14. KOLO PRODIET I. B TŘÍDY
Benátky n. Jizerou B – Holubice 0:3 (0:2)
Branky: 2x Valtr, Rodr
Sestava: Pečonka – Salava, Vlk, Trojan, Brož – Ježek, Čížek, Rodr, Jurko (46.
Hovězák) – Valtr Jiří, Peroutka
ROZPIS PŘÍŠTÍCH DUELŮ I. B TŘÍDY 2017/18
Domácí
Mělník
Mnichovohr. SK
B

Hosté
Holubice

Datum
8.4.

Čas
16.30

Holubice

14.4.

16.30

ZIMNÍ PŘÍPRAVA A-TÝMU
Holubice - Tuchoměřice 4:2
Branky: Prilepskiy, Trojan, Peroutka, Ježek
Holubice - Slavoj Kladno 5:2
Branky: 2x Jiří Valtr, Filip Valtr, Jurko, Rodr
Doksy - Holubice 3:2
Branky: 2x Valtr Jiří

Mšeno - Holubice 1:1
Branka: Rodr

Holubice - Švermov 4:7

Tuchoměřice - Holubice 2:7

FOTBALOVÝ
ZPRAVODAJ
15. kolo PRODIET I. B třídy
Holubice – Neratovice-Byškovice B
1. 4. 2018 - 15.00
Rozhodčí: Daniel Asník
V poločase se koná losování o ceny, které pro tento zápas
věnovala společnost Atlético – Jiří Vejražka

PROGRAM MLÁDEŽE - JARO 2018
Po zimní pauze přípravky zahájily přípravu na další část sezóny. Od pondělí 8.
ledna jsme začali trénovat v tělocvičně a ve čtvrtek venku na víceúčelovém hřišti.
Od 3. dubna začneme i na fotbalovém hřišti, kde budeme trénovat v úterý a ve
čtvrtek od 16:30 do 18:00 hod. Starší přípravka zahájí sezonu v neděli 8. dubna od
10:00 doma s Úhonicemi. Mladší přípravka začíná v sobotu 14. dubna od 10:00
turnajem v Červeném Újezdě.
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SLOVO TRENÉRA ROMANA SLAVÍČKA

PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE – NERATOVICE-BYŠKOVICE B

„Zimní příprava neprobíhala úplně dle mých představ, protože z důvodu nemocí a
pracovního zaneprázdnění se trénovalo v malém počtu a některé tréninky jsme
museli dokonce zrušit.

Náš dnešní soupeř je předchůdce někdejšího SK Spolana. Aktivně působí od
sezony 2006/07. Nejslavnější časy prožily Neratovice v letech 2000 až 2003, kdy
působily ve druhé lize. Poté však následoval strmý pád dolů. Klubu zmizeli
sponzoři, prodala se ligová licence a celek dokonce zanikl. Znovuobrození
nastartovalo spojení neratovického fotbalu s byškovickým. Momentálně působí Atým v divizi. Co se týká B-týmu, ten hraje I. B třídu teprve třetím rokem. V roce
2014/15 do ní postoupil jako jasný vítěz okresního přeboru. Podzimní měření sil
dopadlo lépe pro Holubice, které vyhrály 4:0.

Jestli byla vždy důvodem absence práce nebo nemoc, to jest k zamyšlení pro
každého z nás a měli bychom si sáhnout do svědomí. Samozřejmě vím, že stejné
problémy řeší i ostatní mužstva na této úrovni. Doufám, že se o to víc semkneme a
prokážeme dostatek bojovnosti a fotbalovosti v mistrovských utkáních, abychom
dokázali držet krok s týmy před námi a mohli vyčkávat na jejich zaváhání.
První utkání jsme zvládli, je ale potřeba si uvědomit, že tento výkon, který jsme
předvedli proti mladíkům B mužstva Benátek, hrajícím hlavně v rozehrávce někdy
až na hranici naivity, nebude muset na ostatní vyspělejší týmy stačit.

TABULKA I. B třídy

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že musíme doufat v to, aby se nám vyhýbala
zranění a hráči byli dostatečně disciplinovaní, aby nedocházelo k oslabení, již tak
úzkého kádru!“

SLOVO TRENÉRA MLÁDEŽE JIŘÍHO FOJTKA
„Nejmladší přípravka (ročníky 2011 – 2013) se 4. března zúčastnila společného
tréninku se svými vrstevníky z Dobříče, v rámci kterého se odehrálo několik
modelových zápasů 3:3 a na závěr jeden zápas na klasickém hřišti v hale
v Nučicích.
Mladší přípravka odehrála 17. března halový turnaj v Nučicích, kde se
v konkurenci 5 mužstev umístila na 2. místě. Jeden zápas s domácími jsme
prohráli a tři další vyhráli. Konečné skóre bylo 19:6. Nejlepší střelci byli Matyáš
Soukup s 8 a Miroslav Revut se 6 brankami.
Starší přípravka 24. března odehrála turnaj v Nučicích, kde se mezi 6 týmy
umístila na 5. místě. Jeden zápas jsme vyhráli, jeden remizovali a 4 prohráli.
Konečné skóre bylo 6:13.“
NEJ střelci Holubic: 7x Roman Ježek, Pavel Rodr
Čistá konta: 6x Robert Pečonka
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