
černic, kde se utká proti místnímu SC Xaverov. 
Čtrnáctý tým tabulky se skóre 18:42 ve dvou jar-
ních kolech získal jediný bod a tak bude chtít na 
svém hřišti urvat všechny tři body, jelikož je na-
močen v boji o záchránu. Počasí hlásí krásných 18 
stupňů, tak se doražte podívat do areálu a přijdte 
povzbudit naše chlapce. Dominik Rodinger: „Čeká 
nás soupeř, který nás doma docela potrápil, než 
byl vyloučen. Dali nám dva krásné góly, jeden po 
signálu z rohu a druhý výstavní střela ze třiceti 
metrů. Ještě v prvním poločase dostal soupeř čer-
venou kartu, takže jsme hráli celý druhý poločas 
proti oslabenému soupeři, ale poločas byl 3:2. 
Vím, že jim přišli dva noví hráči, takže nás nečeká 
nic lehkého. Je hlášená umělá tráva, ale celý týden 
je hezky, tak věříme, že půjdeme na přirodní fot-
balový povrch. Jsem zvědavý, jak se s tímto zápa-
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sem popereme, protože se slabšími celky máme 
velké výpadky ve hře a jisté podcenění. Pokud ale 
odehrajeme zápas v maximální koncentraci a sna-
hou jít od první minuty za vítěztvím, tak nás čeká 
hezké dopoledne a poté i odpoledne. Odpoledne 
totiž hraje od 15hod béčko a z áčka půjdou určitě 
čtyři nebo i více kluků pomoci a ostatní je přijdou 
podpořit, jelikož mají kluci zápisné.“
Dominik Rodinger po utkání: „Pro nás důležité 
vítěztví nad velice nepříjemným soupeřem. Zača-
li jsem výborně, kdy jsme měli dvě příležitosti ze 
stran hřiště. Soupeř přečkal náš tlak a měl jednu 
řekl bych gólovou šanci, kdy trefil domácí hráč 
svého na malém vápně. Nás to ale nakoplo a celý 
první poločas jsme přikovali soupeře na jejich 
půlku, z čehož jsme dali dvě branky. Zejména 
střela ze standartní situace Míry Eichlera z přímé-
ho kopu stála za to. Druhý poločas jsme začali též 
dobře, ale bohužel nedali samostatný únik, kdy 
jsem mohli rozhodnout na 3:0. Poté se nám zra-
nil ( tržná rána na hlavě ) Jirka Allram a bylo cítit, 
že nám ve středu hřiště chybí zkušenosti. Začali 
jsme zmatkovat, dělat věci, které nám nejsou moc 
přirozené a soupeř v 67. minutě snížil na 1:2 z ro-
hového kopu. Xaverov vsadil vše na jednu kartu, 
začal hrát vabank a napadal nás s pěti - šesti hráči. 
My jsme si s tím nedokázali poradit a vyústilo to 
penaltovým zákrokem. Fotbalový pánbůh stál při 
nás Kaucký trefil tyč. Pět minut bylo ještě dlou-
hých, ale přečkali jsme a urvali pro nás velice dů-
ležité vítěztví na půdě soupeře. Ke konci zápasu 
se nám na zranil v souboji s brankářem další hráč 
Péťa Patrman (vazy v kotníku + výron) a bude chy-
bět pět až šest týdnů. 
Z tří zápasů jsme si odnesli dva výrony kotníku a 
vazy plus dvě tržné rány na hlavě. Do toho chyběl 

Robin Eremiáš a David Gábriš, oba mají horečky, 
takže se těšíme na návraty Berana a Krahulce. Je 
opět vidět, že tým, který chce hrát o postup musí 
mít kádr cca 20 hráčů.“

TJ Slovan Bohnice – TJ Březiněves
19.kolo 1.A třídy skupina A
Sokol Bohnice -  TJ Březiněves  2:2 ( 1:1 )
Sestava: Píša - Hromas (65. min Yuzepchuk), 
Střecha, Macháček, Trnka - Fiala (71. min Bárta), 
Cejnar, Allram (78. min Palme) - Hlavík (55. min 
Eremiáš), Benda, Eichler.
Červené karty: 6. min Střecha TJB, 30. min Laza-
rovič BOH a 85. min Fedyshyn BOH.
Branky: 30. min Fedyshyn 1:0, 45. min Macháček 
1:1, 69. min Skalický 2:1 a 90. min Benda 2:2.

Dominik Rodinger, před utkáním: 19. kolo 
naše áčko odehraje netradičně v něděli od 15:30 
na hřišti posledního týmu tabulky TJ Slovan 
Bohnice. Soupeř z tří jarních bojů získal jediný 
bod, kdy remizoval na půjdě Tempo Praha B. 
S šesti body a záporným skóre 23:71 se krčí na 
samotném dni tabulky. Pro naše áčko je to tedy 
zápas, kde by měli získat 3 body a nadále živit 
naději na postup. „„Zajíždíme na hřiště soupeře, 
který nás doma velice potrápil. Poločas byl 1:1 a 
to měl soupeř ještě další dvě tři možnosti stejně 
jako my skórovat. Očekávám stejný průběh, kdy 
nám to soupeř nedá zadarmo a bude kousat do-
kud ucítí šanci na dobrý výsledek. My nejsme v 
situaci, kdy si můžeme říkat, že máme nějakou 
bomba formu, protože nám do hry vstupují 
různá zranění apod, ale věřím, že je to pro nás 
další zápas, kdy budeme chtít co nejdříve roz-
hodnout, uvolnit hlavy a poté hrát fotbal podle 

našich představ. Cítíme ještě postupové šance, 
takže se chceme co nejdéle udržet na nejlepším 
třetím místě z obou skupin.“
Dominik Rodinger po utkání:  „Dnešní zápas 
beru na sebe. Je vidět, že jsem ještě trenér začá-
tečník a neumím svůj tým mentálně připravit na 
slabší soupeře. Na silnější soupeře se hráči do-
kážou motivovat sami, ale se slabšími celky nám 
prostě nejde zapnout hlava na maximum od prv-
ní minuty. Bohužel se to opakuje a ukazuje nám 
to, jak zatím nejsme vyzrálý a mentálně schopný 
tým hrát vyšší soutěž. Nedokázali jsme se vyrov-
nat s odchodem Jardy Valtra, který nám vzadu 
dokázal tým uklidnit a dirigovat naši hru. Lepíme 
to vzadu Romanem Macháčkem, který nám zase 
chybí ve středu hřiště. Bohužel jsme se nechali 
opět vyloučit a máme zase o stopera méně. Teď 
už nevím, kdo tam půjde hrát, možná já nebo 
zkusím zavolat nahoru do gentlemanů, zda tam 
není nějaký stoper. Pro nás je to velká ztráta, která 
nás bude bolet, ale nesmíme zahodit práci, kterou 
jsme udělali na podzim a zkusíme vyhrát další do-
mácí zápas s Háji. 
Já doufám, že takový nevýrazný výkon kluky 
pozitivně nakopne (lépe řečeno, že se naserou)
k tomu, že se poperou do posledního kola o to, 
aby příští rok nemuseli jezdit hrát do takového 
prostředí, jako položený koberec mezi paneláky 
(zápas s Kunraticema) nebo dnešní areál Bohnic, 
kde když přijedete, tak vás uvítá hlavní pořadatel 
se dvěma promile v krvi a jedním míčem na hraní, 
protože soupeř vede 1:0. Všichni si važme zázemí 
a mezilidských vztahů, co máme v Březiněvsi. Pro 
někoho je to už automatické, ale člověk když vy-
jede ven a zažije například to co dnes, tak prozře a 
těší se zpátky k nám“.  

TJ Březiněves B – TJ Sokol Troja B
12. kolo 2.B třída skupina B
TJ Březiněves 2:1 (1:0) TJ Sokol Troja
Sestava: Píša, Nepraš P., Šabatka (46. min Jíra), 
Bohdal, Polanský, Palme, Rodinger (78. min Šimá-
ček), Ferkl (60. min Matoušek), Bárta (70. min Zao-
ral), Yuzepchuk, Trnka.
Branky: 44. min, a 55. min. Bárta

12. kolo doma Březiněves B přivítal TJ Sokol Troju. 
Béčko do zápasu proti aktuálně druhému týmu 
tabulky nastoupilo s vědomím, že každý bod je 
strašně důležitý, a že se nebude jednat o jedno-
duchý zápas. V základní sestavě Březiněvse byli 
hned tři hráčí, kteří pravidelně hrají za A tým a 
také trenér A týmu Dominik Rodinger, který se 
nedávno stal hráčem TJ Březiněves. Už od začátku 
zápasu jsme soupeře tlačili a v podstatě 30 minut 
z poločasu jsme odehráli na polovině soupeře. 
Vyvrcholením tlaku byla ve 44. minutě branka 

Richarda Bárty. Béčko po změně stran pokračo-
valo v tlaku z prvního poločasu a soupeře pustilo 
snad jen do jedné velké šance, kterou krásným 
zákrokem zmařil Martin Píša. V 55. minutě po pěk-
né akci, kdy si na jeden dotek na hranici velkého 
vápna vyměnili míč Trnka, Yuzepchuk a Bárta, šlo 
béčko do dvoubrankového vedení kdy poslední 
jmenovaný vstřelil svou druhou branku v utkání. 
Všichni kluci dřeli na hřišti až do poslední minuty 
a zaslouženě tak v prvním domácím zápase po 
zimní přestávce zvítězili a díky zisku tří bodů se 
odrazili ode dna tabulky. Doufám, že nás tento 
zápas nastartuje a zisk dalších bodů na sebe ne-
nechá dlouho čekat.

TJ Praga B – TJ Březiněves B
13. kolo 2.B třída skupina B
TJ Březiněves 0:4 (0:0) TJ Praga Praha B
Sestava: Stýblo, Nepraš P., Šabatka, Bohdal, Šimá-

ček, Beran,Ferkl,Gábriš, Matuška(79. min. Zaoral), 
Ferkl, Matoušek (76. min. El Hajry), Nepraš o.(66.
min. Lacina)

Béčko nastoupilo k zápasu na hřišti TJ Praga B s 
vědomím, že je potřeba získat další body k zá-
chraně ve druhé třídě. Zápas byl od začátku velmi 
vyrovnaný a plný šancí na obou stranách. Ve 32. 
minutě však přišel sporný zákrok s velmi drama-
tickým vyvrcholením a od té doby hrála benfika 
v početním oslabení. I tak však Březiněves B měl 
šance na skórování, ale všechny pokusi skončili 
v rukou domácího brankáře nebo těsně mimo 
branku. V 49. minutě nařídil sudí penaltu proti 
Březiněvsi a skvělým zákrokem, který vytáhl Ja-
kub Stýblo, který penaltu chytil udržel pro Březi-
něves naději na dobrý výsledek. Bohužel v 51. mi-
nutě už měl soupeř víc štěstí a poslal Pragovku do 
vedení. Zápas nakonec skončil 0:4 pro Březiněves. 
Musím říci, že jsme si zápas prohráli sami a to svojí 
nedisciplinovaností a nedůrazem jak v zakončení 
tak v osobních soubojích. Musíme jít zápas od 
zápasu a v každém utkání hrajeme  o šest bodů.

Trenér B týmu Ondřej Nepraš
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