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Soupeř A týmu SK Kopaná Kabro Benátky!

Děkujeme všem sponzorům!!
Sponzor dnešního utkání je FC Jílové.

Prohra 5:2 ve Štěrboholech!!

SK Kopaná Kabro Benátky
Klub byl založen roku 1920.
Mužstvo má za sebou jednu remízu
s Čáslavským B týmem, 4 prohry
s Klecany, Nymburkem, Rakovníkem
a Berounem a 8 výher.
Do konce podzimní části sezóny jim zbývá odehrát
dnešní zápas v Jílovém a za týden na domácím hřišti
s Louňovicemi.

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

Další vložený mistrovský zápas a další soupeř s plným stavem
starších žáků (8krát 98+8 krát 99), byl bohužel opět nad naše síly. Při vší
úctě k soupeři to bylo mužstvo, které bychom měli porážet, jejich styl
"nakopni a odkopni" však nakonec slavil úspěch i když vývoj pro nás nebyl
zcela bez šancí.
Zkusili jsme soupeře opět překvapit zařazením Popelky na
první půli do brány a částečně se to podařilo i když tím pádem první
půle byla utrpením, kdy jsme se pouze bránili a v útoku neudělali
naprosto nic. Soupeř ale naštěstí využil svou převahu na pouhý
jednobrankový rozdíl, když jeden z obrovitých hráčů soupeře přehodil
Popiho z hranice šestnáctky, když před tím utekl naší obraně za
nakoplým míčem.
V kabině jsme přeskupili sestavu, Popi šel na svůj pravý
útok ,Šimon se z pozice předstopera přesunul na levý kraj zálohy a
začátek druhé půle byl přesně dle našeho scénáře. Během úvodních
pěti minut jsme zápas otočili,když nejdříve Šimonův ostrý centr
brankář jen vyrazil před sebe a Popi se ve vápně nejlépe orientoval a
vyrovnal na 1:1. Po chvilce jsme viděli asi nejhezčí akci zápasu,kdy
tentokrát zprava po ose Cienciala, Kratochvíl, Bodlák si na míč mezi
beky naběhl Popelka z úhlu vnikl do vápna kde postupoval sám na
brankáře,každý čekal střelu, ale Popi nehamounil, nádherně pod sebe
našel Štracha, který z první do prázdné branky otočil vývoj zápasu 1:2.
Chvíli nato bohužel Pulpán neproměnil další obrovskou šanci, kdy z
dorážky trefil jen bezmocně ležícího brankáře a naopak vzápětí po
závaru z rohu soupeř vyrovnal na 2:2. Když trenér soupeře uviděl, že
vývoj zápasu se přestal vyvíjet dle jeho představ, odněkud vykouzlil
velikého a rychlého útočníka, který do té doby nehrál (proč asi?,že by
ročník 97,nebo dokonce 96?), kterému se podařilo našim obráncům
třikrát utéci, obejít i brankáře Syrového a třemi góly. Naši obránci od
něj odpadávali jako kuželky a ani superrychlý Josef mu nestačil.
My jsme opět ukázali, že v optimální sestavě hrát fotbal umíme

a v těchto zápasech prostě rozhoduje síla, kterou zatím nemáme. Příští rok
to bude výrazně lepší, letos prostě jen sbíráme zkušenosti. Přesto bojovali
do konce jako lvi a zaslouží velkou pochvalu za obětavost.

Zrušený zápas v Úhonicích!!
Remíza se Semicemi!!
Utkání s AFK Semice se stalo soubojem dvou posledních mužstev
tabulky. Nepříjemný soupeřem pro obě družstva se však v sobotu 27. října
stalo především počasí. Meteorologové se tentokrát nespletli a už
dopoledne při utkání dorostu byla pěkná zima.
Zhruba v 11 hodin se však přidalo husté chumelení a jen díky
obětavé práci hráčů samotných, funkcionářů a pořadatelů se hlavní hrací
plochu podařilo připravit do hratelné podoby, ovšem jen s přimhouřením
obou očí rozhodčího. Byl to fotbal na sněhu se vším všudy, tedy
s obtížným pohybem, orientací a především o morálce. Že utkání skončilo
2:2 je asi spravedlivé. První gól jsme inkasovali zřejmě po ofsajdu, ale je
třeba uznat, že souboj brankáře Tomáše Mejzra se soupeřovým útočníkem
již asi v páté minutě zaváněl vyloučením, a tak to asi rozhodčí
kompenzovali. Minutu před půlí po pěkné kombinaci s Vaškem Řípou
vstřelil Matěj svoji již třináctou branku, což bylo pro všechny obrovskou
vzpruhou.
Ve druhé půli lítý boj pokračoval, ale opět jsme inkasovali my.
Na místo jednoduchého odkopu si přihráváme v nebezpečném prostoru,
následuje série dalších chyb a trest v podobě druhého gólu. Na tomhle
terénu jednoznačně výhoda pro soupeře. Dá se říct, že hrajeme vabank,
na plac jdou opět dorostenci Martin Machýček a Lukáš Novák, a díky
Martinově přihrávce může Franta Nevrlý (který nastoupil jen se
sebezapřením) asi v 80. minutě slavit vyrovnávající gól. Do konce
utkání máme tlak, ale na vítězství už nedosáhneme. Mužstvo je potřeba
pochválit za bojovný výkon jako celek, ale jestli jsme získali osmý
přeborový bod nebo dva ztratili, uvidíme až na jaře po skončení soutěže.
Musíme bojovat dál.

Dne 3.11.2012 jílovský A Tým prohrál 7:1 v Nové Vsi!!

Vzhledem k nepříznivému počasí (sedm centimetrů sněhu na hřišti)
se toto utkání neodehrálo, po vzájemné dohodě klubů se zápas uskuteční
v sobotu 24.11. 2012. v Úhonicích nebo na ÚMT Zličín.

Prohra se Zbuzany!!
I když se jednalo o druhý tým tabulky,
zápas byl po celou hrací dobu velice vyrovnaný.
První gól jsme od soupeřů inkasovali ve
20. minutě. S odpovědí jsme moc dlouho
nečekali a díky Petru Čmelíkovi jsme ve 30.
minutě vyrovnali na 1:1. V druhé polovině
zápasu jsme
po sporné penaltě prohráli 2:1.

Dnešní soupeř B Týmu je Sokol Zvole!!
Těsná prohra s Kunraticemi!!
Soupeř se sedmi hráči ročníku 98 v sestavě, byl na tom
silově mnohem lépe, tak jsme do zápasu vstoupili s úmyslem překonat ho
kombinačně, s rychlými krátkými nahrávkami mu nepůjčit míč.
Nepřesnou a pomalou rozehrávkou jsme soupeře dostávali do šancí
a v těchto momentech jsme mohli děkovat brankáři Syrovému, který
předvedl několik fantastických zákroků a své mužstvo výrazně podržel.
Po cca 5ti minutách však trenér Kratochvíl svým svěřencům mírně a
srozumitelně vysvětlil, že tudy cesta nevede, chlapci si jeho taktické
pokyny vzali k srdci a začali jsme soupeře přehrávat tak jak jsme si
předsevzali. Soupeře jsme agresivním presingem dostali pod tlak a přinutili
k chybám. Po tlaku a sérii střel se k odraženému míči dostal Šimon a jeho
rána z hranice šestnáctky zaplula do sítě 1:0. Bylo to však bohužel z naší
strany poslední vedení v zápase. Hosté vývoj zápasu dokázal do půle otočit
třemi brankami. Půle 1:3 a to jsme ještě mohli děkovat brankáři Syrovému,

který zneškodnil několik velkých šancí. Na druhou stranu i my jsme
neproměnili několik velkých příležitostí.
Po důrazné domluvě v kabině, jsme do druhého poločasu vstoupili
dobře a až na několik hloupých a zbytečných chyb v obranné fázi, jsme
zápasu jasně dominovali. Na 2:3 snížil krásně zakrouceným přímým kopem
po faulu na Kratochvíla opět Šimon Pluhař. Bohužel ihned po rozehrání si
svou jedinou slabší chvilku v zápase vybral Pavel v brance kdy zaspal při
vyběhnutí a hostující rychlý útočník odskočil opět na rozdíl dvou branek
2:4. Naši borci se však nevzdali, dál rychlou kombinací soupeře rozebírali
a nutili k chybám a faulům. Po dalším faulu se Šimon trefil potřetí a opět to
bylo jen o jednu branku 3:4. Ale hosté nám bohužel opět odskočili, když
další dlouhý nákop tentokrát špatně vyřešil Josef, a bylo to 3:5. Kluci však
dál pokračovali v dobrém, kombinačním výkonu a jejich hra byla
odměněna opět Pluhařem, který si narazil s Kostelníčkem, vnikl do vápna
a střelou po zemi nás opět dostal do hry 4:5. V posledních minutách jsme
se nadechli k závěrečnému drtivému náporu, Kolín krásně vnikl do vápna,
centrem pod sebe na malé vápno vyzval nabíhajícího Bodláka, který však
v 1000% šanci selhal a trefil pouze hostujícího gólmana.

Prohra 1:2 s Petrovicemi!!
V sobotu jsme přivítali lídra soutěže. Soupeř se do nás pustil od
začátku utkání, dokazoval, že první místo drží právem. My se jen bránili,
podnikali rychlé brejky a spoléhali na Zdeňka Chalupu, jemuž se však tolik
nedařilo a vyšel střelecky naprázdno. Hlavně kvůli výbornému výkonu
Davida Vostárka nastupujícího v bráně, jsme uhráli slušný výsledek. Děkuji
všem za bojovnost. Tentokrát byl soupeř nad naše síly.

Výhra v Dalekých Dušníkách!!
Na utkání jsme odjížděli v dosti omlazené sestavě. Po přečtení
soupisky soupeře, která také byla plná mladíků, jsme věřili, že bychom
mohli bodovat. Utkání začalo řadou nepřesných přihrávek na obou stranách.
Z první vážnější akce domácích šli do vedení 1:0. Naši mladíci se nedali a

vzápětí se krásně trefil Martin Machýček, poločas 1:1. Druhá půle byla z
naší strany mnohem lepší. Střelecky se dál dařilo Martinovi, který přidal
druhou branku a v závěru pojistil vítězství hlavou Ondra Vostárek. Opět
bez gólu vyšel náš nejlepší střelec Zdeněk Chalupa.

Dnešní soupeř dorostu je Sk Marila Votice!

