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Soupeř A týmu AFK Sokol Semice! 

 
 

Sponzor dnešního utkání je ECO SUN. 



  

 

 
 

 

AFK Sokol Semice 
 První oddíl kopané byl v Semicích založen v roce 1914 a 

hrál pod názvem  

SK Semice. V roce 1931 byl v Semicích založen další fotbalový 

klub Polaban Semice, jež si zvolil zelenobílé dresy, které zůstaly 

semickému mužstvu dodnes. 

 Mužstvo Semic má za sebou 2 výhry s Nymburkem 

a se Sedlčany, dvě remízy s Klecany a Rakovníkem a sedm 

proher s D.Lhotou, Dobřichovicemi, N.Vsí, Příbramí, Čáslaví, 

Berounem a Poděbrady. 

 

 

 

Sponzoři FC Jílové 
 

 Briggs LTD 

 Hotel Javorník – JUDr. Stárek 

 PAMAR.CZ 

 Restaurace Florian 

 Restaurace Kamenný stůl, Praha 1 

 Václav Navrátil – autodoprava 

 Pivnice Hřiště 

 Dan Hyťha – zemní práce 
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Napínavý zápas se Slovanem Kunratice! 
 V předehrávce dalšího mistrovského zápasu, jsme na svém hřišti na 

Újezdě přivítali třetí celek tabulky z nedalekých Kunratic.  

 Nepřesnou a pomalou rozehrávkou jsme soupeře dostávali do šancí 

a v těchto momentech jsme mohli děkovat brankáři Syrovému, který 

předvedl několik fantastických zákroků a své mužstvo výrazně podržel. 

Po tlaku a sérii střel se k odraženému míči dostal Šimon a jeho rána z 

hranice šestnáctky zaplula do sítě 1:0. 

 Bylo to však bohužel z naší strany poslední vedení v zápase. Poté 

co jsme se ujali vedení, jsme se nepochopitelně stáhli, přestali presovat 
a byl to naopak soupeř, který těžil z našich hrubek, kterých se průřezově 

celou obranou, dopouštěli při rozehrávce všichni. 

 Hosté vývoj zápasu dokázali do půle otočit třemi brankami, z nichž 

první dvě mu darovali naši obránci a tu třetí jim bohužel daroval pan 

rozhodčí, který přehlédl na půlce jasné zpracování rukou a z následného 

rychlého útoku dali hosté třetí gól. 



 Po důrazné domluvě v kabině, jsme do druhého poločasu vstoupili 

dobře a až na několik hloupých a zbytečných chyb v obranné fázi, jsme 

zápasu jasně dominovali. Na 2:3 snížil krásně zakrouceným přímým kopem 

po faulu na Kratochvíla opět Šimon Pluhař. Bohužel ihned po rozehrání 
si svou jedinou slabší chvilku v zápase vybral Pavel v brance kdy zaspal 
při vyběhnutí a hostující rychlý útočník odskočil opět na rozdíl dvou 
branek 2:4. Po faulu, tentokrát na Bodla,se Šimon trefil potřetí a opět 

to bylo jen o jednu branku 3:4. 

 Ale hosté nám bohužel opět odskočili, když další dlouhý nákop 

tentokrát špatně vyřešil Josef,místo jednoduché narážečky s 

brankářem šel do kličky o míč přišel a hostující útočník z dálky 

přehodil bezmocného Syrového 3:5. Kluci však dál pokračovali v 

dobrém, kombinačním výkonu a jejich hra byla odměněna opět 

Pluhařem, který si narazil s Kostelníčkem, vnikl do vápna a střelou po 

zemi na zadní nás opět dostal do hry 4:5. 

 V posledních minutách jsme se nadechli k závěrečnému drtivému 

náporu, Kolín krásně vnikl do vápna , centrem pod sebe na malé vápno 

vyzval nabíhajícího Bodláka, který však v 1000% šanci selhal a trefil pouze 

hostujícího gólmana. 

 

 

 

 

 

Konečně změna - výhra 4:1! 
 Tak konečně to bylo vydařené utkání. Sedlčany přijeli jako 

mužstvo, které v tabulce figurovalo stejně jako všech 15 ostatních 

nad námi. Věděli jsme, že jedině výhra nás může posunout v tabulce 

a psychicky povzbudit. V utkání se  prvně představil 19letý brankář 

Jakub Čorej, kterého se podařilo získat v průběhu soutěže z Tatranu 

Prešov. Předtím již odchytal jedno přátelské utkání a derby s Psáry 

za B mužstvo, ale tohle byl pro něj křest jak má být. 

 Soupeř začal lépe než my, opět na nás byla znát určitá 

nervozita, ale vše změnil první gól Matěje, jenž se ten den asi velmi 

dobře vyspal. 

Ani soupeřovo vyrovnání nás tentokrát nijak negativně neovlivnilo, 

a když do poločasu přidal Matěj po individuální akci druhou branku, 

bylo již znát, že tentokrát si vítězství nenecháme utéct. Výkon i ve 

druhém poločase byl velmi zodpovědný a střelecká pohotovost 

Matěje znamenala třetí (hlavou) a čtvrtou (po vysunutí střídajícím 

Lukášem Novákem) branku v soupeřově v síti a pro tým potřebný 

klid. Za předvedený, koncentrovaný výkon je třeba pochválit celý 

tým s tím, že  individuální představení Matěje jen potvrdilo, že má 

v sobě fotbalový  potenciál, a bude záležet především 

na něm, jak s ním naloží. To se však týká i dalších mladých hráčů, 

protože takový Honza Koler začínal za juniorku Sparty až v 

devatenácti letech, a v přípravném utkání s Jílovým ho tehdy dnešní 

člen výboru Inmar Al-Azawi vůbec k ničemu nepustil. A kam až to 

dotáhl.......nejlepší střelec v historii české reprezentace. 
 

 

 

 

 

 

Soupeř nad naše síly! 
 V neděli 21. října jsme zavítali na hřiště vedoucího celku 

přeboru z Dobřichovic. Opět bohužel nebylo k dispozici řada 

hráčů, přesto jsme jeli v bojovné náladě s cílem překvapit. Už 

při rozcvičení  bylo ovšem na soupeři vidět, že na prvním místě 

je zcela oprávněně a  vlastní průběh utkání to  jasně potvrdil. 

Konečný výsledek 4:0 (dvě branky jsme obdrželi v každém 

poločase)  je asi odpovídajícím vyjádřením poměru sil na hřišti. 

 Domácí nás předčili především v pohybu, práci s míčem 

a bylo vidět, že některé věci mají skutečně velmi dobře zažité. 

Navíc všichni uměli jak se říká kopat. Proti takovému soupeři 



je pak velmi těžké se prosadit ještě za situace, kdy řada hráčů má 

za sebou jen jeden trénink za týden. Právě proto snad může být 

takové utkání užitečné, za prvé, aby si zkusili ten čas najít, 

a hlavně pro mladé hráče, aby viděli, na čem všem ještě musí 

pracovat. 

 Nyní nás čekají doma Semice, tedy klub, který je o bod 

před námi a snad jsme v týdnu zapracovali tak, abychom se ze 

dna tabulky opět odrazili o něco výše. Tak nás prosím  zkuste 

povzbudit. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Žáci rozdrtili Nusle!! 
 Tentokrát jsme do Nuslí jeli s taktikou soupeře překvapit a to se 

nám 100% podařilo. Když vyběhl kanonýr Popelka v brankářském dresu, 

málem všem zúčastněným, zejména paní Popelkové, vypadly oči z důlků. 

Další ofenzivní eso Šimona Pluhaře jsme uklidili na místo předstopera, 

první půli jsme chtěli odehrát zejména s kvalitní defenzivou a do druhé 

vypustit do útoku dřímajícího draka. 

 Zápas jsme od začátku drželi pevně v rukou, kluci dobře a hlavně 

rychle kombinovali a soupeře téměř nepustili k balonu. Dobrý a 

sebevědomý výkon celého mužstva byl korunován v 15 minutě, když na 

skvěle zakroucený Kryštofův roh si nejvýše vyskočil Tomáš Kostelníček 

a jeho kladivo zazvonilo na vítězný zvon poprvé 0:1. 

 To co však kluci s domácími provedli ve druhém poločase, jsme 

nečekali ani v nejbujnějším snu a na lavičce jsme se dmuli pýchou. 

Hned na začátku druhé půle bylo během 10ti minut rozhodnuto o výsledku 

utkání, kdy nejprve Kryštof krásně vyzval Popiho, který, utekl domácím 

obráncům jako vítr, udělal kličku domácímu brankáři a do prázdné brány 

zvýšil na 0:2. Než se domácí stačili vzpamatovat, tak Bodlo z pravé strany 

našel před vápnem Šimona a ten vymetl pravou šibenici domácího brankáře 

0:3. A aby toho nebylo málo, tak si to Šimon za pár minut zopakoval a 

tentokrát po Kryštofově nahrávce zamířil bombou k tyči a vlastně 

definitivně zlomil vůli domácích po zvratu v zápase 0:4. 

Od tohoto momentu se domácí k míči dostali, jen když rozehrávali z půlky, 

naši kluci, kterým ohromně narostlo herní sebevědomí si s nimi hráli bago 

a míč jim vlastně vůbec nepůjčili. 

 Na 0:5 zvýšil po krásné Janošově nahrávce opět znovuzrozený 

střelec Popelka, na 0:6 krásnou bombou, tentokrát do levé šibenice, zvýšil 

kapitán Kratochvíl a nuselští pavouci si holt budou muset najít jiné útočiště. 

Definitivní účet nedělního odpoledne uzavřel opět krásnou hlavičkou 

Tomáš Kostelníček po precizním centru dnes velmi agilního Bodláka 0:7. 

 Naše vítězství je ovšem bohužel zkaleno zraněním kanonýra 

Popelky, který si po jednou ze soubojů po pádu zlomil pažní kost. Popi, 

přejeme Ti brzké uzdravení! 

 

Výhra nad Spartakem Žebrák! 
 Na domácí půdě jsme přivítali soupeře, kterému se venku tolik 

nedaří. Při pohledu na jejich soupisku jsme měli velké obavy, jak si 

naši mladíci povedou. Hosté přijeli mimo jiné i se sedmi hráči r. 1994, 

my měli pouze dva a mladší. Přesto utkání bylo v naší režii, než se 

soupeř rozkoukal prohrával v 5 min. 2:0. Zdeněk Chalupa nezklamal 

a dostal se do rychlých brejků. Nejdříve ho vyslal Pavel Hanuš, který 

zastupoval na místě gólmana a při druhé brance nahrával Lukáš 

Novák. Hosté byli zaskočeni a my měli utkání dobře rozehrané. 

Soupeře jsme do žádné vážnější akce nepouštěli, 

až v závěru poločasu se stopeři nedohodli a hosté snížili na 2:1. 



 V druhé půli šel do útoku Míra Hofmann a i jemu se střelecky 

dařilo. Dvakrát se dostal za obranu hostů a gólman neměl šanci. 

Jednou 

ho přehodil, po druhé prostřelil a upravil skóre na 4:1. Naši mladíci 

podporováni zkušenějšími borci bojovali a utkání dotáhli do vítězného 

konce. Soupeř v závěru upravil na konečných 4:2. 

 

 

 

 

Prohra 5:3 v Dobříší! 
Omlouváme se, článek bude k přečtení v dalším vydání zpravodaje. 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dnešní soupeř B TÝMU! 

 

Sokol Úhonice 
 Fotbalový oddíl Sokol Úhonice byl založen roku 1934. 

Má za sebou dvě výhry s Krňany a Libčicemi, jednu remízu s 

Měchenicemi a 6 proher se Zbuzany, Zvolí, Chotčí, Čisovicemi, 

Dobrovízem a Rudnou. 

 

 

 

 

 

Prohra v Krňanech! 
 S dalším soupeřem z blízkého okolí se nám bohužel nedařilo tak, jako 

minulou neděli proti Psárům. V prvním poločase byla hra vyrovnaná se spoustou 

nepřesností na obou stranách. Ve dvacáté minutě si svou jedinou šanci vytvořili 
domácí, kdy se k odraženému míči ve vápně dostal domácí útočník, ale naši téměř 

prázdnou bránu vysoko přestřelil. I my jsme mohli mít jednu stoprocentní šanci, 

kdy šel Marek sám na brankáře, 
ale jeho akci zastavil nesmyslně odpískaným ofsajdem hlavní rozhodčí. 

 Vstup do druhého poločasu se nám nevyvedl. Domácí po akci z levé 

strany nacentrovali míč před bránu, který prošel až na zadní tyč a tam nekrytý 

záložník domácích otevřel skóre. Do dalšího dějství se opět vložil hlavní rozhodčí, 
když neuznal regulérní gól Machymu. Bohužel 

za necelých pět minut se domácí dostali do dvoubrankového vedení, když Mílou 

vyraženou střelu dorazili do brány. Až patnáct minut před koncem jsme 
se prosadili i my, Machy obešel obránce i brankáře a snížil. V závěru jsme měli 

územní převahu, ale žádná z našich střel si již cestu do sítě nenašla. 

 

Porážka Libčic! 
 Po smolné prohře v minulém utkání jsme do tohoto zápasu nastoupili 

s odhodláním zvítězit a to se nám dařilo od samého začátku. Soupeř, který přijel 

bez brankáře, kterého musel do patnácté minuty zaskočit hostující útočník, se 
téměř nedostal k naší bráně. V desáté minutě zahrával Miloš roh, na jeho centr 

nejvýše naskočil Zubejda a přesnou hlavičkou otevřel skóre. O deset minut 

později se mohlo skóre opět měnit, to by ale musel nařízenou penaltu za faul na 

Machyho proměnit Marek, jeho slabou střelu však brankář vyrazil. Toto zaváhání 
však Marek napravil v třicáté druhé minutě, kdy po přistrčení Machyho ranou 

k tyči zvýšil na 2:0. Těsně před poločasem po krásné individuální akci, kdy se 

zbavil čtyř protihráčů včetně brankáře, Kuba Zeman zvýšil na 3:0. 
 Začátek druhého poločasu provázela řada nepřesností na obou stranách. 

Až po čtvrt hodině hry hostující brankář srazil pronikajícího Kubu Zemana 

a rozhodčí nařídil pokutový kop. K jeho exekuci se tentokrát postavil Miloš 

a ranou k tyči skóroval. Po několika dalších neproměněných šancích se 
čtvrt hodiny před koncem na levé straně uvolnil Machy a naservíroval 



Kubovi přihrávku před prázdnou bránu. Svůj hattrick zkompletoval Kuba 

těsně před koncem, když proměnil penaltu a uzavřel tím skóre na konečných 6:0. 

 

Dnešní soupeř DOROSTU! 

 

SK Petrovice u Sedlčan 
 Klub byl založen na podzim roku 

1942. 

V podzimní části této sezóny má nynější 

vedoucí tým v tabulce za sebou 6 výher s 

Lety, Millínem, K.Dvorem, Žebrákem, Dobříší a D.Dušníky a 3 

remízy s Týncem, Březnicí a Voticemi. 

 

 


