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Sezóna plná revolucí 
Vážení  příznivci  břežanské  kopané,  přichází 
další číslo našeho nepravidelného čtvrtletníku 
a jsme velice rádi, že jste jeho čtenáři. V tomto 
čísle vás seznámíme s hodnocením jarní části 
sezóny  2014/15  a  umístěním družstev  v  sou-
těžích, zároveň se také zmíníme o plánu akcí 
na nejbližší období. Vzhledem k tomu, že ne-
jen  sportem  živ  je  náš  klub,  přinášíme  vám 
také fotoreportáž  z dětského dne, který  jsme 
pořádali ve spolupráci s obecním úřadem. 

• Obec BŘEŽANY II

• BRTEK s.r.o. - prodej písku, štěrku 
a zeminy, zemní práce, autodoprava,   
e-mail: jaroslavbrtek@seznam.cz,  
tel.: 602 266 299

• FANTOM FACILITY s.r.o. - sprá-
va nemovitostí, ostraha, personální a 
reklamní agentura, e-mail: info@fan-
tomfacility.cz, tel.: 775 333 025

• BETONÁRKA Český Brod s.r.o.  
- výroba betonových směsí, doprava,  
e-mail: betonarka@seznam.cz,  
tel.: 602 342 088

• ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁVODY a.s.  
- těžba, výpal a úprava žáruvzdorných 
ostřiv

• STOBAU SERVIS s.r.o. - prodej 
uhlí a sypkých materialů, odvoz suti, 
auto-doprava, odtahová služba,  
e-mail: info@stobauservis.cz,  
tel.: 777 697 386

• BERRY SERVIS s.r.o. - pěstování 
a prodej drobného ovoce, pěstitel-
ská pálenice a ovocný lihovar

• JAROSLAV POSKOČIL  
- zemědělská výroba
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Tento  kalendářní  rok  je  z pohledu  fotbalo-
vého  dění  v  Břežanech  (a  nejen  tam)  rokem 
změn a revolucí. Asi ta největší, o které jsme 
psali v minulém čísle přichází právě teď. Je to 
kompletní  elektronizace  agend  spojených  se 
soutěžním dění v českém fotbalu, a to od první 
ligy, až po čtvrté třídy okresních soutěží. Pevně 
věříme, že tato změna bude ve finále prospěšná 
celému fotbalovému národu. 

Nicméně  jsou  zde  i  místní  změny,  které  se 
bezprostředně  dotýkají  břežanského  fotbalu.  
Jednou z nich je, že naše I.A mužstvo opouštějí 
někteří  krajánci  a  v  novém  ročníku  krajské 
soutěže  se  budeme  více  spoléhat  na  naše 
kmenové  hráče,  byť  se  patrně  bez  několika 
hostujících hráčů  stejně  neobejdeme. Věříme, 
že naši  břežanští  hráči  přijmou tuto výzvu se 
vztyčenou hlavou  a  budeme nadále  plnohod-
notným účastníkem krajské soutěže.

Soutěžní otázka 

V minulém čísle jsme se ptali, čí nohy jsou na 
titulním snímku. Správná odpověď byla, že to 
jsou  nohy  Pavla  Mišáka.  Typů  jsme  obdrželi 
několik, ale bohužel ty správné byly pouze úst-
ně a proto nemůžeme vyhlásit vítěze. 

Nová  soutěžní  otázka  je  podobná,  nicméně 
výrazně  jednodušší:  „Čí  ruce jsou na titulním 
snímku tohoto vydání?“ Své typy opět zasílejte 
na naši e-mailovou adresu a nebo odevzdávejte 
písemně v kiosku.

Připravujeme: 
Přichází období letních prázdnin, které sice není vyplněno soutěžními zápasy, 
nicméně o to víc nás toho čeká. Na všechny akce jste srdečně zváni a pro bližší 
informace sledujte plakátovací plochy v naší obci.

• Břežanská pouť v termínu 17.7. - 19.7.2015

• pátek 17. 7. hlavní pouťový zápas proti dorostu Dukly Praha a večer velká 
diskotéka, kterou uvádí známý DJ Monek

• sobota 18. 7. 11. ročník tradičního turnaje v malé kopané, zakončený večer 
taneční zábavou, k tanci i poslechu hraje Béda Boys

• neděle 19. 7. odpoledne sousedské derby s TJ Rostoklaty

• 1. kolo nového soutěžního ročníku bude zahájeno o víkendu 22. 8. - 23. 8.

• dětský  maškarní karneval proběhne na ukončenou prázdnin o víkendu 
29. 8. - 30. 8. na hřišti a bude zakončen diskotékou pro děti i dospělé

• v  průběhu  prázdnin  bude  zahájen  dlouhodobý  tenisový  turnaj  pro 
všechny  věkové  katerorie.  Základní  část  turnaje  se  bude  hrát  systémem 
každý  s  každým  ve  skupinách  podle  věku.  Následně,  podle  pořadí  ve 
skupinách, se hráči a hráčky utkají v jednodením vyřazovacím turnaji o hod-
notné ceny.

Ledy se pohnuly 
V minulém  čísle  jsme 
psali  o  stínech  minulosti, 
které  každého  doběhnou 
a o tom, že doběhly i nás. 
Nicméně,  dnešní  fejeton 
by mohl mít název „Ledy 
se  pohnuly“  a  nebo  také 
„Kostlivců  ve  skříni  se 
nebojíme“. 

Musíme sdělit, že ve spo-
lupráci s obecním úřadem 
se podařil zvládnout vklad 
do katastru nemovitostí a 
s pýchou můžeme konsta-
tovat,  že  po  dlouhých 
letech  je  v  katastrálních 
mapách zakresleno oprav-
du  to,  co  skutečně  na 
hřišti  stojí.  Víme,  že  pro 
někoho  může  předchozí 
věta znít banálně,  ale pro 
toho, kdo trochu zná poh-
nutou  histori i  našeho 
sportoviště je rajskou hud-
bou. 

Takže,  jak  bylo  řečeno, 
ledy se  pohnuly,  kostlivec 
ve skříni  byl  poražen,  ale 
práce je mnoho a protože 
úspěchů  není  nikdy  dost, 
tak  použijme  slova  klasi-
ka:  „Jen  houšť  a  větší 
kapky...“.
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Kontakty klubu 

Kromě tohoto čtvrtletníku můžete sportovní výsledky klubu sledovat také na 
internetu a to fotografickou dokumentaci ze zápasů, ale i společenských akcí 
na  http://sk-brezany2.rajce.idnes.cz a výsledky na http://kolinsky.denik.cz/fot-
bal_region,  případně  také  výsledky  všech  soutěží  najdete  na  oficiálních 
stránkách Fotbalové asociace ČR  http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stre-
docesky

http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stredocesky
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stredocesky


Družstvo I.B 
Vedoucí družstva, Stanislav Navrátil 
st. zhodnotil uplynulou polovinu sezóny:

“I.B  mužstvo  v  jarní  části  nejnižší 
okresní  soutěže  ničím  nepřekvapilo 
a v podstatě obhájilo osmou příčku 
tabulky,  na  které  bylo  po  podzimní 
polovině soutěže.

Mužstvo  střídalo  dobré  výkony 
s těmi  horšími,  kde  se  nedařilo 
hlavně v soubojích s papírově slabší-
mi soupeři. V průběhu celé sezóny se 
v  mužstvu  vystřídalo  celkem  22 
hráčů,  ale  za  všechny  bych  chtěl 
vyzdvihnout ty, kteří odehráli nejvíce 
zápasů.  Jsou  to:  Bárta  Jiří,  Ženíšek 
Vladimír,  Huc  František,  Novotný 
František,  Štolc  Ivo  a  bratři  Svo-
bodové. 

Tabulka střelců za jarní část soutěže 
je následující: Mišák Pavel ml. 6 gólů, 
Huc  František  5,  Mišák  Vojta  3, 
Hladík Martin a Svoboda David po 
dvou  gólech,  Štolc  Ivo  a  Moravec 
Josef ml. po jednom.”

Dále nám Slávek sdělil: “Do nového 
soutěžního ročníku vstoupí mužstvo 
pod novým vedením, protože já jsem 
na svou funkci rezignoval. Věřím, že 
nové vedení mužstva bude pro hráče 
posilou a motivací k lepším výkonům 
a tedy i výsledkům na hřišti. Zároveň 
bych chtěl  poděkovat hráčům, kteří 
nastupovali v případě potřeby za I.A 
mužstvo  v  krajské  soutěži  a  popřát 
všem prožití ve zdraví báječné dovo-
lené.”

Žákovská revoluce 
Jak dobře víme, tak jednou z důleži-
tých  činnosti  fotbalových  klubů  je 
práce  s  mládeží.  Bohužel  ale  také 
všichni víme, že zájmy mládeže jsou v 
současné době roztříštěné a aktuální 
ročníky nejsou příliš početné. Z toho 
důvodu se fotbalové kluby potýkají s 
nedostatečným  počtem  hráčů  jed-
notlivých mládežnických kategorií. 

Okresní  fotbalový  svaz  Kolín  pro 
podporu mládežnické kopané zavedl 
možnost  vytvoření  tzv.  Sdružených 
týmů  mládeže  (STM).  Takový  tým 
mohou  vytvořit  dva  kluby  v  jedné 
vybrané  kategorii  mládeže.  Tým  je 
přihlášen  do  soutěže  pod  jedním 
klubem, ale mohou v něm nastupo-
vat i hráči druhého klubu.

A právě  možnost  STM  přispěla  k 
přelomovému  okamžiku  v  historii 
SK Břežany II a TJ Rostoklaty. Naše 
kluby  zapomněly  na  sousedskou  ri-
valitu a dohodly se, že vytvoří sdru-
žené týmy mládeže a to rovnou dva. 
Oba kluby mají dohromady více než 
dvacet žáčků  s tím, že ti starší  bu-
dou startovat pod hlavičkou Břežan v 
okresním přeboru kategorie starších 

žáků  a ti mladší  zase jako tým Ros-
toklat  v  okresní  soutěži  kategorie 
mladších žáků.

Zároveň  také  vzniká  společný  reali-
zační tým, který bude zajišťovat jak 
soutěžní  utkání,  tak  i  společné 
tréninky.  Cílem  jsou  nejen  dobré 
sportovní  podmínky  pro  děti,  ale 
také zajištění vhodných doplňkových 
aktivit. První z nich by mohl být dět-
ský  maškarní  karneval  na  ukonče-
nou prázdnin. Kluby se také dohodly 
na  společném financování  a  nákupu 
sportovních  pomůcek,  kde  hlavní 
položku  bude  tvořit  nákup  bezpeč-
ných branek pro kategorii  mladších 
žáků. 

Tento způsob spolupráce fotbalových 
klubů je, i podle vyjádření okresního 
fotbalového  svazu,  v  našem okresu 
věc unikátní a budeme realizačnímu 
týmu držet  palce,  ať  se  spolupráce 
daří a děti fotbal baví.
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Družstvo I.A. 
V jarní části sezóny vedli mužstvo trnéři 
Michal Pikner a Vojta Mišák. Vedoucím 
mužstva je Vladislav Pikner a právě 
toho jsme požádali o hodnocení jarní části 
soutěže: 

“V zimní  přípravě  se  naše  mužstvo 
připravovalo  v  domácích  podmín-
kách s tím, že o víkendech se účast-
nilo  zimního  turnaje  v  Satalicích. 
O výsledky  zde  ani  tak  nešlo,  ale 
naše mužstvo postrádalo dostatečnou 
docházku  a  tak  v každém  zápase 
nastupovali hráči i z okolí a z I.B 

mužstva,  abychom přípravu  alespoň 
odehráli. A tak jsme nakonec získali 
6 bodů, což stačilo na druhou polo-
vinu tabulky.

Samotná  jarní  část  začala  dvěma 
remízami, kde zvláště bod ze Sokolče 
byl  dobrým  vstupem  do  jarních 
odvet. Jenže poté přišly 4 porážky v 
řadě  a  po podzimu vybojovaná třetí 
příčka v tabulce začala být ohrožena. 
Následná  2  vítězství  přinesla  uklid-
nění a zajistila nám dostatek bodů k 
setrvání v I.B třídě.
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Na  závěr  sezóny  hráči  starší  pří-
pravky  odehráli  tři  přátelská  utkání 
ve  své  věkové  kategorii.  Dvakrát  s 
týmem  Tuklat,  která  pro  nás  ne-
dopadla  vítězně  a  jednou  s týmem 
Mochova, kde žáci naopak předvedli 
uspořádanou  a  velmi  aktivní  hru. 
Celý  zápas  dotáhli  do  vítězného 
konce a zakončili sezónu toužebným 
vítězstvím”,  říká  Radek  a  na  závěr 
dodává: “Chci poděkoval celému re-
alizačnímu týmu, který se staral jak o 

organizaci domácích zápasů,  tak i  o 
dopravu žáků na hřiště soupeře.”

Tým nastupoval v sestavě:  
Vojta Pekárek, Bohouš Tříska , Lukáš 
Chlebko,  Tomáš  Frýda,  Standa 
Navrátil,  Lukáš  Hačecký,  Přemek 
Ernest, Vasyl Zayats, Tomáš Pouznar, 
David  Kovanda,  Vráťa  Ouhrabka, 
Filip Kolář a Petr César.



Družstvo žáků 
Jarní část sezóny 2014/2015 hodnotí jeden 
z trenérů, Radek Hačecký: 

“Přináším  vám ohlédnutí  za  jarním 
části  sezóny  starších  žáků.  Naše 
družstvo se skládalo ze starších žáků 
a  žáků  starší  přípravky.  Věkový 
průměr  činil  11  let.  V jarním kole 
nás čekalo 8 utkání, z toho pětkrát 
na hřišti  soupeře.  Ve většině  zápasů 
jsme  nastupovali  v oslabených  ses-
tavách z důvodů nízké hráčské zák-
ladny. Tímto bych chtěl poděkovat a 
pochválit hráče za velkou bojovnost a 
radost ze hry, i když se výsledek zá-
pasu odvíjel v náš neprospěch. 

Během jarního kola  měli  naši  bran-
káři  49,5%  úspěšnost,  ale  útočníci  
pouze  37,5%.  Bohužel  jsme  neměli 
dostatek  střel  na  bránu,  abychom 
dosáhli  lepších  výsledků.  Nejlepším 
střelcem s počtem 8 branek se stal 
kapitán týmu Vojtěch Pekárek. 

V odehraných  utkáních  žáci  ob-
drželi 8 žlutých karet a jednu červe-
nou.  Červenou  kartu  dostal  hráč 
v druhém zápase a byl potrestán na 
dalších 5 zápasů,  kdy nemohl zasáh-
nout  do  hry.  Celkově  za  celé  kolo 
starší  žáci  skončili  na  9.  místě  se 
ziskem 6  bodů  s dvěma výhrami  a 
14  porážkami se  skórem v poměru 
18:141.

Jenže  pak  následovaly  další  čtyři 
prohry  a  propad  tabulkou  byl  na 
světě. Hráči nechodili na tréninky a i 
k zápasům se dostavovalo stále méně 
hráčů,  takže  jim  museli  vypomáhat 
hráči  I.B  mužstva,  za  což  jim patří 
poděkování. Nicméně, ve vší úctě, ale 
v některých případech hráči na tuto 
soutěž nestačí a tak špatné výsledky 
a někdy i debakly se nám nevyhnuly.

Až v posledním utkání sezóny, které 
se  hrálo  za  vydatného deště,  nám i 
sobě  hráči  dokázali,  že  fotbal  hrát 
umějí a s jarní částí soutěže se roz-
louči li ,  po  dobrém  a  bojovném 

výkonu,  vítězstvím.”  shrnul  průběh 
jarní sezóny Láďa a dodává: 

“Osobně bych všem hráčům za celou 
sezónu rád poděkoval za předvedené 
výkony  a  popřál  hezkou dovolenou. 
Věřím,  že  se  všichni  setkáme  na 
břežanskou  pouť,  kdy  už  mužstvo 
bude  v  intenzivní  přípravě  na  další 
sezónu.”
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Dětský den v Břežanech

Fotoreportáž čer-

V sobotu  30.  května  uspořádal  náš 
klub ve spolupráci s obecním úřadem 
a sborem dobrovolných hasičů Dětský 
den. 

Celé odpoledne bylo plné her a zají-
mavých  ukázek  moderní  hasičské 
techniky,   leteckého  modelářství,  ki-
nologie a canisterapie. Na závěr dosta-
lo  všech  58  dětí  diplom,  drobné 
dárečky a možnost opéct si buřtík nad 
ohněm.

Za  úspěch  akce  je  třeba 
poděkovat pořadatelkám a 
všem jednotlivcům i orga-
nizacím,  kteří  přispěli  k 
zajištění Dětského dne.



Družstvo žáků 
Jarní část sezóny 2014/2015 hodnotí jeden 
z trenérů, Radek Hačecký: 

“Přináším  vám ohlédnutí  za  jarním 
části  sezóny  starších  žáků.  Naše 
družstvo se skládalo ze starších žáků 
a  žáků  starší  přípravky.  Věkový 
průměr  činil  11  let.  V jarním kole 
nás čekalo 8 utkání, z toho pětkrát 
na hřišti  soupeře.  Ve většině  zápasů 
jsme  nastupovali  v oslabených  ses-
tavách z důvodů nízké hráčské zák-
ladny. Tímto bych chtěl poděkovat a 
pochválit hráče za velkou bojovnost a 
radost ze hry, i když se výsledek zá-
pasu odvíjel v náš neprospěch. 

Během jarního kola  měli  naši  bran-
káři  49,5%  úspěšnost,  ale  útočníci  
pouze  37,5%.  Bohužel  jsme  neměli 
dostatek  střel  na  bránu,  abychom 
dosáhli  lepších  výsledků.  Nejlepším 
střelcem s počtem 8 branek se stal 
kapitán týmu Vojtěch Pekárek. 

V odehraných  utkáních  žáci  ob-
drželi 8 žlutých karet a jednu červe-
nou.  Červenou  kartu  dostal  hráč 
v druhém zápase a byl potrestán na 
dalších 5 zápasů,  kdy nemohl zasáh-
nout  do  hry.  Celkově  za  celé  kolo 
starší  žáci  skončili  na  9.  místě  se 
ziskem 6  bodů  s dvěma výhrami  a 
14  porážkami se  skórem v poměru 
18:141.

Jenže  pak  následovaly  další  čtyři 
prohry  a  propad  tabulkou  byl  na 
světě. Hráči nechodili na tréninky a i 
k zápasům se dostavovalo stále méně 
hráčů,  takže  jim  museli  vypomáhat 
hráči  I.B  mužstva,  za  což  jim patří 
poděkování. Nicméně, ve vší úctě, ale 
v některých případech hráči na tuto 
soutěž nestačí a tak špatné výsledky 
a někdy i debakly se nám nevyhnuly.

Až v posledním utkání sezóny, které 
se  hrálo  za  vydatného deště,  nám i 
sobě  hráči  dokázali,  že  fotbal  hrát 
umějí a s jarní částí soutěže se roz-
louči li ,  po  dobrém  a  bojovném 

výkonu,  vítězstvím.”  shrnul  průběh 
jarní sezóny Láďa a dodává: 

“Osobně bych všem hráčům za celou 
sezónu rád poděkoval za předvedené 
výkony  a  popřál  hezkou dovolenou. 
Věřím,  že  se  všichni  setkáme  na 
břežanskou  pouť,  kdy  už  mužstvo 
bude  v  intenzivní  přípravě  na  další 
sezónu.”
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Družstvo I.A. 
V jarní části sezóny vedli mužstvo trnéři 
Michal Pikner a Vojta Mišák. Vedoucím 
mužstva je Vladislav Pikner a právě 
toho jsme požádali o hodnocení jarní části 
soutěže: 

“V zimní  přípravě  se  naše  mužstvo 
připravovalo  v  domácích  podmín-
kách s tím, že o víkendech se účast-
nilo  zimního  turnaje  v  Satalicích. 
O výsledky  zde  ani  tak  nešlo,  ale 
naše mužstvo postrádalo dostatečnou 
docházku  a  tak  v každém  zápase 
nastupovali hráči i z okolí a z I.B 

mužstva,  abychom přípravu  alespoň 
odehráli. A tak jsme nakonec získali 
6 bodů, což stačilo na druhou polo-
vinu tabulky.

Samotná  jarní  část  začala  dvěma 
remízami, kde zvláště bod ze Sokolče 
byl  dobrým  vstupem  do  jarních 
odvet. Jenže poté přišly 4 porážky v 
řadě  a  po podzimu vybojovaná třetí 
příčka v tabulce začala být ohrožena. 
Následná  2  vítězství  přinesla  uklid-
nění a zajistila nám dostatek bodů k 
setrvání v I.B třídě.
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Na  závěr  sezóny  hráči  starší  pří-
pravky  odehráli  tři  přátelská  utkání 
ve  své  věkové  kategorii.  Dvakrát  s 
týmem  Tuklat,  která  pro  nás  ne-
dopadla  vítězně  a  jednou  s týmem 
Mochova, kde žáci naopak předvedli 
uspořádanou  a  velmi  aktivní  hru. 
Celý  zápas  dotáhli  do  vítězného 
konce a zakončili sezónu toužebným 
vítězstvím”,  říká  Radek  a  na  závěr 
dodává: “Chci poděkoval celému re-
alizačnímu týmu, který se staral jak o 

organizaci domácích zápasů,  tak i  o 
dopravu žáků na hřiště soupeře.”

Tým nastupoval v sestavě:  
Vojta Pekárek, Bohouš Tříska , Lukáš 
Chlebko,  Tomáš  Frýda,  Standa 
Navrátil,  Lukáš  Hačecký,  Přemek 
Ernest, Vasyl Zayats, Tomáš Pouznar, 
David  Kovanda,  Vráťa  Ouhrabka, 
Filip Kolář a Petr César.



Družstvo I.B 
Vedoucí družstva, Stanislav Navrátil 
st. zhodnotil uplynulou polovinu sezóny:

“I.B  mužstvo  v  jarní  části  nejnižší 
okresní  soutěže  ničím  nepřekvapilo 
a v podstatě obhájilo osmou příčku 
tabulky,  na  které  bylo  po  podzimní 
polovině soutěže.

Mužstvo  střídalo  dobré  výkony 
s těmi  horšími,  kde  se  nedařilo 
hlavně v soubojích s papírově slabší-
mi soupeři. V průběhu celé sezóny se 
v  mužstvu  vystřídalo  celkem  22 
hráčů,  ale  za  všechny  bych  chtěl 
vyzdvihnout ty, kteří odehráli nejvíce 
zápasů.  Jsou  to:  Bárta  Jiří,  Ženíšek 
Vladimír,  Huc  František,  Novotný 
František,  Štolc  Ivo  a  bratři  Svo-
bodové. 

Tabulka střelců za jarní část soutěže 
je následující: Mišák Pavel ml. 6 gólů, 
Huc  František  5,  Mišák  Vojta  3, 
Hladík Martin a Svoboda David po 
dvou  gólech,  Štolc  Ivo  a  Moravec 
Josef ml. po jednom.”

Dále nám Slávek sdělil: “Do nového 
soutěžního ročníku vstoupí mužstvo 
pod novým vedením, protože já jsem 
na svou funkci rezignoval. Věřím, že 
nové vedení mužstva bude pro hráče 
posilou a motivací k lepším výkonům 
a tedy i výsledkům na hřišti. Zároveň 
bych chtěl  poděkovat hráčům, kteří 
nastupovali v případě potřeby za I.A 
mužstvo  v  krajské  soutěži  a  popřát 
všem prožití ve zdraví báječné dovo-
lené.”

Žákovská revoluce 
Jak dobře víme, tak jednou z důleži-
tých  činnosti  fotbalových  klubů  je 
práce  s  mládeží.  Bohužel  ale  také 
všichni víme, že zájmy mládeže jsou v 
současné době roztříštěné a aktuální 
ročníky nejsou příliš početné. Z toho 
důvodu se fotbalové kluby potýkají s 
nedostatečným  počtem  hráčů  jed-
notlivých mládežnických kategorií. 

Okresní  fotbalový  svaz  Kolín  pro 
podporu mládežnické kopané zavedl 
možnost  vytvoření  tzv.  Sdružených 
týmů  mládeže  (STM).  Takový  tým 
mohou  vytvořit  dva  kluby  v  jedné 
vybrané  kategorii  mládeže.  Tým  je 
přihlášen  do  soutěže  pod  jedním 
klubem, ale mohou v něm nastupo-
vat i hráči druhého klubu.

A právě  možnost  STM  přispěla  k 
přelomovému  okamžiku  v  historii 
SK Břežany II a TJ Rostoklaty. Naše 
kluby  zapomněly  na  sousedskou  ri-
valitu a dohodly se, že vytvoří sdru-
žené týmy mládeže a to rovnou dva. 
Oba kluby mají dohromady více než 
dvacet žáčků  s tím, že ti starší  bu-
dou startovat pod hlavičkou Břežan v 
okresním přeboru kategorie starších 

žáků  a ti mladší  zase jako tým Ros-
toklat  v  okresní  soutěži  kategorie 
mladších žáků.

Zároveň  také  vzniká  společný  reali-
zační tým, který bude zajišťovat jak 
soutěžní  utkání,  tak  i  společné 
tréninky.  Cílem  jsou  nejen  dobré 
sportovní  podmínky  pro  děti,  ale 
také zajištění vhodných doplňkových 
aktivit. První z nich by mohl být dět-
ský  maškarní  karneval  na  ukonče-
nou prázdnin. Kluby se také dohodly 
na  společném financování  a  nákupu 
sportovních  pomůcek,  kde  hlavní 
položku  bude  tvořit  nákup  bezpeč-
ných branek pro kategorii  mladších 
žáků. 

Tento způsob spolupráce fotbalových 
klubů je, i podle vyjádření okresního 
fotbalového  svazu,  v  našem okresu 
věc unikátní a budeme realizačnímu 
týmu držet  palce,  ať  se  spolupráce 
daří a děti fotbal baví.
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Tento  kalendářní  rok  je  z pohledu  fotbalo-
vého  dění  v  Břežanech  (a  nejen  tam)  rokem 
změn a revolucí. Asi ta největší, o které jsme 
psali v minulém čísle přichází právě teď. Je to 
kompletní  elektronizace  agend  spojených  se 
soutěžním dění v českém fotbalu, a to od první 
ligy, až po čtvrté třídy okresních soutěží. Pevně 
věříme, že tato změna bude ve finále prospěšná 
celému fotbalovému národu. 

Nicméně  jsou  zde  i  místní  změny,  které  se 
bezprostředně  dotýkají  břežanského  fotbalu.  
Jednou z nich je, že naše I.A mužstvo opouštějí 
někteří  krajánci  a  v  novém  ročníku  krajské 
soutěže  se  budeme  více  spoléhat  na  naše 
kmenové  hráče,  byť  se  patrně  bez  několika 
hostujících hráčů  stejně  neobejdeme. Věříme, 
že naši  břežanští  hráči  přijmou tuto výzvu se 
vztyčenou hlavou  a  budeme nadále  plnohod-
notným účastníkem krajské soutěže.

Soutěžní otázka 

V minulém čísle jsme se ptali, čí nohy jsou na 
titulním snímku. Správná odpověď byla, že to 
jsou  nohy  Pavla  Mišáka.  Typů  jsme  obdrželi 
několik, ale bohužel ty správné byly pouze úst-
ně a proto nemůžeme vyhlásit vítěze. 

Nová  soutěžní  otázka  je  podobná,  nicméně 
výrazně  jednodušší:  „Čí  ruce jsou na titulním 
snímku tohoto vydání?“ Své typy opět zasílejte 
na naši e-mailovou adresu a nebo odevzdávejte 
písemně v kiosku.

Připravujeme: 
Přichází období letních prázdnin, které sice není vyplněno soutěžními zápasy, 
nicméně o to víc nás toho čeká. Na všechny akce jste srdečně zváni a pro bližší 
informace sledujte plakátovací plochy v naší obci.

• Břežanská pouť v termínu 17.7. - 19.7.2015

• pátek 17. 7. hlavní pouťový zápas proti dorostu Dukly Praha a večer velká 
diskotéka, kterou uvádí známý DJ Monek

• sobota 18. 7. 11. ročník tradičního turnaje v malé kopané, zakončený večer 
taneční zábavou, k tanci i poslechu hraje Béda Boys

• neděle 19. 7. odpoledne sousedské derby s TJ Rostoklaty

• 1. kolo nového soutěžního ročníku bude zahájeno o víkendu 22. 8. - 23. 8.

• dětský  maškarní karneval proběhne na ukončenou prázdnin o víkendu 
29. 8. - 30. 8. na hřišti a bude zakončen diskotékou pro děti i dospělé

• v  průběhu  prázdnin  bude  zahájen  dlouhodobý  tenisový  turnaj  pro 
všechny  věkové  katerorie.  Základní  část  turnaje  se  bude  hrát  systémem 
každý  s  každým  ve  skupinách  podle  věku.  Následně,  podle  pořadí  ve 
skupinách, se hráči a hráčky utkají v jednodením vyřazovacím turnaji o hod-
notné ceny.

Ledy se pohnuly 
V minulém  čísle  jsme 
psali  o  stínech  minulosti, 
které  každého  doběhnou 
a o tom, že doběhly i nás. 
Nicméně,  dnešní  fejeton 
by mohl mít název „Ledy 
se  pohnuly“  a  nebo  také 
„Kostlivců  ve  skříni  se 
nebojíme“. 

Musíme sdělit, že ve spo-
lupráci s obecním úřadem 
se podařil zvládnout vklad 
do katastru nemovitostí a 
s pýchou můžeme konsta-
tovat,  že  po  dlouhých 
letech  je  v  katastrálních 
mapách zakresleno oprav-
du  to,  co  skutečně  na 
hřišti  stojí.  Víme,  že  pro 
někoho  může  předchozí 
věta znít banálně,  ale pro 
toho, kdo trochu zná poh-
nutou  histori i  našeho 
sportoviště je rajskou hud-
bou. 

Takže,  jak  bylo  řečeno, 
ledy se  pohnuly,  kostlivec 
ve skříni  byl  poražen,  ale 
práce je mnoho a protože 
úspěchů  není  nikdy  dost, 
tak  použijme  slova  klasi-
ka:  „Jen  houšť  a  větší 
kapky...“.
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Kontakty klubu 

Kromě tohoto čtvrtletníku můžete sportovní výsledky klubu sledovat také na 
internetu a to fotografickou dokumentaci ze zápasů, ale i společenských akcí 
na  http://sk-brezany2.rajce.idnes.cz a výsledky na http://kolinsky.denik.cz/fot-
bal_region,  případně  také  výsledky  všech  soutěží  najdete  na  oficiálních 
stránkách Fotbalové asociace ČR  http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stre-
docesky

http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stredocesky
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stredocesky
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Sezóna plná revolucí 
Vážení  příznivci  břežanské  kopané,  přichází 
další číslo našeho nepravidelného čtvrtletníku 
a jsme velice rádi, že jste jeho čtenáři. V tomto 
čísle vás seznámíme s hodnocením jarní části 
sezóny  2014/15  a  umístěním družstev  v  sou-
těžích, zároveň se také zmíníme o plánu akcí 
na nejbližší období. Vzhledem k tomu, že ne-
jen  sportem  živ  je  náš  klub,  přinášíme  vám 
také fotoreportáž  z dětského dne, který  jsme 
pořádali ve spolupráci s obecním úřadem. 

• Obec BŘEŽANY II

• BRTEK s.r.o. - prodej písku, štěrku 
a zeminy, zemní práce, autodoprava,   
e-mail: jaroslavbrtek@seznam.cz,  
tel.: 602 266 299

• FANTOM FACILITY s.r.o. - sprá-
va nemovitostí, ostraha, personální a 
reklamní agentura, e-mail: info@fan-
tomfacility.cz, tel.: 775 333 025

• BETONÁRKA Český Brod s.r.o.  
- výroba betonových směsí, doprava,  
e-mail: betonarka@seznam.cz,  
tel.: 602 342 088

• ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁVODY a.s.  
- těžba, výpal a úprava žáruvzdorných 
ostřiv

• STOBAU SERVIS s.r.o. - prodej 
uhlí a sypkých materialů, odvoz suti, 
auto-doprava, odtahová služba,  
e-mail: info@stobauservis.cz,  
tel.: 777 697 386

• BERRY SERVIS s.r.o. - pěstování 
a prodej drobného ovoce, pěstitel-
ská pálenice a ovocný lihovar

• JAROSLAV POSKOČIL  
- zemědělská výroba
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