
 
 

 

 

Děkujeme všem sponzorům!! 

 

Jílovský fotbalový zpravodaj 

3/2012 
 

Soupeř A Týmu FK Bohemia Poděbrady! 

 

 
Sponzor dnešního zápasu je Vinařství Hort! 



 

 

 
Další vydání je tu! 

 Ano, už je to tak, jsou to další dva týdny co uplynuli od druhého 

vydání. Jsme v polovině podzimní části sezóny a čeká nás ještě spousta 

zápasů, teď si pojďme rozebrat ty minulé. 

 V sobotu 29.9 od 10:15 sehraje jílovský dorost zápas proti hráčům 

z FK Králův Dvůr. Ten samý den odpoledne od 16:30 nastoupí na domácím 

hřišti jílovský A tým proti FK Bohemia Peděbrady. V neděli od 16:30 

odehraje svůj 5 zápas B tým na stadionu AFK Horoměřice. 

 

FK Bohemia Poděbrady 
 Klub byl založen v roce 1920 jako SK 

Sparta Poděbrady. Od té doby několikrát změnil 

název, jako např. Inwald Poděbrady nebo Sklárny 

Bohemia Poděbrady. Největším úspěchem je 

postup do divize v letech 1946-48. 
 Mají za sebou jednu výhru nad Čáslaví a 6 proher s D.Lhotou, 

Dobřichovicemi, N.Vsí, Rakovníkem, Příbramí a Berounem. 

Sponzoři FC Jílové 
 Briggs LTD 

 Hotel Javorník – JUDr. Stárek 

 PAMAR.CZ 

 Restaurace Florian 

 Restaurace Kamenný stůl, Praha 1 

 Václav Navrátil – autodoprava 

 Pivnice hřiště 

 Dan Hyťha – zemní práce 

 ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prohra 6:3 s týmem Čechie Smíchov! 
 Třetí kolo a třetí porážka po úplně stejném průběhu jako dvě 

předchozí, jen s tím rozdílem, že jsme tentokrát nehráli o tolik starším 

klukům. Měli sice v kádru asi 7 kluků ročníku 1999, ale 1998 ani jednu. 

Bohužel stejně jako my, protože naše jediná 1998 Šimon Pluhař válel 

ve stejný čas za dorost a skvěle, nahrál na dvě branky! 

 Navíc byl tento soupeř zatím ze všech nejfotbalovější a i když 

se nám první půlka fotbalově, zejména ve své druhé polovině, velmi 

povedla, zápas to byl vyrovnaný. 

 Ze začátku měli více míč na kopačkách domácí, naše obrana však 

pracovala pozorně a brankář Syrový spolehlivě hasil veškeré náznaky šancí 

domácích. 

 A tak jsme se čím dál více osmělovali a také udeřili po krásné 



kombinaci, kdy si Popi došel pro míč, stáhl sebou obránce, do otevřeného 

prostoru si zasprintoval Kryštof, přes Bodla se k němu míč krásně dostal 

za obránce a pod padajícím brankářem Fík nekompromisně skóroval 0:1. 

 Po chvilce opět Kryštof dostal na vápně balón od Popiho z pravé 

strany, z první trefil jen tyčku, ale jako hladový vlk se vrhl znovu 

do dorážky a bombou pod břevno zvýšil na 0:2 pro nás. 

 Když se za chvilku prosadil po nádherné Marouškově kolmici také 

Popi a zvýšil na 0:3, nevypadalo to s domácími vůbec dobře. Navíc našim 

klukům narostla křídla a další tři obrovské příležitosti Popi bohužel 

neproměnil. Škoda, protože jsme tím zřejmě urazili fotbalového boha, 

domácí do půle ještě krásnou ranou do šibenice snížili na 1:3 a do druhé 

půle nastoupilo hrát fotbal jen jedno mužstvo, bohužel pro nás to byli 

domácí. 

 O druhé půli z našeho pohledu vlastně nemám co napsat, domácí 

byli po všech stránkách lepší, my byli u všeho pozdě, prohrávali jsme 

souboje a jedním slovem to prostě od nás byla naprostá hrůza. 

 Druhé půlky bohužel nestíháme fyzicky ani herně, je na nás 

trenérech se nad tím zásadně zamyslet a něco s tím udělat, změny jsou 

nutné a v rámci našich možností se s tím rozhodně pokusíme něco udělat. 

Na naší hře se rozhodně dá stavět, ale fotbal se zkrátka hraje na dvě půlky 

a ne jen na jednu. 

Jiří Kratochvíl 

 

První remíza! 
 V sobotu 15. září jsme na domácím hřišti přivítali klub s výraznou  

fotbalovou  historií, Český Lev-Union Beroun. V tento den se konali 

ve městě i oslavy dne Evropského kulturního dědictví a snad i proto nás 

nepřišlo povzbudit více diváků. Je to škoda, protože mohli sledovat 

zajímavé utkání, které asi po zásluze skončilo nerozhodným výsledkem 3:3. 

Ale pojďme postupně. 

 Začali jsme velmi aktivně a již zhruba v desáté minutě po pěkné 

kombinaci Topol, Mráz, Sváťa Nevrlý vstřelili první branku, jejímž 

autorem byl posledně jmenovaný. Tím však bohužel výčet pozitiv hry 

našeho mužstva pro první poločas téměř skončil. Je třeba si přiznat, že 

soupeř v sestavě s bývalým reprezentantem mládežnických kategorií 

Jakubem Burešem převzal iniciativu a začal nás kombinační hrou přehrávat. 

Z této převahy se mu podařilo vsítit i vyrovnávající branku, takže jsme šli 

do kabin za vyrovnaného stavu 1:1. 

 Poločasová domluva příliš nezabrala a tak jsme zhruba v padesáté 

minutě přistoupili k dvojímu střídání, kdy za Láďu Mullera a Honzu 

Popelku šli do hry dorostenci Vašek Řípa a Matěj Štědronský. Obraz hry 

se výrazně změnil, zlepšil se pohyb i agresivita a Franta Nevrlý po návratu 

do „áčka“ asi po třech letech vstřelil dvě krásné branky. Zápas jsme měli 

jasně pod kontrolou a mohli jsme přidat i další góly, což se ovšem nestalo. 

Naopak v 80 minutě udělal hrubou chybu a z ní vyplývající penaltu David  

Vostárek a soupeř nabídnutou šancí nepohrdl. V tu chvíli se už de facto 

rozhodnuté utkání proměnilo opětovně v lítý boj, no a po další chybě 

a přímém volném kopu soupeř vyrovnal. Je to škoda, ale na druhou stranu 

další škola především pro mladé hráče v tom smyslu, že zápas vždy končí 

až s posledním hvizdem rozhodčího.   

 

 

 

  

 

A opět prohra! 

 Utkání s Polabanem Nymburk jsme hráli v neděli 23.září. Na nově 

vybudovaném hřišti u řeky byl náš vstup do utkání doslova tragický. 
Byť měl soupeř v sestavě dva bývalé reprezentanty, vicemistra Evropy 

Michala Horňáka a dalšího bývalého sparťana Luďka Straceného, 

především náš ustrašený a nekoncentrovaný výkon v prvních dvaceti 

minutách rezultoval dílčí výsledek 2:0. Reakcí na tento vývoj byl příchod  

Štědronského na hřiště už v průběhu prvního poločasu a výsledkem pak 

zlepšená hra a gól na 2:1. Matějův šestý gól v řadě nás však zase ukolébal, 

přišla další chyba a nekoncentrovanost při rohovém kopu soupeře, z čehož 

rezultoval poločasový výsledek 3:1 v náš neprospěch. 

 Bouřka v kabině a další střídání přineslo snížení už v první minutě 

druhého poločasu, kdy opět po brejku Matěje šel Vašek Řípa důrazně 

do souboje s brankářem a snížil. V tu chvíli se začalo jasně ukazovat, že 

hrajeme se soupeřem, kterého můžeme klidně i porazit. Ovšem naše snaha  

začala být v tu chvíli korigována velmi kontroverzními výroky hlavního 



rozhodčího. Dvacet minut před koncem dokonce vyloučil Vaška Řípu. 

I v deseti jsme se snažili a vytvořili si dvě šance na vyrovnání, bohužel 

s bezgólovým efektem. 

 Pokud lze celkově toto utkání zhodnotit, za porážku si můžeme 

především sami. Jinak to, že jsme zatím na hřišti soupeřů čtyřikrát prohráli 

a to vždy o gól (dvakrát 0:1 a dvakrát 2:3) vypovídá o tom, že nejsme 

výrazně horší než soupeř, ale něco málo vždy chybí k úspěchu, alespoň 

v podobě remízy. To něco málo je z mého pohledu především v otázce 

přípravy!!! na utkání, a dále koncentrovanosti a discipliny!!!  při utkání. 

Pokud si to hráči uvědomí, pak můžeme porazit i v přeboru každého. 

Pokud ne, budeme dál prohrávat. 

Petr Doležal   

 

 

 

 

 

 

 

Výborný zápas se špatným koncem ! 
 Další, tentokrát vložené, mistrovské kolo a další skvělý zápas. 

V anglickém počasí se tentokrát hrál fotbal jako v anglické lize. Tvrdé, ale 

fér vedené souboje při kterých létaly od kopaček jiskry, fotbal v úžasném 

tempu, kdy každý z našich borců proti opět mnohem starším hráčům 

soupeře hrál na hranici sebeobětování a nutno říct, že zejména naši kluci 

udělali ze zápasu tak skvělou podívanou. 

 Začátek jsme sice trochu prospali, kdy hned z prvního útoku se 

soupeř ujal vedení na 0:1. A když po chvíli hosté zvýšili po rohu a našem 

nedůrazu ve vlastním vápně na 0:2 nevypadalo to s námi vůbec dobře. 

Šimon se uvolnil ve středu pole a nádhernou kolmou přihrávkou poslal do 

brejku Popiho, který s trochou štěstí snížil na 1:2. 

 V tuto chvíli se na hřišti začali dít věci. Naši kluci poznali, že 

soupeř není neporazitelný, skvělým pohybem, obrovským důrazem a 

krátkými přihrávkami na jeden dva doteky jsme soupeři téměř nepůjčili 

míč a po chvíli opět Kryštof vyzval Popiho jejich klasickou spoluprácí do 

brejku, Popi nechrtil a balón ještě před prázdnou bránu předložil jak na 

zlatém podnose Šimonovi, který do prázdné brány nezaváhal a vyrovnal na 

2:2. Naši dvacetiminutovku snů završil opět Šimon, který zakroutil za 

zadní tyč přímý kop po faulu na Popiho a otočil skóre na 3:2 pro nás. 

Nadějný výsledek jsme ale bohužel neudrželi, když těsně před koncem půle 

soupeř také z přímáku vyrovnal na 3:3. 

 Bohužel se nám opět nepodařilo příznivě se vyvíjející utkání 

dotáhnout do vítězného konce, ale herní projev musel pohladit po duši 

každého fotbalového fajnšmekra. Trenéři soupeře po závěrečném hvizdu 

rozhodčího uznale ocenili výkon našich borečků a pro nás trenéry byl náš 

výkon opět potvrzením toho, že jdeme s klukama správným směrem. Je 

totiž úplně jedno, že nás soupeři svými silovými přednostmi nakonec 

porazí, když ze hřiště odcházíme s pocitem vítězů nakonec my. 

 

 

FK Králův Dvůr 
 Jinak pžezdívaní Cábelíci. V roce 

1912 se začíná hrát první kopaná a v roce 

1914  se zakládá první fotbalový klub. 

1965 se klub dostává do dovize a 1980 

hraje 2. nejvyšší fotbalovou ligu. 

 Dorost má za sebou 1 výhru nad Dalekými Dušníky, 

1 remízu s Březnicí a tři prohry s Žebrákem, 

Dobříší a Petrovicemi. 

 
 

 

 

 



 

Remíza 2:2 s Měchenicemi! 
 Začátek tohoto utkání se nám vydařil, když v páté minutě po chybě 

domácích otevřel skóre Kuba Kahoun. Bohužel hned z protiútoku se po 

rohu prosadili i domácí, a tak v šesté minutě svítil na tabuli stav 1:1. 

V dalším průběhu prvního poločasu se však spíše bojovalo, než hrál 

kvalitní fotbal. Díky nepřesnostem na obou stranách si žádné mužstvo 

nevytvořilo gólovou šanci. 

 Ve druhém poločase se hra mírně zlepšila a domácí začínali mít 

mírně na vrch. Výsledkem jejich snažení bylo nastřelené břevno naší brány. 

Po té však nečekaně udeřilo na druhé straně. Na dlouhý balón si naběhl 

Zdeněk Chalupa, obešel obránce a sám se před brankářem nemýlil. Po 

chvíli jsme mohli zápas rozhodnout, když Kuba Kahoun běžel sám na 

brankáře, ale ten jeho střelu vyrazil. A tak přišel zákonitý trest, když 

domácí z trestného kopu z hranice šestnáctky vyrovnali. Přesto jsme mohli 

zápas zvrátit na naši stranu, ale Kuba Zeman ve své šanci nastřelil pouze 

tyč a v poslední minutě jeho hlavičku zlikvidoval výborný brankář 

domácích. 

  

 

 

Prohra 2:3 v Hostivicích! 
 Ve druhém domácím zápase jsme chtěli potvrdit body přivezené 

z venkovních hřišť a udržet se na špici tabulky. Po počátečním oťukávání 

se z ničeho nic dostal do stoprocentní šance Kuba Zeman, ale brankář jeho 

sólový únik zneškodnil. Naši hru však kazilo mnoho nepřesných centrů a 

přihrávek. Po jedné z nich se hostující hráč dostal k balonu před naší 

šestnáctkou a bodlem otevřel skóre. V závěru poločasu mohl srovnat 

Kahoun, ale na centr od Kuby Zemana nedosáhl. → 

  

 Do druhého poločasu jsme vstoupili s odhodláním srovnat skóre. To 

mohl hned na začátku zařídit Kahoun, ale hostující gólman se opět 

vyznamenal. Vyrovnání jsme se nakonec dočkali v šedesáté minutě, když si 

hosté srazili prudký centr Marka Cimpla do brány. Z vedení jsme se však 

neradovali dlouho. Za pět minut hosté rozehrávali rohový kop a po 

následném závaru se opět dostali do vedení. Na tento gól jsme ještě 

dokázali odpovědět, když se v nepřehledné situaci nejlépe zorientoval 

Kahoun a z malého vápna vyrovnal. Bohužel jsme nerozhodný stav 

nedokázali udržet a osm minut před koncem se opět po rohu prosadili hosté. 

Na tento gól jsme již nenašli odpověď. 

Miloš Krch 

 

 

 

 

 

 

 

Dorost spustil kanonádu! Porazil Lety 12:2!! 
 Začátek utkání nám opět nevyšel. Soupeř po rychlé akci a tvrdé 

střele pod břevno šel do vedení. Naše hra nebyla dobrá. Špatně jsme 

kombinovali a málo běhali, i přesto se nám povedly dva rychlé protiútoky, 

které proměnil Chalupa. Poločas skončil 2 : 1. 

 Druhá půle už byla v naší režii, zvláště se dařilo Chalupovi, který 

přidal dalších 6 branek. Je třeba napsat, že soupeř vystřídal svého 

nejlepšího hráče a vyklidil střed pole. Další branky přidali Štědronský a 

Řípa, každý po dvou gólech.  

 

 
Dorost v Milíně opět naděloval! Domácí porazil 1:9!! 
 Do Milina jsme odjížděli v dosti slepené sestavě .Někteří hráči 

plnili svoje studentské povinnosti, další nemohli ze zdravotních důvodů 
a další jen tak nepřišli. O to více nás těší výsledek a předvedená hra. 

 Výsledek se nerodil lehce. Domácí hráči byli důrazní a v každém 

souboji dávali najevo svoje fyzické přednosti. To také bylo vše v čem 

vynikali. Naše hra byla založena na velice dobré obraně. Soupeře jsme do 

žádné vyložené šance nepustili, gól padl po vymyšlené penaltě, bez 

komentáře. O pět se dařilo Zdeňkovi Chalupovi, který dal 6 gólů, další góly 

přidali Slepička 2 a Řípa 1. 

 
Jiří Strnad 


