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POSLEDNÍ VÝSLEDKY HOLUBIC 

Holubice - Vojkovice 4:0 (2:0) 

Branky: 2x Peroutka, Ježek, Rodr z pen. 

Sestava: Pečonka – Salava, Trojan, Vlk, Brož – Ježek, Rodr, Čížek, Jurko – 

Peroutka, Prilepskiy 

Náhradníci: Hajda, Hovězák, Mašek, Helebrant, Mára 

Nelahozeves – Holubice 6:2 (4:2) 

Branky: 2x Rodr 

Sestava: Pečonka – Salava, Trojan, Vlk, Brož – Ježek, Helebrant, Čížek, Peroutka 

– Rodr, Prilepskiy 

Náhradníci: Mašek, Mára, Valtr Jaroslav 

VÝSLEDKY MLÁDEŽ 

Starší přípravka: Tuchoměřice 3:15, Č. Újezd 6:9 

 

ROZPIS ZBÝVAJÍCÍCH DUELŮ I. B TŘÍDY 2017/18 

Domácí Hosté Datum Čas 

Holubice Lužec 12.11. 14.00 

Stará Boleslav Holubice 18.11. 10.15 

 

SOUPISKA TJ SOKOL HOLUBICE 

Brankáři: Robert Pečonka, David Hajda 

Obránci: Tomáš Vlk, Lukáš Brož, Miloslav Mára, Václav Trojan, Jiří Trlifaj, Jan 

Salava, Jaroslav Valtr 

Záložníci: Vladimír Helebrant, Pavel Rodr, Jakub Dvořák, Ondřej Jurko, Kirill 

Prilepskiy, Michal Peroutka, Roman Ježek 

Útočníci: Jiří Valtr, Jan Hovězák, Daniel Mašek 

Realizační tým: Roman Slavíček (trenér), Ondřej Šrámek, Ladislav Zmeškal, 

David Levinský, Václav Jednorožec 

NEJ střelec: 7x Roman Ježek 

Čistá konta: 5x Robert Pečonka 

FOTBALOVÝ 

ZPRAVODAJ                                       

 

 

 

12. kolo PRODIET I. B třídy 

 

Holubice – Lužec 

12. 11.  2017 - 14.00 

Rozhodčí:  Jakub Čermoch 

 

V poločase se koná losování o ceny, které pro tento zápas 

věnoval bývalý fotbalista a trenér TJ Sokol Holubice  

pan „RUDY“ Hájek. 
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ROZHOVOR  - KAPITÁN LUKÁŠ BROŽ 

Lukáši, jak hodnotíš první polovinu sezony v B třídě? 

„Myslím si, že jako nováček jsme začali velmi dobře. Odehráli jsme kvalitní, ale i 

horší zápasy. Někdy jsme nebyli úplně koncentrovaní dle představ. Jako třeba 

v Tišicích, kde jsme prohráli a tato ztráta mě mrzí asi nejvíc ze všech. Nyní máme 

před sebou ještě dva zápasy, ve kterých musíme bodovat. Ideálně naplno. Když se 

to povede, budeme stále v kontaktu s čelem tabulky, což by bylo super.“ 

Myslíš si, že na jaře budou Holubice hrát spíš o postup, nebo střed tabulky? 

„Soutěž je hrozně vyrovnaná a z uplynulých výsledků je patrné, že každý může 

porazit každého. Hodně bude záležet na zimní přípravě, ale také na tom, zda 

udržíme tým pohromadě. V lepším případě ho ještě o pár hráčů posílit. Pak 

můžeme klidně hrát o první čtyři místa.“ 

Po Vladimíru Helebrantovi jsi převzal kapitánskou pásku. Co to pro tebe 

znamenalo? 

„Hodně. Oproti jiným hráčům nejsem v týmu tak dlouho, o to víc si toho cením. Je 

to určitá zodpovědnost za celý tým. Ať už se to týká chování na hřišti, či mimo 

něj. Když jsem ji od Ládi obdržel, byl jsem trochu na měkko. Je v holubických 

barvách a je na ní datum narození mého syna.“ 

Jaké jsou momentálně silné stránky týmu, a na čem je potřeba zapracovat? 

„Na začátku byla silná stránka defenziva. Dostávali jsme málo gólů, což se ve 

druhé polovině podzimu změnilo a inkasujeme hodně branek ze standardních 

situací. To se musí změnit. Po zranění Jirky Valtra jsme ztratili jakousi jistotu 

v útoku, co se týká střílení gólů. Myslím, že pár bodů nás to stálo. O tom, co se mi 

na týmu nelíbí, bych nerad mluvil. To si musíme vyříkat my mezi sebou v kabině, 

kde by to i mělo zůstat.“ 

Poslední dotaz: kde bereš svůj nevyčerpatelný fyzický fond? 

„Kondici jsem se snažil budovat už v mládí, kdy jsem se věnoval atletice, 

vodnímu slalomu a k tomu fotbal. Po nástupu do služebního poměru jsem zůstal 

už jen u fotbalu. Ale každý rok musím v práci splnit určité kondiční limity. Dalším 

důvodem je, že se vše snažím dělat na 100 %. Jinak je vše o tréninku, samo nic 

nepřijde.“ 

 

PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE – AFK LUŽEC 

V posledním domácím zápase v tomto roce náš čeká nevyzpytatelný soupeř. Lužec 

se pohybuje v B třídě již spoustu let. Od sezony 2004/05 ji zatím neopustil. 

V aktuálním ročníku dokázal porazit Dolní Bousov, potrápit Libčice a na hřišti 

lídra Nelahozevse, kde Holubice inkasovaly šest branek, padl pouze 1:2. Velkou 

formu má teprve 20letý útočník Adam Kučera, který nastřílel už 14 branek a je 

suverénně nejlepším střelcem soutěže. 

TABULKA I. B třídy 

 
 


