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další vydání je tady… 
Vážení příznivci břežanského fotbalu, přichází 
další  vydání  našeho  nepravidelného  čtvrtlet-
níku. První číslo jsme připravovali s obavami, 
jak  bude  občany  Břežan  přijato.  Musíme  se 
přiznat,  že  tak  pozitivní  reakce  jsme  ani 
nečekali.  Sportovci  ale  říkají,  že  je  relativně 
snadné  překvapit  a  zvítězit,  ale  obhájit  je 
daleko těžší. 

My bychom ale chtěli  obhájit a pokračovat v 
poutavém  informování  o  činnosti  klubu  a 
věcech s tím souvisejících.

Naši sponzoři 
• obec BŘEŽANY II 

• SKILL s.r.o. - služby výpočetní 
techniky

• PROFI ELSA - realizace staveb na 
klíč, rekonstrukce bytů, domů a 
koupelen, e-mail: info@profi-elsa.cz, 
tel.: 603 520 743

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

• AUTOSKLO KALFAS - výměny, 
opravy autoskel, autofólie, tónování, 
e-mail: info@autosklozdarma.cz,  
tel: 800 050 505

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

• TOP DISTRIBUTION s.r.o.  
- služby výpočetní techniky

• 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

• Karel Straka - soukromá osoba
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Chceme vás tedy nadále informovat o novin-
kách ze života klubu a o cílech, které si klub a 
jeho výkonný výbor klade. Věříme, že vás tyto 
informace zaujmou natolik, že si najdete čas a 
přijdete povzbudit naše družstva při jejich mis-
trovských zápasech, jejichž  rozpis přikládáme 
k tomuto výtisku.

A anketní  otázka na závěr:  “Čí  jsou nohy na 
titulním obrázku?”. Své odpovědi nám zasílejte 
e-mailem nebo  zanechte  na  lístku  v  Kiosku. 
Správné odpovědi budou slosovány.

Kontakty klubu 
Kdysi byl v Československé televizi slogan na 
zapamatování  směrovacího  čísla:  “Chcete-li 
nám psát, tři jedničky padesát…” . My říkáme: 

“Napište nám vzkazy jako hrom,  
na adresu sk.brezany2@gmail.com …”

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/fotbal_region,  
případně  také výsledky všech soutěží  najdete 
na  oficiálních  stránkách  Fotbalové  asociace 
ČR    
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stredo-
cesky

Připravujeme: 
Vzhledem k tomu, že jsme především fotbalovým klubem, tak hlavním cílem 
příprav je zajistit důstojné podmínky pro kvalitní sport, ale nechceme zapomí-
nat  také  na  společenský  život  v  naší  obci.  O  konkrétních  termínech  akcí 
budeme včas informovat na plakátovacích plochách. Co tedy přípravujeme?

• V březnu připravujeme velkou brigádu, neboť je třeba po zimní přestávce 
dát do pořádku celý areál, 

• v průběhu celé jarní části sezóny je nezbytné zajištění pořadatelské služby a 
proto bychom chtěli  požádat členy SK o pomoc při  zajištění této služby 
především  při  domácích  zápasech  I.A mužstva  v  krajské  soutěži,  kde  je 
počet pořadatelů ostře sledován,

• na přelomu května -  června připravujeme pro děti  odpoledne plné her  a 
soutěží

• a  na  červen  plánujeme  velkou  diskotéku  se  soutěžemi  a  tombolou  pro 
všechny generace.

Stíny minulosti 
Říká  se,  že  minulost  nás 
dostihne a platí  to doslo-
va.
V době budování socialis-
mu bylo  všechno všech a 
podle  toho  to  také  vy-
padalo.  A tak,  když  naši 
tátové  a  dědové  budovali 
hřiště, vůbec neřešili tako-
vé  “drobnosti”  jako  jsou 
smlouvy a nebo zápisy do 
katastru. 
Jaký to byl údiv, když se v 
rámci restitucí  zjistilo,  že 
část  hřiště  stojí  na  sou-
kromém pozemku a druhá 
patří  státnímu  statku  v 
likvidaci. Kolik jen nervů, 
úsilí  a  prostředků   obce 
stálo vyřešení.
Stejně tak se toho na hřiš-
ti  mnoho  vybudovalo  v 
dobré  víře,  ale  až  teď  se 
ukázalo,  že zápisy  do ka-
tastru  neproběhly  a  opět 
to znamená další jednání a 
další finanční prostředky k 
narovnání této situace.
Věřme,  že  v  úzké  spolu-
práci s obcí se toto podaří 
výboru SK v krátké době 
napravit tak, aby bylo vše 
v  pořádku,  jak  po  věcné, 
tak i po formální stránce.
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G.F.P. pojišťovací makléři - Ladislav Goč
e-mail: kancelar.lpu@gfp-makler.cz  
tel.: 266 710 464 

Makléřská pojišťovací společnost: G.F.P. pojišťovací makléři nabízí všem 
příznivcům SK Břežany II pojišťvací služby v oblasti průmyslových a pod-
nikatelských rizik a to včetně pojištění občanů.

REKLAMA
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Jak jsme přivítali nový 
rok 2015 

Někde na  začát-
ku  byla  prostá 
úvaha,  jaké  jsou 
vůbec šance, aby 
se obyvatelé naší 

obce  mohli  potkat  a  jen  tak  nezá-
vazně si popovídat? Od úvahy byla k 
činu  relativně  krátká  cesta  a  pár 
nadšenců z řad členů SK si vzalo za 
své  uvařit  Novoroční  punč  pro 
všechny příchozí.

Podle ohlasů byl punč skvělý a když 
někteří  přinesli  z  domova  cukroví, 
chlebíčky, obložené talíře a nezištně 
se  podělili  s  ostatními,  tak  to  byl 
přesně  ten  důvod,  proč  se  taková 
setkání  dělají.  Jenže  punč  je  pro 
dospělé, ale co pro děti? Pro děti byly 

připraveny  lampióny  štěstí,  ale  po 
pravdě  řečeno,  ve  většině  případů 
udělaly  lampiony minimálně  stejnou 
radost dospělým jako dětem.

A splnila  akce  očekávání?  Ne,  nes-
plnila,  naprosto  předčila.  Vžyť  se 
setkání zůčastnilo více než 50 občanů 
naší obce s tím, že alespoň polovina 
nebyla  členy  SK.  Věříme,  že  právě 
taková  setkání  mají  velký  smysl  a 
doufejme, že se podaří brzy zopako-
vat.

Pozvánka na valnou hromadu SK 
Vážení členové klubu a naši  příznivci,  přijměte pozvání na valnou hromadu 
SK, což je nejvyšší orgán klubu a platforma, kde se řeší a přijímají strategická 
rozhodnutí  klubu.  Tento rok není  volební,  ale  přesto nás  očekávají  zásadní 
rozhodnutí: 

• je třeba doplnit kontrolní a revizní komisi formou dovoleb,
• výkonný výbor bude skládat účty z vedení klubu a hospodaření za uplynulé 

období a předloží ke schválení valnou hromadou rozpočet na rok 2015,
• v souvislosti s novým občanským zákoníkem musí valná hromada rozhod-

nout o úpravě názvu klubu

Přijďte spolurozhodovat o budoucnosti klubu.
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Velký rozhovor s 
novým trenérem I.A 
mužstva 
V I.A mužstvu  dochází  k zásadní 
změně  na  postu  trenéra.  Dosavadní 
hlavní trenér David Fikejz se rozhodl 
z kapacitních  důvodů  na  tuto 
funkci  rezignovat.  Nový  trenérem 
I.A mužstva je Michal Pikner a jeho 
asistentem zůstává Vojta Mišák. Zep-
tali  jsme se tedy nového trenéra na 
hodnocení  podzimní  části  a  na  cíle 
pro začínající část soutěže.

Po polovině soutěže nám patří třetí příčka 
tabulky. Jak hodnotíš podzim jako hráč i 
jako hrající asistent trenéra?

 Jako  hráč  musím  říct,  že   jsme  s 
umístěním  spokojeni,  ale  zároveň 
víme, že ne všechny zápasy se poved-
ly.  Pořád  je  na  čem  pracovat.  Jako 
asistent trenéra to vidím stejně :-)

Vstup  do  sezóny,  ale  určitě  nebyl  podle 
našich představ, když jsme po dvou kolech 
byli  bez  bodu  a  navíc  jsme  devětkrát 
inkasovali.  Co se  vyhraným derby s  Tu-
chorazí  změnilo  a  nastartovalo  tým 
k   takovým  výkonům,  jaké  pak  násle-
dovaly?

Ty první zápasy byly z těch, které se 
nám nepovedly. První zápas jsme byli 
ještě  na prázdninách, ale v Liblicích 
už  jsme hráli  lépe,  jen ten výsledek 
tomu ještě neodpovídal. Myslím, že k 
lepším  výkonům  nás  nastartovalo 
právě  zvládnuté  derby  s  Tuchorazí, 
kde jsme se rozehráli a prodali to v 
dalších zápasech.

Ač  se  střelecky  daří  i  jiným  z  našich 
hráčů,  jeden  z  nich  přeci  jen  dominuje. 
David  Volf  dal  za  podzim  8  branek, 
z  toho hned 6 v  rozmezí 5.  –  7.  kola. Co 
říkáš na jeho produktivitu?

On je zkušený  fotbalista s perfektní 
kopací  technikou,  takže  mě  to 
nepřekvapuje. Přál bych si, aby jeho 
produktivita byla nakažlivá a mohl by 
ho někdo další  doplnit,  třeba  Máša 
(pozn. red. Tomáš Mašanský).

Stolní tenis není jen 
PING nebo PONG 
První  svátek  vánoční,  jako  již  tra-
dičně ,  patřil  turnaji  ve  stolním 
tenisu. Tato akce je však nejen bojem 
o ceny, ale hlavně příležitostí potkat 
se  s  kamarády,  popřát  si  hezké 
vánoční  svátky  a  v  neposlední  řadě 
nahradit  televizi  a  cukroví  trochou 
pohybu.

Letošní  ročník  opět  splnil  veškerá 
očekávání a účast 17 hráčů potvrzuje 
vysoký  kredit  této  sportovní  akce. 
Finálový  zápas  byl  sice  záležitostí 
p řespo ln ích ,  n icméně  výkony 
Břežaňáků  slibují,  že  již  tento  rok 

může  být  všechno jinak.  Po tuhých 
bojích bylo konečné pořadí takto:

1. místo Františk Kovařík        
2. místo Miroslav Doležal        
3. místo Michal Pikner        
4. místo Tomáš Karban       

Všichni startující  si  zaslouží  absolu-
torium za podané výkony a diváci za 
férovou podporu všech hráčů.
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Fotbalová (r)evoluce 
aneb co nás čeká v 
tomto roce 
Výkonným  výborem  FAČR byl 
schválen asi nejklíčovější projekt celé 
historie českého fotbalu, jehož cílem 
je  kompletní  převedení  agend  do 
elektronické podoby. Opatření, které 
by  mělo  odstranit  zbytečnou  by-
rokracie a administrativu. Elektroni-
zace bude zavedena od července to-
hoto roku a bude znamenat opravdu 
zásadní změny. 

On-line zápis o utkání
Každý klub všech soutěží musí mít k 
domácímu utkání připraven počítač s 
připojením  na  internet.  Zápis  o 
utkání se vyplní na počítači a násled-
ně  jej rozhodčí  zkontroluje a po zá-
pase doplní výsledek a další záznamy. 
Žádné  vyplňování  papírového  for-
muláře, žádné podepisování. 

On-line registrace hráčů
Registrace  všech  hráčů,  hostování, 
přestupy  a  střídavé  starty  ama-
térských  hráčů  se  budou  provádět 
pouze  v  prostředí  On-line  regis-

tračního systému po internetu.  Sys-
tém  bude  dostupný  bez  časového 
omezení a hlavně bez cestování a ab-
solvování  nekonečných  front  na  re-
gistračních místech. 

Elektronické členství
V roce 2013 byl vytvořen a uveden do 
provozu  elektronický  systém  pro 
administrativu  členství  ve  FAČR, 
nové registrace a platbu příspěvků.

Měsíční sběrná faktura
Každý  klub  obdrží  za  každý  měsíc 
elektronicky fakturu od FAČR jako 
souhrn položek všech zpoplatněných 
aktivit  klubu  –  platby  rozhodčím, 
registrační poplatky hráčů, startovné, 
poplatky  STK,  DK,  atd.  Tedy  již 
žádné platby v  hotovosti  jak  už  při 
registracích,  tak  i  při  jednotlivých 
zápasech.

V zimní pauze je na hráčském trhu rušno. 
Jak moc se změny dotknou našeho týmu?

Již teď víme, že nás opouští brankář, 
ale  po  kvalitním  záskoku  Honzy 
Svobody  na  podzim  se  nemusíme 
ničeho  bát.  Někteří  další  hráči  se 
rozmýšlí nad jinými nabídkami, takže 
u  nás  určitě  nějaký  pohyb  bude. 
V plném  proudu  jsou  jednání  o 
prodloužení  hostování,  případně 
přestupech klíčových hráčů,  kde ale 
pochopitelně  musíme  myslet  nejen 
na  sportovní  stránku,  ale  také  na 
ekonomické možnosti klubu.

S   jakými  ambicemi  jdeme  do  jarních 
odvet? 

Po podzimní části soutěže nám patří 
třetí  příčka  tabulky  za  týmy Libice 
nad  Cidlinou  a  Sokolče,  což  jsou 
ovšem nejžhavější  adepti na postup, 

ale  pokud  by  se  nám povedl  první 
zápas (pozn. red.  v  Sokolči  v  neděli 
22.3.),  můžeme  jim  to  ještě  trochu 
zamotat. Nicméně ale jinak bych šel 
zápas od zápasu se snahou o co nej-
lepší umístění.

Co bys si přál z pozice své funkce trenéra a 
co bys chtěl změnit ať už v  týmu a nebo i 
v celém klubu? 

Aktuálně  bych  chtěl  u  mužstva 
zlepšit tréninkovou docházku, i když 
vím,  že  dneska  se  to  s  prací  hůře 
kombinuje.  Pak  jsou  tu  také  dovo-
lené,  které  k  zimě  také  neodmys-
litelně  patří.  Fotbal  hrajeme  hlavně 
pro  zábavu  a  tak  bychom  k  tomu 
také měli přistupovat, prostě aby to 
nás všechny a naše věrné diváky bavi-
lo.

Určitě bych si přál, aby všichni hráči 
byli  zdraví  a  plní  chuti  rvát  se  o 
každé vítězství  v břežanském dresu. 
Abychom dobře  rozehranou  soutěž 
kvalitně  dohráli  a  nespoléhali  na 
body,  které  máme  z podzimu.  A 
také, aby naše zápasy přilákaly ještě 
více  diváků,  protože pro ně  to  hra-
jeme.
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pouze  v  prostředí  On-line  regis-

tračního systému po internetu.  Sys-
tém  bude  dostupný  bez  časového 
omezení a hlavně bez cestování a ab-
solvování  nekonečných  front  na  re-
gistračních místech. 

Elektronické členství
V roce 2013 byl vytvořen a uveden do 
provozu  elektronický  systém  pro 
administrativu  členství  ve  FAČR, 
nové registrace a platbu příspěvků.

Měsíční sběrná faktura
Každý  klub  obdrží  za  každý  měsíc 
elektronicky fakturu od FAČR jako 
souhrn položek všech zpoplatněných 
aktivit  klubu  –  platby  rozhodčím, 
registrační poplatky hráčů, startovné, 
poplatky  STK,  DK,  atd.  Tedy  již 
žádné platby v  hotovosti  jak  už  při 
registracích,  tak  i  při  jednotlivých 
zápasech.

V zimní pauze je na hráčském trhu rušno. 
Jak moc se změny dotknou našeho týmu?

Již teď víme, že nás opouští brankář, 
ale  po  kvalitním  záskoku  Honzy 
Svobody  na  podzim  se  nemusíme 
ničeho  bát.  Někteří  další  hráči  se 
rozmýšlí nad jinými nabídkami, takže 
u  nás  určitě  nějaký  pohyb  bude. 
V plném  proudu  jsou  jednání  o 
prodloužení  hostování,  případně 
přestupech klíčových hráčů,  kde ale 
pochopitelně  musíme  myslet  nejen 
na  sportovní  stránku,  ale  také  na 
ekonomické možnosti klubu.

S   jakými  ambicemi  jdeme  do  jarních 
odvet? 

Po podzimní části soutěže nám patří 
třetí  příčka  tabulky  za  týmy Libice 
nad  Cidlinou  a  Sokolče,  což  jsou 
ovšem nejžhavější  adepti na postup, 

ale  pokud  by  se  nám povedl  první 
zápas (pozn. red.  v  Sokolči  v  neděli 
22.3.),  můžeme  jim  to  ještě  trochu 
zamotat. Nicméně ale jinak bych šel 
zápas od zápasu se snahou o co nej-
lepší umístění.

Co bys si přál z pozice své funkce trenéra a 
co bys chtěl změnit ať už v  týmu a nebo i 
v celém klubu? 

Aktuálně  bych  chtěl  u  mužstva 
zlepšit tréninkovou docházku, i když 
vím,  že  dneska  se  to  s  prací  hůře 
kombinuje.  Pak  jsou  tu  také  dovo-
lené,  které  k  zimě  také  neodmys-
litelně  patří.  Fotbal  hrajeme  hlavně 
pro  zábavu  a  tak  bychom  k  tomu 
také měli přistupovat, prostě aby to 
nás všechny a naše věrné diváky bavi-
lo.

Určitě bych si přál, aby všichni hráči 
byli  zdraví  a  plní  chuti  rvát  se  o 
každé vítězství  v břežanském dresu. 
Abychom dobře  rozehranou  soutěž 
kvalitně  dohráli  a  nespoléhali  na 
body,  které  máme  z podzimu.  A 
také, aby naše zápasy přilákaly ještě 
více  diváků,  protože pro ně  to  hra-
jeme.
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Velký rozhovor s 
novým trenérem I.A 
mužstva 
V I.A mužstvu  dochází  k zásadní 
změně  na  postu  trenéra.  Dosavadní 
hlavní trenér David Fikejz se rozhodl 
z kapacitních  důvodů  na  tuto 
funkci  rezignovat.  Nový  trenérem 
I.A mužstva je Michal Pikner a jeho 
asistentem zůstává Vojta Mišák. Zep-
tali  jsme se tedy nového trenéra na 
hodnocení  podzimní  části  a  na  cíle 
pro začínající část soutěže.

Po polovině soutěže nám patří třetí příčka 
tabulky. Jak hodnotíš podzim jako hráč i 
jako hrající asistent trenéra?

 Jako  hráč  musím  říct,  že   jsme  s 
umístěním  spokojeni,  ale  zároveň 
víme, že ne všechny zápasy se poved-
ly.  Pořád  je  na  čem  pracovat.  Jako 
asistent trenéra to vidím stejně :-)

Vstup  do  sezóny,  ale  určitě  nebyl  podle 
našich představ, když jsme po dvou kolech 
byli  bez  bodu  a  navíc  jsme  devětkrát 
inkasovali.  Co se  vyhraným derby s  Tu-
chorazí  změnilo  a  nastartovalo  tým 
k   takovým  výkonům,  jaké  pak  násle-
dovaly?

Ty první zápasy byly z těch, které se 
nám nepovedly. První zápas jsme byli 
ještě  na prázdninách, ale v Liblicích 
už  jsme hráli  lépe,  jen ten výsledek 
tomu ještě neodpovídal. Myslím, že k 
lepším  výkonům  nás  nastartovalo 
právě  zvládnuté  derby  s  Tuchorazí, 
kde jsme se rozehráli a prodali to v 
dalších zápasech.

Ač  se  střelecky  daří  i  jiným  z  našich 
hráčů,  jeden  z  nich  přeci  jen  dominuje. 
David  Volf  dal  za  podzim  8  branek, 
z  toho hned 6 v  rozmezí 5.  –  7.  kola. Co 
říkáš na jeho produktivitu?

On je zkušený  fotbalista s perfektní 
kopací  technikou,  takže  mě  to 
nepřekvapuje. Přál bych si, aby jeho 
produktivita byla nakažlivá a mohl by 
ho někdo další  doplnit,  třeba  Máša 
(pozn. red. Tomáš Mašanský).

Stolní tenis není jen 
PING nebo PONG 
První  svátek  vánoční,  jako  již  tra-
dičně ,  patřil  turnaji  ve  stolním 
tenisu. Tato akce je však nejen bojem 
o ceny, ale hlavně příležitostí potkat 
se  s  kamarády,  popřát  si  hezké 
vánoční  svátky  a  v  neposlední  řadě 
nahradit  televizi  a  cukroví  trochou 
pohybu.

Letošní  ročník  opět  splnil  veškerá 
očekávání a účast 17 hráčů potvrzuje 
vysoký  kredit  této  sportovní  akce. 
Finálový  zápas  byl  sice  záležitostí 
p řespo ln ích ,  n icméně  výkony 
Břežaňáků  slibují,  že  již  tento  rok 

může  být  všechno jinak.  Po tuhých 
bojích bylo konečné pořadí takto:

1. místo Františk Kovařík        
2. místo Miroslav Doležal        
3. místo Michal Pikner        
4. místo Tomáš Karban       

Všichni startující  si  zaslouží  absolu-
torium za podané výkony a diváci za 
férovou podporu všech hráčů.
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Jak jsme přivítali nový 
rok 2015 

Někde na  začát-
ku  byla  prostá 
úvaha,  jaké  jsou 
vůbec šance, aby 
se obyvatelé naší 

obce  mohli  potkat  a  jen  tak  nezá-
vazně si popovídat? Od úvahy byla k 
činu  relativně  krátká  cesta  a  pár 
nadšenců z řad členů SK si vzalo za 
své  uvařit  Novoroční  punč  pro 
všechny příchozí.

Podle ohlasů byl punč skvělý a když 
někteří  přinesli  z  domova  cukroví, 
chlebíčky, obložené talíře a nezištně 
se  podělili  s  ostatními,  tak  to  byl 
přesně  ten  důvod,  proč  se  taková 
setkání  dělají.  Jenže  punč  je  pro 
dospělé, ale co pro děti? Pro děti byly 

připraveny  lampióny  štěstí,  ale  po 
pravdě  řečeno,  ve  většině  případů 
udělaly  lampiony minimálně  stejnou 
radost dospělým jako dětem.

A splnila  akce  očekávání?  Ne,  nes-
plnila,  naprosto  předčila.  Vžyť  se 
setkání zůčastnilo více než 50 občanů 
naší obce s tím, že alespoň polovina 
nebyla  členy  SK.  Věříme,  že  právě 
taková  setkání  mají  velký  smysl  a 
doufejme, že se podaří brzy zopako-
vat.

Pozvánka na valnou hromadu SK 
Vážení členové klubu a naši  příznivci,  přijměte pozvání na valnou hromadu 
SK, což je nejvyšší orgán klubu a platforma, kde se řeší a přijímají strategická 
rozhodnutí  klubu.  Tento rok není  volební,  ale  přesto nás  očekávají  zásadní 
rozhodnutí: 

• je třeba doplnit kontrolní a revizní komisi formou dovoleb,
• výkonný výbor bude skládat účty z vedení klubu a hospodaření za uplynulé 

období a předloží ke schválení valnou hromadou rozpočet na rok 2015,
• v souvislosti s novým občanským zákoníkem musí valná hromada rozhod-

nout o úpravě názvu klubu

Přijďte spolurozhodovat o budoucnosti klubu.
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Chceme vás tedy nadále informovat o novin-
kách ze života klubu a o cílech, které si klub a 
jeho výkonný výbor klade. Věříme, že vás tyto 
informace zaujmou natolik, že si najdete čas a 
přijdete povzbudit naše družstva při jejich mis-
trovských zápasech, jejichž  rozpis přikládáme 
k tomuto výtisku.

A anketní  otázka na závěr:  “Čí  jsou nohy na 
titulním obrázku?”. Své odpovědi nám zasílejte 
e-mailem nebo  zanechte  na  lístku  v  Kiosku. 
Správné odpovědi budou slosovány.

Kontakty klubu 
Kdysi byl v Československé televizi slogan na 
zapamatování  směrovacího  čísla:  “Chcete-li 
nám psát, tři jedničky padesát…” . My říkáme: 

“Napište nám vzkazy jako hrom,  
na adresu sk.brezany2@gmail.com …”

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/fotbal_region,  
případně  také výsledky všech soutěží  najdete 
na  oficiálních  stránkách  Fotbalové  asociace 
ČR    
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stredo-
cesky

Připravujeme: 
Vzhledem k tomu, že jsme především fotbalovým klubem, tak hlavním cílem 
příprav je zajistit důstojné podmínky pro kvalitní sport, ale nechceme zapomí-
nat  také  na  společenský  život  v  naší  obci.  O  konkrétních  termínech  akcí 
budeme včas informovat na plakátovacích plochách. Co tedy přípravujeme?

• V březnu připravujeme velkou brigádu, neboť je třeba po zimní přestávce 
dát do pořádku celý areál, 

• v průběhu celé jarní části sezóny je nezbytné zajištění pořadatelské služby a 
proto bychom chtěli  požádat členy SK o pomoc při  zajištění této služby 
především  při  domácích  zápasech  I.A mužstva  v  krajské  soutěži,  kde  je 
počet pořadatelů ostře sledován,

• na přelomu května -  června připravujeme pro děti  odpoledne plné her  a 
soutěží

• a  na  červen  plánujeme  velkou  diskotéku  se  soutěžemi  a  tombolou  pro 
všechny generace.

Stíny minulosti 
Říká  se,  že  minulost  nás 
dostihne a platí  to doslo-
va.
V době budování socialis-
mu bylo  všechno všech a 
podle  toho  to  také  vy-
padalo.  A tak,  když  naši 
tátové  a  dědové  budovali 
hřiště, vůbec neřešili tako-
vé  “drobnosti”  jako  jsou 
smlouvy a nebo zápisy do 
katastru. 
Jaký to byl údiv, když se v 
rámci restitucí  zjistilo,  že 
část  hřiště  stojí  na  sou-
kromém pozemku a druhá 
patří  státnímu  statku  v 
likvidaci. Kolik jen nervů, 
úsilí  a  prostředků   obce 
stálo vyřešení.
Stejně tak se toho na hřiš-
ti  mnoho  vybudovalo  v 
dobré  víře,  ale  až  teď  se 
ukázalo,  že zápisy  do ka-
tastru  neproběhly  a  opět 
to znamená další jednání a 
další finanční prostředky k 
narovnání této situace.
Věřme,  že  v  úzké  spolu-
práci s obcí se toto podaří 
výboru SK v krátké době 
napravit tak, aby bylo vše 
v  pořádku,  jak  po  věcné, 
tak i po formální stránce.
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G.F.P. pojišťovací makléři - Ladislav Goč
e-mail: kancelar.lpu@gfp-makler.cz  
tel.: 266 710 464 

Makléřská pojišťovací společnost: G.F.P. pojišťovací makléři nabízí všem 
příznivcům SK Břežany II pojišťvací služby v oblasti průmyslových a pod-
nikatelských rizik a to včetně pojištění občanů.
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další vydání je tady… 
Vážení příznivci břežanského fotbalu, přichází 
další  vydání  našeho  nepravidelného  čtvrtlet-
níku. První číslo jsme připravovali s obavami, 
jak  bude  občany  Břežan  přijato.  Musíme  se 
přiznat,  že  tak  pozitivní  reakce  jsme  ani 
nečekali.  Sportovci  ale  říkají,  že  je  relativně 
snadné  překvapit  a  zvítězit,  ale  obhájit  je 
daleko těžší. 

My bychom ale chtěli  obhájit a pokračovat v 
poutavém  informování  o  činnosti  klubu  a 
věcech s tím souvisejících.

Naši sponzoři 
• obec BŘEŽANY II 

• SKILL s.r.o. - služby výpočetní 
techniky

• PROFI ELSA - realizace staveb na 
klíč, rekonstrukce bytů, domů a 
koupelen, e-mail: info@profi-elsa.cz, 
tel.: 603 520 743

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

• AUTOSKLO KALFAS - výměny, 
opravy autoskel, autofólie, tónování, 
e-mail: info@autosklozdarma.cz,  
tel: 800 050 505

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

• TOP DISTRIBUTION s.r.o.  
- služby výpočetní techniky

• 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

• Karel Straka - soukromá osoba
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