Děkujeme všem sponzorům!!!
Jílovský fotbalový zpravodaj
Sezóna 2014/2015
7. vydání

Soupeř A týmu je SK Posázavan Poříčí n. S.
Sponzor dnešního utkání je JK Plus s.r.o.

15. kolo FC Jílové – SK Posázavan
Poříčí nad Sázavou
Obec Poříčí nad Sázavou se nachází ve Středočeském
kraji, 5 minut jízdy autem od okresního města
Benešova a 30 minut jízdy od Hlavního města Prahy.
Založení fotbalového klubu
1933 - SK Posázavan Poříčí nad Sázavou
1972 - TJ Sokol Poříčí nad Sázavou
1973 - SK Posázavan Poříčí nad Sázavou
Dne 7.5.1933 se konalo slavnostní otevření hřiště na území dnešní
budovy ZŠ v Poříčí n. S. V období let 1933 – 1945 vytvořené mužstvo
SK Posázavanu Poříčí n. S. společně s obcí Mrač, hrávalo regionální
soutěž III. třídy s tradičními soupeři. Mužstvo Stránčic, Mnichovic,
Senohrab, Čečran a Týnce n. S.
TABULKA
Rk. Tým
1. Velvary
2. Tuchlovice
3. Černolice
4. Lhota
5. Poříčí
6. Benešov B
7. Jílové
8. Nespeky
9. Slaný
10. Všenorský SK
11. Votice
12. Hvozdnice
13. Zavidov
14. Hradištko
15. Lety
16. Cerhovice

Záp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

+ 0 - Skóre
11 3 0 41: 16
11 2 1 36: 16
8 4 2 34: 17
9 0 5 42: 27
8 2 4 29: 21
7 2 5 26: 28
6 2 6 25: 25
6 2 6 18: 22
6 1 7 35: 21
6 0 8 26: 28
4 4 6 31: 30
5 0 9 26: 33
4 2 8 30: 31
3 0 11 20: 58
2 2 10 21: 43
2 2 10 13: 37

Body PK (Prav)
36
( 15)
35
( 17)
28
( 4)
27
( 3)
26
( -1)
23
( -1)
20
( 2)
20
( -1)
19
( -5)
18
( 0)
16
( -2)
15
( -9)
14
( -7)
9
( -9)
8
(-10)
8
(-10)

13. kolo FC Jílové – FK Černolice
2:1 (2:0)
Sestava: Zambakovič, Malknecht, Kos (43´Kačer), Samko (87´Balouš),
Maršík, Hanuš, O.Vostárek, Keller, Machýček, Nevrlý, Rosen
(72´Galus)
Výhra, slušný výkon, hezké počasí - co si více přát. Jsem rád, že
jsme utkání zvládli a udrželi se v tabulce pravdy v plusu. Kluci k zápasu
přistoupili hodně zodpovědně a na výkonu to bylo znát. Jsem rád, že
naše hra není založená na náhodě, ale na systému. Dnes to bylo
zasloužené vítězství. Škoda nevyřešených situací v druhé polovině
zápasu, kde jsme nevyřešili několik brejkových situací. Kluky, ale i přes
to pochválím.
Góly: Nevrlý, Kačer
Zdeněk Hašek, trenér

14. kolo Sokol Nespeky – FC Jílové
2:1 (2:1)
Sestava: Vavřina, Balouš, Samko, Malknecht, Hanuš (63´Rosen),
Maršík, Keller, Kačer (82´Bernard), Machýček M., Nevlý (67´ Zeman),
Řípa
Utkání jsme prohráli, ale na kluky se nezlobím. Máme jednoho
vyloučeného, což mě mrzí, ale za výkon se stydět nemusíme. Nikdy se
nevyjadřuji k výkonu rozhodčích a tak to nebudu dělat ani dnes.
Domácím gratuluji k získaným bodům a těším se na odvetu.
Gól: Maršík
Zdeněk Hašek, trenér

11. kolo Sokol Choteč – FC Jílové B
2:2 (1:1)
Konečně zápas kdy štěstí bylo na naší straně. V celku dobré
sestavě a s nadějí na dobrý výsledek jsme odjížděli k soupeři, kde jako
trenér jsem ještě v žádném zápase neprohrál. Po slibném začátku se
šance střídali před oběma brankami a jako první se radovali domácí,
naše vyrovnání přišlo záhy, kdy si Jarda doběhl svou vlastní střelu
brankářem vyraženou a nekompromisně zavěsil! Začátek druhé půle
byla naše klasika, nesoustředěnost, chyba při odkopu a znovu jsme
museli dotahovat!!!!! Pak přišlo vyloučení Zuba, kdy jsme hráli už
vabank, ale ukázala se velká morální síla i v deseti jsme bojovali, byť
rozhodčí nám moc nepřál a v 92 min. po sólu Jardy přes pět hráčů
domácích, Kuba málem trhal síť. Vyrovnáno!!!!!! Pak se nesmyslně
hrálo až do 98 min., ale tlaku domácích jsme odolali a získali zlatý
bodík, který nás měl nastartovat k převelice těžkému příštímu zápasu s
dosud neporaženou Dobříčí.
Vladimír Vodička, trenér

12. kolo FC Jílové B - SK Dobříč
4:3 (2:0)
Poslední zápas roku 2014 na našem hřišti jsme sehráli s dosud
neporaženým mužstvem bojujícím s naším příštím soupeřem Vestcem o
první místo v tabulce. Začali jsme nebojácně a pět minut se hrálo jen u
soupeře, ale pak hosté během pár minut nastřeli dvě tyče a začali tvrdit
muziku. V 27 min přišla blesková akce Bery, Jarda, piskoř a zavěsil
poprvé. Hosté se začali hádat a tak těsně před půlí Kubova jedovka a
radovali jsme se podruhé!!!!!!!!!!! Začátek druhé půle, minela v obraně a
hosté ožili gólem a zle dotírali. Naše brejky a bylo jich dost, k ničemu
nevedli, až když ruka zastavila přihrávku do jasné šance, piskoř se z

penalty nemýlil a znovu jsme vedli o dvě branky. Hosté však záhy opět
snížili a bojovalo se dál. V 80min piskoř dokonal hattrick a třetím gólem
potvrdil svou střeleckou formu, hosté ještě jednou zápas zdramatizovali
a i přes Kahounovo zbytečné vyloučení, jsme tři doslova zlaté body
uhájili. Za obrovskou bojovnost a přístup bych chtěl všem hráčům
poděkovat!!!!
Vladimír Vodička, trenér

TABULKA
Rk. Tým
1. Vestec
2. Dobříč
3. Libčice
4. Úhonice
5. Hostivice
6. Psáry
7. Tuchoměřice
8. Holubice
9. Čisovice
10. Jílové B
11. Choteč
12. Štěchovice B
13. Měchenice
14. Dobřichovice

Záp
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

+
11
9
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3
2

010
21
24
15
15
15
34
16
26
17
17
08
27
0 10

Skóre
56: 8
34: 15
28: 38
31: 26
26: 22
31: 34
29: 23
28: 31
26: 24
24: 30
28: 38
20: 23
19: 35
13: 46

Body PK (Prav)
34
( 19)
29
( 14)
20
( -1)
19
( -2)
19
( 4)
19
( 4)
18
( -3)
16
( 1)
14
( -7)
13
( -8)
13
( -2)
12
( -6)
11
( -7)
6
(-15)

Následující 13. kolo 15.11.14
Zápas
Domácí Hosté
Termín
A1A1304 Vestec Jílové B 15.11. 13:30

Den Hřiště
SO

Dorost

11. kolo FC Jílové – TJ Sokol Podlesí
2:2 (0:1)
V dalším kole jsme doma přivítali dorostence SK Podlesí, kteří
byli na průběžné druhé příčce tabulky, takže jsme věděli, že nás, kteří
bojujeme o záchranu, hosté asi trochu podcení. Navíc jsme využili naši
domácí zbraň, kterou je naše malá umělka, ve které jsme zatím každému
soupeři připravili velice horkých 90 minut a také současnou formu a
sebevědomí, které kluci určitě po řadě dobrých výkonů a občas i
výsledků mají. Už jsme nastoupili bez Dževada Zambakoviče, který
odjel na 3 měsíce domů, nicméně oba brankáři, jak Martin, tak Matěj,
nás podrželi a hosty jsme sesadili z druhé příčky tabulky.
Již se nám ustálila i sestava, takže náš velice mladý dorost je
schopen, pokud se vyvaruje chyb, hrát s naprosto každým soupeřem
vyrovnanou partii. Do zápasu jsme vstoupili tentokrát velice aktivně,
včas k soupeři přistupovali, napadali jeho hráče již při přejímání balonu
a hostům náš styl dělal obrovské problémy. Sami jsme velice dobře a
rychle kombinovali a prvnímu poločasu herně naprosto dominovali.
Díky velice aktivnímu a agresivnímu pojetí jsme se začali dostávat i do
šancí, z nichž některé doslova volali po gólu, leč hostující brankář se
štěstím i s pomocí tyče odolával. V zahazování příležitostí vynikal
zejména velice agilní Martin Machýček, který se třikrát ocitl sám před
brankářem, ale ani jednou svou příležitost neproměnil. Hra v takovém
tempu nejde vydržet celý zápas a tak asi po 30 minutách soupeř hru
vyrovnal a také hosté se občas dostali do zakončení. Kluci ale bojovali
jako lvi, rvali se doslova o každý míč a na hřišti se odehrávala bitva,
která přítomné diváky královsky bavila. V závěru poločasu však došlo k
situaci, kdy náš gólman Martin v souboji o balon srazil hostujícího

útočníka, a hosté z penalty dali branku na 0-1. Takto poločas i skončil a i
přes spoustu šancí a výtečnou hru, nám zbyly jen oči pro pláč.
Do druhé půlky jsme šli s odhodláním zápas zvrátit, protože kluci
věděli, že jsou lepší a odhodlanější, než mnohem starší a zkušenější
soupeř, leč i hosté k nám přijeli vyhrát a do druhého poločasu vlétli oba
celky jako uragán. V Jílovém se hrál i ve druhém poločase skvělý fotbal
a díky síle v něm ze začátku začali dominovat spíše hosté, kteří i po
chvíli potvrdili svůj nástup druhou brankou, když kolmici mezi beky
nedokázal zastavit ani Sadloň, ani Balouš a bylo to 0:2. Hosté se
uklidnili, a začali nás přehrávat i z důvodu, že my měli ve druhé půli na
hřišti tři starší žáky a 4 roky rozdílu prostě musí být znát. Dvakrát nás
však skvělými zákroky zachránil Matěj v bráně, kluci dokázali to, co již
mnohokrát před tím - díky obrovské vůli, skvělému charakteru a s
vědomím, že žádný zápas není ztracený, dokud ho rozhodčí neukončí,
jsme skóre dokázali vyrovnat a sahali dokonce po vítězství. Nejprve šel
Martin Machýček důrazně za balonem, hostující obrana se nedohodla s
brankářem, míč propadl až k brankové čáře a Martin ho dokázal téměř z
nulového úhlu dostat do branky a bylo to 1:2. Branka nám vlila do žil
ohromné množství energie, kluků bylo rázem opět plné hřiště, hosté
naopak v soubojích propadali a po chvilce bylo vyrovnáno, kdy se
Martin Machýček proměnil ze střelce v nahrávače, dostal od Sajtny míč
do běhu, probil se s ním do vápna, kde našel skvěle naběhnutého
Marouška, který z voleje uklidil míč k tyčce, a bylo vyrovnáno na 2:2!
Do konce zápasu se zápas přeléval ze strany na stranu, oba soupeři chtěli
vyhrát, ale žádná ze šancí se již neujala a tak jsme proti druhému celku
vyválčili alespoň bod, i když na brankové příležitosti jsme určitě vyhráli.
Zápas to byl, ale skvostný, naši kluci si sáhli zcela na dno a získali
cenný bod a zejména sebevědomí, zkušenosti a víru, že jsme na dobré
cestě a pokud se budou takto rvát o každý míč a každý centimetr hrací
plochy, tak se vůbec nemusí obávat, že bychom krajskou soutěž
neudrželi.
Jiří Kratochvíl, trenér

12. kolo FC Mníšek pod Brdy - FC Jílové
1:1 (0:1)
Do Mníšku pod Brdy jsme jeli na předposlední kolo podzimní
sezony s pokorou, ale se zvýšeným sebevědomím díky posledním
úspěšným zápasům. Nicméně nám citelně chyběli čtyři klíčoví hráči
základní sestavy Machy, Kryštof, Světlo a Dževad, navíc nebyl ani
Sajtna a tak jsme i díky tomu, že známe kvalitu soupeře, věděli, že k
úspěchu budeme potřebovat nejen 100 % výkon na hranici možností
všech zúčastněných, ale i štěstí. Nakonec se ukázalo, že jsme měli oboje
a tak přítomní diváci viděli zajímavý a vyhecovaný zápas dvou
rozdílných poločasů, který skončil asi zaslouženou remízou.
V prvním poločase jsme dominovali my, naše kompaktní obranná
hra domácí nepustila do jediné šance, domácí hrozili jen ze standartních
situací a naopak my jsme měli řadu velký šancí, zejména po rychlých
kontrech do otevřené a propustné domácí obrany. Nejdříve po krásné
akci z pravé strany těsně vedle střílel Martin Sunegh, poté Kurkovu
střelu chytil domácí brankář, aby vychytal reflexivním zákrokem i Kubu
Marouška. Na čtvrtou šanci již domácí obrana naštěstí reagovat
nedokázala, David Balouš hodil dlouhý aut do vápna, který propadl až
ke Kubovi Marouškovi a ten se pohotovou střelou k tyči nemýlil a
potvrdil svou střeleckou podzimní formu - 0:1. Do půle se už nic
nezměnilo a tak jsme v kabině chlapce nabádali k aktivní agresivní hře.
Druhá půle však již probíhala v režii domácího týmu, který
nastoupil se šesti staršími dorostenci v sestavě oproti našemu jedinému,
takže se to koneckonců i dalo čekat. Domácí nás mačkali jako citrón a
jen výtečný výkon našeho brankáře i obrany zabránil otočení utkání.
Domácí vyrovnali po pěkné akci přes naši levou stranu na 1:1, poté měli
ještě jednu obrovskou šanci, kdy se střela vytažená na tyč naším
brankářem odrazila do druhé tyče a naštěstí ven. Domácí měli i řadu
standartek, které jsme však tentokrát skvěle odvraceli a tak se soupeři
rozešli zaslouženě smírně. Kaňkou utkání bylo extempore vyvolané
domácími trenéry, kteří se nechali průběhem příliš unést, jejich chování
a urážení našich hráčů, bylo nechutné a hluboce nesportovní a musím
říct, že jsem se s tím za 10 let, co trénuji, ještě nesetkal. Doporučuji
těmto mladým chlapcům, aby se mnohem více věnovali výkonnosti
svých svěřenců, neboť díky výrazné fyzické převaze nás měli přeject
rozdílem třídy a ne se strachovat alespoň o bod. Ono je ale určitě

mnohem jednodušší vlastní neschopnost házet na všechny okolo,
svalovat vinnu na rozhodčí a cílenými útoky na výkonnost jednotlivých
hráčů se je snažit rozhodit, což u chlapců pubertálního věku není zas
takový problém. Od pubertálního věku neměli oba domácí trenéři zase
tak daleko a oba měli sebevědomí výrazně více než svých trenérských
schopností. Velká škoda, že jsme dnes nebyli kompletní, protože jsem
naprosto přesvědčen, že kdybychom byli komplet, bez větších problémů
bychom zde urvali všechny tři body. Nicméně i bod je pro nás dobrý,
kluci se opět přesvědčili, že jsme na dobré cestě a věřím, že toto
mužstvo se bude díky své píli, pracovitosti a disciplíně stále výrazně
zlepšovat. Příští týden doma v posledním kole přivítáme Bohutín a
zkusíme opět zahrát dobrý fotbal a bodovat.
Jiří Kratochvíl, trenér

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

Záp
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12

+ 0 - Skóre
9 1 1 39: 8
8 1 2 39: 13
8 0 3 24: 20
7 2 2 37: 11
4 4 3 26: 19
4 2 5 29: 20
4 2 5 20: 19
3 4 4 19: 23
4 0 7 20: 47
3 2 6 15: 30
1 5 5 19: 35
2 2 7 18: 36
1 3 8 20: 44

Body PK (Prav)
28
( 13)
25
( 7)
24
( 6)
23
( 6)
16
( -2)
14
( -1)
14
( -4)
13
( -2)
12
( -6)
11
( -7)
8
(-7)
8
( -10)
6
(-12)

Následující 13. kolo 15.11.14
Zápas
Domácí Hosté
Termín
C2E1303 Jílové
Bohutín 16.11. 10:15

Den Hřiště
NE

10. kolo FC Jílové – SK Roztoky u Prahy
9:0 (3:0)
V dalším mistrovském utkání jsme na domácím hřišti přivítali
hosty z Roztok.
Opět nastala situace, kdy jsme museli odehrát zápas pouze o deseti.
Roztoky jsou v tabulce na druhém místě a tak jsme čekali, že to bude
těžký a vyrovnaný zápas. Opak byl ale pravdou, naši hoši vstoupili do
zápasu ve velkém stylu, drželi míč na kopačkách, nekazili přihrávky a
krásnými kombinacemi se dostávali do zakončení, které se nám oproti
zápasu v Rudné dařilo gólově proměňovat. Tento obraz hry se až do
konce zápasu nezměnil a výsledek 9:0 hovoří za vše. Jak říkal trenér
Jirka „kluci hráli jak na playstationu“
Pavel Janošov, trenér

11. kolo SK Černolice - FC Jílové
0:12 (0:5)
K dalšímu venkovnímu zápasu jsme vyrazili do Černolic.
Černolice nastoupili s hodně mladým mužstvem, v sestavě měli 3 hráče
ročníku 00, 3 hráče 01, 4 hráče 02, 1 hráče 05 a na střídačce dokonce 1
hráče 06.
Před zápasem jsme klukům kladli na srdce, aby zápas v žádném
případě nepodcenili a hráli naplno. Do zápasu jsme vlétli a ve 3. minutě
jsme kopali první rohový kop na, který si naběhl Michal „Sajtna“ a
hlavou nekompromisně zavěsil. Další gól jsme přidali asi po pěti
minutách a bylo po zápase. Potom hra trochu upadla, přestali jsme běhat
a začali drbat. Je jasné, že kluci hledali motivaci jen těžko, i přestože

jsme nemuseli hrát naplno, góly přibývaly a soupeř se do šancí
nedostával. Tentokrát jsme měli jednoho na střídání a tak jsme všechny
kluky postupně prostřídali. Poločas 0:5, konec 0:12 i přes tento výsledek
soupeř nehrál špatně, bojoval o každý míč a až do konce se snažil hrát
fotbal, neuchyloval se k žádnému nakopávání a zdržování hry. Na to jak
mají Černolice mladé hráče, jsou dobře organizovaným a týmovým
mužstvem.
Pavel Janošov, trenér

12. kolo FC Jílové – TJ Sokol Hostivice
7:1(3:0)
V dalším mistrovském utkání jsme na domácím hřišti přivítali
Hostivice.
Opět jsme měli starosti s počtem kluků, protože někteří
nejmenovaní jedinci dali přednost řízku před mistrákem a hrozilo, že nás
bude devět. Museli jsme tedy povolat mladší žáky a nakonec nás bylo
dvanáct. Kluci hned od začátku dokazovali, že na podzim hráli ve velké
formě a herní pohodě. Soupeři jsme za celý první poločas prakticky nic
nedovolili a třemi góly jsme si zajistili pohodlné vedení. Poločas 3:0
Ve druhém poločase jsme zamíchali sestavou a některé kluky
prohodili. Na hře to bylo znát, Hostivice nás začali napadat mnohem
lépe a dříve než v první půli, hru trochu vyrovnali. Postupem času jsme
kluky vrátili na svá místa, naše hra se opět zlepšila, a i když jsme jednou
inkasovali, zápas jsme vyhráli poměrně jednoznačně 7:1
Klukům bych chtěl poděkovat za celou podzimní část sezony, ve které
předváděli pohledný kombinační fotbal plný gólů.
Pavel Janošov, trenér

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

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
12 10 2 0 48: 10 32
( 14)
12 8 2 2 44: 18 26
( 5)
12 8 1 3 49: 28 25
( 4)
12 8 0 4 60: 14 24
( 0)
12 7 0 5 46: 26 21
( 6)
12 7 0 5 28: 22 21
( 3)
12 6 2 4 37: 27 20
( 2)
12 4 1 7 18: 37 13
( -5)
12 3 3 6 23: 34 12
( -9)
12 3 3 6 19: 35 12
( 0)
12 3 1 8 26: 39 10
(-11)
12 3 0 9 21: 68 9
( -3)
12 0 1 11 14: 75 1
(-14)

FC Andílci

Čechtice – FC Jílové Andílci
1:0 (0:0)
V sobotu dopoledne jsme vyrazili na téměř celodenní zájezd do
Čechtic. Proti jednomu z nejlepších mužstev soutěže jsme odehráli
pravděpodobně nejlepší zápas podzimu. Do zápasu jsme vstoupili
nebojácně a hned z prvního útoku se do šance dostávala Dana, ale
finální přihrávka byla příliš dlouhá. V desáté minutě jsme se dostali do
naší největší šance, to když Dana přihrávkou z levé strany našla úplně
volnou Janu Tulachovou, ale její pohotovou střelu zmařila skvělým
vyběhnutím domácí brankařka. Do několika slibných příležitostí se
dostali i domácí, ale buď jim scházela přesnost anebo jim stála v cestě
výborná Fidorka v bráně.
Do druhého poločasu jsme vstoupili stejně srdnatě jako do prvního
dějství, ale postupem času nám začali ubývat síly (měli jsme pouze dvě
hráčky na střídání) a domácí začali získávat mírnou převahu. Ale celé
mužstvo výtečně bránilo a při některých šancích jsme měli i trochu
štěstí. Bohužel pět minut před koncem si nejlepší hráčka Čechtic
narazila na půlce míč a i přes snahu celé obrany se dostala ke střele a
tvrdou ranou rozhodla zápas. Přesto je nutné všem zúčastněným
hráčkám poděkovat a zároveň pogratulovat ke skvělému výkonu.
V sobotu nás čeká poslední zápas podzimní sezony na hřišti Petrovic.
Doufáme, že jsme ještě náš bodový účet neuzavřeli.
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Restaurace Florian

Pivnice Hřiště

Václav Navrátil – autodoprava
Město Jílové
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