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Děkujeme všem sponzorům!!

03:41

Jílovský fotbalový zpravodaj
Jarní sezóna

1/2013

Soupeř A týmu Slavia Louňovice.
Sponzor dnešního utkání je UMBRO.

Jaro je tady
Vážení sportovní přátelé,
konečně jsme se dočkali a dlouhá, a letos sněhovou nadílkou
poměrně bohatá zima, je za námi a máme tady start jarní části soutěžního
ročníku 2012/2013. Dovolte mi Vás seznámit s uplynulým přípravným
obdobím a s tím, co od fotbalového jara očekáváme.
Začněme od těch nejmenších, což by mělo být družstvo nejmenších
elévů, tedy kluků (a možná i dívek) od 4 do 6 let. Na konci roku jsme
emailovou formou obeslali rodiče všech dětí, které v podzimní části
navštěvovali tréninky tohoto nově se tvořícího družstva s tím, že příprava
v rámci zachování kontinuity bude probíhat jednu týdně v tělocvičně ZŠ.
I přesto, že jsme se trenérsky snažili činnost tohoto družstva zajistit
(tréninky vedli pánové Doležal, Černoch a Koliha) kluků chodil jen malý
počet, což je velká škoda. Je třeba věřit, že tréninky venku zájem rodičů
a především kluků samotných opět zvednou a situace se zlepší.
Žákovská kategorie jako taková je v dané chvíli také určitý problém
především s ohledem na nedostatečný počet dětí, i další problematické
záležitosti, především u žáků mladších. V rámci klubu se snažíme tyto věci
řešit a uvidíme, jak se nám to podaří. Starší žáci pod vedením Jirky
Kratochvíla a Pavla Janošova vykazují ve své činnosti řád, a nejen proto
byl pod záštitou starostky města Mgr. Květy Halanové uspořádán
žákovský turnaj starších žáků za účasti Týnce nad Sázavou, Kostelce,
Povltavské fotbalové akademie a našich žáků s jehož průběhem Vás
v příštím zpravodaji seznámí trenéři sami a uvidíme jak dobře budou
na jarní sezonu připraveni.
Kategorie dorostu a mužů začala svoji společnou přípravu prvním
tréninkem již 5. ledna. Pod společnou trenérskou taktovkou Petra Doležala,
Roberta Bradáče, Jirky Strnada, Jirky Dvořáka a nově ještě bývalého hráče
klubu Dana Kordy začali kluci polykat takové tréninkové dávky, které
by měli zajistit odpovídající přípravu do náročných jarních bojů.
B“ mužstvo se účastní námi pořádaného turnaje, rovněž pod
záštitou města Jílového, za účasti klubů AFK Radlík, Meteor Libeř,

SK Pikovice, Slavoj Davle a Sokol Měchenice. S konečnými výsledky,
stejně tak jako s programem na jaro budete seznámeni v příštím zpravodaji.

Sponzoři FC Jílové
Briggs LTD
PAMAR.CZ
Restaurace Florian
Restaurace Kamenný stůl, Praha 1
Václav Navrátil – autodoprava
Pivnice Hřiště
...

„A“ mužstvo se letos prvně přihlásilo na velmi kvalitně obsazený
turnaj pořádaný pražským klubem SK Viktoria Štěrboholy a ve skupině
jsme se umístili na druhém místě. V semifinále turnaje jsme porazili
SK Klecany 3:2 a ve finále jsem se utkali se soupeřem, se kterým jsem
turnaj úplně prvním zápasem zahajovali a prohráli 1:2 - vedoucím
mužstvem pražského přeboru SK Vršovice. Utkání bylo velmi vyrovnané,
skončilo remízou 1:1, když naši krásnou branku vstřelil Martin Machýček.
V loterii nazvané pokutové kopy jsme bohužel neuspěli, přesto je druhé
místo v konkurenci 18 celků pěkným umístěním.
V kádru áčka došlo k několika zásadním změnám. S týmem se
rozloučil hráč Slavie Dan Galus, který odletěl hledat životní zkušenosti
do Kanady, tak mu přejme, ať se mu daří. Marek Cimpl, který se podzimem
jen mihl, pro změnu studuje a pracuje v Anglii, takže ani s ním nelze
počítat. Honzovi Popelkovi skončilo hostování a Vláďa Müller se potýká
s nepříjemnými zdravotními problémy, takže pro jaro je rovněž jak se říká
mimo hru. Přejeme mu brzké uzdravení.
Pokud jde o další změny, respektive příchody, tou pro nás
nejdůležitější je návrat (alespoň pro jarní část) brankáře Davida Pokorného
z Viktorie Žižkov, kde působil posledních 8 měsíců. I když po zdlouhavých
jednáních funkcionáři druholigového klubu na konci února přišli
s nabídkou na přestup, společně s Davidem jsme se rozhodli, že u nás ještě
zůstane a pomůže nám v boji o záchranu. Na další půlrok na hostování
jsem se opětovně dohodli s hráčem Slavie Lukášem Mrázem a ze stejného
klubu přichází dorostenec Dominik Buchar. Po zranění je znovu v přípravě
i Honza Machýček.
Co říci závěrem tohoto úvodníku? Je třeba věřit, že mužstvo se jako
tým porve o záchranu, byť se to zdá pouze s osmi podzimními body
téměř nemožné. Ale ve fotbale, stejně jako v životě, je možné všechno,
a náš mladý tým s několika zkušenými třicátníky musí vědět, že šance
je vždycky a snad i ten zimní turnaj ukázal správnost nastoupené cesty.
Takže těšíme se s Vámi na jarní boje všech našich družstev.

Mgr. Petr Doležal předseda

Slavia Louňovice
V Louňovicích se fotbal hraje už od
roku 1923, ale žádost o založení fotbalového klubu byla
schválena až v roce 1927. Od roku 1933 se Slavia Louňovice
začala pravidelně zúčastňovat soutěží. Premiéru v krajském
přeboru měli v roce 2011.
V podzimní části sezóny porazili Jílové 1:0. Jarní část
sezóny začínají z druhého místa v tabulce s 37 body.

