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Soupeř A týmu AFK Loděnice
Sponzor dnešního utkání je Restaurace u Dušků

Vážení sportovní přátelé, vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás jménem výboru klubu informoval o nejaktuálnějším
dění v Jílovském fotbale.
V uplynulých třech měsících se toho událo opravdu dost. O vítězství v
zimním turnaji Teskahor Cup 2014 již informoval sekretář Honza Bernard
v minulém čísle JN, paralelně probíhali i turnaje na domácí umělce v kategoriích žáků, dorostu i dospělých, takže sportovně jsme skutečně nezaháleli.
Nejdůležitější pro činnost klubu bylo však v uplynulém období konání
dvou valných hromad. První se za účasti hostů, a to starostky Mgr. Květy
Halanové, zástupce SDH Pavla Peška a předsedy AFK Radlík Pavla Sekrta
konala 28. února. Schválila zprávu o činnosti výboru klubu za uplynulé
čtyřleté období, zprávu o činnosti jednotlivých družstev za rok 2013 a
zprávu o hospodaření s kontrolou revizní komise rovněž za rok 2013.
S ohledem na to, že někteří členové výboru klubu nebyli přesvědčeni o své
další náročné angažovanosti pro další období, nedošlo k volbě statutárních
orgánů, a ani ke schválení rozpočtu na rok 2014. Usnesením bylo tedy rozhodnuto o konání mimořádné valné hromady v pátek 4. dubna s tím, že v
mezidobí budou určité věci členskou základnou diskutovány tak, aby klub
mohl opět smysluplně plnit svoji sportovně-společenskou funkci v rámci
města.
Pětitýdenní lhůta se ukázala být jako velice prospěšná a pouze hodina čistého času stačila členské základně, aby schválila rozpočet na letošní rok a
zvolila statutární orgány na čtyřleté období. Výbor klubu bude tedy pracovat ve složení Mgr. Petr Doležal - předseda, Mgr. Jaroslav Topol - místopředseda, Ing. Jan Bernard - sekretář, a členové Robert Bradáč, Libuše
Dušková, Jiří Kratochvíl, Miloš Krch, Jiří Strnad a nově Pavel Hanuš. Staronovými členy revizní komise jsou JUDr. Stanislav Bernard, Václav Doležal a Ing. Josef Machýček, posíleni jsou o Inmara Al-Azawiho a Ing.
Tomáše Rosena.

FC Jílovští Andílci - kopaná žen
Dne 22.2.2014 se konal v Jílovém na UMT zimní turnaj žen v kopané - DUŠEK CUP- za účasti čtyř týmů. Sluneční počasí, skvělá návštěva a bojovný
přístup všech hráček dodal turnaji velký náboj. Nejsledovanější zápas, derby s
Radlíkem sledovalo kolem 300 fanoušků, kteří vytvořili úžasnou atmosféru!
Výsledky jílovských andílků:
FC Jílovští Andílci - TJ Újezd nad Lesy 0:4
Pink Ladies Radlík 1:0 (branka Dana Fialová)
Sokol Velká Lečice 0:3
Pořadí turnaje DUŠEK CUP:
1. Sokol Velká Lečice
2. Tj Újezd nad / lesy
3. FC Jílovští Andílci
4. Pink Ladies Radlík

8b
4b
3b
3b

Velké poděkování patří vedení FC Jílové, městu Jílové a všem sponzorům za
pomoc při pořádání turnaje!!!
Dne 12.4.2014 se naše ženy zúčastní mezinárodního turnaje za účasti šesti
týmů v Měchenicích.

Minižáci
Nejmladší naše mládežnické mužstvo, minižáci se s nadšením připravovalo
dvakrát týdně, z toho jeden trénink byl v sokolovně a druhý na UMT. Tito
chlapci mají vše před sebou a svou soutěž ještě nehrají. Ve fotbalových
dovednostech se ale velice zlepšují a mnoho z nich bude budoucností našeho
klubu FC Jílové!

FC Jílové x SK Roztoky
5 : 0 (1 : 0)
V zápase proti poslednímu mužstvu tabulky jsme i kvůli řadě vynucených
absencí, dali možnost i hráčům širšího kádru a kluci ukázali, že fotbal umí.
Navíc měla většina kluků v nohách již čtvrtý těžký zápas ve dvou dnech a i to
bylo příčinou trochu nižšího tempa zápasu. Soupeř však udělal přes zimu
obrovský výkonnostní skok a hrál s řadou mladších žáků v sestavě velice
slušně.
Kluci se snažili diktovat tempo hry, trpělivě čekali na svou příležitost, které se
pomalu začali množit, ale šance kluci stále ne a ne proměnit. I soupeř však měl
svoje šance a párkrát jsme měli i štěstí.
Naštěstí v 17. minutě nám vyšla velmi pohledná akce, na jejímž konci byl po
přihrávce Kryštofa Petr Dvořáček a vedli jsme 1:0.
Tato akce nás trochu uklidnila a soupeře jsme již do šancí příliš nepouštěli,
naopak my byli ve vápně soupeře téměř neustále, ale obrana hostů do půle již
odolala.
Na začátku druhé půle naše hra nevypadala vůbec dobře, ale byla to naštěstí
jen taková hluchá pětiminutovka. Poté se již náš motor rozběhl a do konce
zápasu jsme přidali ještě čtyři velice pěkné branky po hezkých akcích.
Postupně se trefil v 41. Pepa Antoš, po přihrávce dnes opět vynikajícího
kapitána Lukáše Sadloně, na 3:0 zvyšoval po chvíli bojovník Emil, který si
sám vybojoval míč a střelou z vápna nedal hostujícímu brankáři šanci. V 57
minutě se opakovala spolupráce z první branky-opět agilní Kryštof vyzval do
běhu Petra Dvořáčka a ten zvýšil již na 4:0, když vyběhnuvšího brankáře
zkušeně přeloboval.
A v 61. minutě skóre uzavřel kanonýr Josef Antoš, který proměnil Petrovu
výzvu a bylo to 5:0.
V závěru ještě tribuny pobavil Kryštof K., když se rozhodl, že do trávníku
Jílovského hřiště otiskne svou pohlednou tvář. Zítra rozděláme sádru ďolík na
hřišti sádrou vylijeme a budeme jeho bustu prodávat po jarmarcích .

Cílem klubu by mělo být dosahovat co nejlepší sportovní výsledky v
úrovni krajských a okresních soutěží, ve spolupráci s místní mateřskou a
základní školou nabídnout dětem smysluplné využití volného času,
spolupracovat s okolními kluby především v oblasti mládeže a samozřejmě
celkově zvýšit prestiž klubu v rámci regionu. Pevně doufáme, že se nám to
společně bude dařit.
PS: všechny aktuální informace najdete na

www.fcjilove.cz
Mgr. Petr Doležal
předseda

AFK Loděnice
Kopanou přinesli do Loděnice již po 1. světové
válce vojáci, kteří zde byli ubytováni. Hráli mezi
sebou zápasy na improvizovaném hřišti, a to byl
vlastně prvý krok k založení sportovního klubu,
jehož hráči byli právě vojáci a mládež. Tento klub
byl založen 13. března 1921 pod názvem SK Loděnice. Prvým předsedou
byl R. Strejček a sekretářem J. Gall. Hřiště bylo v letech 1922-24 pod
Kušovem, v roce 1925 na Jánské poblíž Černidel a roku 1926 na louce
proti nádraží. V roce 1926 se projevovaly silné finanční potíže a SK
Loděnice v roce 1927 přestal pracovat. Přestalo se hrát závodně, ale kopaná
byla láskou mladých, proto chlapci mezi sebou hráli jak v DTJ, tak i v
Sokole, často k nelibosti svých cvičitelů.

TABULKA
Rk.

Tým

Záp

-

Skóre

Body

1.

SK Rakovník

20

14 3 3

42: 22

45

( 15)

2.

Hostouň

20

12 3 5

51: 29

39

( 9)

3.

Hradištko

20

11 3 6

56: 37

36

( 6)

4.

Černolice

20

11 3 6

43: 30

36

( 6)

5.

Velvary

20

11 2 7

51: 41

35

( 5)

6.

Votice

20

11 2 7

35: 26

35

( 5)

7.

Hvozdnice

20

11 1 8

28: 29

34

( 4)

8.

Jílové

20

9 4 7

55: 34

31

( 1)

9.

Poříčí

20

9 3 8

46: 36

30

( 0)

10.

Tuchlovice

20

9 3 8

30: 25

30

( 0)

11.

Lhota

20

9 2 9

34: 33

29

( -1)

12.

Všenorský SK

20

7 3 10

31: 36

24

( -6)

13.

Cerhovice

20

7 0 13

27: 45

21

( -9)

14.

Týnec

20

4 1 15

27: 57

13

(-17)

15.

Slaný

20

3 4 13

25: 56

13

(-17)

16.

Loděnice

20

3 1 16

22: 67

10

(-20)

+ 0

PK

(Prav)

Ve druhém jsme viděli opět velice zajímavý fotbal, který už byl ale fotbalově víceméně vyrovnaný, neboť na našich chlapcích se přeci jen z náročného stylu začala projevovat únava a již jsme herně tolik nedominovali.
Ale obrana fungovala velice dobře a hosty jsme do šancí vlastně vůbec
nepouštěli. Naopak naše brejky do otevřené obrany byli stále velice nebezpečné. Jeden takový brejk, proměnil chladnokrevně, dnes velmi dobře hrající Petr Dvořáček, který konečně přestal po velice hlasité, asi minutové
slovní masáži, drbat a jeho výkonu to ohromně prospělo. Lukáš Sadloň
zachytil špatnou rozehrávku soupeře, vysunul nabíhajícího Petra, který
nekompromisně zavěsil a vedli jsme 2:1.
Hra poté dlouho probíhala stejně, soupeř nakopával dlouhé míče na svého
kapitána a my podnikali brejky do otevřenější obrany, ale bohužel i přes
veliké šance rozhodující gol nedali.
A jak už to tak bývá, udeřilo na druhé straně. Jeden z dlouhých balonů,
nešťastník Michal P. odhlavičkoval místo do lajny balon přímo do středu k
nohám hostujícího kapitána, který se přehnal přes dvojici záložníků Fík a
Fík a táhlou střelou vyrovnal na 2:2. Bodlo plachtil vzduchem jako slovenská veverka, ale na míč nedoplachtil ....
Ještě jsme přeskupili síly, vrhli poslední zbytky sil do útoku, hrdinou dne
se mohl stát Marek Štrach, ale ve své druhé velké šanci bohužel přestřelil a
chvíli na to rozhodčí zápas ukončil.
Viděli jsme ale velice zajímavý zápas, kluci si dokázali, že hrát umí i bez
řady opor a na hřišti se většina vydala ze všech sil a na svůj výkon můžou
být právem pyšní.

FC Jílové x Litavan Bohutín
2 : 2 (1 : 1)
Na první jarní mistrovský zápas jsme se těšili a zároveň, vzhledem k obrovským absencím, vzhlíželi s určitými obavami. Nicméně kluci prokázali,
že se kvalitní a tvrdá zimní příprava vyplatila a i s řadou mladších žáků v
sestavě, záložníkem v bráně a obráncem v útoku vyplatila a kluci byli
mnohem fyzicky zdatnějšímu soupeři více než vyrovnaným soupeřem. Výsledkově to sice úplně nevyšlo, soupeř vytěžil z minima maximum, ale herně jsme v zápase byli určitě lepším a fotbalovějším týmem o čemž svědčí
nejen dvě branky po krásných a vypracovaných šancích, ale i další řada
neproměněných velikých šancích.
Soupeř byl ale velice zdatný, těžil zejména ze svých fyzických předpokladů
a hrál jednoduchý fotbal nákopy na svého kapitána, kterému většina našich
borců sahala sotva po prsa. Do žádných šancí jsme ale hosty nepouštěli,
obava z nově sestavené obrany byla naprosto zbytečná, kluci to zvládli
opravdu velice dobře.
Od začátku se naši kluci vysokým pressingem do soupeře zakousli a jejich
napadání dělalo Litavanu velké problémy. Měli jsme určitě více ze hry,
dostávali se na dostřel, hromadili jsme množství rohových kopů, centry
létaly do vápna zprava, zleva, ale hostující obránci a brankář všechny naše
příležitosti, někdy se štěstím, likvidovali. A jak to tak bývá, udeřilo na druhé straně. Hosté po zbytečném faulu kousek od rohového praporku kopali
volný přímý kop, ostrý velmi dobře kopnutý míč se točil do vápna a smolař
dne Michal "Sajtna" Patočka, nešťastně míč napálil do vlastní sítě 0:1
Kluci se ale nesložili, dál pokračovali v pěkné kombinační hře a jejich snaha byla odměněna, kdy nejhezčí akci dne, zakončil nekompromisně, po
nahrávce Petra Dvořáčka, obounohý míčový kouzelník Marek Štrach a
vyrovnal na 1 : 1.

Vážení sportovní přátelé, vážení příznivci jílovského fotbalu
dovolte mi Vás seznámit s dosavadním průběhem činnosti „A“ mužstva v
letošním roce.
Po podzimní části soutěže skončil trenér Dan Korda (začal však pomáhat
jako hráč béčku), a stejně tak svoje hráčské angažmá v Jílovém ukončil
Jirka Novotný, který plnil i funkci asistenta. Oběma je třeba za jejich
činnost poděkovat a popřát jim hodně úspěchů v další fotbalové činnosti.
Společnou zimní přípravu áčka a dorostu jsme zahájili v trenérském složení
Robert Bradáč, Petr Doležal a Jaromír Štědronský, a v této sestavě budeme
pokračovat i v jarní části sezóny.
Po loňském druhém místě na zimním turnaji ve Štěrboholích, jsme letošní
ročník dokonce vyhráli, když jsme po vyrovnaném průběhu ve finále
Teskahor cupu 2014 porazili AFK Podolí 1:0 brankou Vaška Řípy.
Potěšující je, že se opět velmi dobře presentovali dorostenci, především pak
Martin Machýček a Patrik Haitl, nicméně ve dvou zápasech nám pomohla i
zkušenost „hostujícího“ Ericha Brabce, nyní hráče Bohemians a především
pak exslávisty Jardy Černého, který byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
Jistotu v brance představoval čaroděj Martin Vaniak (Krulda se rekreoval
v Thajsku :-)), který u nás bude jako zaskakující brankářská jistota pokračovat
i na jaře.
Hostování jsme opět prodloužili u Lukáše Dupala, který však bude muset
stejně jako další hráči zapracovat na tréninkové morálce, dále pokračují na
hostování Dominik Buchar a Vojta Maršík ze Slavie, nově slovenský hráč
Martin Samko, který působil ve druhé lize v Senici. Po dlouhodobém
zranění se zapojil i Andreas Rosen, i on má však velký tréninkový deficit.
David Vostárek trénoval přes zimu v Dolních Měcholupech, což mu
prospělo po sportovní stránce a aby byl výčet změn konečný Matěj Štědronský

a Lukáš Novák jsou na střídavý start v ligovém dorostu FK Příbram (Lukáš tam
přešel na školu a bydlí přímo na stadiónu), což

nás na jednu stranu těší, ale
komplikuje to jejich využití pro naše zápasy.
Nicméně každému, kdo projeví zájem zkusit štěstí jinde v kvalitnější
soutěži, určitě nechceme bránit, což je i případ Petra Čmelíka, který studuje
v Budějovicích a v jarní části bude působit v klubu jihočeského krajského
přeboru SK Rudolfov. Snad se po zdravotních problémech dají do pořádku
i Sváťa Nevrlý a Honza Machýček, a třeba i další hráči. Uvidíme, jak se
budou chtít zapojit i starší hráči jako Jarda Topol, Tomáš Javůrek nebo
Pavel Janošov, kteří můžou být svými zkušenostmi přínosem.
Pokud jde o dosavadní výsledky, je to jak na houpačce. Pěti zápasová
bilance je dvě výhry, jedna remíza, dvě porážky, jeden kladný bod v tabulce
pravdy, ale rozhodně jsme chtěli víc. Poslední utkání, tedy porážka 4:1 v
Černolicích byla naprosto zasloužená. Když nedáme góly a laciné
dostaneme je výsledek jasný. Bohužel budeme opět muset řešit otázku
disciplíny především u mladých hráčů, což nás rozhodně netěší, ale bez
dodržování zásadních věcí jednotlivci nemůže být úspěšný sportovní
kolektiv jako celek.
Dnes nás čeká poslední mužstvo tabulky z Loděnic. Takové zápasy jsou
nejhorší, nicméně věříme, že to doma zvládneme, a že v tabulce budeme
stoupat výše, což by měl být cíl a z pohledu kvality mužstva i povinnost.
S tím dnešním nás čeká ještě deset zápasů, tak nás přijďte povzbudit.
Realizační tým a hráči „Áčka“

Dorost
FK Králův Dvůr x FC Jílové
3 : 0 (1 : 0)
Ve třetím jarním kole, jsme jeli na hřiště Králova Dvora a tentokrát se
bohužel křížil zápas dorostu s áčkem mužů, tudíž většina našich dorostenců
jela na zápas chlapů. Na horkou půdu jsme tudíž jeli pouze se třemi
dorostenci, kteří byli doplněni 10ti staršími žáky ročníku 99 a 2000.
Před zápasem, při pohledu na obrovský fyzický rozdíl, jsme se obávali
debaklu, ale naprosto zbytečně, protože kluci soupeře zaskočili velice
aktivní hrou plnou pohybu a rychlých přihrávek a troufám si říct, že jsme
byli výrazně fotbalovějším mužstvem. Kluci se za první půli dostali do 5-6
velice dobrých příležitostí a jen nedůraz, či zbrklost v koncovce zapříčinila,
že se síť za zády domácího brankáře nerozvlnila. Navíc nás několika
skvělými zákroky podržel skvělý Světlo v brance. Bohužel chvilku před
půlí se domácí prosadili po sporné standartce, když důrazem míč do sítě
dotlačili.
Ani druhá půle nebyla vůbec špatná i když domácí se přeci jen začali čím
dál tím více prosazovat, protože našim "žákům" již přeci jen začali
docházet síly. Světlo nás ale stále držel ve hře a kluci byli stále nebezpeční.
Kdybychom dokázali v 75 minutě v naší největší šanci místo nastřelení
spojnice a břevna a následné dorážce, kterou z brankové čáry vykopl
domácí obránce, vyrovnat, bůhví, jak by zápas dnes dopadl.
V závěrečných 10 minutách však domácí přeci jen zápas po dvou
brejkových situacích dokázali zápas rozhodnout a určitě si zhluboka
oddechli, že to pro ně nakonec dobře dopadlo. Pro naše kluky to však opět
byla velice cenná zkušenost proti fyzicky mnohem vyspělejšímu soupeři a
za svůj výkon se rozhodně nemusí stydět.

Ohlédnutí za zimní ligou starších žáků a dorostu
Zimní přípravu zahájili starší žáci i dorostenci již začátkem ledna a na obě
mužstva čekala domácí zimní liga. Obě mužstva jsou hodně propojena,
protože dorostenců máme málo a tak starší žáci v každém zápase dorostence
doplňují v hojném počtu. Starší žáci skončili v zimní lize druzí za suverénem
soutěže, skvělým žákovským týmem PFA. Kluci se poctivě připravovali třikrát
týdně na UMT a o víkendu hráli 1-2 zápasy a tak věříme, že se tvrdá a poctivá
příprava zúročí v jarní sezoně. Musím všem velice poděkovat za poctivý
přístup a vyzdvihnul bych zejména přístup a nadšení kluků z Kostelce u
Křížků, se kterými jsme již prakticky jedním týmem. Spojení s klubem SK
Kostelec u Křížků se ukázalo jako dokonalým spojením a přineslo pouze
pozitiva. Kluci se ohromně skamarádili a pro všechny bylo spojení velikým
impulsem a motivací pro poctivou přípravu a veliký výkonnostní skok.
Výsledky zimní ligy starších žáků:
1. PFA
2. FC Jílové
3. Rapid Psáry
4. Průhonice
5. SK Kostelec u Křížků
6. Zvole/Vrané
Nejlepším hráčem turnaje starších žáků, byl zvolen trenéry soupeřů Kryštof
Kratochvíl
Dorost ve své zimní lize nakonec oslavil také stříbrné medaile, když se ve
finále musel sklonit před mužstvem FK Říčany, kterému ve finále oslabení
kluci podlehli těsně 2:3.
V celém turnaji, ale kluci podávali výtečné výkony a příslibem do budoucna
jsou zejména výkony mladíčků.
Výsledky zimní ligy dorostu:
1. FK Říčany
2. FC Jílové
3. FC Kunice
4. FC Mníšek pod Brdy
5. Olympia Dolní Břežany
6. SK Hořovicko
Nejlepším hráčem turnaje dorostu byl trenéry soupeřů zvolen Lukáš Novák

Béčko v zimní přestávce odehrálo turnaj na našem hřišti s UMT. Obsadilo na
něm druhé místo. Celý turnaj předsedy OFS, vyhrálo mužstvo Sokola
Měchenice a třetí místo vybojoval AFK Radlík. S Radlíkem jsme sehráli i
poslední přátelské utkání před sezónou. Soupeře jsme přehráli jasně 5:0.

Jílové B x Choteč
1:2 (0:2)

Vstup do jarní části soutěže se nám bohužel nepodařil. V prvním zápase jsme
na domácím hřišti podlehli Chotči 1:2. Hosté se v prvním poločase ujali
vedení 0:2. Po přestávce jsme soupeře tlačili, ale na víc než jeden gól to
nestačilo.

Dobrovíz x Jílové B
3:1 (0:0)
Ve druhém utkání na hřišti Dobrovíze, jsme se po bezbrankovém poločase,
ujali vedení. Domácí, však během jedné minuty po našich chybách zápas
otočili.

Jílové B x Holubice
1:4 (1:3)
Ve třetím kole na naše hřiště přijel klub z Holubic. Po slibném začátku se do
vedení, ale dostali hosté. Na tento gól jsme ještě stačili odpovědět rychlým
vyrovnáním, avšak to bylo z naší strany vše. Hosté střelili do poločasu ještě
dvě branky a tím rozhodli o osudu utkání. Ve druhém poločase jsme otevřeli
hru a snažili se o zkorigování výsledku, což se nepodařilo a naopak hosté
uzavřeli čtvrtým gólem skóre zápas.

Mladší žáci

TABULKA
Rk.

Tým

Záp

-

Skóre

Body

1.

Zbuzany

16

15 0 1

69: 13

45

( 21)

2.
3.

Choteč

16

9 2 5

36: 34

29

( 5)

Psáry

16

9 1 6

49: 35

28

( 4)

4.

Libčice

16

9 1 6

47: 45

28

( 4)

Čísovice x FC Jílové

5.

Měchenice

16

8 2 6

40: 31

26

( 2)

1:12 (0:6)

6.

Hostivice

16

8 2 6

24: 28

26

( 2)

7.

Holubice

16

7 3 6

43: 39

24

( 0)

Hráči: Adam Bodlák, Marek Hron, Lukáš Hron, Josef Pulpán, Emil Cienciala, Dan Plop, Josef Bernard, Jiří Borecký, Marek Štrach

8.

Štěchovice B

16

7 2 7

52: 21

23

( -1)

Góly: 5 Josef Půlpán, 4 Jiří Borecký, 2 Emil Cienciala, 1 Marek Štrach

9.

Úhonice

16

7 2 7

29: 38

23

( -1)

10.

Dobrovíz

16

6 4 6

35: 48

22

( -2)

11.

Čisovice

16

6 2 8

33: 28

20

( -4)

12.

Jílové B

16

5 1 10

36: 48

16

( -8)

13.

Horoměřice

16

4 1 11

25: 48

13

(-11)

14.

Krňany

16

0 1 15

18: 80

1

(-23)

V neděli 6. dubna jsme odehráli první jarní mistrák s Čísovicemi. Po podzimním jednoznačném vítězství 12 : 0, jsme předpokládali, že nás nebude
čekat silný soupeř. Soupeř opravdu přes zimu nikterak neposílil a tak jsme
od prvních minut měli zápas herně pod kontrolou. Zatlačili jsme soupeře
před jeho bránu a i přes takto zhuštěnou soupeřovu obranu jsme o poločase
vedli 0:6. Jediné co jsem mohl doporučit hráčům o poločase, bylo roztahovat hru víc ke kraji hriště a otvírat tak více obranu soupeře. Což se krajním
záložníkům dařilo a přibylo tak víc střel na bránu. Jediné co trošku pokazilo výborný výkon celého mužstva, bylo špatné pokrytí soupeře při jeho
standartce, kdy nám soupeř vstřelil jediný gól ke konci zápasu.

+ 0

PK

(Prav)

Trenér Pavel Krištůfek

