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Jílovský fotbalový zpravodaj 
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Soupeř A týmu SK Polaban Nymburk. 

 
 

Sponzor dnešního utkání je . 

 

  



 

 
SK Polaban Nymburk 

 O fotbale v Nymburce jsou zmínky 

už v roce 1900, ale až v roce 1909 začal 

hrát mistrovské soutěže. Patří přibližně 

mezi dvacet nejstarších klubů v Čechách. V 

roce 1941 hrál Polaban Nymburk v I. lize. 

Krajský přebor hrál od roku 2003 do roku 

2010. Po ročním působení v 1. A třídě v 

sezóně 2010/2011 se Polaban vrátil v roce 2011 do krajského 

přeboru.   

 V podzimní části sezóny jsme u nich prohráli 3:2. 

Poslední zápas remizovali 1:1 s týmem z Klecan. 
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Prohra s Radotínem 

 V dalším mistrovském zápase jsme doma na Újezdu přivítali SK 

Radotín, který jsme na podzim u nich dokázali porazit 2:1. 

Tentokrát to tak slavně nedopadlo a připsali jsme si další porážku. Nutno 

však říct, že opět po velmi dobrém výkonu, zejména v útočné fázi, kdy nás 

jen neproměňování obrovských brankových příležitostí připravilo o body. 

A bohužel i individuální chyby v obranné fázi. 

 Soupeř totiž hrál velice jednoduše, stylem nakopneme to dopředu, 

ono tam něco spadne. A spadlo to tam hned ve třetí minutě, nejprve jsme 

my neproměnili po hezké kombinaci velkou šanci a soupeř z dlouhého 

výkopu trestal 0:1. Za chvíli to už bylo 0:2, když hosté opět potrestali 

chybu obrany. 

 Kluci ale nadále hráli velmi dobře, po jedné akci Kryštof z pravé 

strany přenesl míč nalevo na Václava, který si naběhl před hostujícího 

obránce a poradil si i s gólmanem a bylo to 1:2. 

Po chvilce šla kombinační akce tentokrát z levé strany, Vašek pro změnu 



posunul míč pod sebe na Kryštofa, který z hranice šestnáctky trefil pod 

břevno a vyrovnal na 2:2. 

 Kluci dál hráli svou hru, dostávali se do obrovských šancí, ale 

hostující brankář chytal i nemožné a do půle již žádnou z našich velikých 

příležitostí nepustil, když si na něm postupně vylámal zuby Popi, Kryštof 

i Pája Novák. Naopak z jednoho dlouhého nákopu se hosté chvíli před půlí 

opět ujali vedení na 2:3. 

 Dle herního projevu jsme věřili, že to ve druhém poločase otočíme, 

ale bohužel den otevřených dveří pokračoval a místo gólů do hostující sítě 

jsme po chvíli opět pohrávali 2:4, když soupeř opět proměnil jeden z 

dlouhých nákopů, který propadl stoperskou dvojicí. 

 Kluci se snažili, po cca 15 minutách se nám podařilo dokonce snížit 

po druhém gólu Vaška, tentokrát po úniku a nahrávce Popiho, ale místo 

vyrovnání, které viselo doslova na vlásku hosté opět utekli a odskočili na 

3:5. 

 To byl definitivní hřebíček do naší rakve, kluci už v sobě sílu na 

zvrat nenašli. Přesto s výkonem, zejména útočné fáze můžeme být 

spokojeni, kluci předvedli pěkný fotbal, bohužel s nakopávanými balony 

od soupeře máme dlouhodobé problémy a pokusíme se na tom zapracovat. 

Jiří Kratochvíl 
Další remíza- tentokrát doma s Klecany 2:2 

 První zápas na domácí trávě jsme odehráli se soupeřem z  Klecan,  

tedy přesně s Tělovýchovnou jednotou Sokol Klecany. V podzimní části 

jsme u našeho hosta prohráli 0:1, a tak jsme mu porážku chtěli oplatit. 

Navíc jsme po zisku dvou kladných bodů z předchozích zápasů venku  

chtěli konečně zvítězit. 

 Tentokrát jsme nastoupili v sestavě: v brance Pokorný, obrana 

Sváťa Nevrlý, Vostárek, Javůrek, Kos, záloha Buchar, Řípa, Čmelík, Franta 

Nevrlý, Martin Machýček, a na hrotu Matěj, u něhož jsme věřili, 

že se konečně střelecky probudí. Hrací plocha byla dobře připravena a tak 

jsme se všichni na utkání těšili. Hra byla vcelku vyrovnaná, bez větších 

šancí na vstřelení branky, šlo spíše o boj ve středu hřiště, bez nebezpečných 

zakončení. 

 To však platilo jen do 25 minuty, kdy jsme právě ve středu naší 

obranné poloviny nebyli dostatečně důrazní a hráč soupeře měl příliš 

volnosti k tomu, aby za naše obranné středové hráče poslal nadýchaný 

oblouček. Jeho spoluhráč s přehledem nabídku využil a prohrávali jsme 0:1. 

Reakcí na tento nepříjemný stav byla změna rozestavení na 4 4 2 

a příchod Honzy Machýčka za bráchu Martina. Začali jsme být více aktivní 

dopředu, ale zkušený soupeř nás prakticky do žádné šance nepustil. 

 O poločase jsme se snažili vyříkat si věci především směrem 

k odpovídajícímu zaujetí pro hru u některých hráčů a snaze nepříznivý 

výsledek zvrátit. Na hřiště přišel Pavel Hanuš za Frantu, ale krátce po 

zahájení druhého poločasu jsme  inkasovali po hrubé chybě obrany znovu.    

Další  nepříjemná  sprcha. Teď už hráči museli opravdu zabrat. Po centru  

do pokutového území šel  Čmelík důrazně do brankáře, tomu míč vypadl 

a Honza Machy trefil pod břevno. Do konce utkání zbývala řádově 

půlhodinka a začali jsme tlačit. Do hry ještě naskočil Lukáš Novák a naše  

snaha přinesla ovoce 5 minut před koncem, kdy se po centru Buchyho  

konečně na jaře trefil i Matěj. V závěrečných minutách jsme měli jasnou 

převahu, řadu standardních situací, ale špatné herní řešení už žádný gól 

nepřineslo. S ohledem na vývoj utkání je třeba bod brát, ale úkol prvního 

jarního tříbodového zisku jsme bohužel nesplnili. 

 

 

Prohra 2:1 s Českým lvem Beroun – i takový zápas se dá prohrát 

 V pořadí šesté jarní kolo (fakticky však páté) nás „poslalo“ na hřiště 

klubu, jehož přesný název zní Český lev - Union Beroun. Tento klub hraje 

všechna svá soutěžní utkání na umělé trávě, ale ta je skoro dvakrát větší 

než ta naše. Navíc nás přivítalo větrné počasí a mužstvo, které stejně jako 

my na jaře ještě nevyhrálo. 

 Sestavu jsme ještě více omladili a pro tenhle zápas vypadala 

následovně: v brance Pokorný, obranná čtveřice ve složení Malknecht, 

Vostárek, Javůrek a Kos, v záloze čtveřice Sváťa Nevrlý, Buchar, Novák 

a Hanuš a v útoku dva rychlíci Honza Machy a Matěj. Nemocný byl Petr 

Čmelík a na lavičce rovněž po nemoci Vašek Řípa a Franta Nevrlý. Protože 

hrál zároveň i dorost v Letech, bohužel jsme víc hráčů nedali dohromady. 

 Po počátečním oťukávání, kdy i díky silnému větru musela hrát obě 

mužstva velmi opatrně, jsme přebrali iniciativu a po pěkné kombinaci 

Machy, Svá´ta a Matěje jsme se asi v patnácté  minutě ujali vedení 1:0. To 

byla pro nás velká vzpruha a pro zbytek poločasu jsme si vypracovali další 

čtyři jasné gólové situace. Ale bohužel, to co zahodil  především Machy 



znamenalo ve 44 minutě vedení pouze 1:0. A jak už to bývá, za 

neproměnění jasných tutovek přichází trest. V poslední minutě jsme díky 

čtyřem!!! chybám v řadě de facto věnovali soupeři vyrovnávající gól. 

V okamžiku našeho rozehrání fouknul sudí do píšťalky a byl poločas. 

 Druhou půli se i díky našemu „dárku“ domácí herně  zvedli, ale 

pořád se hrálo vcelku vyrovnané utkání. Vítr tentokrát pomáhal domácím 

a tak přebrali i otěže zápasu. Do hry se postupně dostali oba náhradníci,  

přesto nám začali trošku ubývat síly a především rychlí útočníci soupeře 

nám dělali velké potíže. Po pěkné kombinaci dali domácí  branku a my 

už jsme nedokázali gólově reagovat. Matěj sice ještě obešel stopera, ale 

brankář jeho úmysl vystihl. 

 Co k tomu dodat. Bylo to výborně rozehrané utkání s kvalitní 

kombinační hrou v prvním poločase, kterou jsme však nedokázali 

dostatečně efektivně využít. 

 Jaro fakticky teprve začalo, ale třetina jarní soutěže je už  za námi. 

Třikrát jsme remizovali a dvakrát prohráli o gól se skórem 6:8. Máme 

nejlepšího střelce soutěže, což je u  posledního mužstva soutěže příjemný 

paradox. Nejde o žádné herní ani výsledkové propadáky, ale abychom 

vyhráli, musíme odvést všichni ještě něco navíc. Především hráči na hřišti 

si musí uvědomit, že nic není zadarmo a fotbal a vítězství bolí. Pak ovšem  

přichází velká radost. Tak už si jí konečně pojďme zažít. 

 Petr Doležal 

 

 

 

Remíza s Týncem 

 V pohledném utkání, bohatém na branky, jsme remizovali 

4 : 4. Soupeř, který útočí na čelo tabulky, hrál důrazný a rychlý 

fotbal. Naši borci se snažili, bojovali a odměnou jim byla 

spravedlivá remíza. Branky: Pluhař, Rosen a Chalupa 2x. 

 

Prohra v Letech 

 K zápasu jsme odjeli v dosti kombinované i 

komplikované sestavě. Několik dorostenců odjelo do Berouna 

zachraňovat A tým a to se silně projevilo i na naší hře. S 

průměrným soupeřem jsme obdrželi ostudných 6 branek. 

Vzhledem k úzkému kádru A týmu, doplněného o naše 

dorostence, se lepších výsledků asi nedočkáme. 

Jiří Strnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligmet Milín 

 Milínský fotbalový klub byl založen 

roku 1919. V roce 1998 byl klub zapsán do 

České fotbalové ligy, kde hrál do roku 2003. 

V letech 2008/2009 postoupil do krajského 

přeboru. 

 V jarní části sezóny jsme Milín 

porazili 1:9. V posledním zápase Milín vyhrál na domácím hřišti 

3:0 s D.Dušníky. 

 

 

 

 

Sokol Hostivice 



 Klub byl založen roku 1930 v tamní hospodě. 1. A 

mužstvo bylo tehdy přihlášeno do mistrovství V.třídy. 

 V jarní části sezóny jsem na našem domácím hřišti s 

Hostivicemi prohráli 2:3. 

V posledním zápase remizovali v Rudné 1:1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhra 3:1 s Rudnou 

Sestava: Vavřina – Janošov, Mošnička, Malknecht, Bernard - 

Vostárek M., Topol, Krch, Berecký – Chalupa, Zeman Jakub 

Střídali: 46. Štědroňský Matěj za Vostárka, 63. Štědroňský 

Jaromír za Chalupu 

 Do druhého domácího zápasu jsme nevstoupili 

nejšťastněji, hned ve druhé minutě jsme po akci hostí prohrávali 

0:1. Prvních 20 minut byli hosté lepším týmem a vytvořili si 

územní převahu, na kterou jsme však dokázali reagovat a hru 

jsme vyrovnali. Ve třicáté druhé minutě se po dlouhém autovém 

vhazování prosadil Jarda Topol a srovnal skóre. Po zbytek 

poločasu byla hra vyrovnaná a žádné z mužstev si nevytvořilo 

gólovou šanci. 

 Do druhého poločasu jsme vstoupili o poznání lépe, ale 

dlouho jsme se nemohli gólově prosadit. Paradoxně nás probralo 

až nastřelené břevno naší branky po ojedinělé šanci hostů. 

Z protiútoku se po chybě hostující obrany prosadil chytrým 

lobem Kuba Zeman, i poté jsme si vytvořili několik šancí, ale 

využili jsme až tu v devadesáté minutě, kdy Mates obešel vše, 

co mu stálo v cestě a z úhlu trefil míč do odkryté branky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohra 1:7 s Měchenicemi 

Sestava: Vavřina – Janošov, Vostárek D., Krch, Bernard – 

Malknecht, Topol, Nevrlý F., Novák – Chalupa, Zeman Jakub 

Střídali: 46. Berecký za Chalupu, 55. Sehnal za Bernarda 

 Na tento zápas budeme chtít co nejrychleji zapomenout. 

Hned od začátku se nám nedařilo téměř nic. A když hosté 

v osmé minutě vedli již 2:0, vypadalo to s námi opravdu zle. 

Ještě hůře bylo po půl hodině hry, kdy hosté vstřelili třetí branku. 

Když jsme poté neproměnili ani pokutový kop, potrestali nás 

Měchenice čtvrtou brankou. 

 Ve druhém poločase jsme chtěli tento stav alespoň 

zkorigovat, ale v padesáté minutě svítilo na světelné tabuli 

hrozivých 0:6. Až po tom se nám podařilo kanonádu hostí 

zastavit. Čtvrt hodiny před koncem se však hosté prosadili ještě 

jednou, na což jsme dokázali zareagovat až deset minut před 



koncem čestnou brankou, kterou z malého vápna vstřelil Miloš.   
 

 

Miloš Krch 


