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Sponzor dnešního utkání je Václav Doležal. 

  

 
První jarní zápas – bohužel prohra 2:3 
 Do prvního mistráku jsme šli po dobré zimní přípravě optimisticky 

naladěni a s bojovnou náladou. Nicméně soupeřem nám bylo druhé 

mužstvo tabulky Slavia Louňovice a proto bylo mít třeba na paměti 

odpovídající respekt. S ohledem na setrvávající zimní počasí se utkání 

odehrálo na naší umělce před docela slušnou návštěvou. 

 Základní sestava vypadala následovně: v brance Pokorný, obrana - 

Kos, David Vostárek, Javůrek a Mráz, záloha- Buchar, Řípa Čmelík, Martin 

Machýček a v útoku Sváťa Nevrlý a Štědroňský. Na malém hřišti nešlo 

očekávat žádnou fotbalovou krásu s tím, že každá standardní situace bude 

nebezpečná. Už z prvních minut bylo jasné, že náš protivník je fotbalově 

vyzrálé a zkušené mužstvo a bohužel to potvrdili vedoucí brankou po 

centru ze strany a naší nedůslednosti v obranné činnosti. Přesto se nám 

podařilo vyrovnat, když Matěj zatáhl míč po straně, před brankou hledal 

Sváťu, ale chladnokrevný klid prokázal až Vašek Řípa a vyrovnal. 

 Tento gól měl být pro nás vzpruhou, ale těsně před poločasem jsme 

opět inkasovali. Po ztrátě na půlce přišel rychlý protiútok, opět centr ze 

strany a opět špatná obranná činnost končící faulem a pokutovým kopem, 

který soupeř využil. Pěkná sprcha ve 44 minutě. Přesto nemělo význam 

tým o poločase příliš kritizovat, protože bojovnost a snaha hráčům 

nechyběla. 

 Druhou půlku jsem tedy začali se snahou rychle vyrovnat, ale za 

čtvrthodinku jsem si nevypracovali téměř nic. Do hry šel místo Machýčka 

Chalupa, ale zvrat se pořád nedostavoval. Dvě téměř tutovky nevyužili 

Čmelda a Dominik Buchar a teprve v 70 minutě zahrál velmi dobře trestný 

kop Lukáš Mráz a kapitán Tomáše Javůrek byl ve vápně správně důrazný 

a vyrovnal. Do hry ještě přišel Pavel Hanuš, ale pak minutu před koncem 

přišla pohroma. Opět nedůslednost v obraně, opět centr ze strany a David 

byl v brance bez šance. 

 To byla skutečně velká škoda, protože byť soupeř prokázal 

fotbalovou kvalitu, náš výkon rozhodně špatný nebyl. Proměnit dvě velké 

šance ve druhém poločase, mohli jsme utkání zvrátit zcela v náš prospěch. 

No, ale na kdyby se nehraje, a i když tahle prohra byla až příliš krutá, 

nezbývá nám  než bojovat dál. Naším nejlepším hráčem byl v utkání 

kapitán Javor.   
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 V mladších žácích se ukáže talent těchto malých kluků a holek. 

Seznamte se s nejmladšími borci našeho jílovského fotbalu. V sestavě 

nastupují Lukáš Hron, Marek Hron, Alex Šutto, Matěj Novák, Adam 

Bodlák, Boris Placer, Michal Strnad, Milan Pála, Patrik Pála, Julča 

Smíčková, Láďa Volák a Lukáš Svoboda. 

 Od ledna máme novou trenérskou posilu, takže trénujeme v 

sestavě – Michal Strnad, Aleš Šutto a Marek Štrach. 

 Mladší žáci začali pilně trénovat hned v lednu. Tréninky se 

konají dvakrát týdně, a to v pondělí v jílovské sokolovně od 16.30. - 

18.00 hodin, a ve středu na hřišti od 17.30-18.30 hodin. 

 Pondělních tréninku v sokolovně se zúčastňuje většina 

zapsaných hráčů. Za to účast na středečních trénincích ve venkovních 

prostorách jílovského hřiště se zúčastňuje jen malá část týmu, protože 

rodiče nechtějí riskovat zdraví svých dětí z důvodů trvajícího špatného 

počasí a zimě. 

Od cca. půlky března máme v plánu začít s tréninky třikrát týdně. 

 Dne 23.března 2013 se uskuteční první fotbalové utkání na 

Zličíně, tak doufáme, že nám budete držet palce. 

 

Michal Strnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První jarní vlaštovka -vezeme bod z Příbrami 
 Naším druhým soupeřem byl jeden z historicky nejstarších 

fotbalových klubů v zemi Spartak Příbram. Krásný areál se dvěma 

travnatými hřišti a umělou trávou, stejně tak jako zázemí na téměř ligové 

úrovni, na lavičce pak bývalý ligový trenér Jindřich Dejmal. Tohle všechno 

nás naopak muselo zdravě nabudit, stejně tak jako první výsledek soupeře, 

kdy v tomto areálu prohrál 1:3 s Tatranem Rakovník. Největším motivem 

je však naše postavení v tabulce a skutečnost, že bez bodů se nahoru 

nedostaneme. 

 Změnili jsme nejen rozestavení, ale i sestavu, která vypadala takto: 

v brance Pokorný, obranná čtyřka S. Nevrlý, D. Vostárek, Javůrek, Kos, 

pětičlenná záloha M. Machýček, Buchar, Čmelík, Řípa, Mráz a v útoku 

Chalupa. Je třeba říci, že od začátku jsem hráli velmi zodpovědně a 

bojovně, a na jasné gólové situace jsme vyhráli dva ku jedné. Nicméně 

Zdeněk Chalupa ani jednu neproměnil, soupeř také ne, a poločas skončil 

0:0. 

 Druhý poločas musel být pro přítomné diváky velmi zajímavý. 

Domácí byli nebezpeční ze standardních situací a střel zdálky, my jsme 

naopak hrozili rychlými brejky a tutovkami Matěje, který v 50 minutě 

vystřídal Zdeňka. Bohužel ani jeden z našich útočníků neměl svůj střelecký 

den a branku jsme nedali. Ovšem ani soupeř na naší obrannou činnost  

nevyzrál, a i proto zápas skončil 0:0. Do hry se ještě zapojili Lukáš Novák 

a Pavel Hanuš, takže se celkově vystřídalo všech 8 našich dorostenců. 

Máme skutečně velmi mladý tým, který doplňují tři zkušení třicátníci, 

ale za výkon v Příbrami je třeba kluky pochválit, byť jsme tentokrát měli 

na vítězství. Domácí diváci to sportovně přiznali a divili se, že jsme 

v tabulce poslední. Nejlepším hráčem našeho mužstva byl brankář David 



Pokorný. Věřme, že nejen jeho výkon, ale výkon všech hráčů bude 

v dnešním utkání s vedoucím týmem soutěže Sokolem Ovčáry takový, aby 

přinesl první jarní výhru. 

 

 

 

 

 
 

 

Další kladný bod z Čáslavi 
 Třetí „jarní“ kolo bylo s ohledem na počasí odloženo, a tak jsme 

poslední březnovou neděli cestovali na hřiště Zenitu Čáslav. Zima nás letos 

nechce opustit a tak se opět hrálo na umělce. Domácí Áčko je účastníkem 

druhé ligy, a protože hrálo již v sobotu, dalo se očekávat, že někteří borci 

 z kádru nastoupí i proti nám. Tři hráči z Řecka a vykartovaný stoper 

včetně dalších domácích hráčů byli těžkým oříškem. Ale pojďme postupně. 

 Naše sestava vypadala  následovně: v brance Pokorný, obrana 

Sváťa Nevrlý, David Vostárek, Javůrek a Kos, v záloze na stranách bratři 

Machýčkové, ve středu trojka Buchar, Novák a Čmelík a na hrotu  

Štědronský. Od počátku bylo zřejmé, že soupeř disponuje vysokou kvalitou, 

prezentovanou především kombinačními schopnostmi a důrazem. Dva 

technické kousky našich nejmladších hráčů Martina Machýčka 

a Lukáše Nováka byli víceméně jediným pozitivem prvního poločasu.  

Hrubou chybu v rozehrávce domácí bez milosti potrestali, když už předtím 

se musel dvakrát předvést David v bráně, aby skóre nebylo ještě horší. 

Co s tím, mohla být řečnická otázka po poločasovém hvizdu hlavního 

rozhodčího. 

 V kabině jsme si důrazně „popovídali“ především o přístupu 

některých jedinců a jejich smyslu pro zodpovědnost. Druhá půle opět 

přinesla sníh, ale především po střídáních i lepší, mnohem agresivnější 

způsob hry. Do hry šli postupně Chalupa, Hanuš a Malta, a Sváťu jsme  

vysunuli do útoku. Dvě šance měl Matěj, ale zatím mu na jaře není přáno, 

a tak po centru Buchiho krásně vyrovnal hlavou právě Sváťa. Závěr byl 

hektický, opět nás podržel v bráně David, a tak jsme bod uhájili. Výkon 

v druhém poločase ocenil i trenér domácích, ale jakou bude mít bod 

skutečnou cenu uvidíme až po skončení soutěže. Věřme, že se tři bodů 

dočkáme v dnešním utkání se Sokolem Klecany. 

 
 

Petr Doležal 

 

 

 

 
Druhý mistrák s Řeporyjemi 
 Druhý mistrovský zápas,druhá porážka 4:1, ale naprosto jiný výkon, 

za který se chlapci opravdu nemusí stydět. 

Proti soupeři, kterému většina našich borečků, kromě Šimona, sahala 

maximálně po prsa , jsme odehráli velmi dobrý zápas ve kterém jsme byli 

po většinu zápasu jasně lepší, ale bohužel vinou neproměňování 100% 

šancí, jsme z něj bodově opět vyšli naprázdno. 

 Kluci na soupeře vlétli jako velká voda, většinou drželi balon i přes 

velmi hrbolatý terén velmi dobře kombinovali a byli u každého míče dříve, 

než těžkopádně hrající soupeř. 

 Kluci z Řeporyjí spoléhali na dlouhé míče za obranu, ale kluci si 

tyto situace většinou dobře pohlídali a agresivním presinkem nutili soupeře 

k chybám. Výborných prvních dvacet minut korunoval nádherným sólem 

"ala Messi", kdy se s balonem u nohy promotal z levé strany mezi třemi 

obránci soupeře, Mára Štrach a z úhlu prostřelil domácího brankáře 0:1. 

Bohužel byla to naše jediná gólová radost v zápase. Soupeř po chvilce po 

naší chybě vyrovnal na 1:1 a těsně před koncem z přísně nařízené penalty 

zvýšil na 2:1. Pokud jsme v první půli byli lepší, tak ve druhé jsme herně 

soupeře přejeli jako Šinkanzen vyřazené nádraží. Ale ta koncovka!!  

 Zamíchali jsme sestavou, do útoku vysunuli Popiho a Šimona 

a útok za útokem se valil na domácího brankáře. Začali se rodit šance, 

ale ani ty nejvyloženější nedokázal žádný náš střelec proměnit. Domácí 

brankář čaroval jako Martin Vaniak proti Ajaxu Amsterodam a v 

obrovských šancích si na něm vylámali zuby i v těch nejvyloženějších 

šancích postupně a opakovaně Popi, Kryštof i Šimon. Když už se zdálo, 

že je jen otázkou času, kdy se nám podaří vyrovnat, za úřadoval domácí 

pomezní rozhodčí, kdy zastavil Popiho, který běžel sám na brankáře a 



vymyslel si naprosto nesmyslný ofsajd. A z protiútoku se prosadil soupeř 

z ojedinělé pěkné kombinační akce a zápas rozhodli na 3-1. V závěru ještě 

domácí potrestali naší chybu a dali branku na 4-1. 

 Může nás hřát alespoň fakt, že po zápase při gratulování soupeři, 

domácí trenér uznal,že jsme byli lepší a kluky pochválil za předvedený 

výkon. 

 
Jiří Kratochvíl 

 

Prohra s Čechií Smíchov 

 Na první mistrovský zápas jsme byli velmi natěšeni a po velmi 

kvalitní a tvrdé zimní přípravě, jsme věřili, že soupeři vrátíme podzimní 

porážku a do jarní sezony vstoupíme vítězně. O to větší panovalo po zápase 

zklamání.  

 Do zápasu kluci vstoupili sebevědomě, ale toto sebevědomí dostalo 

trhlinu hned v první minutě zápasu, kdy po chybné rozehrávce šel soupeř 

do rychlého protiútoku do otevřené obrany a vyřešil to na jedničku 0:1. 

My jsme poté převzali otěže hry, měli jsme míč na svých kopačkách, 

poměrně dobře kombinovali, ale prosadit jsme se přes pozornou hostující 

obranu nedokázali. Hosté hráli jednoduše, na brejky, buď na šikovné 

útočníky míč nakopli, nebo využili naší špatné rozehrávky a z těchto kontrů 

byli velmi nebezpeční. Po jednom z nich soupeř zvýšil vedení na 0:2. 

Za chvíli naší jiskřičku naděje vykřesal Šimon pa nahrávce Dana a z úhlu 

snížil na 1:2, když brankář soupeře si vybral jedinou slabší chvilku 

v zápase. Bohužel slabší chvilku si chvíli před koncem zápasu vybral 

i náš brankář Pavel a bylo to 1:3. 

 Za tohoto stavu jsme šli do kabin, kde jsme kluky nabádali k tomu, 

že určitě zápas otočí, že se nic neděje. Trochu jsme přeskupili formace 

a ve druhém poločase na soupeře vlétli a přibili ho před jeho vlastní 

šestnáctku a cca 25 minut ho mačkali jako přezrálý citron. Soupeř bránil 

dobře, ale z drtivého tlaku se začali rodit i gólové šance, které však žádný 

z borců nedokázal proměnit a tak přišel zákonitě trest na druhé straně. 

Po ojedinělém protiútoku si soupeř všiml našeho špatně postaveného 

brankáře a pohodlnou šmudlou do prázdné branky utkání rozhodl 1:4. 

Byl to divný zápas, většinu hrací doby jsme ho herně zvládali a soupeře 

kombinačně přehrávali, ale Čechie prostě trestala chyby a dávala góly, 

takže zaslouženě vyhrála.  

 Dnes se ukázalo, že pouze s průměrnými až podprůměrnými 

výkony hráčů jako je Šimon, Popi či Kryštof se vyhrávat nedá, pokud tito 

borci výrazně nezlepší kolektivní pojetí naší hry, nezlepší pohyb bez balonu 

a celkový drajf, tak to budeme mít velmi těžké. Naopak výkony kluků jako 

je Emil, Filip či Pája Novák a Dan, byli velmi dobré. 

Jako pozitivní v tomto zápase vidím to, že Čechie nás na podzim porazila 

i herně přehrála, ale teď už nás pouze porazila, fotbalovější jsme byli určitě 

my. 

 

 

TJ Sokol Klecany 
 V roce 1921 vzniká v Klecanech Sportovní klub Vltavan, 

který se věnuje fotbalu. Do krajského přeboru postoupili 

v sezóně 2011/2012. 

 Aktuálně jsou na dvanáctém místě tabulky. V posledním 

zápase remizovali 1:1 s Ovčáry. 

 V podzimní části této sezóny jsme u nich prohráli 1:0 po 

špatném výkonu a dnes to bude třeba napravit 

 



Zimní příprava B mužstva 
 Naše Béčko se v zimě připravovalo na domácím hřišti, 

kde absolvovalo zimní turnaj O pohár starostky města Jílového.  Turnaje 

se zúčastnilo šest mužstev a Jílové po třech vítězstvích, jedné remíze 

a jedné porážce turnaj vyhrálo. Před zahájením sezony ještě Béčko sehrálo 

dvě přátelská utkání, se Šeberovem, se kterým si poradilo 6:0 a Kostelcem 

u křížku, který v zápase bohatém na branky porazilo 7:6. Takže věříme, 

že do jarní části sezony vstoupíme úspěšně. 

 

První jarní zápas 
 V prvním zápase jarní sezony jsme přivítali tým Čisovic a díky 

nepříznivému počasí se zápas odehrál na umělé trávě. Začátek utkání byl 

z obou stran opatrný, ale s přibývajícím časem jsme si začali vytvářet 

územní převahu, bohužel jsme se nemohli střelecky prosadit. Až ve třicáté 

minutě si po dravém úniku Zdenka Chalupy hostující obránce srazil míč 

do vlastní brány. Navýšit náskok jsme mohli po střelách Franty Nevrlého 

a Václava Řípy, ale obě skončily těsně vedle. Hosté si během první půle 

žádnou vyloženou šanci nevytvořili. 

 Do druhého poločasu jsme vstoupili s odhodláním co nejrychleji 

vstřelit branku a utkání rozhodnout. Hosté však do druhé půle vstoupili 

důrazněji a prvních dvacet minut se téměř odehrálo na naší polovině. 

Odolávali jsme do šedesáté minuty, kdy se hostům krásnou střelou 

do šibenice podařilo vyrovnat. Po pěti minutách bylo ještě hůř, to když 

se mužstvo Čisovic po rychlé akci a pohotové střele dokonce ujalo vedení. 

Až tato branka nás probrala a začali jsme se tlačit před branku soupeře. 

Po několika slibných šancích se po dlouhém autu prosadil hlavou Mošnička. 

Poté se hra přelévala na obě strany a obě mužstva chtěla strhnout vítězství 

na svou stranu. V závěru jsme k vítězné brance byli blíže, ale šance Řípy, 

Chalupy a Malknechta zůstaly nevyužité. S vybojovaným bodem jsme 

nakonec byli spokojeni a vzhledem k dalším výsledkům jsme si upevnili 

šesté místo v tabulce. 

 

 

 

 Na jarní část mistrovské soutěže jsme se začali připravovat již 

od 15.ledna třikrát týdně na domácí UMT za jakéhokoli počasí. Každý 

víkend jsme v rámci Jílovské zimní ligy odehráli zápas. Kluci se 

připravovali velice tvrdě a poctivě, takže věříme, že herní projev mužstva 

a s tím související výsledky budou na jaře lepší než na podzim a kluci 

se opět ve svých fotbalových dovednostech posunou výše. 

 I když výsledky v této věkové kategorii pro nás zcela vedlejší, 

v zimní lize kluci obsadili třetí místo a vybojovali bronzové medaile. 

Zápasy byli velmi dobré, proti většinou starším chlapcům. Někdy to šlo 

lépe, někdy hůře, ale celkově kluci byli všem důstojnými soupeři. 

 V rámci zimní přípravy jsme na turnaji, který pořádala Povltavská 

fotbalová akademie odehráli i zápas proti ligovým žákům Ústí nad Labem, 

kteří na jaře v kategorii ročníku 2000 slavili mistrovský titul v nejvyšší 

žákovské soutěži. Ve skvělém zápase jsme dlouho vedli, nakonec soupeř 

zápas otočil, ale i přes porážku 1:3 si kluci dokázali, že jsou schopni 

odehrát vyrovnané zápasy i proti absolutní České špičce. Odměnou bylo 

pro kluky i vítězství v zimní Jílovské lize proti skvělým žákům Povltavské 

fotbalové akademii, které jsme dokázali přehrát a porazit 4:1. 

 O velikonocích jedeme také na třídenní fotbalový turnaj do města 

Dechy na severu Francie, kam jsme byli pozváni, takže si kluci vyzkouší 

i konfrontaci s mezinárodním fotbalem. Bude to pro ně určitě velký zážitek 

a věříme, že na turnaji ostudu neuděláme. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

FK Fercom Týnec nad Sázavou 

 Fotbalový klub byl založen v 

roce 1932 jako Sportovní klub sléváren. 

Největším úspěchem tohoto klubu je 

hra      v divizi v letech 1971-1985. 

 

 

 

Výhra s Dobrovízem 
 Ve druhém jarním zápase jsme zavítali na hřiště Sokolu Dobrovíz, 

které se poprvé v tomto roce odehrálo na přírodní trávě. Oběma mužstvům 

trvalo, než si na tyto podmínky zvykla. Naštěstí se náš tým rozkoukal dřív 

a ve dvacáté druhé minutě se po závaru v domácím vápně prosadil Sehnal. 

I nadále se ve hře vyskytovalo mnoho nepřesností na obou stranách. 

Ve třicáté páté minutě se po trestném kopu Franty, který brankář vyrazil, 

nejrychleji na malém vápně zorientoval Kuba a prostřelil domácího 

brankáře. Těsně před poločasem mohl opět Kuba náš náskok ještě zvýšit, 

ale jeho hlavičku po naší krásné akci brankář na čáře bravurně zlikvidoval. 

 Domácí do druhého poločasu vlétli s odhodláním hru vyrovnat 

a vytvořili si územní převahu. V padesáté minutě nebezpečnou střelu zpoza 

vápna zlikvidoval Míla v bráně a další akce končili na naší pozorné obraně. 

Z tlaku jsme se vymanili po dvaceti minutách druhé půle, to když Jarda 

Topol zahrával trestný kop z pětadvaceti metrů a krásnou střelou trefil 

břevno domácí brány a zároveň shodil brankáři čepici. Domácí útočníci 

byli v koncovce bezradní a tak zakončení musel vzít na svá bedra jinak 

výborně hrající Petr Mošnička a krásnou hlavičkou na vzdálenější tyč nedal 

Mílovi šanci. Posledních dvacet minut nás domácí přitlačili na naši půlku 

a za podpory silného větru dobývali naši bránu, avšak díky srdnatému 

výkonu našeho mužstva, které nemohlo ani jednou střídat, se nám podařilo 

hubený náskok udržet 

 Závěrem bych chtěl poděkovat všem jedenácti statečným hráčům 
a dvěma členům realizačního týmu (Voďour a Danda) za skvělý výkon 

a za zisk tří bodů. 

 

Miloš Krch 

 

 

 

 

 

 

FK Rudná 
 Fotbalový klub rudná vznikl v roce 1928 

a letos slaví 85. let od založení. Mezi jeho největší úspěchy se 

řadí postup do krajského přeboru v roce 1953 a poté do divize. 

 

 

 

 
 

 

Výhra s Loděnicí 

 V prvním jarním kole přijel soupeř s hodně mladým mužstvem, 

který je na 13 místě. My naopak mohli využít služeb všech hráčů. Vstup do 

zápasu se vydařil, v 7 minutě po pěkné kombinaci se Matěj Štědronský řítil 

na bránu a jen za cenu faulu neskóroval. Kopala se desítka, kterou proměnil. 



Do poločasu se trefil ještě jednou a třetí branku přidal Dominik Buchar. 

Poločas 3:0. 

 V druhé půli jsme přidali ještě čtyři branky o které se postarali 

Pavel Hanuš 2x, David Vostárek a Zdeněk Chalupa. V závěru utkání hosté 

snížili na konečných 7:2. Pochvalu zaslouží všichni hráči. 

 

Remíza v Podlesí 

 Naši hráči podcenili soupeře, který se lehce dostal do vedení 2:0.   

V druhém poločase se hra zlepšila a brankami Štědronského, Rosena a 

Chalupi jsme otočili výsledek. Bohužel vylepšená hra trvala pouhých 

20minut. V závěru jsme ještě domácím darovali vyrovnávací gól, na 

konečných 3:3. Dále bez komentáře. 

 

Jiří Strnad 

 

 

 


