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TJ Březiněves – hráč měsíce říjen 2019  
 

Jindřich Chaloupka- kategorie Gentlemani:  

V říjnu jsme odehráli tři zápasy. Jindra patřil v každém z nich k oporám mužstva a také přispěl třemi góly 

k dvěma  vítězstvím  a k historickému  postupu do 1 LIGY GENTLEMANŮ. Pro soupeře je nebezpečný svým 

přehledem, fotbalovostí a vůlí vyhrát. 

  

 

 

 Martin Hlavík– kategorie A muži: 

Hráčem měsíce října si zaslouží být Martin Hlavík. Hlavas je jeden z mála, který, i když se nedaří, dokáže to 

vzít na sebe a obejít jednoho i dva hráče a připravit tak brankovou příležitost. Pro soupeře je nepříjemný 

především svou rychlostí. 

 

 

 

Patrik Jíra- kategorie B muži: 

Hráčem měsíce je Patrik Jíra. Patrik dost dlouho a trpělivě čekal na lavici náhradníků na svoji příležitost. 

Když se pak zranil jeden z našich stoperů, uchopil šanci za pačesy. Patrik každým zápasem roste a potvrdil to 

svou první a velmi důležitou brankou v posledním zápase. 

 

 

 

Mikuláš Převrátil – kategorie Mladší dorost 2003/2004/2005: 

Mikuldova forma jde zápas od zápasu nahoru. Již to není ten nesmělý a zakřiknutý klučina. Svým vzrůstem 

patří každý zápas k nejmenším na hřišti, ale svou bojovností převyšuje i kluky o dvě hlavy vyšší. Nevynechá 

žádný souboj a jeho předností je cit pro přihrávku.  Jen by to chtělo více trénovat, určitě je vždy co 

zlepšovat . Pevně věříme, že jeho forma půjde ještě nahoru a Mikuldu za pár let předáme do dospělého 

fotbalu jako "hotového" hráče, který bude přínosem pro tým. 
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David Šimek – kategorie Starší žáci 2006/2007: 

Hráčem měsíce října v kategorii starších žáků se stává David Šimek. David Šimek hraje na postu stopera, 

svojí prací pro tým, houževnatosti a bojovností si zaslouží být hráčem měsíce.  Je to základní kámen naší 

obrany, je tahounem mužstva a v tréninku jde příkladem.  

 

 

 

 

Josef Douděra – kategorie Mladší žáci 2008: 

Další hráč, kterého Vám chceme představit je Josef Douděra. Pepa je odchovanec Březiněvského fotbalu a 
zároveň syn trenéra kategorie Mladšího dorostu. Pepa byl v loňské sezóně zkusit svoje štěstí v Klíčanech, 
kde odehrál sezónu za Mladší žáky. Před touto sezónou se vrátil zpět, aby rozšířil a posílil tuto kategorii u 
nás. V Klíčanech fotbalově vyzrál, má velký fyzický fond a již není tak bojácný. Určitě je velkou posilou pro 
svůj tým, ale nemůže chtít všechno uhrát sám. Potřeboval by kolem sebe více hráčů, co mají tolik energie 
jako on. Někdy to chce až moc strhnout sám a pak mu chybí síly. Pepo, někdy je dobré si pomoci se 
spoluhráčem, vrátit míč zpět a rozjet novou akci než všechno rvát silou a sám.  
 

Václav Hammeršmíd -  kategorie Starší přípravka r.2009: 

Vašík je jediným nováčkem v kategorii Starší přípravky 2009. Díky svému vzhledu hned dostal přezdívku 

Amorek - jeho blonďaté a dlouhé vlasy opravdu nejde přehlédnout. Na hřišti má v sobě ale ďáblíka... Jeho 

zákroky v brance jsou někdy jak z učebnice brankáře. Při hře v poli mu chybí práce s balónem a potřeboval 

by větší rozehranost. Také mu chybí zpevnění v osobních soubojích. Je to rozdíl oproti florbalu, který 

současně s fotbalem hraje a není zvyklý na kontaktní sport. Vašíku, všechno se lze naučit, jen to chce 

hlavu vzhůru a jak se říká co Tě nezabije...to Tě posílí.  

 

 

Karel Jelínek – kategorie Starší přípravka a Mladší přípravka 2010/11: 

Za měsíc říjen jsme zvolili hráčem měsíce Káju Jelínka, který svoji dravosti a zapálením v zápasech 
strhává své spoluhráče k větší aktivitě jak v napadání, tak v bránění. Svoji nominaci v této rubrice pečetil 
výborným výkonem v posledním podzimním mistrovském utkání na Tempu Praha, kde patřil k nejlepším 
hráčům na place. 
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Jiří Scholz – kategorie Mladší přípravka 2012: 

V tomto měsíci Vám představuji hráče Jirku Scholze, který si u nás kroutí druhou fotbalovou sezónu. 

Hlavními přednostmi je chvályhodný přístup k plnění úkolů a koordinační schopnosti, které má na velmi 

dobré úrovni. Postupně pracujeme na zlepšení techniky s balónem a zdokonalujeme herní činnosti na 

hřišti. Svoji nebojácnost nám už ukázal i v pozici brankáře. Uvidíme a těším se na další spolupráci.                                                                                                                                   

 

 

 

Lukáš Tondr – kategorie MINI 2013/14: 

Lukáš je kluk s obrovským množstvím energie. Neustále něco vymýšlí, je pořád v pohybu a nechybí mu 

ani zdravé sebevědomí. Takové hráče potřebuje každý tým. Během tréninků a zápasů nic nevypustí, chce 

mít míč pod kontrolou, střílet góly, rozhodovat zápasy. Je vidět, že si fotbal vyloženě užívá a jednou by 

z něj mohl být skvělý lídr týmu. Věříme, že mu chuť a nadšení vydrží a bude nadále zlepšovat své 

dovednosti.    

 

 

 

Trenér měsíce 

Jan Rosenkranz– trenér MINI 2013/14: 

Honza začínal jako pomocný tatínek u kategorie svého syna Kristiána. Fotbal aktivně nikdy nehrál a 

holdoval více basketbalu. O to větší klobouček dolů, že již osm let pomáhá trénovat mládež u nás. Ač 

jeho syn je již v dorostu a prošel si jiným týmem, tak Honza je stále v Březiněvsi. Trénoval již dvě 

kategorie a v současné době je již u třetí, kategorie začínající a té nejmladší - MINI 2013/14. Silnou 

stránkou Honzy je komunikace s kluky a rodiči, koučování v zápase, zodpovědný přístup k celému fotbalu 

v Břízce a lidský nadhled. Na Honzových trénincích je vidět snaha, aby to kluky bavilo, aby si kluci 

zakořenili návyky a prodali je v zápasech. Honza navíc pomáhá v Březiněvsi ve fotbalovém výboru a 

výboru celé jednoty. Honzo, díky! 


