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Vážení příznivci fotbalu, 

Srdečně vás vítám na 18.kole jarní 

části Pražské teplárenské přeboru. 

Máme za sebou první jarní kolo, ve 

kterém jsme přišli o všechny tři body. 

Druhé jarní utkání s Vršovicemi bylo 

odloženo na 27.3.2018 od 20:00. 

Dnes nás čeká soupeř z druhé příčky 

tabulky a věřím, že se nám podaří 

nastartovat formu a předvedeme 

kvalitní výkon. 

Při příležitosti dnešního utkání vítáme 

všechny hráče, funkcionáře a fanoušky  

DUKLA JIŽNÍ MĚSTO. Současně 

vítáme hlavního rozhodčího, asistenty 

hlavního rozhodčího a všechny 

příznivce fotbalu. 

 

 

 

 

 

Petr Silovský 

předseda klubu 
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FK Dukla Jižní město 

Dnešní soupeř Dukla Jižní město vstupuje do jarní části sezony bez 

kanonýra Ondřeje Kotlíka, který si svými výkony zajistil angažmá 

v druholigové Opavě. Nahradit jeho třináct podzimních gólů to bude 

kardinální úkol svěřenců trenéra Josefa Světlíka pro jarní část soutěže.  

Trenér Světlík k tomu na fotbalpraha.cz řekl: „Ondra nám určitě bude 

chybět nejen góly, ale i lidsky. Jeho nástupce to nebude mít úplně 

jednoduché. Ono je fajn, když se daří a vezete se na obláčku výher, ale 

teď se nám v přípravě moc nedaří.” A ještě dodal směrem k jarním 

ambicím: „Fotbal se hraje pro výhry. Máme k Třeboradicím respekt, ale 

samozřejmě máme ambice je prohnat, stejně jako mají soupeři, co jsou v 

tabulce za námi, ambice prohnat nás.” 
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17. kolo bylo odloženo 
www.fotbalpraha.cz 

Sníh a mráz jsou vítězem 

uplynulého víkendu. Fotbal s nimi 

nerovnou bitvu prohrál na plné 

čáře. V nejvyšší pražské soutěži 

odehrál jeden zápas, další byly 

odloženy. „K centrálnímu 

odkládání zápasů přeboru došlo 

poprvé za osmnáct let, co jsem na 

svazu,“ říká František Vitovský, 

sportovní ředitel soutěží PFS. 

První víkendový den se v přeboru 

mělo hrát pět duelů, ale uskutečnil 

se jediný. V Uhříněvsi nastoupily 

Královice proti Újezdu nad Lesy. V 

dalších případech měl hlavní slovo 

rozhodčí a pokaždé byl jeho verdikt 

stejný – terén není způsobilý ke 

hře. „Pod vlivem počasí, které bylo 

v sobotu a vzhledem k předpovědi 

na neděli, jsem se ve čtvrt na osm 

večer rozhodl nedělní zápasy 

odložit,“ poznamenal Vitovský. 

Sám nikdy podobný verdikt 

nevynesl, byť na svazu působí 

dlouhá léta. 
 

„Nic podobného si nikdo nemůže 

pamatovat, od roku 2001 tady 

takové rozhodnutí nikdy 

nepadlo,“prohlásil.  

,,Nebylo to ale z mojí strany nijak 

unáhlené rozhodnutí, vše jsem 

důkladně zvažoval a rozhodl až v 

sobotu večer. Samozřejmě to byl v 

určitém směru risk,“ ohlédl se za 

uplynulým víkendem sportovní 

ředitel soutěží PFS.  

Druhý den víkendu měla být na 

programu tři utkání přeboru. 

Leckomu se mohlo zdát, že se 

alespoň některé duely mohly 

uskutečnit, a teď možná šéfovi 

pražských soutěží spílají. On sám si 

dobře uvědomuje, že mohl zůstat 

u zaběhnuté praxe a počkat na 

rozhodnutí arbitrů přímo na místě 

před výkopem. Jak by ale oddíly 

mluvily ve chvíli, kdy by se jim na 

těžkém terénu a zmrzlém umělém 

povrchu vážně zranili hráči? Pak by 

se nejspíš objevily hlasy, které by 

mohly svazu vyčítat, že utkání 

nebyla odložená... 
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Své první jarní utkání 2.ligy odehrály naše ženy. 

Branické ženy cestovaly ke svému jarnímu utkání na Moravu. Na 

hřišti soupeře FC Nesyt Hodonín se nám dařilo a holky si vezly 

domů tři body a vítězství 1:5. 

,,Na hřišti druhého týmu tabulky jsme začali dobře a rychle jsme se 

dostali do vedení 0:2. Pak přišlo hluché období, kdy nás do konce 

prvního poločasu Hodonín zatlačil kvůli velkému počtu standartek do 

vlastního vápna. Na konci poločasu nás podržela gólmanka Palková. 

Druhý poločas jsme se skoro celý jen bránili. Hodonín měl spoustu 

šancí, ale góly jsme dávali my. Po otevření obrany jsme 3x utekli a ze 

tří šancí dali tři góly.“ 

Marek Juska - trenér  
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Tabulka   

Souhrn kola   

 

 



 

16. kolo 

 

Poté, co jsme letošního nováčka v prvním podzimním kole na jeho hřišti 

rozstříleli 7:0, čekalo se, že doma bude výsledek obdobný. Nestalo se tak. 

Chabry nastoupily v posílené sestavě s bývalými ligisty Brabcem a 

Černým. Nám ze sestavy vypadli Mráz a Zelenka. Naše oslabená sestava 

bohužel hned na začátku zápasu dvakrát chybovala a pustila tak soupeře 

do brzkého vedení 2:0. V druhé půli přidaly Chabry třetí branku a finální 

výsledek byl 3:0.  

Už ve 2. minutě vyslali hosté první varování. Po rohovém kopu z pravé 

strany hlavičkoval na zadní tyči Brabec, ale míč prolétl vedle tyče. V 8. 

minutě si Linek ve vápně našel zpětnou přihrávku z levé strany a neomylně 

nasměroval míč k tyči – 0:1. Uplynulo pět minut a Chabry se radovaly 

podruhé. Od pravé postranní čáry rozehrál přímý kop Černý. Centrovaný 

míč poslal hlavou neobsazený Palma ke stejné tyči jako před ním Linek – 

0:2. My jsme v prvním poločase mezi tyče nevystřelili. Jediným náznakem 

šance byla hlavička Trávníka po rohovém kopu. Míč však skončil bezpečně 

v náruči Dikusara. 

Do druhé půle náš trenér Vališ poslal na hřiště Cvrčka což naši hru oživilo. 

V 53. minutě si na kolmou přihrávku středem hřiště naběhl Novák, ale z 

deseti metrů branku přestřelil. A místo kontaktního gólu přišel trest. Naší 

chybu vystihl Strnad, kolmou přihrávkou poslal do úniku Zemana a ten 

bezpečně zakončil  na 0:3.Hosté se zatáhli a pozorně bránili. Naši fotbalisté 

marně hledali skulinu v obraně soupeře, kterou dirigovali Brabec s Černým. 

Naděje na čestný úspěch nám svitla v 87. minutě, ale Trávník Dikusara 

neprostřelil a pokus o dorážku mu zblokoval Valenta. Přímý kop Pechara v 

89. skončil v náruči Dikusara, který si tak podržel čisté konto a společně se 

spoluhráči se mohl radovat z tříbodového zisku. 



 


