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Děkujeme všem sponzorům!!

Sponzor dnešního utkání je Stavební firma Vlk.

Všenorský SK
Klub vznikl v roce 1948 a to
sloučením dvou původních klubů
AFK Horní Mokropsy a Všenorský SK.
V pozdějších letech pak působil jako
TJ Tatran Všenory a v roce 1990 byl opět
přejmenován na Všenorský SK.
Aktuálně se řadí na 12.místo
tabulky. Všenorský tým má za sebou tři
výhry s Cerhovicemi, Loděnicí a Tuchlovicemi.

Tabulka A týmu
Rk.
Tým
Zápas + 0 - Skóre Body
1.
Jílové
8 6 1 1 31:13 19
2.
Hostouň
8 6 1 1 22:9
19
3.
Hradištko
8 5 1 2 26:16 16
4.
SK Rakovník
8 5 1 2 18:12 16
5.
Černolice
8 5 0 3 24:18 15
6.
Velvary
8 5 0 3 22:17 15
7.
Votice
8 4 2 2 13:11 14
8.
Poříčí
8 4 1 3 22:15 13
9.
Lhota
8 4 0 4 16:14 12
10.
Tuchlovice
8 3 1 4 12:11 10
11.
Hvozdnice
8 3 0 5 12:16 9
12. Všenorský SK
8 3 0 5 14:21 9
13.
Cerhovice
8 2 0 6 14:20 6
14.
Týnec
8 2 0 6 13:27 6
15.
Slaný
8 1 1 6 9:28
4
16.
Loděnice
8 1 1 6 11:31 4

(Prav)
(7)
(4)
(4)
(7)
(0)
(6)
(2)
(-2)
(0)
(1)
(-3)
(-3)
(-3)
(-6)
(-8)
(-11)

FC Jílové - Sparta Řevničov
9 : 1 (5 : 0)
Po dvou předchozích porážkách a zejména velmi rozpačitých
výkonech, bylo jasné, že tento zápas prostě musíme urvat a znovu naject
na vítěznou vlnu. Po předchozích špatných výkonech jsme udělali v
mužstvu několik výrazných změn v rozestavení i základní sestavě
a ukázalo se, že jsme měli tentokrát šťastnou ruku.
Zápas se od začátku vyvíjel jednoznačně pro nás, kluci od začátku
dřeli jako koně, byla na všech vidět obrovská snaha odčinit předchozí
rozpačité výkony, všude byli o krok dřív, vyhrávali osobní souboje, dobře
kombinovali a hlavně proměňovali šance,které si vypracovali. Zápas byl
vlastně rozhodnut již po 7. minutách, když jsme vedli již 3:0 a bylo jasné,
že dnes to bude již jen óda na fotbal.
Poločasové skóre se zastavilo na cifře 5:0. O přestávce nám dnes
nezbylo nic jiného než kluky pochválit i když tato pochvala byla udělena
se skřípěním zubů a se vztyčeným, varovným ukazovákem. Nebylo by to
poprvé, kdyby kluci s vidinou velkého náskoku v zádech polevili a soupeři
dali čuchnout.
Tentokrát však toto neplatilo, kluci dál pokračovali ve výkonu
z prvního poločasu a stejně jako v prvním nasázeli 5 branek i když jedna
z toho byla vlastní. Ale to vůbec nevadilo, kluci se fotbalem bavili, navíc
jsme nastřelili dvakrát tyč a jednou břevno a za stavu 6:0 náš brankář Milan
neproměnil pokutový kop.
Zápas se nám prostě povedl, příští kolo nás však čeká velká
zkouška, když jedeme na hřiště Dobříše. Tam to bude doslova křest ohněm,
protože síla soupeře je pověstná a jsme zvědavi, jak se kluci vyrovnají
se soupeřem takovýchto kvalit. Věříme, že pokud zopakujeme dnešní
výkon, máme slušné šance na úspěch. Dnes klukům můžeme jen
pogratulovat a poděkovat.

SK Hořovicko - FC Jílové
6 : 1 (2 : 0)
Zatím nejhorší zápas jsme zajeli odehrát do Bzové u Žebráka,
kde své domácí zápasy hraje Hořovicko. Chtěli jsme soupeře překvapit
ve druhé půli a tak jsme Popelku "schovali" do brány, chtěli první poločas
ubránit a ve druhém rozpoutat ofenzivní smršť. Bohužel z tohoto záměru
zbyl jen prach, neboť soupeř byl prostě výrazně nad naše síly. Hořovičtí
kluci byli u všeho dříve, byli důraznější v osobních soubojích a navíc
protože nepřijel rozhodčí, tak bohužel po dohodě, pískal jeden z domácích
tatínků, který domácím naprosto zbytečně pomáhal i když to vůbec
nepotřebovali a navíc na naši lavičku, při bouřích nevole, nad jeho
rozhodnutími, ukazoval obscénní gesta v podobě vztyčeného prostředníčku.
Ale zpět k dění na hřišti - do poločasu domácí dvakrát rozvlnili naši síť
a na hřišti si dělali co chtěli.
O poločase jsme přeházeli sestavu, Popiho vysunuli do útoku k
Petrovi a napadali soupeře již v zárodku jeho akcí. Ze začátku se hra
opticky vyrovnala, dokonce jsme se dočkali snížení na 2:1, gólem
Marouška z penalty, když Kratochvíl zahrával přímý kop, jeden z domácích
hráčů ze zdi míč volejbalově srazil a po krátkém zaváhání domácí rozhodčí
přeci jen písknul penaltu, protože tohle prostě přehlédnout nešlo.
Bohužel to byla naše labutí píseň, domácí nás brzy srazili dalšími
brankami do otevřené obrany z nichž minimálně dva velmi zaváněli
ofsajdy, ale domácí lajnový,ani domácí hlavní zůstali nekompromisní
a nemilosrdní. Suma sumárum,zasloužené vítězství domácích, které ovšem
s pomocí rozhodčích proměnili v náš debakl.
Náš výkon byl špatný, přijdou do dalších zápasů velké měny v sestavě
i rozestavení a věříme, že naši kluci opět najedou na vítěznou vlnu.

Jílové - Hostouň
4 :1 (1 : 0)
Souboj dvou vedoucích mužstev soutěže sliboval zajímavé
a dramatické utkání. Hosté z Hostouně přijeli do Jílového sebevědomě
a od začátku se hrál velmi dobrý fotbal. Po několika slibných situacích
na obou stranách se za naše mužstvo trefil Novák a otevřel skóre. Po
přestávce se hosté tlačili do tlaku a více otevírali obranu, což jsme
využívali a vytvořili si několik brankových příležitostí. Po sérii
standardních situací jsme zvýšili na 2:0. Hosté korigovali z pokutového
kopu, ale dvěma brankami v závěru jsme si pohlídali vítězství.
Branky: Novák, Vostárek, Nevrlý, J. Machýček
Sestava:
Kruliš, Malknecht, Nevrlý, Vostárek, Maršík, J.Machýček, Novotný,
Novák, Řípa, Topol, Buchar
Střídali: Čmelík, Hanuš, M. Machýček
Poříčí - Jílové
3 : 0 (3 : 0)
Nepodařené utkání jsme sehráli v Poříčí, kdy se nám nedařila naše
hra, a po chybách v naší defenzivě jsme ve 30 minutě prohrávali 2:0. Do
utkání jsme se nedokázali vrátit ani ve 2. poločase a po podprůměrné hře
a nepřesném výkonu hlavního rozhodčího, jsme odjeli z první porážkou
v sezóně.
Sestava:
Kruliš, Malknecht, Nevrlý, Vostárek, Maršík, J.Machýček, Novotný,
Novák, Řípa, Topol, Buchar
Střídali: Čmelík, Chalupa, Hanuš

FC Litavan Bohutín - FC Jílové
3 : 1 (1 : 0)

SK Rapid Psáry
Klub byl založen roku 1931.
V loňském roce se v tabulce umístil na
3. místě s 43 body.
Aktuálně jsou na 12. místě. Po šesti
kolech mají za sebou dvě výhry s Krňany
a Hostivicemi, a 4 prohry s Měchenicemi,
Horoměřicemi, Holubicemi a Dobrovízem.

Tabulka B týmu
Rk.
Tým
Zápas + 0 - Skóre Body
1.
Zbuzany
6 5 0 1 25:8 15
2.
Libčice
6 5 0 1 22:12 15
3.
Štěchovice B
6 4 0 2 31:7 12
4.
Čisovice
6 4 0 2 19:11 12
5.
Horoměřice
6 4 0 2 16:16 12
6.
Holubice
6 3 0 3 21:14 9
7.
Měchenice
6 3 0 3 15:11 9
8.
Hostivice
6 3 0 3 9:11
9
9.
Choteč
6 3 0 3 10:15 9
10.
Dobrovíz
6 2 2 2 10:23 8
11.
Jílové B
6 2 1 3 14:16 7
12.
Psáry
6 2 0 4 12:15 6
13.
Úhonice
6 0 1 5 7:27
1
14.
Krňany
6 0 0 6 10:35 0

(Prav)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(0)
(0)
(3)
(0)
(-1)
(-2)
(0)
(-11)
(-6)

Dorost se nachází ve velmi složité situaci, většina kluků z dorostu
odešla do chlapů, našich dorostenců zbylo jen 6 a i když se podařilo sehnat
několik výrazných posil ať již z PFA či Slavie Praha, pořád je kluků málo
a tak musí být doplňováni o starší žáky. Extrém nastal tento víkend, kdy na
zápas nemohlo dorazit 6 borců základní sestavy a do Bohutína jsme jeli se
šesti staršími žáky v sestavě bez možnosti střídání.
Domácí mají v dorostu naprostou pohodu, sluní se na třetím místě
tabulky a my na ně bez bodu koukáme z posledního místa tabulky, což nám
papírově nedávalo příliš velké šance. My však dobře víme, co v našich
klucích je, že jsme dokázali sehrát zatím se všemi soupeři vyrovnané
zápasy a jen fyzická převaha a částečně i smůla zapříčinila nulový bodový
zisk na našem kontě.
Do zápasu jsme vstoupili velice dobře, domácí jsme zaskočili
sebevědomým a nebojácným fotbalovým projevem a většinu poločasu jsme
byli lepší a vypracovali si i několik velice slušných šancí, které jsme však
bohužel nedokázali proměnit. Udeřilo však na naší straně, když jsme si
vlastně dali polovlastní gól, kdy naši pomalejší rozehrávku zachytil jeden
z domácích útočníků a tváří v tvář Matějovi Svítilovi bohužel nezaváhal.
I když jeho první pokus ještě Matěj dokázal bravurně zlikvidovat, odražený
balon již za jeho zády skončil. Do poločasu se již nic nezměnilo i když
šance byli na obou stranách.
Do druhé půle jsme vlétli s ještě větším zápalem a domácí doslova
nevěděli kam dřív skočit a jejich prostorově velice výrazný gólman se
několikrát zaskvěl při likvidaci našich šancí. Náš nápor byl nakonec
přetaven ve vyrovnávací branku,kdy jsme soupeře vykombinovali ve středu
pole a kapitán Machýček se dostal za záda domácí obrany a v samostatném
úniku nezaváhal a vyrovnal na 1:1.
Klukům to vlilo nové síly do žil, dál ovládali hru a domácí naopak
hrozili z rychlým kontrů a Bohutíně se hrál velice pěkný zápas. Bohužel
pro nás jsme my naše šance proměnit nedokázali a domácí naopak 5 minut
před koncem jeden brejk proměnili. V poslední minutě při našem zoufalém
náporu nás ještě jednou potrestali a tak jsme opět po velmi kvalitním
výkonu na body nedokázali dosáhnout.
Jsme ale přesvědčeni, že jsme na dobré cestě, mužstvo si začíná
sedat a hraje velmi dobrý fotbal, takže již od příštího kola začneme 100%
sbírat plné bodové zisky.

FC Jílové - Sokol Podlesí
1 : 4 (0 : 3)
V pátém kole, jsme doma přivítali lídra soutěže, který doposud
neztratil ani bod a dokonce nedostal ani gól. My na něj koukali z opačného
pólu tabulky a tak jsme čekali na vynikajícího a vyzrálého soupeře.
Hosté také naše očekávání nezklamali a od začátku nasadili ďábelské
tempo, na které naše mladé mužstvo z půlky opět poskládané ze starších
žáků, nedokázalo adekvátně reagovat a jen skvělý výkon nové akvizice
z PFA Jirky Johánka,nás uchránil od mnohem většího debaklu.
Prvních 25 minut, než si naši kluci zvykli na rychlost, ve které soupeř hrál,
vypadal zápas hrozivě, ale postupně jsme se i my začali osmělovat, kluci
si na tempo hry více přivykli a hra se začala pomaličku vyrovnávat i když
poločas 0:3, byl pro nás ještě milosrdný.
O poločase jsme udělali několik změn, na hrot vysunuli Patrika
Hajtla, Popiho stáhli na pravý kraj zálohy, Lukáše vystřídal Josef,
po chvilce ve druhé půli Šimona Filip. Klukům byla důrazně vštípena
maximální bojovnost všech na hřišti a najednou hra vypadala úplně jinak.
Ne, že by hosté přestali být nebezpeční, hráli stále dopředu výtečně, ale
naše záloha výrazně zrychlila a přitvrdila v soubojích, kluci začali hrát
mnohem jednodušeji a najednou to šlo i dopředu a v Jílovém se hrál
oboustranně velice pěkný zápas ve kterém jsme se dostali do několika
velice zajímavých brejků, kterým chyběla jen lepší finální přihrávka, nebo
byli zastaveny faulem. A naše chvíle přišla v 75. minutě, kdy jsme krásně
dotáhli další z brejků, vykombinovali jsme hosty ve středu pole, poslali
do útoku Patrika H., který posunul na pravé křídlo na skvěle nabíhajícího
Popiho, který balon zatáhl do vápna a nahrávkou pod sebe našel
nabíhajícího Kryštofa, který poprvé letos pokořil hostujícího brankáře
a vsítil svou první branku za dorost. Byl to moc hezký fotbalový moment,
který nám přinesl velkou radost a hostujícímu trenérovi málem infarkt.
Sice jsme opět nezískali ani bod,ale příště již budeme kompletní
(dnes chyběl Novák a Kůrka) a pokud zopakujeme dnešní výkon ve druhé
půli, tak bezpochyby zvítězíme.

Sokol Hostivice - FC Jílové B
2 : 1 (0 : 1)
Po domácí prohře s Horoměřicemi jsme jeli do Hostivic
s odhodláním získat nějaké body. Od začátku se hrál vyrovnaný fotbal bez
vyložených šancí, až v závěru poločasu se po našem rohu uvolnil ve vápně
Zubejda a byl zezadu sražen domácím obráncem. Nařízenou penaltu
s přehledem proměnil F. Nevrlý.
Ve druhém poločase získali domácí územní převahu, ale my jsme
hrozili z rychlých brejků. Po jednom z nich byl ve vápně faulován Kuba
Zeman, ale rozhodčí již neměl odvahu druhou penaltu odpískat.
S přibývajícím časem se domácí tlačili stále více před naši branku.
V osmdesáté čtvrté minutě se po centru prosadil domácí dvoumetrový
stoper. V osmdesáté sedmé se domácí prosadili podruhé dorážkou
z bezprostřední blízkosti. V devadesáté minutě k naší smůle nastřelil Franta
pouze tyč. Chtěl bych celé mužstvo pochválit za zodpovědný a bojovný
výkon, který bohužel nebyl korunován ziskem bodů.
Branka: Nevrlý F.
Sestava:
Vavřina – Janošov, Mošnička, Zeman Jan, Vostárek M. – Balouš, Nevrlý F.,
Krch, Chalupa – Zeman Jakub, Krištůfek
Střídali: 69. Cihlář za Krištůfka, 75. Vostárek O. za Balouše

FC Jílové B - TJ Krňany
5 : 1 (4 : 0)
V tomto důležitém zápase jsme nechtěli ponechat nic náhodě a
chtěli jsme soupeře od začátku dostat pod tlak a co nejrychleji skórovat.
Což se nám povedlo hned ve třetí minutě, kdy na dlouhý Chalupův aut
nejvýše vyskočil Franta Nevrlý. V osmé minutě bylo ještě veseleji, po
Berryho odkopu utekl Chalupa celé obraně a zvýšil na 2:0. Ve dvacáté
minutě se do míče opřel Jarda Topol a ranou k tyči prostřelil brankáře hostí
potřetí. O deset minut později uzavřel poločasový účet opět Chalupa,
tentokrát ranou zpoza vápna.
Ve druhém poločase jsme již kontrolovali vývoj zápasu a vytvořili
jsme si několik slibných šancí, které jsme však nebyli schopni proměnit. Až
v sedmdesáté minutě se po centru Franty prosadil hlavou Ivan Dvořák. O
pět minut později se hostům podařilo vstřelit alespoň čestnou branku.
V poslední minutě mohl skóre navýšit Franta, ale ve vyložené šanci
přestřelil bránu.
Další dvě kola zajíždíme na soupeřovo hřiště, nejprve do Psár a poté
do Měchenic. Rádi bychom navázali na solidní výkon tohoto zápasu a
přivezli nějaké body.
Branky: Chalupa 2x, Nevrlý F., Topol, Dvořák
Sestava:
Vavřina – Janošov, Mošnička, Krch, Berecký – Hanuš, Topol, Nevrlý F.,
Chalupa – Zeman Jakub, Dvořák
Střídali: 73. Machýček za Chalupu, 76. Sehnal za Janošova, 78. Bernard
za Hanuše

TJ Roztoky
TJ Roztoky jsou s jednou remízou a 5 prohrami jen
o jednu příčku výš než Jílové. Remizovali s Loděnicí. Prohráli
s Drozdovem, Podlesím, Dobříší, Bohutínem a Milínem.

Tabulka Dorost
Rk.
Tým
Zápas + 0 - Skóre Body
1.
Podlesí
6 6 0 0 29:3 18
2.
Drozdov
6 6 0 0 31:11 18
3.
Bohutín
6 5 0 1 15:9 15
4.
Dobříš
6 4 1 1 25:13 13
5.
Petrovice
6 4 0 2 31:13 12
6.
Sedlec-Prčice
6 3 2 1 19:10 11
7.
Milín
6 2 2 2 12:11 8
8.
Lety
6 2 1 3 18:19 7
9.
Hudlice
6 2 1 3 9:25
7
10.
K.Dvůr
6 1 1 4 8:21
4
11.
Loděnice
6 1 1 4 8:27
4
12.
Votice
6 1 0 5 7:23
3
13.
Roztoky
6 0 1 5 8:22
1
14.
Jílové
6 0 0 6 9:22
0

(Prav)
(6)
(12)
(3)
(7)
(3)
(2)
(2)
(-2)
(-2)
(-5)
(-8)
(-6)
(-8)
(-9)

