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Soupeř A týmu Sokol Dobřichovice.

Děkujeme všem sponzorům!!

Sponzor dnešního utkání je

Sokol Dobřichovice
TJ Sokol Dobřichovice byl
založen roku 1899. Krajský přebor hraje
od roku 2011/2012. V současné době se
nachází na 4. místě tabulky. V
posledním zápase prohráli 2:4 s
Dlouhou Lhotou.
V jarní části sezóny jsme s nimi prohráli 4:0.

FC Jílové x SK Viktoria Štěrboholy

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

3:2

V dalším mistrovském zápase jsme přivítali Štěrboholskou Viktorii. Soupeře
jsme v první půli válcovali, rychlými přihrávkami a náběhy po křídlech jsme se
dostávali do vápna a z tlaku se rodily šance. Hned ve druhé minutě trefil Kryštof
břevno, když po rychlé kombinaci utekl po křídle Popi a dal krásně pod sebe na
hranici velkého vápna kde Fík střílel. Kluci nepolevovali, včas k soupeři přistupovali,
předskakovali ho při nahrávkách a byli celoplošně jako vosy, což hostům dělalo velké
problémy. V další obrovské šanci se po chvíli ocitl Tomáš, když si naběhl na malé
vápno na ostrý balon od Popiho z pravé strany, balon trefil, ale ten se od ruky
bránícího hráče odrazil jen do tyče, ale penalta se nekopala a hosté odkopli do
bezpečí.
A třetí naše velešance byla penalta, která se kopala po faulu na agilního
Popiho, avšak jindy neomylný Kuba M. tentokrát brankáře neprostřelil. Bomba
doprostřed sice byla slušná, ale brankář se ani nehnul a míč vyrazil. Soupeř se ze
začátku snažil hrát i fotbal, ale když poznali, že středem to nepůjde, tak začali hrát
typickou nakopávanou na urostlé útočníky. Obrana však tentokrát pracovala velmi
dobře, kluci to měli dnes opravdu těžké, ale celá obraná čtyřka fungovala téměř
bezchybně. Jediné okénko jsme otevřeli v poslední minutě první půle, kdy soupeř
běžel sám na Bodla, ale naštěstí pro nás netrefil bránu, takže se šlo do kabin bez
branek.
V kabině jsme kluky, i když neradi, pochválili a nabádali na stejný způsob hry,
plný rychlých nahrávek a pohybu bez míče, který dělal hostům takové problémy.
Hosté však do druhé půle vstoupili mnohem lépe, přitlačili nás na naši polovinu,
veškeré balony nakopávali na rozběhnuté útočící hráče za naši obranu
a začali se rodit i šance. První dvě ještě famózně zlikvidoval Bodlo v brance, ale
ta třetí z levé strany, kde jsme byli často přečíslováni, již propadla za jeho záda a
prohrávali jsme 0:1. Soupeř se dál tlačil do útoku, a nakopával jeden míč za druhým

jednoduše za obranu. V těchto fázích jsme se přizpůsobili soupeři a také nakopávali
balony, což vedlo jen k dalšímu tlaku soupeře. Na 0:2 hosté zvýšili asi 15 minut před
koncem zápasu z přímého kopu z hranice vápna.
Kluci začali hrát opět po zemi a kombinací jsme opět získávali půdu pod
nohama. 10 minut před koncem Kryštof poslal do běhu Popiho, který byl u míče jako
první a píchl míč pod vybíhajícím brankářem k tyči a snížil na 1:2!
Od tohoto momentu na hřišti existovalo jen jedno mužstvo a to to naše. Kluci v sobě
objevili poslední zbytky sil, bylo jich najednou plné hřiště a soupeř se k míči dostal
pouze když rozehrával z půlky. 5 minut před koncem tam spadlo vyrovnání, když
Pavel Pečený posunul míč na Popiho, který s míčem u nohy prošel obranou a vyrovnal
na 2:2. Kryštof ve středu pole vymotal hostující záložníky, kteří ho zastavili jen
za cenu faulu, míč si vzal Šimon, políbil ho a poslal ho do pravé šibenice hostující
branky a rozhodl o vítězství 3:2!!
Toto jsou přesně ty zápasy, kvůli kterým stojí za to fotbal hrát, jen tak dál hoši, my
trenéři se skláníme a velmi gratulujeme.

Jiří Kratochvíl

FC Jílové- Sokol Ovčáry 1:5,
FC Jílové – Sokol Dlouhá Lhota 0:3
Tatran Sedlčany- FC Jílové 3:1
Pro každého trenéra je velice těžké komentovat utkání, kdy jeho
tým prohraje, zvlášť pokud jde o tři utkání po sobě. Navíc šlo o zápasy,
která byla pro tým, potažmo klub, z pohledu vývoje v soutěži velmi
důležitá. Ale pojďme postupně.
Sokol Ovčáry ještě loni hrál Českou fotbalovou ligu a po úmrtí
hlavního mecenáše klubu pana Ondráka se přihlásil pouze do krajského
přeboru. Ovšem většina týmu zůstala pohromadě a byť přes pomalejší
rozjezd jde o druhé mužstvo tabulky, a tedy adepta na postup do divize.
V prvním vzájemném utkání na podzim na hřišti soupeře jsme ještě
v 80 minutě vedli 2:1, po chybných výrocích rozhodčích v posledních
10 minutách jsme však prohráli 3:2. Tehdy jsme byli naprosto
vyrovnaným, ne-li lepším týmem a oprávněně jsme se cítili poškozeni.
Vzájemné utkání u nás však bohužel deklarovalo, že zkušenost
a momentální forma našeho soupeře jsou nad naše síly. Když jsme

po poločase prohrávali 0:1 a krátce po zahájení druhé půle obdrželi druhý
gól, ještě jsme stačili snížit na 1:2 brankou Sváti. V tu chvíli jsme si
vytvořili i určitý tlak, ale bohužel s proměňování šancí máme momentálně
problém. V pohodě a klidu hrající hosté nám pak ještě nasázeli tři branky
a výsledek byl pro nás až příliš krutý.
V následujícím týdnu jsme se snažili připravit na soupeře majícího
od nás malý bodový odstup. Na jeho hřišti jsme prohráli 2:3. Hosté ze
Sokola Dlouhá Lhota si však převezli dobrou formu a především posilu,
bývalého hráče Sparty a Příbrami Radka Mynáře, který nám sám vstřelil
tři branky. Právě jeho fotbalové umění, především ve smyslu bezchybného
zakončení pak v konfrontaci s našimi pěti neproměněnými brankovými
příležitostmi jenom za druhý poločas, rekrutovali pro nás další domácí
porážku. Ne, že by se kluci nesnažili, ale lepším hostům jsme museli jen
zaslouženě pogratulovat.
Tatran Sedlčany byl soupeř, kterému Matěj na podzim vstřelil čtyři
branky. Minimálně 2 mohl přidat minulou neděli již v prvním poločase,
ale prostě mu to tam na jaře nechce padat. Poločas skončil 0:0, což
odpovídalo jeho průběhu s tím, že to mělo být 2:2, ale brankáři se ukázali
v lepším světle než útočníci. Hned první trestný kop soupeře ve druhém
poločase znamenal jeho vedení 1:0. Vzápětí jsme po soupeřově ruce měli
výhodu pokutového kopu a Sváťa bezpečně proměnil. Ale roh soupeře
a po odraženém míči tečovaná střela opět znamenala vedení soupeře.
Nejlepší hráč domácích Valsa přidal ještě svoji třetí branku a my odjeli
s třetí porážkou v řadě.
Co z výše uvedených porážek vyplývá pro dnešní utkání. Nic víc,
nic míň než to, že pro případ alespoň teoretické naděje na záchranu
v soutěži je třeba soupeře z Dobřichovic (s kterým jsme na podzim dostali
„čtyřku“) porazit. Uvidíme tedy dnes……

Petr Doležal

Druhou půli jsme rozehráli ještě lépe a suveréněji než tu první, ale
soupeř urputně bránil a jedním z jeho nejlepších hráčů byl pomezní
rozhodčí, který skvělým způsobem hasil všechny kolmé balony na
rozběhnuté útočníky a dokonce se mu podařilo uhasit i jasnou penaltu,
když Kryštof vnikl s balonem do vápna soupeře, narazil si s Popim a byl
zezadu sestřelen. Penalta? Omyl, domácí pomezní neomylně ukázal s
praporkem nad hlavou, že to byl opět ofsajd a rozhodčí tedy ukázal odkop
od domácí branky. Doufám, že ten pán dostane do ramene minimálně zánět
jako prase, aby už tu ruku jen tak nezvedl.
No, když už se zdálo, že je jen otázkou času, kdy zápas rozhodneme,
prosadil se asi 7 minut před koncem individuálně domácí záložník, středem
prošel jako nůž máslem nikým neobtěžován a obstřelil napůl cesty
vyběhnutého Pečeného 2:1.
My vrhli vše do útoku ve snaze alespoň vyrovnat, ale ráznou stopku
vystavil náš gólman Pavel S, který jistil přímý kop z cca 40 metrů s
roztaženýma rukama tak precizně, že pojistil domácím vedení a dal pečeť
na výsledek - 3:1.
Po zápase jsem cítil ryzí zoufalství a bezmoc!

Slovan Kunratice x FC Jílové
3:1
Další zápas a další porážka. Tentokrát však u soupeře, který se sotva
dostal za půlku, pouze nakopával a urputně bránil.
My jsme však nedokázali jeho obranu překonat i když šancí jsme na to měli
poměrně dost.
Když však naši "kanonýři" nedokážou proměnit ani ty největší
příležitosti a naopak soupeř dává branky z každé střely nestřely, která míří
mezi tyče, tak se nemůžeme divit, že prohráváme i u takhle slabých
soupeřů.Většině klukům se nedá upřít snaha, máme balon ze 70% na našich
kopačkách, poměrně dobře kombinujeme, dokonce i souboje proti starším
klukům vyhráváme, ale toto všechno je na pytel, když z vypracovaných
šancí nepadnou branky a když soupeř dá gól ze všeho co míří na bránu.
Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli několik velkých šancí, ale do vedení
šel paradoxně soupeř, když se prosadil přes naši pravou stranu a střelou na
zadní překonal Pečeného 1:0.
My jsme nepanikařili, stále útočili a nakonec se nám podařilo
vyrovnat, když Kryštofova kolmá nahrávka mezi beky prošla pod tělem
domácího gólmana a Popi vyrovnal pohodlně na 1:1.

FC JÍLOVÉ - BŘEZNICE

12:2

Začátek utkání byl z naší strany kostrbatý a vůbec nenasvědčoval
debaklu hostů. Hrálo se na UMT, soupeř zahustil střed pole a poctivě bránil.
Naše chvíle přišla v 21 minutě. David Vostarek si na vápně narazil balón, s
přehledem zavěsil na 1:0 a tímto gólem nastartoval naši kanonádu. Ve 27
minutě Lukáš Novák zvýšil na 2 : 0 a potom se prosadil sváteční střelec
Vašek Řípa - 3 : 0. Náš nejlepší střelec Zdeněk Chalupa se přihlásil
rychlými 3 brankami a měli jsme první půli úspěšně za sebou. V druhé
půlce naši hráči nepolevili a soupeři nasázeli šest gólů. Chalupa další 3,
Stainger, Slepička a Buchar přidali po 1 gólu. Závěr utkání hosté upravili
na konečných 12 : 2. Byl to příjemný zápas, děkuji kluci.
Žebrák - FC Jílové

9:0

Naše mužstvo převážně složené ze st. a ml.žáčků bohužel nestačilo
na vyspělé dorostenecké soupeře.

Jiří Strnad

AFK Libčice
První zmínky o kluby se vážou k roku
1912. Aktuálně je na posledním místě
tabulky.
V posledním zápase prohráli v Rudné 4:0.
V jarní části sezóny jsme s nimi vyhráli 6:0.

nešlo dlouho odolávat a do poločasu přidali další čtyři branky.
Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně a vyústěním byla
branka Berryho a vyrovnání hry. Drželi jsme se až do sedmdesáté minuty,
kdy jinak velmi dobře hrající Zdeněk Chalupa nevyhodnotil správně situaci
a z přečíslení tři na jednoho nevytěžil nic, naopak z protiútoku domácí
zvýšili na 6:2 a tím definitivně srazili náš tým do kolen. A tak jsme bohužel
inkasovali potupnou desítku.
FC Jílové B : TJ Krňany 5:1
Po debaklu ve Psárech jsme chtěli před domácím publikem předvést,
že fotbal hrát umíme a nahrálo nám k tomu i vykartování dvou hráčů A
mužstva, konkrétně Javůrka a Malknechta. Soupeř ale přijel v nejsilnější
sestavě a nechtěl nám dát nic zadarmo. Po vzájemném oťukávání a
několika šancích (obzvláště ta Kubova přímo volala po gólu) jsme se
prosadili ve třicáté čtvrté minutě, to když Miloš rychle rozehrál volný
přímý kop na vlastní polovině, Jakub Zeman zasprintoval s míčem
a patičkou nezištně vybídl Zdenka Chalupu ke skórování.
Ve druhém poločase jsme nechtěli ponechat nic náhodě a od začátku
jsme soupeře tlačili, výsledkem byly dva rychlé góly v podání Jakuba
Zemana, zvláště ten druhý snesl kritérium nejvyšší kvality. Poté soupeř
stáhl hru na tři obránce a vrhl všechny síly do útoku. Naše obrana však
odolávala díky obětavosti všech jejích členů, kdy také nelze opomenout
dva výtečné zákroky Míly v bráně. Nejtěžší tlak hostů jsme přestáli a
střídající Kahoun zvýšil na 4:0. Tím se zcela utopil tlak hostí a zápas se
více méně dohrával, také díky tomu se hosté nakonec dokázali prosadit
a střelou z vápna snížili. Poslední slovo však patřilo nám, to když Kahoun
chytrou patičkou uvolnil v hostujícím vápně Miloše a ten s přispěním teče
brankáře trefil levou šibenici.
Miloš Krch

MFK Dobříš
Rapid Psáry : FC Jílové B 10:2
Při tomto zápase se nemá cenu dlouho rozepisovat, pokusili jsme
se všechny síly použít ve prospěch záchrany Áčka, takže v deseti se dvěma
brankáři v sestavě jsme byli pro domácí snadné sousto. I přes to všichni,
kdo byli na hřišti, použili všechny své síly, abychom zápas v rámci
možností odehráli. Po rychlém gólu domácích ve třetí minutě odpověděl
v páté minutě střelou Zdeněk Chalupa, bohužel velkému tlaku domácích

Klub byl založen roku 1922.
V tabulce se aktuálně řadí na 10. místo v
tabulce. V posledním zápase vyhráli s
D.Dušníky 4:0.
V jarní části sezóny jsme s nimi
prohráli 5:3.

