Jílovský fotbalový zpravodaj
4/2012

Soupeř A týmu Tatran Sedlčany!

Děkujeme všem sponzorům!!

Sponzor dnešního utkání je Umbro!

Dan Hyťha – zemní práce
...
4. vydání zpravodaje je tu!
Dovolte mi, abych upřesnila události předešlých dvou
týdnů a seznámila Vás s našimi dnešními soupeři.

TJ Tatran Seldčany
Klub byl založen roku 1921.
Klub má za sebou jednu remízu
s Berounem, 3 výhry s D.Lhotou,
Spartakem Příbram a s Poděbrady
a 5 proher s Nymburkem,
Dobřichovicemi, N.Vsí, Tn Rakovníkem a Čáslaví.

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

Na hřišti nás tedy bylo o jednoho borce méně, ale znát to příliš
nebylo. Domácí sice začali sebevědomě, snažili se pěkně kombinovat,
ale náš důraz a rychlý přechod do protiútoků jim dělal obrovské
problémy.
Skvěle pracující středová řada zásobovala naše útočníky
jedním lahůdkovým balonem za druhým a zejména Popi dělal svým
hlídačům obrovské problémy. Bohužel však nechal vyniknout zejména
domácího gólmana, kterému domácí mohou být vděční za to, že po půli
neprohrávali o tři branky. Bohužel jak to tak bývá, se domácím povedl
jeden pěkný útok a vedli po první půli 1:0.
Do druhé půle, jsme již kompletní,nastupovali s vědomím,
že soupeř je naprosto hratelný a toužili jsme zápas otočit a zvítězit.
Domácí ovšem také chtěli vyhrát a na 2:0 se jim zvýšit záhy podařilo
po chybě naší obrany v čele s brankářem. My však nesložili zbraně, a
konečně se nám podařilo vstřelit kontaktní branku, když Bodlo,
krásnou českou uličkou vyzval ke skórování Popiho a ten konečně svůj
samostatný náběh na gólmana proměnil 2:1. Zápas byl stále otevřený,

branka našim borcům vlila síly do žil a tlačili jsme se před branku
domácích, ale všechny naše pokusy domácí brankář bravurně
zneškodnil.
A tak přišel trest na druhé straně,když zoufalý domácí odkop ke
kterému měl blíž každý z trojice Cienciala, Antoš, Syrový tak dlouho
mezi nimi skákal a chlapci si dávali vzájemně přednost kdo že se míče
ujme,
až jejich váhání využil domácí útočník a Pavel Syrový ho ve vápně
musel faulovat. Z penalty se domácí nemýlili a zvýšili na 3:1. Poslední
hřebíček do naší rakve zatloukli domácí chvíli před koncem,kdy
tentokrát Pluhař nejdříve neproměnil svou obrovskou příležitost a
domácí nás z protiútoku po pěkné kombinaci potrestali 4:1. Výsledek
je pro nás velmi krutý
a bezpochyby neodpovídá dění na hřišti. Aritma nás však vyškolila
v efektivitě, kdy na jednu velkou šanci domácích jsme my měli dvě
naše.
V poli byla hra vyrovnaná, domácí byli asi o něco kompaktnější jako celek,
ale na naší straně byla větší bojovnost a předčili jsme domácí ve výkonech
některých jednotlivců.
Na to,že domácí byli výrazně starší (kompletně ročník 1999+dvě
98), jsme se ale v poli drželi velice dobře a vytvořili si množství šancí. Až
nám to tam zase začne padat, a ono začne, tak budeme opět tato mužstva
porážet.

jen potvrdit a dále rozvést o další nepříjemnou skutečnost. Ta se jmenuje
celková disciplína a dodržování pravidel klubu vůbec. To že jsme v obou
zápasech vedli a do utkání jsme vždy poměrně slušně vstoupili nám
bohužel body opět nepřineslo.

Další prohraný zápas!
Poděbrady inkasovali už v 10 min. po brejku Matěje Štědronského.
Ovšem z našeho rohového kopu jsme nepochopitelně nabídli soupeři také
brejk, a Míla Vavřina, který se po dlouhé době objevil v brance poprvé
inkasoval. Odchod do kabin za nerozhodného stavu ještě nic neznamenal,
ale ve druhém poločase jsme obdrželi i druhou branku a i přes vytvoření
si některých šancí jsme gól dát nedokázali. Nelze říct, že by výkon byl
tragický, ale v porovnání s nasazením a sebedůvěrou hráčů při utkání
v rámci oslav s Čáslaví, jej lze charakterizovat jako „nemastný, neslaný“.

Prohra v Dlouhé Lhotě!

Pár slov k zamyšlení!
Když jsem hodnotil poslední dvě utkání s Českým Lvem Beroun
a Polabanem Nymburk, v závěru jsem uváděl, že budeme dál prohrávat,
pokud na utkání nebudeme dostatečně připraveni a neudržíme koncentraci
a disciplínu při zápase.
Jelikož jsme prohráli i obě následující utkání, doma s Poděbrady
1:2 a v Dlouhé Lhotě 2:3, tedy už pátý a šestý zápas o gól, lze tento názor

Dne 6. října jsme v půl osmé ráno vyrazili do Dlouhé Lhoty, která
své domácí zápasy hraje od 10.15. hodin. Už v desáté minutě si nešťastně
poranil kotník Lukáš Mráz a do hry ke čtyřem dorostencům (Řípa, Hanuš,
Štědroňský, Vostárek) musel jít pátý, a to Chalupa. Venca Řípa výborným
pohybem v pressinku vybojoval míč a sám vsítil první branku.
V poločase jsme si řekli, že už to sakra musíme udržet, ale bohužel
skutek utekl. Začali jsme jako vyměnění a v krátkém sledu jsme dvakrát
inkasovali po nedůslednosti v obranné činnosti. I když se opět naskytli
brejkové situace, nedokázali jsme je využít. Ze hřiště pak musel pro zranění
odejít do té doby náš nejlepší hráč Vašek Řípa a postupně se do hry dostali
ještě další dva dorostenci, Martin Machýček a Lukáš Novák, čímž jsme

jejich počet zkompletovali na sedm. Bohužel po další hrubé chybě jsme
inkasovali potřetí a nic platné nebylo ani snížení osmou brankou v soutěži
Matěje. Honza Popelka šel sám na branku, ale dal vedle a pak už tu byl
závěrečný hvizd.
Co s tím? Je těžké najít odpověď. Nejlepšími hráči tohohle utkání byli
dorostenci Řípa a Hanuš. Pozitivní určitě je, že Matěj, i když neodehrál
úplně dobrý zápas, dal svoji osmou branku, ale je mu sedmnáct. Pro jejich
vývoj je důležité, že v takhle těžkých utkáních se neztratí, naopak. Nelze
přece spoléhat na to, že nám utkání v takovéto soutěži zvrátí šestnáctiletý
Martin Machýček nebo patnáctiletý Lukáš Novák. Někteří by se asi měli
zamyslet, protože pro nás trenéry a funkcionáře to není jenom zábava,
ale i kus časově náročné práce. Do hlavy nikdo nikomu nevidí, ale respekt
vůči pravidlům klubu je to základní. Tak uvidíme dneska, jestli se něco
podaří změnit.

ten sólem přes půl hřiště a střelou za tyč dal na 1:0. V průběhu prvního
poločasu jsme se dostali ještě do několika příležitostí, ale bohužel jsme
je nedokázali proměnit a tak se šlo do kabin za stavu 1:0. Po změně stran
jsem udělal drobné změny v sestavě. Šimon se stáhl na defenzivního Popi
na ofenzivního záložníka a Luky na útočníka. V druhé polovině jsme
už méně kazili přihrávky a začali jsme soupeře o něco více dostávat pod
tlak. Druhý gól padl v osmé minutě po krásné střele Popiho, kterou brankář
soupeře jen vyrazil, Luky ji doběhl a z úhlu střílel brankář opět vyrazil
pouze před sebe a pak ho Šimon prostřelil a zvýšil na 2:0. Ke konci jsme
kopali několik rohů ale gól z našich kopaček už nepadl, zato soupeř těsně
před koncem potrestal chybu gólmana, který z velkého vápna vykopl balón
přímo na nohu soupeře a ten trestal obloučkem do prázdné branky
a korigoval výsledek na konečných 2:1. Kluci jen tak dál a ještě jednou
díky.

Výhra s SK Atitma.
Další zápas jsme jeli odehrát v naprosto šílený čas ve středu
od 16 hodin na druhou stranu zeměkoule do Vokovic, na hřiště zatím
neporažené domácí Aritmy. Již začátek dával tušit, že to bude den plný
komplikací, neboť brzký termín a neznalost této části světa zapříčinil,
že některé maminky přijeli se svými syny na zápas s cca 1,5 hodinovým
zpožděním. Sice jsme přemlouvali rozhodčího,aby počkal, neboť
nás je málo, ten nám dal cca 5 minut a pak nekompromisně zahájil utkání.

TJ Krňany
Výhra v Radotíně!
V této sestavě jsme museli odehrát celý zápas,protože nám chyběli
tři hráči, Kratochvíl, Janošov, Pulpán a tak jsem byl na střídačce úplně sám.
Kluci do zápasu vstoupili sebevědomě a nebylo znát že se potkali dvě
mužstva z opačných konců tabulky. Prvních patnáct minut jsme neohrozili
soupeřovu branku, pak vybojoval míč na půlce Popi předal ho Šimonovi

Krňany vyhrály v Chotči, Dobrovíze
a v Rudný. Mají za sebou čtyři prohry
s Úhonicemi, Zbuzanami, Zvolí a
Čisovicemi.

Spartak Žebrák
V roce 1912 byl v Žebráku založen

Dorost opět vítězně!
Zdeněk Chalupa využil zaváhání stoperů a v 6. min jsme šli
do vedení 1:0. Soupeř se oklepal a začal nás přehrávat ve středu pole.
Naše obrana byla pod tlakem a vytvářela fauly. Čekali jsme na gól,
který přišel po dobře rozehrané standartní situaci 1:1. Do poločasu
hosté zahrozili ještě jednou. Rychlá akce po křídle, centr a osamocený
hráč prostřelil našeho gólmana, 1:2 pro hosty.
V druhé půli jsme vystřídali, přeskupili řady a naše hra se
zlepšila. Soupeře jsme začali přehrávat a ovládli hru. Po krásných akcí
opět Zdeněk otočil výsledek 3:2. V závěru se trefil David Vostárek,
který tak podtrhl zlepšený výkon celého mužstva v druhém poločase.

Dorost neodjel na zápas!
Vzhledem k velké marodce a neúčasti některých borců "A"
mužstva odjelo našich 6 dorostenců zachraňovat "A". Jelikož i dorost
je oslaben, nepodařilo se zajistit potřebný počet hráčů k důstojnému
sehrání mistrovského zápasu. Samozřejmě nás situace mrzí a
pracujeme
na rozšíření kádru. Rádi přivítáme nové hráče, kteří by chtěli začít
hrát
i v dorosteneckém věku.

klub
propagující nový druh sportu – kopanou. Klub
vystupoval pod názvem SK Žebrák.
Žebrák má za sebou jednu remízu s
Voticemi, dvě výhry s K.Dvorem a D.Dušníky
a tři prohry s Milínem, Březnicí a Petrovicemi.

Remíza v Horoměřicích!
V tomto zápase jsme se museli obejít bez naší brankářské jedničky
Míli Vavřiny, který se zranil v sobotním utkání A mužstva, proto ho v bráně
musel zaskočit Miloš. Po dvaceti minutách se domácí odhodlali ke střele,
tu však Miloš vykopl mimo bránu. Poté mohlo udeřit i na druhé straně,
když Kuba vybojoval míč a vyslal Machyho do sólového úniku, jeho střelu
však domácí brankář vyrazil. V závěru poločasu se domácí po pěkné
kombinaci dostali sami před brankáře, na poslední chvíli situaci zachránili
Malta s Petrem Sehnalem.
V 65. minutě se poprvé měnilo skóre. Domácí záložník se dostal
k balonu a z otočky vystřelil a překvapil Miloše v bráně. Po obdržené
brance jsme se začali tlačit do útoku. Až čtvrt hodiny před koncem se
po chybě domácího obránce dostal k balonu Machy a sám se před
brankářem nemýlil. Takže s bodem z Horoměřic jsme byli spokojení.

Výhra 6:2 v Psárech!
V páté minutě se Kuba Zeman ve vápně zbavil kličkou protihráče
a prostřelil bezmocného gólmana hostí. Hosté nás ve dvacáté minutě
potrestali, když po nedorozumění Malty a Petra Sehnala dorazili vyraženou
střelu do brány. Naštěstí jsme se z vyrovnání brzo oklepali a Martin
Machýček nás po samostatném úniku opět poslal do vedení. I nadále jsme
byli lepším týmem a vytvářeli si další šance.
Do druhého poločasu vyrukovali hosté s náporem a jeho vyústěním
bylo snížení na 3:2, to když hostující hráč z přímého kopu orazítkoval tyč
a jeho zcela volný spoluhráč dorazil míč do brány. Naštěstí jsme na tento
gól dokázali rychle odpovědět. Po pravé straně všem unikl Malta, přesnou
přihrávkou našel ve vápně Kubu Zemana, ale toho při poklusu o kličku
fauloval hostující obránce a následovala penalta. K její exekuci se postavil
Mára Cimpl a s přehledem proměnil. Hosté si vytvořili ještě jednu šanci,
ale v koncovce také selhali. V osmdesáté minutě zkompletoval hattrick
Marek a tím definitivně zlomil odpor hostů. Výsledek pečetil v devadesáté
minutě Kuba Zeman střelou k tyči.

