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Soupeř A týmu Sokol Dlouhá Lhota. 
 

Sponzor dnešního utkání je 



 

 

 

 

 

Sokol Dlouhá Lhota 
 Sokol Dlouhá Lhota je v tabulce těsně 

nad námi a má náskok 5. bodů. V posledním 

zápase prohrála 2:3 doma s Nymburkem. 

 V podzimní části sezóny jsme v Dlouhé 

Lhotě prohráli 3:2. 

 

 

 

 

Sponzoři FC Jílové 
 

 Briggs LTD 

 PAMAR.CZ 

 Restaurace Florian 

 Restaurace Kamenný stůl, Praha 1 

 Václav Navrátil – autodoprava 

 Pivnice Hřiště 

 ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Naštěstí jako hrdina nehrál na hřišti sám, ale příkladně bojovalo 

celé mužstvo, takže jsme nakonec naší tradiční houževnatostí a 

nezlomností dokázali domácím připravit horké chvilky. 

 V první půli se hrál zápas poměrně vyrovnaný, kdy domácí se 

snažili udávat tempo hry, ale naši kluci včasným přistupováním a snahou 

o celoplošný presink,domácím snahu o kombinaci velmi znepříjemňovali 

a sami jsme několikrát podnikli nebezpečný rychlý protiútok. Obě mužstva 

však i přes vysoké tempo zápasu hrála víceméně bez větších šancí, obrany 

pracovali spolehlivě a tak jedinou naší chybu v rozehrávce nakonec 

potrestali domácí, kdy přes pravou stranu obrany postupoval domácí 

útočník sám na Bodla a nezaváhal 1:0. 

 Tak skončil i první poločas a do druhého jsme šli se snahou vypustit 

naše ofenzivní ďábly Šimona s Popim a potrápit tím také domácí obranu. 

Obraz hry se však pro nás dlouho nevyvíjel dobře, domácí borci také 

zatopili pod kotlem a my byli prvních cca 15 minut pod velkým tlakem 



a sami jsme se do vápna domácích nedostávali. Z tlaku nakonec pramenila 

druhá branka domácích, kdy centr z pravé strany domácí nakonec do brány 

s pomocí břevna došťouchali 2:0. 

 Po této brance jsme obraz hry poměrně vyrovnali a obrovskou 

škodou nakonec byla třetí a naprosto zbytečná branka, kterou jsme dostali 

po špatné rozehrávce a útoku do otevřené obrany a bylo to 3:0. 

Ale čert to vem, naši kluci již tolikrát prohrávali v zápase o několik branek 

a nikdy je to nezlomilo, takže ani tentokrát jsme se nepoložili a ze zápasu 

ještě udělali drama. 

 Asi 10 minut před koncem kluci pěkně zakombinovali ve středu 

pole,serie rychlých přihrávek na jeden dotek soupeře vyřadila ze hry 

a Kryštof krásně do prostoru vyzval Popiho, který udělal kličku brankáři 

a z úhlu snížil na 3:1. Najednou našich kluků bylo plné hřiště, únavu 

z předchozích zápasů jakoby přehodili na domácí a o chvíli později bylo 

ještě veseleji, když podobnou kombinací za středu pole, tentokrát dvorní 

asistent Kryštof vyzval mezi beky Šimona a ten obstřelil domácího 

brankáře a snížil na rozdíl jediné branky 3:2. Bohužel již nezbyl čas 

na vyrovnání, takže jsme nakonec o gól prohráli. 

 Škoda, ale dle průběhu zápasu nutno říct, že o ten gól asi zaslouženě, 

domácí hráli po většinu zápasu dobře a i díky větší fyzické síle (dvě 98 a 

devět 99) nás v rozhodujících chvílích přetlačili.  

Klukům, ale po dnešním zápase gratuluji a smekám před jejich statečným 

výkonem, jen tak dál! 

Jiří Kratochvíl 

 
Tak  konečně  první  jarní  výhra  3:2 s Nymburkem 

 Poslední dvě věty hodnocení utkání s Berounem zněli: „Především 

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

ovšem přichází velká radost.“ Snad si to kluci konečně uvědomili a první 

poločas byl z naší strany (podotýkám, že s velmi kvalitním soupeřem) asi 

nejlepší výkon jarní části soutěže. 

 Jak vypadala naše základní sestava? V brance David, obrana Sváťa, 

Vosty, Kos a Janošov, v záloze zprava Čmelík, Řípa, Buchar a Topol 

a v útoku Matěj a Honza Machy. A je třeba říci, že od začátku byla vidět 

vůle po vítězství a vytvářeli jsme si řadu šancí. Hned zhruba v desáté 

minutě se po osmnácté v soutěži trefil Matěj a když za pět minut Čmelda  

vymetl šibenici, těšili jsme se, že konečně jedno utkání odehrajeme v klidu.  

Další šance jsme ale neproměnili, a tak po našem rohu soupeř ukázkově 

provedl rychlý kontr a „angličanem“ snížil na 2:1. Byla to bohužel první 

soupeřova střela na bránu. 

 Nicméně ani to nás tentokrát nesrazilo, a po další pěkné kombinaci 

zatáhl soupeř v pokutovém území záchrannou brzdu pouze ve formě faulu 

a světe div se, v soutěži jsme poprvé poznali výhodu pokutového kopu.   

Čmelda byl určen, věřil si, a také „angličanem“ stanovil poločasový 

výsledek na 3:1 v náš prospěch. 

 V kabině došlo na pochvalná slova za předvedený výkon, ale také  

na upozornění, že ještě není konec. No a co se nestalo? Hned první 

soupeřova standardka a snížení na 3:2. Opět to byla ukázka naší 

nedostatečné koncentrace na začátku a na konci poločasů. Proč, to ví asi 

jen ten pán nahoře. Soupeř se snažil o vyrovnání a vyvinul obrovský tlak, 

ale v obraně jsme už byli dostatečně obezřetní. Do hry se ještě postupně 

dostali Lukáš Novák, Malta, na samý závěr i Kočka starší a vítězství se 

podařilo uhájit. I když druhá půle nevyšla herně jako ta první, za bojovnost 

jsme si první jarní výhru zasloužili. V tabulce jsme se posunuli na 

předposlední místo. 

 

 

 
Pohárové vítězství v Letech 2:0 

 Ve středu 24.dubna jsme k prvnímu kolu POHÁRU České Pošty 

zavítali na hřiště účastníka středočeské I. B třídy FK LETY. S ohledem na 

pracovní zaneprázdněnost a některá zranění nás bylo pouze 11, vesměs 

všichni mlaďoši, kdy nejstarším a kapitánem pro tento zápas byl brankář 

David. Nicméně po bojovném a zodpovědném výkonu jsme domácí 

porazili 2:0, kdy branky vstřelili Honza Machy a Matěj. No a pro ucelenost 

ještě sestava: v brance Pokorný, obrana Martin Vostárek, David Vostárek, 

Hanuš, Ondra Vostárek, záloha Martin Machy, Buchar, Řípa a Novák 

a v útoku Honza Machy a Štědronský. Tak uvidíme koho nám přidělí los 

do dalšího kola. 

 

Remíza v Poděbradech 1:1 



 Následující sobotu jsme cestovali do Poděbrad. Lázeňské městečko 

jsme svoji výhrou s Nymburkem dostali v tabulce pod sebe, ale pořád to 

byl souboj dvou mužstev s nejmenším počtem dosud získaných bodů. 

V podzimním duelu jsme doma prohráli 1:2, a tak jsme měli co oplácet. 

Sestava oproti domácímu utkání doznala jednu změnu, kdy na místo 

zraněného Kosáka  nastoupil ve stoperu Pavel Hanuš. No a co lze   

k prvnímu poločasu říci. Náš totálně  bezkrevný, a u některých hráčů 

doslova nezodpovědný výkon (kdy se především vyznamenali oba  útočníci) 

musel vést k jedinému. Prohra 1:0 vyšperkovaná  hloupým   vlastním 

gólem. Úroveň hry byla z obou stran na „B“ třídu, ale soupeř alespoň 

bojoval. U nás se tohle týkalo tak tří, čtyř jedinců. 

 O poločase mohlo pomoct jediné, bouřka v kabině a totální změna 

rozestavení. Přešli jsme na 4 5 1, a na hrot šel Sváťa. Začali jsme se 

konečně pohybovat (což je u fotbalu dost podstatné) a vytvářet si určitý 

tlak. V 50 minutě šel do hry Lukáš a začala tam být i myšlenka. Asi 

v 75 minutě se Sváťa svým důrazem dostal před stopera a s jistotou 

vyrovnal. Čtvrt hodiny se pak hra přelévala nahoru dolů ale ani jeden tým 

už neskóroval. Do hry se opět zapojil ještě Štěpán a na závěr i Martin 

Vostárek, který připravil poslední gólovku, ale bez efektu.   

 Jak to zhodnotit? Poděbrady prokázali, že branky nestřílí  

(doposavad jich dali 18), a my jsme si za předvedený výkon v první půli 

ani víc nezasloužili. Ve hře je ještě 24 bodů, ale pokud by se první půle 

z Poděbrad měla opakovat, určitě se nezachráníme. To musí mít hráči na 

paměti. 

Středeční dohrávka - debakl s Ovčáry 1:5 

Průběh utkání bude popsán v následujícím zpravodaji.      Petr Doležal 

Prohra 3:2 v Dolních Chabrech. 

 Na půdu vedoucího mužstva soutěže, jsme jeli s velkými obavami, 

vzhledem k nahuštěnému programu všech Jílovských mužstev a velké 

marodky hráčů áčka se vše muselo posunout, takže dorostenci museli jít 

hrát mistrák za áčko a starší žáci museli jít hrát mistrák za dorost, vše 

v sobotu! Navíc naše žáky sužovala řada absencí, takže na páteční trénink 

dokonce přišel předseda Doležal se skvělým nápadem, že zápas v Chabrech 

máme zrušit. 

 To se nám mu naštěstí podařilo vymluvit, ale přesto jsme byli 

zvědavi, co s námi všechny tyto problémy udělají. Na sraz vůbec nedorazil 

brankář Pavel Pečený, ani Pavel "Messi" Novák, Tomáš Kostelníček neměl 

odvoz, Jakub Maroušek celý týden marodil a nebyl ani na předzápasovém 

tréninku, podobně na tom byl zdravotně Emil Cienciala, který také naskočil 

rovnou z marodky a naši tři žáci Šimon, Popi a Josef měli v nohách 90 

minut v krajském přeboru za dorost! Navíc Václav přijel s podvrknutým 

kotníkem a vůbec nenastoupil. Na druhou stranu za nás poprvé nastoupili 

naše dvě nové posily z Kostelce, Lukáš s Kubou a na hřišti nám velmi 

pomohli, bez nich by nás bylo pouze devět do pole. 

 A dalším velikým oslabením byla absence trenéra Pavla, který i přes 

svůj pokročilý věk, musel nastoupit za áčko bojující o záchranu v Krajském 

přeboru a nutno říct, že i přes svou nevysokou postavu, svým výkonem 

vysoko převyšoval o generaci mladší hráče soupeře a zejména díky jeho 

výkonu v obraně se podařilo mužům vybojovat důležité vítězství! 

 Vzhledem k těmto problémům, jsme k zápasu v Chabrech vzhlíželi 

s obavami a sestavou uzpůsobenou únavě našich "velkých borců", jsme 

chtěli domácí překvapit. Naše největší útočná esa Šimon s Popim, 

nastoupili v první půli na krajích obrany a stoper Josef se naopak vysunul 

do útoku. U Josefa se dnes musím zastavit a vyzdvihnout jeho mimořádný 

výkon, kdy opět projevil velké srdce válečníka! Náš mušketýr bojoval   

a dřel opět jako kůň a hráči soupeře do něj tolikrát ostře zajeli takovým 

způsobem, že nikdo jiný by se již nezvedl, ale Josef, ač skopáván a vláčen 

soupeři bahnem se vždy i přes bolest znovu zvedl a znovu a znovu se bez 

bázně a hany vydával do ostrých soubojů s domácími nájezdníky - pro mne 

opravdový hrdina dne! 

                                                                         

 
FC JÍLOVÉ- MILÍN 3:0 

 Tentokrát jsme odehráli zápas, ve kterém obrany převyšovaly nad 

útokem. Utkání se odehrávalo ve středu pole bez šancí na obou stranách. 

Za zmínku stojí chytrá střela Ondry Vostárka, která skončila na břevně 

hostů. Dodatečně byl výsledek kontumován, hosté nastoupili s hráčem, 



který měl špatné ID. 

 

KRALŮV DVŮR - FC JÍLOVÉ 3 : 2 

 Domácím vyšel úvod utkání a v 15.minutě jsme prohrávali 2:0. 

Naše mladá obrana se pomalu rozkoukávala. Ve 34 minutě soupeř udeřil 

potřetí a vypadalo to na pěkný debakl. Naše mužstvo složené ze šesti 

dorostenců, starších a také z mladších žáků, se však nevzdávalo. V závěru 

poločasu přehodil domácího gólmana Šimon Pluhař a snížil na 3:1.          

 Do druhé půle se naši mladíci osmělili a náš výkon se rapidně 

zlepšil. V bráně se rozchytal Míra Hofman, ostatní přidali na bojovnosti.  

Po rychlé akci byl ve vápně faulován Chalupa, následně proměnil pokutový 

kop Novák. V závěru utkání Zdeněk Chalupa nastřelil břevno a domácí se 

báli o výsledek. Naši hráči za svůj přístup k utkání zaslouží velkou 

pochvalu. Kluci děkuji. 

 

Jiří Strnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK Rapid Psáry 

 Sportovní klub Rapid Psáry byl založen 

roku 1931. V tabulce se aktuálně řadí na 

4. místo. V posledním zápase prohráli 

v Rudné 4:1. 

 V podzimní části sezóny jsme s nimi vyhráli 6:2. 

 

 

 

 

 

 
Prohra v Hostivicích  

 Na tento zápas jsme vyrazili pouze v jedenácti lidech, protože 

někteří naši hráči museli doplnit Áčko, které se potýkalo s řadou zranění. I 

přesto, že tři hráči již dopoledne odehráli 90 minut za dorost, nevypadala 

naše hra první poločas špatně. Domácí se sice již v osmé minutě ujali 

vedení, ale potom se hra vyrovnala a žádné z mužstev si nedokázalo 

vytvořit větší gólovou šanci. Až ve čtyřicáté minutě domácí po rohu a 

šťastném odrazu míče zvýšili na 2:0. Na tento gól jsme dokázali reagovat 

minutu před koncem poločasu, kdy Kuba tečovanou střelou snížil na 2:1. 

 Začátek druhého poločasu se nesl ve stejném duchu jako většina 

poločasu prvního. Ale kolem sedmdesáté minuty nám již docházeli síly a 

domácí nás začali přehrávat. Vyústěním tohoto tlaku byl gól na 3:1, který 

prakticky rozhodl o osudu zápasu. V posledních deseti minutách jsme ještě 

dvakrát inkasovali, takže konečný výsledek pro nás nevypadal příliš 

lichotivě. 

 

Výhra 5:2 s Horoměřicemi 

 Tento domácí zápas jsme měli opačné starosti, než v zápase 

minulém. Na střídání jsme tentokrát měli čtyři hráče, takže Jarda Topol, 

který hrál v sobotu za Áčko, hrát nemusel. Začátek se nám jako obvykle 

nevydařil a v osmé minutě jsme po chybě Janošova prohrávali 0:1. Hra 

byla první poločas vyrovnaná, hosté drželi více balon, ale my hrozili 

z rychlých protiútoků. Po jednom z nich se po přihrávce Lukáše Nováka 

prosadil Zdenek Chalupa. Když už to vypadalo, že půjdeme do kabin za 

nerozhodného stavu, obešel Janošov tři protihráče posunul míč na Kubu, 

který nacentroval do vápna, tam si balon pohotově zpracoval Chalupa a 

krásnou střelou přes celou bránu poslal náš tým do vedení. 

 Vstup do druhého poločasu se tentokrát vydařil lépe nám a 

v padesáté minutě krásnou střelou z vápna Franta zvýšil na 3:1. V padesáté 

sedmé minutě se z bezprostřední blízkosti prosadil střídající Martin 



Vostárek a skóre z naší strany uzavřel v šedesáté páté minutě Janošov  po 

ukázkové přihrávce Nováka. Hostům se podařilo v sedmdesáté osmé 

minutě snížit, ale to již nemohlo nic změnit na našem plném bodovém 

zisku. 

Miloš Krch 

SK Březnice 

 Sportovní klub Březnice byl založen 

až roku 2003. V tabulce je aktuálně na 5. 

místě. V posledním zápase prohrál v 

dohrávce 

s Královým Dvorem 2:8. 

  V podzimní části sezóny jsme u nich 

prohráli 3:0. 

 

 

 

 


