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Soupeř A týmu je TJ Sokol Kondrac
Sponzor dnešního utkání je FC Jílové

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás nejprve seznámil s aktuálním stavem našeho
áčka. Náš cíl je návrat do I. A třídy a určitě se nejeví jako nereálný.
Výrazného sportovního úspěchu jsme dosáhli i postupem do
čtvrtfinále Středočeského poháru, tedy jsme mezi posledními osmi
kluby Středočeského kraje a uvidíme, zdali se nám podaří zopakovat
rok 2012, kdy jsme Středočeský pohár vyhráli.
V každé přestávce, ať už letní či zimní, dochází v klubech, respektive
jednotlivých mužstvech ke změnám a tak se podívejme, co se událo u
nás. Do třetiligových Štěchovic odchází s 15 góly nejlepší střelec
soutěže Matěj Štědronský. V minulosti to už zkoušel v Příbrami,
Viktorii Žižkov a Jablonci, a protože v únoru mu bylo 22 let, jde pro
něj osobně zřejmě o poslední šanci hrát fotbal na poloprofesionální
úrovni. Je mi líto, že takovou šanci mu nemůžeme momentálně
nabídnout v našem klubu a je jasné, že nám bude chybět. Matěj si ale
snad konečně uvědomil, že by se svým talentem mohl začít nakládat
mnohem lépe a po absolvování zimní přípravy jsme mu tedy dali k
přestupu souhlas. Druhým hráčem, který nás opustil je Marek
Radimský, ročník narození 2000, který odchází do dorostu pražské
Sparty. Marek de facto celý žákovský věk působil ve Slavii, první rok
dorostu strávil v Jablonci a letos na podzim se stal naším hráčem s
tím, že v podzimní části soutěže mu stabilně patřilo místo levého
záložníka a dokonce vstřelil rozhodující branku v utkání s
Neveklovem, které jsme vyhráli 1:0. I Marek má sportovní ambici
posunout se výše, takže i v jeho případě, jsme rozhodli o uvolnění. To,
že byl o kluky zájem, svědčí snad nejen o jejich talentu, ale i o dobře
vykonané práci v klubu, která může být pro leckoho samozřejmost, ale
nic se samo neudělá, stejně jako v jiných sférách života.
K nám do klubu přišli také dva hráči. Jan Popelka, u nás už působil v
době, kdy jsme hráli před 4 lety krajský přebor. Nyní je mu 24 let, je
mnohem zkušenější a hned v prvním utkání proti Slavii Jesenice
vstřelil tři branky, dvě pak přidal v poslední přípravě proti FK Zlíchov.
Jde o hráče, který je zdravě drzý a pokud udrží svůj temperament v
rozumných mezích, určitě nám může hodně pomoct. Naposledy
působil v FK Jevany, mužstvu, které je na druhém místě okresního

přeboru okresu Kolín. Jakub Šifra je hráč narozený v roce 1998, a tak
patří věkem ještě do dorostenecké kategorie. Tři roky působil v
dorostu Viktorie Plzeň, v Plzni i studuje, ale bohužel se vážně zranil a
téměř 9 měsíců byl mimo hru. U nás se bude snažit do své předešlé
formy vrátit a chtěl bych poděkovat i jeho mateřskému klubu FK
Týnec, že mu působení u nás umožnil. I Kuba ve svém prvním utkání
za „áčko“ vstřelil do sítě Čelákovic tři branky, v přípravě přidal ještě
další dvě, takže věříme, že dva noví ofenzivní hráči týmu svojí
výkonností pomůžou.
Pokud jde o tým jako celek, je třeba říci, že momentálně čítá 13 hráčů
dospělého věku a kádr doplňují dorostenci Šifra, Dvořáček, Hrobník,
Kratochvíl, Bodlák a Štrach, kteří dostávali šanci i v přípravných
utkáních. Slušně se jevil i brankář dorostu Syrový. Není to i s ohledem
na vytíženost hráčů ideální stav, ale uvidíme, co nám to jaro přinese.
V přípravě jsme hráli na turnaji TESKAHOR CUP v Uhříněvsi a
Štěrboholech, kde jsme obsadili čtvrtou příčku. Poté jsem ještě sehráli
tři vítězná přípravná utkání (Slavia Jesenice 4:2, FK Štěchovice B 4:2
a FK Zlíchov 1914 4:1.

16. kolo FITPARTNER GASTRO
FC Jílové – TJ Sokol Kondrac
Tělovýchovná jednota v Kondraci byla založena v roce 1954. Fotbal
se začal hrát o rok později v roce 1955. Do roku 1967
se zde hrála IV. třída, do roku 1976 III. třída a v
tomto roce se podařilo poprvé postoupit do okresního
přeboru. Po sedmi letech jsme postoupili do krajské
1. B. třídy, která se hrála celkem osm let. Po sestupu
v roce 1992 se zde deset let hrál okresní přebor. Od té
doby se v Kondraci hraje nepřetržitě až do
současnosti krajská 1. B. třída.

Vážení sportovní přátelé,
A teď již dovolte, abych Vás přivítal na prvním domácím utkání A
mužstva v jarní části soutěže. Je to o to příjemnější, že jsme se po
dvou jarních kolech, které jsme odehráli na hřištích soupeřů, dostali na
první místo v průběžné tabulce a tam bychom se chtěli nacházet i po
skončení jarní části. To je však ještě dlouhá cesta, kdy nás čeká
jedenáct utkání a dnes je naším soupeřem TJ Sokol Kondrac, jehož
funkcionáře, hráče i fanoušky vítáme v našem areálu.
Jde o soupeře, s kterým jsme v tropickém dni loňského září prohráli
1:2, a šlo o jednu ze dvou dosavadních porážek. Takže soupeři máme
co oplácet a samozřejmě se na utkání těšíme. Pojďme se však v
krátkosti vrátit k našim prvním dvěma venkovním utkáním.

14. kolo FITPARTNER GASTRO
Sokol Maršovice - FC Jílové
2:2 (2:0) 4:5 PK
Sestava: Kruliš, Janošov (72´Karatochvíl), Škvor, Šifra, Hrobník,
Cimpl, Hanuš (46´Hanuš), Mařík, Řípa (90´Dvořáček), Čmelík,
Popelka (86´Bodlák)
Góly: 57´Hrobník, 68´Cimpl
Rozhodující pokutový kop vstřelil Mařík
ŽK: 8´Škvor, 24´Hrobník
V neděli 26. března jsme soutěž otevírali na hřišti v Maršovicích. V
úvodních dvaceti minutách jsme byli jasně lepším mužstvem, ale asi
tři šance jsme nevyužili a soupeř nás zhruba ve 25 minutě potrestal ze
standartní situace. Zůstali jsme jako omráčeni a proto soupeř opětovně
trestal, tentokrát z rychlého protiútoku. O přestávce jsme si řekli, že
takto nepříznivý stav se letos již několikrát podařilo zvrátit, a je třeba
si trpělivou hrou o body říci. První mistrovskou branku vstřelil za
áčko po pěkné individuální akci Lukáš Hrobník a druhou přidal z
penalty Marek Cimpl po faulu na novou posilu Honzu Popelku. Další

šance už jsme neproměnili, nastřelili ještě břevno a tak na řadu přišel
penaltový rozstřel. Tady nám štěstí přálo, kdy soupeř svůj pátý pokus
mířil do tyče a tak jsme nakonec brali dva body, což bylo s ohledem
na vývoj druhého poločasu spravedlivé.

15. kolo FITPARTNER GASTRO
FK FERCOM Týnec nad Sázavou- FC Jílové
0:1 (0:1)
Sestava: Kruliš, Janošov, Malknecht (63´Štrach), Škvor, Šifra
(78´Kratochvíl), Hrobník, Cimpl, Hanuš, Mařík, Čmelík, Popelka
(88´Popelka)
Góly: 12´Šifra
ŽK: 52´Cimpl, 54´Janošov, 67´Popelka
Minulou sobotu nás pak čekal náš tradiční „derby soupeř“ FK Fercom
Týnec nad Sázavou. Doma na podzim vyrovnané utkání pro nás
skončilo vítězstvím 1:0, a tak náš čekal opět lítý boj, což se potvrdilo.
Po rohovém kopu asi ve 12 minutě se k odraženému míči dostal Petr
Čmelík a jeho střelu tečoval Jakub Šifra, což nás posunulo do vedení
1:0. To nám samozřejmě pomohlo a dalo se říci, že zodpovědnou
obrannou hrou jsme soupeře do vážnějších situací nepouštěli a
ojedinělou situaci vyřešil výborně brankář Krulda. Druhý poločas
začal naší obrovskou šancí, kdy Hrobas potáhl z levé strany míč,
nacentroval před bránu, ale Popi „loženku“ nedal. Soupeř se snažil,
ale naše obranná hra měla opětovně kvalitu anebo tu byl pozorný
Kruliš, kterému pomohlo i štěstí. Utkání mohla definitivně rozhodnout
brejková situace našich střídajících dorostenců, ale ani ta a ani
„týnecké standartní situace už změnu skóre nepřinesli. Tři důležité
plusové body jsou naše, a když přišla zpráva, že Teplýšovice doma
prohráli 0:4 s Průhonicemi je z toho vedení v soutěži.
Jestli tedy chceme první místo udržet, musíme dnes vyhrát a věřím, že
nám k tomu svými hlasivkami pomůžete. FC Jílové do toho!!!
Petr Doležal

Tabulka celková
Penalty Penalty
+
-

Rk.

Družstvo

Záp. + 0 - Skóre Body

1

FC Jílové

15 13 0 2 35:15 35

4

0

2

TJ Sokol Teplýšovice

15 11 0 4 44:24 34

0

1

3 TJ Sokol Vyšehořovice 15 10 0 5 48:29 30

0

0

4

Spartak Průhonice

15 8 0 7 41:31 26

0

2

5

AFK Kácov

15 8 0 7 31:23 26

0

2

6

FK FERCOM Týnec
nad Sázavou

15 9 0 6 26:18 26

1

0

7

FK Uhlířské Janovice

15 8 0 7 31:28 25

1

2

8

TJ Sokol Miřetice

15 9 0 6 29:32 24

3

0

9

TJ SOKOL SedlecPrčice

15 6 0 9 22:31 18

1

1

10

Sokol Maršovice

15 5 0 10 26:35 17

0

2

11

TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou

15 5 0 10 25:43 15

0

0

12

TJ Sokol Kondrac

15 5 0 10 15:39 15

1

1

13

TJ Sokol Jankov

15 4 0 11 24:32 14

1

3

14 TJ Sokol NEVEKLOV 15 4 0 11 12:29 10

2

0

Následující 17. kolo
15.4.2017 17:00

TJ Sokol Teplýšovice

x FC Jílové

14. kolo FC Jílové B - Hvozdnice B
2:3 (0:2)
Sestava: Vavřina, Mošnička, Šebesta, Topol, Müller (46´Semerád),
Votruba (46´Nevrlý), Švach, Zeman, Dvořáček J., Javůrek, Dvořák
Góly: 51´Nevrlý, 60´Švach
ŽK: 72´Dvořáček J.

15. kolo FC Jílové B – Slapy
10:0 (2:0)
Sestava: Vavřina, Mošnička, Topol, Müller, Votruba, Javůrek
(52´Krch), Zeman, Dvořáček J., Janošov, Dvořák, Nevrlý
(56´Semerád)
Góly: 40´Javůrek, 45´49´84´Zeman, 56´Dvořák, 65´Semerád,
70´Topol, 77´86´Janošov, 82´Müller
Vláďa Vodička

Tabulka celková
Rk.

Družstvo

Záp.

1

Libeř

2

+

0

-

Skóre

Body

15

11 2

2

46:20

35

D. Břežany

15

11 1

3

42:24

34

3

Jílové B

15

10 2

3

56:23

32

4

Hvozdnice B

15

10 1

4

52:37

31

5

Krňany

15

10 0

5

64:30

30

6

Okrouhlo

15

7

2

6

29:28

23

7

Radlík

15

6

1

8

30:30

19

8

Jesenice B

15

6

0

9

24:46

18

9

Davle

15

5

2

8

26:25

17

10

K. Přívoz

15

5

2

8

35:37

17

11

Vestec B

15

4

3

8

29:45

15

12

D. Jirčany

15

4

1 10

27:39

13

13

Hradištko

15

3

2 10

27:44

11

14

Slapy

15

3

1 11

19:78

10

Následující 16. kolo
13.11.2016 14:00

Vestec B

x

FC Jílové

Starší
dorost

Předehrávané 25. kolo SK Kunice - FC Jílové
2 : 1 (1:0)
Sestava: Syrový, Héč, Nesvadba, Maroušek, Štrach, Antoš, Hrobník
(56´Hervert), Kratochvíl, Mucks (25´Kostelníček), Janošov, Dvořáček
Gól: 85´Dvořáček
ŽK: 38´Kratochvíl
První předehrávaný mistrák jarní sezony se hrál v Husicích, neboť
kunické hřiště bylo nezpůsobilé. Překvapivě slušný terén sliboval
zajímavý zápas. My měli velké štěstí, že domácím se rozpadl mladší
dorost, neboť kvůli prázdninám, nemocem, zraněním, či jiným
důvodům, nám chybělo obrovské množství borců a nastoupit museli i
kluci, kteří za starší dorost nikdy nehráli. Na lavičce jsme měli jen dva
Tomáše - Kostelníčka a Herverta. Zápas jsme začali velice aktivně,
byli jsme mnohem nebezpečnější a fotbalovější než domácí, ale žádná
šance za zády domácího brankáře neskončila. Domácí hráli od začátku
velice tvrdě, rozhodčí utkání absolutně nezvládl, netrestal hrubé
zákroky a ve 22. minutě to odnesl výtečně hrající Filip Mucks, kterého
brutálním zákrokem sestřelil domácí hráč, rozhodčí ho nepochopitelně
potrestal jen žlutou kartou a Filipa skučícího bolestí musela odvézt
sanitka. Bohužel to mužstvem otřáslo, a aby smůly nebylo málo,
vstřelil si Lukáš naprosto čistého vlastence a prohrávali jsme 1:0.
Domácí bohužel pokračovali ve tvrdé hře a odnesl to Lukáš Hrobník,
kterého zezadu, kolenem na ledviny sestřelil další domácí "borec" a
sanitka vezla i Lukáše. My jsme tím vyčerpali možnosti střídání, kluci
oba borce kvalitou nahradit nedokázali a tak druhá půle byla již spíše
v režii domácích, kteří si vypracovali asi dvě šance. My však byli také
stále nebezpeční, v 80. jsme vsadili vše na útok, zúžili obranu jen na

tři hráče a v 85 Petr Dvořáček dokázal vyrovnat na 1:1!! Bohužel jsme
asi ještě slavili, neboť o minutu později domácí z povedené akce strhli
vedení na svou stranu. My už na to odpovědět nedokázali a tak jsme
přišli o všechny body.
Naštěstí kluci žádné vážné zranění nemají. Zápas kluci vzhledem k
okolnostem odehráli slušně a výkon je příslibem do dalších zápasů.

Předehrávané 26. kolo FC Jílové - SK Slaný
1:4 (0:2)
Sestava: Syrový, Bodlák, Héč, Štrach, Antoš, Hrobník, Kratochvíl,
Šifra, Janošov (46´Cienciala), Dvořáček, Patočka
Gól: 79´Sádlo
ŽK: 9´Kratochvíl
Druhý předehrávaný mistrák se odehrál doma proti SK Slaný v
termínu pražských jarních prázdnin, takže již tak úzký kádr byl ještě
zúžen o několik horalů, kteří se oddávali alpinismu.
Zápas se hrál na umt a věřili jsme, že bychom mohli soupeře tentokrát
potrápit o mnoho více, než na podzim. To se nám nakonec i herně
podařilo, leč k bodům to bohužel nevedlo. Soupeř byl velice vyspělý,
jak herně, tak fyzicky a zápas se podle toho také vyvíjel. Hosté měli
více ze hry, hráli velice jednoduše, ale do šancí se téměř nedostávali, a
když, tak po standardkách. My podnikali rychlé brejky a byli jsme
velice nebezpeční, ve velké šanci trefil Pavel Janošov tyčku a měli
jsme i několik dalších nebezpečných akcí a příležitostí. A protože jsme
my nedali, tak udeřilo na druhé straně. Hosté podnikli akci po pravé
straně a prostřelili Syrového 0:1… Po chvilce si Pavel vybral slabší
chvilku, podcenil lehkou střelu z velké vzdálenosti a míč si srazil do
vlastní sítě 0:2. Hosté se zklidnili, nikam se netlačili a my se
nedokázali dostat do šancí, takže takto skončila první půle.

Do druhé jsme vlétli velice aktivně a lepším pohybem, dělali hostům
problémy, dostali se do několika velkých šancí, ale bohužel brána
zůstávala zakletá. Až v 72. minutě poslal Kryštof přesný centr na
hlavu Sádla a snížili jsme zaslouženě na 1:2…. Najednou nás bylo
plné hřiště a hosté nevěděli kam dřív skočit. V 75 se nám naskytla
ještě větší šance, když se na průbojném Márovi vykartoval hostující
záložník a po druhé žluté šel předčasně pod sprchy. Bohužel my už
naši jedinou možnost střídání měli vyčerpanou a Mára byl po nešetrné
kose asi 10 minut ošetřován, takže se hrálo ve stejném počtu hráčů a
my žádnou výhodu vlastně nezískali. Po jeho návratu jsme hostům
začali zatápět, ale bohužel po jednom z protiútoků si Sajtna při
odkopu kopl míč do vlastní sítě a bylo rozhodnuto 1:3. V poslední
vteřině si další vlastní branku vsítil i Emil a upravil na konečných 1:4.
Za dva jarní zápasy, jsme dostali šest gólů a z toho jsme si čtyři vsítili
naprosto regulérně sami, neuvěřitelné.

14. kolo SK Votice - FC Jílové
6:5 (3:2)
Sestava: Héč, Borecký, Cienciala, Janošov, Štrach, Šifra, Hrobník,
Kratochvíl, Mucks (70´Syrový), Dvořáček, Patočka
Góly: 10´,48´Borecký, 29´Šifra, 51´Mucks, 76´Hrobník
Pro nás i soupeře důležitý zápas se předehrával ve čtvrtek, protože v
neděli bychom do Votic ani nemuseli jezdit, kvůli kolizi zápasů
dorostu, áčka i béčka. Soupeř nám naštěstí vyhověl, čímž mu ještě
jednou musíme poděkovat za vstřícnost a sportovní přístup. Čtvrteční
termín nám sice umožňoval zápas aspoň odehrát, ale počítali jsme
obrovské absence, když z různých důvodů nemohlo hned sedm borců
pravidelných, plus tři nepravidelní .... Nejvýraznější se ukázala asi
absence brankáře Pavla Syrového, neboť Eda Héč sice chytá dobře,
ale prostě je malé postavy a domácí zkušení borci toho využili
dokonale. Zápas se ale ve Voticích hrál výtečnej, útočnej s mnoha
zajímavými zápletkami a zvraty, které však nakonec pro nás skončili
malou sportovní tragédií. Dát na hřišti soupeře 5 branek a nezískat ani
bod, to je prostě unikát. My hráli téměř kompletně až na pár výjimek s

mladším dorostem, domácí byli před jarní sezonou posíleni o čtveřici
navrátilců ze staršího dorostu Benešova a tak nás čekala perná dřina.
Kluci ale od začátku hráli dobře, dodržovali stanovenou taktiku a
odměnou bylo dvoubrankové vedení po brankách Bodla a Kuby.
Bohužel jsme si okolo 35 minuty vybrali tradiční slabou
pětiminutovku a domácí naopak potrestali naše "hraní si s míčem" a
do poločasu otočili na 3:2.
O půli byli kluci důrazně pokáráni, za zbytečné chyby a do druhého
poločasu jsme šli s odhodláním utkání otočit. Bláznivý zápas
pokračoval i ve druhé půli, naši kluci se rvali se staršími soky jako lvi
a opravdu se nám podařilo opět zápas otočit po brankách Bodla a
Filipa a opět jsme o branku vedli my. Domácí se ale také vzchopili a
začali všechny své střely a centry cpát nahoru, kam Eda nedosáhl a
rázem vedli o dvě branky zase oni. My se ale opět nevzdali, Hrobas
dokázal snížit na rozdíl jediné branky a když se domácím po dvou
hrubých faulech na Kryštofa vykartoval jejich hráč, šli do desíti a nám
zbývalo cca 10 minut na vstřelení aspoň vyrovnávací branky. Kluci
domácí zmáčkli před vlastní vápno, náš tlak byl doslova drtivý,
Kryštof trefil břevno, Hrobas dokonce vyrovnal, ale pro domnělý
ofsajd branka nebyla uznána, další obrovské šance vyškrábl na roh, či
chytil domácí čaroděj v brance a tak nakonec rozhodčí Žaba zápas
ukončil a my opět nezískali ani bod. Tentokrát ale v úžasném zápase,
smolně a nespravedlivě. Po utkání nám domácí trenéři gratulovali k
výkonu a sami říkali, že by zápasu spíše slušela remíza. Na kdyby se
ale nehraje. Kluky ale musíme za přístup a nasazení velice pochválit,
ještě přidat na trénincích a určitě se nám začnou sypat i body do
tabulky. Ta smůla nemůže trvat věčně.

15. kolo SK Hořovicko - FC Jílové
3:0 (1:0)
Sestava: Bodlák, Héč, Cienciala, Maroušek, Antoš, Syrový,
Kratochvíl, Mucks, Janošov (25´Štrach), Dvořáček, Patočka
ŽK: 66´Patočka

Zápas s lídrem soutěže jsme jeli odehrát v termínu, který se křížil se
zápasem áčka v Týnci a tak řada hráčů dostala nominaci (což nás moc
těší) a do zápasu dorostu nenastoupili, nebo měli start minimálně
omezený. Soupeře jsme již s dlouhým předstihem žádali o přeložení,
leč vyhověno nám nebylo a tak se jelo. Ke klukům co nastupují za
áčko mužů se bohužel připojila i řada nemocných a zraněných, takže
jsme měli pouze jedinou možnost střídání. Kluci co byli na hřišti, ale
proti vysokému favoritovi odehráli velice slušný zápas a pouze totální
střelecká nemohoucnost, nás připravila o lepší výsledek. Domácí sice
měli více ze hry, ale do šancí se téměř nedostávali a byli jsme to my,
kteří hrozili z rychlých brejků. Zejména po naskočení Máry Štracha
do hry jsme byli velmi nebezpeční a domácí mohou děkovat svému
brankáři, který předvedl několik skvělých zákroků. Domácí poté
potrestali naši asi jedinou hrubku v první půli a bylo to 1:0. Ve druhém
poločase pokračoval zajímavý zápas ve stejném duchu, ale nakonec ho
převážila větší zkušenost a naše střelecká nemohoucnost. Prohráli
jsme další zápas, který jsme vůbec prohrát nemuseli, doufejme, že se
aspoň někdy sejdeme v kompletní sestavě.
Jiří Kratochvíl

Tabulka celková
Rk.

Družstvo

Záp. + 0 - Skóre Body

1

FK HOŘOVICKO

15 12 1 2 67:20

37

2

TJ TATRAN SEDLČANY

15 11 2 2 70:20

35

3

SK SPARTAK Příbram

16 10 4 2 61:24

34

4

SK Rakovník

16 10 1 5 50:37

31

5

SK Slaný

16

8 1 7 40:30

25

6

TJ Kunice

16

7 3 6 31:37

24

7

TJ TATRAN Rakovník

16

6 5 5 23:41

23

8

MFK Dobříš

14

6 2 6 40:25

20

9

Povltavská fotbalová akademie

16

5 2 9 34:50

17

10

Fotbalový klub Králův Dvůr

15

4 2 9 31:58

14

11

SK Votice

16

3 2 11 26:60

11

12

FC Jílové

16

2 3 11 29:61

9

13

Český lev - Union Beroun, z.s.

15

2 2 11 25:64

8

Následující 16. kolo
09.04.2017 10:15

FC Jílové

x

FK Králův Dvůr

Mladší
dorost

Předehrávané 26. kolo FC Jílové - FK Slané
1:6 (1:3)
Sestava: Borecký, Patočka, Cienciala, Syrový (14´Kostelníček), Héč,
Štrach (41´Hervert), Půlpán (61´Hron), Hrobník, Kratochvíl, Mucks,
Janošov
Gól:
ŽK: 31´Héč
První jarní mistrák mladšího dorostu nám přivál velice silného a
neuvěřitelně urostlého soupeře. Hosté od začátku potvrzovali úlohu
favorita, hrozili zejména při velice nebezpečných standardkách a my
inkasovali již v první minutě zápasu. Poté jsme zápas vyrovnali a byli
také velice nebezpeční. Dokázali jsme dokonce ve 20 minutě vyrovnat
gólem Syrového, kterého krásnou přihrávkou vyzval Hrobník, a bylo
to 1:1. Bohužel Pavel Syrový při gólu špatně došlápl, udělal si výron a
zápas pro něj skončil. Tím se velice otupila naše útočná síla a vlastně
až do konce zápasu jsme už tahali za kratší konec. Hosté do poločasu
ještě dvakrát rozvlnili naši sít a bylo prakticky po zápase. Do druhé
půle jsme ještě vstoupili dobře, hosty zmáčkli, ale šance neproměnili a
když hosté potrestali hrubku Tomáše Herverta na 4:1, prakticky se jen
dohrávalo. Naši borci, kteří hráli druhý zápas, již nemohli a tak hosté
ještě navýšili skóre na konečných 1:6.

14. kolo SK Votice - FC Jílové
5:1 (3:0)
Sestava: Heč, Borecký, Cienciala (41´ Hervert), Syrový, Janošov,
Štrach, Kratochvíl, Mucks, Patočka, Hrobník, Kostelníček
Gól: 57´Kratochvíl
ŽK: 32´Hrobník, 66´Patočka
Zápas mladších dorostů, který následoval bezprostředně po dorostu
starším, do kterého jsme mohli zapojit jen dva čerstvé borce, byl
jednostrannou záležitostí. Kluci se vydali na maximum v předchozím
zápase a v tomto už byli tak unaveni, že domácí si v klidu a
zaslouženě dokráčeli pro jednoznačné vítězství. Naši jedinou branku
vstřelil Kryštof, krásnou ranou z přímého kopu.

15. kolo SK Hořovicko - FC Jílové
2:0 (2:0) nedohráno
Sestava: Héč, Cienciala, Štrach, Kratochvíl, Mucks, Janošov, Patočka
O tomto trapasu se dá napsat snad jen to, že doufám, že nikdy již něco
podobného nebudeme muset absolvovat.
Jiří Kratochvíl

Tabulka celková
Rk.

Družstvo

Záp. + 0 - Skóre Body

1

TJ TATRAN Rakovník

15 13 0 2 57:13

39

2

TJ TATRAN SEDLČANY

14 12 0 2 63:13

36

3

SK Slaný

15

9 4 2 32:17

31

4

SK SPARTAK Příbram

15

8 3 4 46:17

27

5

FK HOŘOVICKO

12

8 2 2 47:13

26

6

Povltavská fotbalová akademie

15

6 0 9 27:47

18

7

SK Rakovník

15

5 2 8 29:29

17

8

FC Jílové

13

3 3 7 21:42

12

9

FK Králův Dvůr

13

3 1 9 20:39

10

10

MFK Dobříš

13

3 1 9 16:41

10

11

SK Votice

15

2 4 9 25:74

10

12

Český lev - Union Beroun

13

2 0 11 17:55

6

Následující 16. kolo
09.04.2017 12:30

FC Jílové

x

FK Králův Dvůr

Mladší
žáci
Předehrávané

21. kolo FC Jílové - Lety/Černolice
4:3 (1:1)
Góly: 2x Bodlák, Langhamer, Svoboda
Na úvod jara nás čekal hned soupeř z čela tabulky. Nicméně tento
zápas ukázal, že se tvrdá tréninková příprava přes zimu vyplatila a
tým předvedl velmi pěkný výkon. Již v 17. minutě poslal Jílové do
vedení střelou z dálky Lukáš Svoboda. Ve 25. minutě jsme poté mohli
náskok zvýšit, nicméně v zamotané situaci před vápnem rozhodčí
viděl ofsajd a gól neuznal. V poslední minutě poločasu Lety vyrovnaly
hlavičkou z rohu. Do druhé půle jsme nevstoupili šťastně a v 39.
minutě jsme o gól prohrávali. Nicméně po rychlé reorganizaci týmu
Adam Bodlák vyrovnal hlavičkou z rohu a za další dvě minuty dostal
dokonce Jílové do vedení 3:2. Jílové pak kontrolovalo zápas a Lukáš
Langhammer přidal další gól na 4:2. Po několika našich nevyužitých
šancích pak Lety snížily na 4:3, čímž uzavřely gólový účet zápasu.

Předehrávané 13. kolo Vestec - FC Jílové
7:0 (3:0)
Druhý zápas se týmu vůbec nepovedl. V parném počasí v pátek
odpoledne začal tým zápas s Vestcem velice laxně a už ve 2. minutě
prohrával po rohovém kopu. Neměli jsme dost sil a koncentrace na
pořádné zakončení útoku a v 15. minutě přímo z rohu Vestec zvýšil.
Poté měl Lukáš Langhammer velkou šanci, ze které trefil tyč, avšak
vzápětí tým znovu inkasoval. V tu chvíli tým do značné míry ztratil
víru na dobrý výsledek a v poločase to bylo již 3:0. Do druhého
poločasu jsme vstoupili aktivně, avšak mnoho šancí jsme si

nevytvořili a ty, k nimž jsme se dostali tak jsme je trestuhodně
neproměnili. Stále nás čeká spousta práce!

Předehrávané 22. kolo Zlatníky - FC Jílové
4:9 (1:6)
Góly: Bodlák, 2x Plop, Kiowský, Dopita, Doutnáč, Pála, 2x Pešek
V zápase se Zlatníky jsme chtěli napravit neúspěch z předchozího
zápasu a kluci chtěli ukázat, že neztratili vítězného ducha. Již v 10.
minutě to bylo 1:4 pro nás, když se trefil z dálky do šibenice nová
posila Lukáš Přeučil, z penalty a ranou z dálky Dan Plop, a taktéž z
dálky Fanda Dopita. Do půle přidali další dva góly Adam Bodlák a
Martin Doutnáč a v poločase to bylo již 1:6. Po půli jsme v aktivitě
neustali a Patrik Pála a Luky Přeučil zvýšili na 1:8. Až po promíchání
sestavy jsme pustili Zlatníky trochu do hry a Matěj Kiowský uzavřel
skóre na 4:9.

Tabulka celková
Rk.

Družstvo

1

Jesenice

2

Záp. + 0 - Skóre Body

Penalty Penalty
+
-

12 11 0 1 69:19

33

0

0

Vestec

13

9 0 4 57:32

27

0

0

3

Hradištko

12

9 0 3 54:19

26

1

0

4

D. Břežany

12

7 0 5 63:40

22

0

1

5

Lety/Černolice

12

7 0 5 75:54

21

0

0

6

Zvole

10

7 0 3 49:38

20

1

0

7

Jílové

13

6 0 7 59:51

18

0

0

8

Zlatníky

12

4 0 8 33:58

12

1

1

9

Čisovice

12

3 0 9 23:67

9

0

0

10

Průhonice

11

1 0 10 20:54

5

0

2

11

D. Jirčany/Psáry

11

1 0 10 18:88

2

1

0

Šedivý Invest
PAMAR.CZ

Restaurace Florián

Václav Navrátil – autodoprava

Country club U Čudy

ŠP-TRUHLÁŘSTVÍ – Škarvada Přemysl
Restaurace U Dušků

Pivnice Hřiště

Děkujeme všem sponzorům!!!

