Děkujeme všem sponzorům!!!
Jílovský fotbalový zpravodaj
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5. vydání

Soupeř A týmu je Všenorský SK
Sponzor dnešního utkání je Město Jílové

11. kolo FC Jílové - Všenorský SK
Historie
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. Z celého dosavadního působení klubu lze za
nejúspěšnější éru, z hlediska sportovní úrovně, považovat účinkování v
Krajské 1. A třídě, v pozdější době nastal pozvolný pád až do nejnižších
pater soutěží, kde se pohyboval až do roku 2008, kdy opět A tým
postoupil do Okresního přeboru. Spolu-zakladatelem, aktivním hráčem a
pozdějším dlouholetým funkcionářem klubu byl pan Jaroslav Majer,
který byl za celou dobu svého působení v klubu ikonou Všenorské
kopané a má nesporné zásluhy na postupném vybudování klubu z
hlediska zázemí a sportovní kvality. Po nuceném odchodu z funkce, ze
zdravotních důvodů, byl valnou hromadou jmenován čestným předsedou
klubu a na jeho počest se každoročně v červnu, pod záštitou obce
Všenory, pořádá turnaj mládeže Memoriál Jaroslava Majera. Klubové
barvy jsou modrá a bílá.
TABULKA
Rk. Tým
1. Tuchlovice
2. Černolice
3. Velvary
4. Lhota
5. Pořící
6. Jílové
7. Benešov B
8. Zavidov
9. Votice
10. Nespeky
11. Slaný
12. Hvozdnice
13. Všenorský SK
14. Lety
15. Cerhovice
16. Hradištko

Záp
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

+ 0 - Skóre
8 2 0 30: 12
7 3 0 29: 11
7 3 0 28: 10
7 0 3 30: 17
6 1 3 22: 15
5 2 3 22: 16
5 2 3 20: 21
4 1 5 24: 19
3 3 4 24: 21
3 2 5 11: 16
3 1 6 15: 17
3 0 7 16: 26
3 0 7 13: 24
2 2 6 17: 31
2 0 8 8: 27
1 0 9 13: 39

Body PK (Prav)
26
( 14)
24
( 6)
24
( 9)
21
( 6)
19
( -2)
17
( 5)
17
( 2)
13
( -2)
12
( -3)
11
( -4)
10
( -8)
9
( -9)
9
( -6)
8
( -4)
6
( -6)
3
( -9)

9. kolo AFK Tuchlovice - FC Jílové
2:1 (1:0)
Sestava: Kruliš, Malknecht, Samko, Kos, Maršík, Hanuš, Řípa, Galus,
Machýček, Buchar (63´Rossen), Nevrlý (78´Vostárek O.)
Domácí byli hratelnější, než jsme si mysleli před zápasem, a proto
se mi utkání hodnotí těžko. Dnes jsme se porazili sami a to
neproměňováním šancí, herní nekázní a osobní nedisciplovaností.
Nedělám to nikdy a tak ani dnes nebudu hodnotit výkon rozhodčích a
budu se soustředit na náš tým. Vstup do utkání se nám povedl a kvalitní
kombinací jsme byli často na míči, a když jsme k tomu přidali dobrý
pressing vytvořili jsme si šance, které jsme, ale zazdili nekvalitní
koncovkou. Domácí byli určitě důraznějším mužstvem a týmem, který i
přes nervozitu a hodně chyb šel za vítězstvím. Branku jsme dostali ve 44
minutě ze standartky, kdy Fitko trefil míč za tyč. Místo toho, abychom
šli v poločasové přestávce do kabin za stavu, kdy mi by jsme se smáli,
tak to bylo obráceně. Hráči se začali více soustředit na rozhodčího než
hru a tak rozkouskovaný druhý poločas nebyl už tak kvalitní. Po
obdržené druhé brance nás podržel Krulda, kdy chytil dvě až tři gólovky
domácích, a tak, když se Sváťa hezky trefil z rohu svitla nám naděje, ale
ta zhasla po červené kartě Řípy. Horší než prohra je stav v mužstvu.
Nevrlý, Malknecht zraněný, Řípa vyloučený a asi na dlouho a ostatní…
Tomu opravdu nerozumím. Je to o práci a chuti, tak to nevzdáme.
Góly: 76´Nevrlý
44´Fitko, 68´Fetko
Zdeněk Hašek, trenér

10. kolo FC Zavidov 05 - FC Jílové
1:2 (1:0)
Sestava: Kruliš, Balouš, Kos, Samko, Kačer, Hanuš, Vostárek O.,
Buchar, Machýček M., Rosen, Machýček J. (89´Malknecht), Malknecht
(90´Vostárek M.)
Fotbal je krásná hra. Dnes jsme si to užili se vším všudy. Na zápas
jsme odjížděli bez pěti hráčů základní sestavy a tak nastoupili poprvé v
základní sestavě Balouš, O. Vostárek, Kačer, Rosen, J. Machýček
mužstvo jelo s pokorou, ale s vůlí pokusit se nepropadnout. Měli jsme i
štěstí, ale tím nechci snižovat náš výkon. Hráči bojovali, snažili se
dodržovat taktické pokyny a šli štěstí naproti. Za vítězství jsem rád
hlavně kvůli nim. Viděli, že se dá hrát s každým a když hrají týmově,
výsledek se dostaví. To, že dal branku na 1:1 Kruliš hlavou po rohu, je
jen třešnička na dortu. Užili jsme si i cestu domů a pro takovou radost
jakou jsme měli z výhry, se fotbal hraje. Hráčům, kteří jeli na utkání,
děkuji za reprezentaci našeho klubu!!!!

Góly: 54´Kruliš, 70´Rosen
17´Falout
Zdeněk Hašek, trenér

Následující 12. kolo 26.10.2014
Zápas
Domácí Hosté Termín
Den Hřiště
A2A1202 Votice Jílové 25.10. 14:30 SO

6. kolo Dobřichovice – FC Jílové B
2:0 (0:0)
Po výborném výkonu a kanonádě proti Úhonicím jsme k dalšímu
utkání vyhlíželi velmi optimisticky, ale naděje na další body vzala
hodina srazu, kdy nás bylo jen devět (někteří dali bohužel přednost
tenisovému turnaji) a tak doplněný dorostenci jsme jeli dělat zázrak.
Bylo to jednoznačně remízové utkání skoro bez šancí od vápna
k vápnu, no a tak vzal taktovku rozhodčí, který v 85 min. otočil jasný
aut, pro nás na roh pro soupeře a prohrávali jsme 1:0. Ve snaze aspoň
vyrovnat jsme vrhli vše do útoku a bohužel v 88 min. jsme dostali na 2:0
a bylo po zápase…
I přesto poděkování patří Mošnovi, který s roztrženým obočím
dohrál půli a Danovi Kordovi, který obětavě přijel a pomohl nám!
Vladimír Vodička, trenér

7. kolo FC Jílové B – Sokol Měchenice
1:2 (0:1)
Po nezdaru v minulém kole nás čekal poslední tým
soutěže. …jenže jak to bývá, když nejvíc chcete tak to prostě nejde.
Soupeř hrál jak o život, zato my si mysleli, že body nám spadnou do
klína samy. Po naší hrubce v obraně jsme prohrávali 0:1, pak hru
vyrovnali i šance měli, ale nic.
Do druhé půle přišly dvě změny, začínali jsme i mít více ze hry, ale
soupeř opět trestal po naší minele, v 75 min přišlo snížení Piskořem z
penalty za ruku host. obránce, ale vyrovnat nám souzeno nebylo!!!
Nejvíc mě mrzí, že někteří hráči si neuvědomují, že vlastně
začínáme opět hrát o záchranu…
Vladimír Vodička, trenér

8. kolo FC Jílové B – Sokol Čísovice
1:0 (1:0)
Po dvou nepovedených zápasech jsme hráli o všechno, jen
vítězství nám mohlo dát trochu více klidu a zvednout si sebedůvěru.
Hosté začali aktivněji, nám to malinko trvalo, než jsme se rozehráli, ale
stálo to za to, neboť v 8 min. po ukázkové akci Míla vyhodil, Jarda
rozehrál, Kuba přihrál a Piskoř zavěsil… V tu chvíli nikdo netušil, že to
bude první a poslední branka utkání a pro nás tří bodová! Šance byli na
obou stranách, před brankami to vřelo, ale gólmani čarovali. V závěru
jsme již víceméně bránili výsledek a to se povedlo, hra sice chvílemi
nebyla nic moc, ale tři body jsou tři body…
Tento víkend zajíždíme do Tuchoměřic, nečeká nás tam nic
lehkého obzvlášť, když se scházíme a lepíme to, jak se dá… Bohužel
zranění, pracovní povinnosti zatím nad námi vyhrávají!!!!!
Vladimír Vodička, trenér
TABULKA
Rk. Tým
1. Vestec
2. Dobříč
3. Psáry
4. Libčice
5. Úhonice
6. Hostivice
7. Tuchoměřice
8. Jílové B
9. Holubice
10. Choteč
11. Čisovice
12. Dobřichovice
13. Měchenice
14. Štěchovice B

Záp + 0 - Skóre
8
7 1 0 31: 6
8
6 2 0 17: 8
8
6 1 1 24: 16
8
6 1 1 23: 21
8
4 1 3 23: 16
8
4 1 3 16: 14
8
3 1 4 15: 18
8
3 0 5 17: 18
8
3 0 5 18: 23
8
3 0 5 18: 24
8
2 1 5 15: 16
8
2 0 6 10: 24
8
1 1 6 11: 28
8
1 0 7 13: 19

Body PK (Prav)
22
( 13)
20
( 11)
19
( 7)
19
( 4)
13
( -2)
13
( 1)
10
( -2)
9
( -6)
9
( 0)
9
( 0)
7
( -5)
6
( -9)
4
( -8)
3
( -9)

Následující 9.kolo 18.10.2014
Zápas
Domácí
Hosté Termín
Den
A1A0902 Tuchoměřice Jílové B 18.10. 15:30 SO

Hřiště

Dorost

6. kolo Ligmet Milín - FC Jílové
4:0 (2:0)
Na přeložený zápas do Milína jsme jeli ve čtvrtek a díky dlouhým
odpoledkám byl problém sehnat všechny kluky. Nakonec jsme se díky
rodičům, kteří kluky uvolnili, sešli téměř komplet. Když jsme přijeli do
Milína a uviděli místní "letiště", bylo nám jasné, že s naším mladým
mužstvem budeme mít velké problémy. Naše obavy se potvrdily, domácí
byli starší, vyspělejší a fotbalovější a vlastně po celý zápas jsme tahali
za kratší konec. Hned v první minutě jsme dostali gól, a i když jsme poté
opticky hru vyrovnali, tak žádná ze šancí domácího brankáře neohrozila.
Bohužel v poslední minutě první půle jsme po špatně zahraném ofsajd
systému inkasovali podruhé a o vítězi bylo prakticky rozhodnuto. Ve
druhé půli jsme už ani nebyli nebezpeční dopředu, domácí přidali další
dvě branky a v klidu si dokráčeli pro tři body.
Proti soupeřům typu Milína v naší mladé sestavě ještě nemáme
nárok, ale i tohle je pro kluky škola a velká zkušenost. Kluci bojovali a
dělali, co mohli, snažili se o naší hru a díky tomuto přístupu přijdou
určitě i zápasy proti soupeřům, se kterými budeme plně bodovat. Jen tak
dál kluci, sejde se rok s rokem a budete většinu soupeřů válcovat .
Jiří Kratochvíl, trenér

7. kolo FC Jílové - Sokol Mezno
2:2 (1:0)
Další domácí zápas proti Sokolu Mezno, jsme chtěli konečně
vyhrát, bohužel se to opět nepodařilo. Do zápasu jsme šli oslabeni o
zraněného Marouška a Antoše, naopak nás posílil Matěj Svítil a Martin
Machýček do útoku. Hrálo se opět na umt, což našemu mladému
mužstvu vyhovuje, neboť soupeř má málo prostoru a kluci dokážou včas
přistoupit. Tato naše výhoda se začala naplňovat od první minuty zápasu,
kluci ovládli střed hřiště a byli jsme velmi nebezpeční, zejména díky
agilnímu Martinu Machýčkovi. Ale ta koncovka! Bohužel z množství
velkých šancí se ujala jen jedna, kdy Balouš hodil dlouhý aut do vápna,
Machy se zorientoval nejrychleji a prostřelil hostujícího brankáře 1:0.
Bohužel jsme do poločasu už žádnou další šanci neproměnili. Hosté se
vzmohli pouze na nakopávané balony do našeho vápna, se kterými si
Dževad spolu s obránci hravě poradil a Mezno si za 45 minut vlastně
žádnou šanci nevytvořilo a tak byl pro ně výsledek 1:0 velmi přijatelný.
Jak nás po zápase zahozené příležitosti mrzely.
Do druhé půle jsme udělali několik změn a bohužel pro nás se
velice změnil i herní projev hostujícího mužstva. Mezno vysunulo
presing, začalo nás napadat již na naší půlce a převzalo otěže zápasu do
svých rukou. Kluci najednou nestíhali a hosté se začali dostávat do
šancí. Záhy vyrovnali na 1:1 po dobře sehrané standartce a za chvíli to s
námi vypadalo ještě hůře, když dalekonosná střela skončila za zády
Martina, který dostal druhou půli příležitost v brance, a bylo to rázem
1:2. Naštěstí pro nás kluci z Mezna své výhody nevyužili a nedorazili
nás ve chvíli, kdy se naše mužstvo po dvouch rychlých direktech
potácelo, jako Rocky Balboa ve třetím kole s Ivanem Dragem ... My
sice nehráli dobře, nedařili se nám přihrávky ani kombinace, nicméně
díky buldočí vůli jsme se stejně jako Rocky dokázali zvednout. Na hrotu
se rval, jako ďábel Matěj Svítil, který jako brankář proti mnohem
starším klukům velmi příjemně překvapil. Škoda, že svůj velký výkon
nepřetavil v branku, kterou mu před odkrytou branku připravil nádherně
Machy a trefil vedle. Nicméně jsme se zaslouženého vyrovnání přeci jen
dočkali, když v poslední minutě zápasu Kryštof pěknou nahrávkou našel
Machyho, ten si balon píchnul okolo obránce a nekompromisní ranou
vyrovnal na 2:2.
Dneska to byl opět velice těžký zápas, v první půli jsme byli lepší
my, ve druhé soupeř a tak zápas skončil asi zaslouženou remízou.

Nicméně hra ve druhém poločase se mi nelíbila, všichni budou muset
přidat jak v pohybu bez míče, ve včasném přistupování a zejména v
přesnosti nahrávek.
Jiří Kratochvíl, trenér

8. kolo SK Votice - FC Jílové
7:2(4:1)
Na hřiště druhého celku tabulky jsme jeli kvůli křížení zápasů a
velké marodce oslabeni o pět hráčů základní sestavy, se třemi žáky v
sestavě a bez možnosti střídání. Soupeř se šesti hráči ročníku 96 a pěti
95 byl obrovským favoritem, my mohli pouze překvapit a zápas byl
zejména o získávání dalších zkušeností. Prvních 25 minut, dokud kluci
ještě stačili včas přistupovat a než soupeř přišel na naše slabé místo, ale
bylo od kluků výtečných, domácí jsme zaskočili srdnatým výkonem
plným pohybu a agresivity a dokonce jsme se ujali vedení, když Kryštof
vyzval krásnou průnikovou nahrávkou do šance Kubu Marouška a ten ač
tísněn obráncem nekompromisně prostřelil domácího brankáře 0:1. To
byla však naše labutí píseň, která domácí probudila a ti se, zejména po
naší pravé straně, začali prosazovat a udělali si z naší obrany průchoďák.
Vždy to byla při gólech podobná akce-průnik po levém křídle nahrávka
na neobsazeného spoluhráče a pohodlné skórování do téměř prázdné
branky. Do poločasu takto domácí skórovali čtyřikrát a o výsledku bylo
prakticky rozhodnuto. Do druhé půle jsme opět vstoupili aktivně, snažili
se hrát náš kombinační fotbal, ale bohužel příliš mnoho nepřesností bylo
vodou na mlýn domácím, kteří stejně jako první půli utíkali po křídlech
a skórovali z nahrávek pod sebe. My jsme se však zaslouženě také
prosadili a to opět kanonýrem Marouškem, který po nahrávce Lukáše
Sadloně dokázal projít do vápna, ač faulován domácím stoperem faul
ustál, stačil mu vynadat v běhu do pánských přirození a ještě na dvakrát
prostřelit domácího gólmana podruhé
... Celkové skóre 7:2 je
debaklem, ale tento zápas na rozdíl od debaklu v Letech přinesl i mnoho
pozitiv, na kterých se dá stavět. Již tento pátek od 20 hodin, hrajeme "o
všechno" doma se Sedlecem Prčice a tento zápas již musíme vyhrát,
abychom neztratili kontakt se soupeři a stále se rvali o záchranu.
Jiří Kratochvíl, trenér

TABULKA
Rk. Tým
1. Podlesí
2. Votice
3. Lety
4. Mezno
5. Týnec
6. Mníšek
7. Milín
8. Bohutín
9. Petrovice
10. Rožmitál
11. Drozdov
12. Sedlec-Prčice
13. Jílové

Záp + 0 - Skóre
7 6 0 1 29: 5
8 5 2 1 28: 9
7 5 1 1 27: 7
8 3 4 1 18: 12
7 3 1 3 23: 11
7 2 3 2 15: 14
6 3 0 3 8: 16
8 2 2 4 11: 17
8 2 2 4 9: 19
7 2 1 4 14: 22
8 1 3 4 16: 28
7 2 0 5 10: 36
6 0 3 3 10: 22

Body PK (Prav)
18
( 6)
17
( 5)
16
( 7)
13
( 1)
10
( 1)
9
( -3)
9
( 3)
8
( -4)
8
( -4)
7
( -5)
6
( -6)
6
( -6)
3
( -6)

Následující 9. kolo 19.10.2014
Zápas Domácí Hosté
Termín
Den Hřiště
C2E0905 Jílové Sedlec-Prčice 17.10. 20:00 PÁ UMT

Předehrávané 13. kolo FC Jílové - Zvole/Vrané
5:0 (0:0)
V dalším mistrovském utkání jsme na domácím hřišti přivítali
hosty ze Zvole. Opět jsme neměli nikoho na střídání a mohli tak kluky

měnit jen na jednotlivých postech. Byl to zápas neproměněných šancí.
Hlavně v prvním poločase jsme si šancí vytvořili spoustu, ale
nebyli jsme schopni proměnit ani jednu, soupeř si vytvořil dvě
příležitosti, které naštěstí zneškodnil Jiřík v brance. Poločas skončil 0:0
a trenérovi Jirkovi ztvrdl nejen úsměv, ale i nohy takovým způsobem, že
nemohl dojít do kabiny.
Nezbylo mi nic jiného, než chlapce o
přestávce nabádat sám.
Do druhé půle jsme nastoupili s odhodláním prolomit střeleckou
smůlu. Na první gól jsme sice čekali asi do sedmé minuty druhého
poločasu, ale nakonec jsme se dočkali. Do konce zápasu jsme síť
soupeře rozvlnili ještě čtyřikrát a 5:0 jsme vyhráli.
Pavel Janošov, trenér

7. kolo SK Průhonice x FC Jílové
0:7 (0:3)
K dalšímu venkovnímu zápasu jsme vyrazili do Průhonic.
Tentokrát nás bylo dvanáct, zaplať pánbůh, protože šest našich hráčů
mělo v nohách dopolední zápas za PFA. Do tohoto zápasu jsme se
rozhodli, posílit útočnou fázi vysunutím Matěje Svítila na hrot. Světlo se
ukázal, jako dobrý tah trenérů, protože svým důrazem a rychlostí při
napadání dělal soupeři veliké problémy již v rozehrávce. Snažili jsme se
hrát kombinačně, což se nám celkem dařilo, dostávali jsme se do šancí a
tentokrát jsme nějaké dokázali proměnit už v první půli. Do kabin se šlo
za stavu 3:0 pro nás.
Do druhého poločasu jsme nastoupili vlažněji, soupeř hru vyrovnal
a začal více ohrožovat naší branku. Tato fáze hry trvala asi deset minut,
pak jsme vstřelili další gól a opět převzali iniciativu, do konce zápasu
jsme vstřelili další tři branky a vyhráli 7:0.
Pavel Janošov, trenér

TABULKA
Rk. Tým
1. Roztoky
2. Č. Újezd
3. Jílové
4. Rudná/Loděnice
5. Štěchovice/Hradištko
6. D. Břežany
7. Hostivice
8. Lety
9. Zvole/Vrané
10. Dobřichovice/Řevnice
11. Černošice
12. Průhonice
13. Černolice

Záp + 0 - Skóre
9 7 2 0 35: 7
8 7 1 0 32: 6
8 5 0 3 31: 11
8 5 0 3 31: 18
8 5 0 3 16: 14
8 4 1 3 28: 22
8 3 2 3 19: 16
8 3 1 4 19: 21
8 3 1 4 16: 21
8 2 1 5 12: 21
9 2 1 6 15: 29
8 2 0 6 15: 43
8 0 0 8 10: 50

Body PK (Prav)
23
( 8)
22
( 10)
15
( -3)
15
( 6)
15
( 3)
13
( 1)
11
( -4)
10
( -5)
10
( 1)
7
( -5)
7
( -8)
6
( 0)
0
( -9)

Následující 9 kolo 19.10.14
Zápas Domácí
Hosté Termín
Den Hřiště
E1A0904 Rudná/Loděnice Jílové 19.10. 15:30 NE Rudná

Mladší žáci

3. kolo Hradištko/Štěchovice – FC Jílové 3:2 (2:1)
4. kolo FC Jílové – D. Jirčany/Psáry 4:5 (2:2)
5. kolo Vestec – FC Jílové 5:5 (3:5) PK 3:4

TABULKA
Rk. Tým
1. Hradištko/Štěchovice
2. Jesenice
3. Průhonice
4. D. Břežany
5. Mníšek/Čisovice
6. Vestec
7. D. Jirčany/Psáry
8. Jílové

Zápas
F1A0704

Záp + 0 - Skóre
6 4 2 0 32: 7
6 4 1 1 27: 15
6 3 2 1 11: 14
5 3 1 1 19: 8
5 3 0 2 36: 12
6 1 1 4 18: 30
6 1 0 5 9: 44
6 0 1 5 16: 38

Následující 7. kolo 18.10.14
Domácí Hosté
Termín
Jílové
Průhonice 18.10. 13:30

Body PK (Prav)
14
( 5)
14 1 ( 4)
12 1 ( -1)
11 1 ( 1)
9
( -3)
4
( -2)
3
( -3)
2
1 ( -5)

Den Hřiště
SO

FC Andílci

FC Jílové Andílci – Újezd nad Lesy
0:0
V dalším domácím soutěžním utkání jsme přivítali soupeřky z
Újezda a od samého začátku jsme byli lepším týmem. Hned ve třetí
minutě se po hezké akci dostala k balónu Klára a její tečovaná střela
skončila těsně vedle pravé tyče hostující branky. I nadále jsme se tlačili
před branku hostí a vytvořili si několik slibných příležitostí. Tu největší
v osmnácté minutě, to když se z levé strany prodrala do vápna Kačka a
po souboji s brankařkou se míč dostal před volnou Danu, ale její střela
skončila těsně nad. Poté se dostaly ke slovu hostující hráčky, když po
našem rohu podnikly, rychlý protiútok po pravé straně a po centru

zakončily těsně nad. V samotném závěru se hostující útočnice ocitla
sama před naší bránou, ale Fidorka jí výborným vyběhnutím zmenšila
střelecký úhel a prudkou ránu nohama vyrazila na aut. A to bylo vše, co
hostující hráčky směrem dopředu ukázaly.
Ve druhém poločase jsme si drželi územní převahu a díky pozorné
hře v obraně jsme Újezd již do žádné šance nepustili. Ve 45 minutě jsme
rozehrávali rohový kop a na Kačky centr si výborně naběhla Klára, ale
její hlavička bohužel skončila pouze na břevně. Pět minut před koncem,
se do šance dostávala Dana, ale její střelu levačkou brankařka vyrazila.
V poslední minutě se do slibné pozice dostala ještě Kačka, ale její
dalekonosná střela skončila těsně vedle.
Tentokrát bychom chtěli holky pochválit za zodpovědný přístup,
nasazení a bojovnost a pogratulovat k zisku prvního mistrovského bodu.
Věříme, že s tímto přístupem určitě nebyl poslední.
Miloš Krch a Filip Švach, trenéři

AFK Loděnice - FC Jílové Andílci
3:1 (2:0)
V neděli v osm ráno jsme se vypravili k mistrovskému zápasu do
Loděnice. Tento čas nám evidentně nevyhovoval. Celé mužstvo bylo
ospalé už na srazu, potom při rozcvičce a následně i v zápase. I přes
veškerou snahu obou trenérů mužstvo probrat se bohužel kýžený
výsledek nedostavil. Hned v první minutě domácí hráčky obešly
polovinu našeho mužstva jako kužely, a otevřely skóre. Bohužel ani toto
nás neprobudilo a pokračovali jsme v příšerném výkonu dál. V páté
minutě se po sérii neskutečných chyb dostaly domácí hráčky do
zakončení znovu a zvýšily na 2:0. Ještě 10 minut byl náš výkon tragický
a jen díky Fidorce v bráně a nemohoucnosti domácích hráček se již
skóre neměnilo. Po této tragické čtvrthodince se již tak nemocnému
Filipovi ještě přitížilo, takže beze slova opustil své místo za branou a
odešel si sednout na střídačku. Až potom jsme se dostali k soupeřově
bráně i my a kdybychom byli v koncovce důraznější a přesnější mohli
jsme ještě do poločasu snížit. Bohužel se tak nestalo, takže jsme do
kabin odcházeli s dvougólovým mankem.

Ve druhém poločase se již odehrávala vyrovnaná partie ani jedno z
mužstev si nedokázalo vytvořit vyloženou šanci. Po poločasové
promluvě obou trenérů jsme přidali do hry i trochu tvrdosti a to
domácím hráčkám evidentně nevyhovovalo. I přesto se jim i tak
podařilo navýšit skóre, když se domácí útočnice po několika
nešťastných odrazech míče dostala sama před bránu a nekompromisně
zakončila. Pět minut před koncem jsme se dostali ke slovu i my, to když
se po standardní situaci k míči ve vápně dostala Dana a levačkou snížila.
Na víc jsme se už nezmohli, a tak zápas skončil vítězstvím domácích o
dvě branky, které jsme prospali na začátku.
V dalším kole přivítáme na domácím hřišti v sobotu 25.10.2014 od 15
hodin družstvo Pink Ladies Radlík. Doufáme, že nás v tomto derby
přijdete povzbudit.
Miloš Krch a Filip Švach, trenéři

FC Andílci

Restaurace Kamenný stůl, Praha 1
Briggs LTD
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Restaurace Florian

Pivnice Hřiště

Václav Navrátil - autodoprava

