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TJ Březiněves – hráč měsíce září 2019  
 

Miloslav Durňák- kategorie Gentlemani:  

V září jsme odehráli tři zápasy, z toho Míla dva a v každém utkání nám pomohl střelením třech 
gólů, jak na Braníku, tak na domácím hřišti proti Zlíchovu.  Další zápas odehrajeme ve čtvrtek 
3.10. opět proti Braníku, pevně doufáme že mu zůstane střelecká forma . 

 

 

 

 Martin Píša– kategorie A muži: 

Hráč měsíce září si zaslouží být Martin Píša, svým profesionálním přístupem a stoprocentní 
účastí jak na trénincích, zápasech a ochotou pomoci i B mužstvu. V každém zápase podává 
stabilní a spolehlivý výkon, je velkou oporou týmu. 

 

 

 

Michal Kořínek - kategorie B muži: 

Hráčem měsíce září je Michal, fotbalově stále roste a dokázal to že pravidelně chodí doplňovat A 
tým a navíc Michal umí připravit pití před zápasem, jako nikdo jiný. 

 

 

 

 

Tom Suchomel – kategorie Mladší dorost 2003/2004/2005: 

Tom k naší kategorii přestoupil z Meteoru a to těsně před začátkem sezóny. Již na soustředění 
bylo vidět že se jedná o univerzálního hráče, kterému nevadí prakticky žádný post. Jeho přístup 
k tréninku je obdivuhodný, pracuje velmi poctivě a mnoho našich hráčů by si z něho mohlo vzít 
příklad. Jeho předností je rychlost, čtení hry a střelba na branku. Nebojí se souboje jeden na 
jednoho. Nutno podotknout, že skvěle zapadl do našeho týmu. Jen tak dál.  
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Martin Strnad – kategorie Starší žáci r.2006/07: 

Hráčem měsíce září v kategorii starších žáků se stává Martin Strnad. Martin Strnad hraje na 
postu stopera, svoji prací pro tým a houževnatosti si zaslouží být hráčem měsíce. Je tahounem 
mužstva a v tréninku jde příkladem.      

 

 

 

 

David Jíra – kategorie Mladší žáci r. 2008: 

David je nový hráč v naší kategorii, přišel v létě z klubu FK Dukla Jižní Město. Je to velký 
nadšenec do fotbalu, nejraději hraje v útoku, kde dává góly. Bohužel s přechodem do kategorie 
mladších žáků a výměnou trenéra si tato kategorie vybírá nováčkovskou daň a zatím svými 
výsledky moc neoslňuje. David měl být svým příchodem určitě posilou, ale bohužel i on se s 
přechodem ještě asi úplně nesžil. Někdy by mohl dříve přihrát a nestát tolik na balónu, častěji 
pak ztrácí míče. Někdy jedna klička Davide stačí a pak se musí hra směrem dopředu zrychlit. 
Popřejeme Ti, aby se Ti v Březiněvsi líbilo a začalo se dařit tobě i Tvému týmu. 

 

Jakub Veselý -  kategorie Starší přípravka r.2009: 

Svojí výškou může Jakub patřit do kategorie žáků, ale věkem stále do starší přípravky. Svými 
výkony si už řekl o to, aby ho trenér vyzkoušel ve starší kategorii "mladších žáků", kde už také 
odehrál několik utkání a určitě i zde byl vidět a týmu pomohl. Mezi své přednosti může zařadit 
rychlost, tvrdost a důraz v osobních soubojích. Na čem by měl určitě zapracovat, je větší klid v 
koncovce a práce s balónem.  

 

 

 

Jakub Václavek – kategorie Starší přípravka a Mladší přípravka 2010/11: 

Za září jsme vybrali za hráče měsíce právě Kubu, a to z důvodu jeho velkého výkonnostního 
posunu v kategorii SPŘ. Kuba vyniká velkou bojovnosti a velice se zlepšil i po technické 
stránce. Přestože na jaře ještě nepatřil do základního kádru, letos už si zde svoji pozici vydobyl 
a pravidelně nastupuje k mistrovským zápasům 
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Adrian D Mezza – kategorie Mladší přípravka 2012: 

Na úvod sezóny bych Vás rád chtěl seznámit s novou hráčskou posilou Arianem D´Mezou.Hráč 
k nám přestoupil z fotbalového oddílu SK Bášť. První seznámení jsme měli na fotbalovém 
soustředění, kde nám a následně v mistrovských zápasech ukázal své kvality. Technický při 
práci s míčem, nebojácný a jeho zdravá sebedůvěra a fotbalová "drzost" mu umožňuje dávat a 
připravovat ostatním spoluhráčům důležité góly. Svým přístupem se stal důležitým pilířem 
základní sestavy. 

                                                                                                                                  
Gianni D Mezza – kategorie MINI 2013/14: 

Kategorie MINI 2013/14 funguje teprve měsíc a velká část hráčů se k nám přidala teprve 
v průběhu září. Ale už i za tak krátkou dobu jsme si stihli všimnout několika hráčů, kteří jsou 
velice zajímaví. Historicky prvním hráčem měsíce této kategorie je Gianni, který nás zaujal jak 
svým fotbalovým uměním, tak hlavně neskutečnou chutí, nadšením a pozitivní energií. Pořád 
chce mít míč u nohy a odvážně se vydává do boje proti soupeři. Je vidět, že fotbal miluje a na 
hřišti si to vyloženě užívá. Gianni, jen tak dál. 

  
 

Trenér měsíce 
Miloš Vilímek– trenér mladší přípravky: 

Jeden ze zakládajících trenérů mládežnického fotbalu u nás. Po dobu 10let vedl již několik 
kategorií a postupně získal trenérskou licenci UEFA B. Začal se svým synem a i po přechodu 
Dana do vršovického ďolíčku nadále setrval u trénování v Břízce. Dlouho dobu trénoval 
nejstarší kategorie  a potýkal se s nedostatkem kluků i jejich přístupem. Vždy toto dokázal 
vyřešit a ač telecí léta kluků naplno rozkvétala, tak svým "důrazem" dokázal kluky správně 
usměrnit. Pro jeho další nastartování a vlití nové energie se rozhodl před třemi lety přejít k 
nejmenší a v té době již rok fungující kategorii ročníku 2009. V současné době tato kategorie 

ukazuje velmi dobré výsledky. Je to parta velmi živých kluků a právě Miloš je správným trenérem díky svému 
trenérskému a lidskému přístupu právě pro ně. Miloš získal pro trénování svého syna Daniela, který stále aktivně 
hraje za FK Admiru. Miloš Vilímek v současné době vede jak svou původní kategorii 2009, tak kategorii MŽI (r.2008) 
a již na letním soustředění docházelo ke spojování obou partiček tak, aby mohli kluci z r.2009 již v leošní sezoně 
nakukovat postupně do vyšší kategorie  av příští sezóně oba ročníky naplno rozjeli mladší žáky. Miloši, díky za tvůj 
přístup a čas věnovaný nejen trénování, tak i vedení klubu. 


