Rozpis I.B třídy2017/2018

Domácí

Hosté

Datum

Čas

Holubice

Benátky n. Jizerou B

27.8.

17.00

Neratovice Byškovice B

Holubice

3.9.

17.00

FC Mělník
Mnichovohradišťský
SK B

10.9.

17.00

17.9.

17.00

Dolnobousovský
SK

Holubice

23.9.

16.30

Holubice

Byšice

1.10.

16.00

Holubice
Holubice

FOTBALOVÝ
ZPRAVODAJ

Libčice

Holubice

8.10.

16.00

Holubice

Dobrovice B

15.10.

15.30

Tišice

Holubice

22.10.

15.30

Holubice
Nelahozeves
Holubice

Vojkovice
Holubice
Lužec

29.10.
4.11.
12.11.

14.30
14.00
14.00

Holubice – Benátky n. Jizerou B

Stará Boleslav

Holubice

18.11.

10.15

27.8 2017 - 17.00
Rozhodčí: Vladimír Stádník

1. kolo I. B třídy

Koncert kapely TYP
Letní parket Holubice
2. 9. 2017 – 20.00

POZOR!
V poločase losování o ceny, které pro tento zápas věnoval
Malířské práce - František Mareš

www.tjsokolholubice.websnadno.cz

SLOVO TRENÉRA

LETNÍ PŘÍPRAVA 2017

„Každý z hráčů by se měl sám zamyslet, kolik přípravě na B třídu během léta dal.
Máme za sebou dva turnaje a každý pro nás dopadl úplně jinak. V Klobukách to
byl z pohledu výkonu našeho týmu velmi smutný pohled. Až v Holubicích jsme
k zápasům přistoupili tak, jak se má.

Na úvod přípravy jsme se doma utkali s Kaučukem Kralupy. Na to, že se jednalo o
první zápas poté, co se hráči vrátili z dovolených, jsme uhráli velmi dobrý
výsledek. Vyhráli jsme vysoko 10:4.

Velmi pozitivně hodnotím zapojení mladých hráčů. Jsou to kluci z Holubic a bylo
by dobré je zapracovávat do týmu, ale nemůžeme je v sezoně využít, jelikož už
nefungují střídavé starty. Kromě návratu Romana Ježka z Aritmy jsme nezískali
žádnou posilu, což mě mrzí. Dáme šanci těm, kteří si postup vykopali. Velký
ztráta je zranění Kirilla Prilepskiho a v prvních zápasech nám bude chybět i Jiří
Trlifaj. Absence těchto dvou je pro nás velmi klíčová.

Následoval denní turnaj v Klobukách, který však našemu týmu, stejně jako
v minulém roce, nevyšel. Do turnaje jsme vstoupili remízou 1:1 s Jedomělicemi,
ale penaltový rozstřel dopadl lépe pro našeho soupeře. S Klobuky jsme vedli 2:0,
ale zápas se rozpoutal v divokou přestřelku, kterou jsme už nezvládli. Padli jsme
5:8. Proti Vinařicím jsme chtěli napravit svoji hrdost, ale to se nám povedlo jen
částečně. Výkon se zlepšil, hráči bojovali, ale opět to stačilo pouze na remízu 4:4.
Penaltový rozstřel jsme podruhé na turnaji nezvládli a odjížděli domů poslední.

Viděl jsem několik soupeřů v přípravě a myslím si, že v jejich kvalitě budou
výkonností skoky. My jako nováček soutěže budeme muset zvládat domácí
zápasy. Chtěl bych fanoušky upozornit, aby nečekali, že budeme vyhrávat od
samého začátku. Jsme oslabení, nevíme přesně, co můžeme čekat. Proto prosím
naše příznivce o trochu shovívavosti.“

Po fiasku v Klobukách přišel domácí Memoriál Otty Křtěna, na kterém si
holubický tým rozhodně nechtěl udělat ostudu. A zápas o finále proti Baníku
Švermov podle toho vypadal. Domácí podali výkon, který snášel parametry
soutěžních zápasů, a vyhráli vysoko 8:0. Ve finále jsme porazili celek Tuchoměřic
4:1 a turnaj vyhráli.

Roman Slavíček
PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE
Na úvod soutěže čeká Holubice béčko Benátek nad Jizerou. Velkou výhodou pro
svěřence Romana Slavíčka je, že ve stejný čas hraje i první tým našeho soupeře.
Nelze tak očekávat, že by rezervu posílili hráči z třetiligového áčka. I tak ale do
Holubic přijede nepříjemný soupeř. Jedná se o velmi mladé mužstvo, které
spoléhá na svoji rychlost. Trenérem našeho soupeře je bývalý ligový fotbalista Jan
Buryán. V letní přípravě dokázaly Benátky například uhrát remízu 3:3 s divizní
Českou Lípou.

Výsledky letní přípravy 2017
Holubice - Kaučuk Kralupy 10:4
Jedomělice - Holubice 1:1
Klobuky - Holubice 8:5
Holubice - Vinařice 4:4
Holubice - Švermov 8:0
Holubice - Tuchoměřice 4:1

www.tjsokolholubice.websnadno.cz

