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TJ Březiněves – hráč měsíce listopad 2019  
 

Jan Hromas - kategorie Gentlemani:  

V listopadu jsme už neměli žádný zápas, ale hráče měsíce listopad dávám za celou sezónu Honzovi. 

Honza patří k nejlepším hráčům Gentlemanů a také nastřílel několik gólů, díky kterým jsme se 

probojovali do 1 ligy Gentlemanů. Jeho kamarádským přístupem ke spoluhráčům jde všem příkladem.  

 

 

 

Milan Čáp – kategorie A muži: 

Hráčem měsíce listopad si zaslouží být Milan Čáp (Čapíno): Přišel na podzim z přeborových 

Třeboradic, kde hrál 12 let. Milan na podzim nastupoval střídavě v obraně a v záloze. Jeho 

velkými přednostmi jsou zkušenosti získané z přeboru, fotbalový přehled, důraz v osobních 

soubojích, bojovnost a na svůj věk obdivuhodná fyzička. Za Milanův přístup k fotbalu, 

spoluhráčům a k zápasům by si ho měli, nejenom mladší spoluhráči, vzít za příklad. 

 

 

Aleš Luka - kategorie B muži: 

Hráčem měsíce na závěr roku je Aleš Luka. Aleš je hráč, ale hlavně vedoucí B mužstva, kde odvádí 

obrovskou práci kolem týmu. Chodí na všechny tréninky, zápasy a hlavně Béčku věnuje spoustu svého 

volného času. Svým přístupem jde klukům příkladem.   

 

 

 

Max Guth – kategorie Mladší dorost 2003/2004/2005: 

Max je univerzální hráč použitelný snad na každém postu. Jeho velkou předností je bojovnost, nevynechá 
žádný souboj a i když v souboje ztratí míč, tak se ho ihned snaží vybojovat zpět. Další jeho předností je 
fyzický fond, který má Max opravdu velký. Na trénincích pracuje vždy zodpovědně  a někteří by si z něj 
mohli vzít příklad. Je to prostě takový pohodář, který nikdy nezkazí žádnou srandu. Jen víc takových 
hráčů. Maxi, zůstaň svůj a dále na sobě pracuj. Sám určitě vidíš, že když se chce, tak to jde. 
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David Šimek – kategorie Starší žáci r. 2006/07: 

Hráčem měsíce listopad v kategorii starších žáků se stává David Šimek. David Šimek hraje na postu 

stopera. Svojí prací pro tým, houževnatostí a také bojovností si zaslouží být hráčem měsíce.  Je to 

základní kámen naší obrany, je tahounem mužstva a v tréninku jde příkladem.  

 

 

 

 

David Ptáček – kategorie Mladší žáci r. 2008: 

Davida jsem zařadil do hráče měsíce pro jeho píli a pracovitost v trénincích i zápasech. Je pracovitý a 

vytrvalý, pravidelně si přidává tréninky a chodí trénovat i s kategorií 2009. Jeho post na hřišti je střední 

obránce. Mezi jeho přednosti patří rychlost a vytrvalost. Má velké předpoklady, aby se z něj do 

budoucna stal velký hráč, díky jeho atletické postavě. David jen musí více pracovat na hlavě, dát větší 

klid do hry a musí si vzít k srdci informace a pokyny trenérů, které do zápasů dostává. Někdy je až moc 

zbrklý. 

 

Pavel Macháček - kategorie Starší přípravka r. 2009: 

Pavel je kluk z velké fotbalové rodiny. Jeho táta je bývalý ligový fotbalista, nyní hráč divizní Libiše a jeho 

děda taktéž ligový fotbalista, v současnosti správce fotbalového areálu v Březiněvsi. Určitě mu v žilách 

koluje fotbalová krev, jen ji nechce zřejmě ukázat už od raného mládí a někdy si dává na čas. Je jak parní 

lokomotiva - rozjíždí svůj fotbalový talent po malých krůčcích. Vždycky chtěl hrát v útoku a dávat góly, 

ale teď se našel na postu krajního obránce a ukazuje nám zde svoje přednosti, jako tvrdost, důraz v 

osobních soubojích a rychlost. Na čem musí zapracovat, jsou přihrávky a razance při střele.  

 

 

Kryštof Srba – kategorie Starší přípravka a Mladší přípravka 2010/11: 

Kryštof je hráč, který nevynechá žádný trénink či zápas. I když patří ve Starší přípravce k nejmladším,  
ho lze považovat za leadera týmu. Hra na žádné z pozic na hřišti mu není cizí a vždy je připraven odvést 
maximum pro tým. 
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Jan Kremlík – kategorie Mladší přípravka 2012: 

Jako dalšího hráče představuji Honzu Kremlíka – tréninkový čertík Bertík. I když po fotbalové stránce 
to ještě na bednu není, je vidět, že se nám pomalu rozkolébal a začal se na hřišti postupně herně 
protloukat. Sice nás čeká dlouhá cesta, a pokud bude zdraví sloužit, tak věřím tomu, že nám svou 
zdravou dravostí a zarputilostí má ještě co ukázat. 

 

 

Adam Benčík – kategorie MINI 2013/14: 

Adam je hráč, který žije fotbalem. Má obrovskou chuť hrát a na každém tréninku či zápase se snaží 

odevzdat maximální výkon. Jeho místo bude pravděpodobně v útoku, protože střílení gólů je to, co ho 

baví nejvíc. Ještě by to chtělo zabrat i směrem k vlastní bráně.  Svým přístupem si v listopadu dokonce 

vysloužil od trenérů kapitánskou pásku, kterou s hrdostí nosí i na trénincích. Víme, že to bude správný 

kapitán. 

 

Trenér měsíce 

Ján Mital– trenér kategorie MINI: 

Honza začal v Březiněvsi trénovat jako pomocný tatínek se svým synem Tobiášem u 2009. Díky 

šikovnosti syna, který byl záhy posunut o rok výše, se stal později trenérem ročníku 2008, se kterým 

vydržel 4 roky. Honzu trénování pohltilo. K zisku trenérské licence UEFA B  v současné době přibyl i 

trenér Coerver Akademie. Honza má velmi hezký vztah ke svým svěřencům, jeho kategorie byla vždy 

velmi aktivní co se fotbalových akcí týče. Vyrážel také za hranice republiky. Honzův přístup je 

koučovský.  Snaží se kluky vést k samostatnému rozhodování, samostatnosti a myšlení na hřišti. Po 

několika letech vedení své kategorie 2008 a v posledním roce společně i kategorie 2007, se v letošní 

sezóně  přesunul k nejmenším klukům, ročníku 2013/14. Pro Honzu je fotbal zábavou, a tu přenáší i na 

hřiště. Odměnou jeho přístupu a znalostí je laso z SK Slavia Praha na trénování kategorie 2010 od ledna 2020. Nicméně stále 

máme Honzu tady, do 30.6.2020 určitě, a vážíme si ho. 


