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Soupeř A týmu Sokol Nová Ves pod Pleší. 
 

Sponzor dnešního utkání je Restaurace u Dušků. 



 

 

 

 

 

Sokol Nová Ves pod Pleší 
 Klub byl založen roku 1933 jako 

Novoveský S.K. V letech 1983/84 

poprvé vyhrává Okresní přebor a 

postupuje do Krajské 1.A Třídy. V 

letech 1998/99 vyhrává podruhé 

Okresní přebor 
a postupuje do Krajské 1.B třídy. 

 V ročníku 2011/12 vyhrává Krajskou 1.A Třídu 

a postupuje do Krajského přeboru. 

 Aktuálně se řadí na 3. místo tabulky. Poslední zápas 

odehrály na domácím hřišti s Dobřichovicemi kde vyhráli 5:2. 

 V podzimní části sezóny jsme s nimi prohráli 7:1. 

 

 

FC Jílové- Horní Měcholupy  3:5 

 První zápas pod vedením nové trenérské dvojice, proti velmi 

dobrému soupeři z Horních Měcholup, který nám na podzim naložil 17!! 

branek, se klukům herně velmi povedl i když jsme nakonec trošku smolně 

prohráli, ale do posledních chvil se hrál zápas jako břitva. 

 První půle byla většinou v naší režii, když měl soupeř velké 

problémy s naším presingem. Díky dobrému a agresivnímu napadání jsme 

hosty dostali pod tlak, ale bohužel jsme šance nedokázali dotlačit za záda 

hostujících brankářů, kteří chytali velmi dobře. I hosté měli dvě velké šance, 

ve kterých se zaskvěl malý Bodlák v bráně, takže do šaten se šlo 

bez branek. 

 V druhé půli soupeř přitlačil a my jsme měli problém s rozehrávkou 

i díky absenci pohybu hráčů bez míče. Hosté záhy tlak zužitkovali 

a odskočili na 0:2. Naši kluci však zápas nezabalili, a nejdříve Mára Štrach 

po nahrávce Kryštofa zleva snížil na 1:2. Klukům to vlilo síly do žil a po 

chvíli bylo vyrovnáno po krásném úniku Tomáše Kostelníčka, který utekl 

po pravé straně a našel nabíhajícího Janošova který vyrovnal na 2:2. 

 Kluci se vrhli na soupeře se snahou otočit průběh utkání, ale 

bohužel platilo klasické nedáš-dostaneš. My jsme neproměnili dvě velké 

šance a soupeř z protiútoku dal na 2:3. My vrhli vše do útoku, tím jsme 

otevřeli okénka vzadu a při posledních dvou gólech v naší síti se výrazně 

projevil ročník 2004 u jinak skvělého Bodlise v naší brance 2:4 a 2:5. V 

poslední minutě ještě Pavel Syrový upravil na 3:5 a rozhodčí zápas ukončil. 

 Byl to moc pěkný zápas, kluci makali a zápasu by určitě po průběhu 

více slušela remíza, leč soupeř byl prostě efektivnější. 

 

 

 
 

 

 
 Kluci si naše rady vzali k srdci, fotbalem se bavili, rychle 

kombinovali, stříleli krásné góly a také neuvěřitelné šance zahazovali. 

Domácí hráče, jsme vlastně po celý zápas nepustili přes půlku a brankář 

Pečený o poločase sháněl časopis, aby se v brance nenudil. Skóre se 

nakonec uzavřelo na cifře 0:10, kdy bouřlivé provolávání tribun, deset, 

deset, asi dvě minuty před koncem vyslyšel, dnes vynikající Šimon Pluhař. 

 Za dnešní výkon je nutno chlapcům poděkovat, ale z hrušky dolů, 

neboť již příští sobotu nás čeká doma "dorost" Čechie Dubeč a to bude 

o poznání těžší soupeř a navíc nám bude chtít nepochybně vrátit podzimní 

porážku 2:3 na vlastním hřišti. 

 

FC Jílové- Čechie Dubeč 1:9 

 Tentokrát jsme narazili na soupeře,který proti nám nasadil 7 hráčů 

ročníku 98, proti naší žádné, neboť Šimon musel jet hrát za dorost. 



Navíc to kluci z Dubče docela uměli a naši kluci tentokrát podali 

maximálně průměrné výkony. Převládali však špatné až katastrofální 

a z tohoto faktu nemohlo přijít nic jiného, než debakl. 

 Začátek ještě vypadal docela dobře, dokonce jsme se ujali vedení 

z penalty, kterou proměnil Kuba Maroušek po faulu na Kubu Popelku, 

ale od této chvíle už jsme až do konce zápasu tahali za kratší konec. 

Do půle dal soupeř dvě branky po pěkných kombinacích a ve druhém 

poločase nás zcela rozebrali a sázeli jednu branku za druhou. 

 Naše obranná fáze naprosto zkolabovala, krajní obránci, ani 

záložníci vůbec nestíhali, ve středu jsme ztráceli lehce balony po jedné 

nepřesnosti za druhou, prohrávali téměř všechny osobní souboje i když 

mnohdy k nim ani nedošlo, protože někteří naši kluci se jim raději vyhýbali 

a soupeři jsme dláždili cestu k naší bráně. Jediný kdo snesl měřítko a 

sváděl spoustu soubojů, byl Popi v útoku, ale byl dnes zoufale osamocen. 

Suma sumárum,soupeř nás přejel jako lejno sáněma a naprosto zaslouženě 

zvítězil. 

 Kluci zřejmě po dvouch vítězstvích usnuli na vavřínech a mysleli si, 

že jim stačí už jen chodit a tak nám předvedli fotbal starých pánů.  

Děkujeme do Dubče za tuto lekci, která nás bezpochyby opět posune a 

příští zápas již opět začneme pořádně bojovat. 

 

Jiří Kratochvíl 

 

 

 

Nejvyšší vítězství v  soutěži :  FC Jílové –  Sokol  Dobřichovice  7:0 

 Tak konečně jsme se dočkali. Druhé jarní vítězství, ale velmi 

výrazné vítězství přišlo v pravý čas. Na podzim jsme u soupeře prohráli  

4:0, ale to šlo o zcela jiný tým, tehdy v tabulce na prvním místě. Tehdy 

jsem se ptal sám sebe, proč  klub se zázemím, kde není jediná divácká 

lavička má tak výborné mužstvo. Dnes už to vím, hlavní a jediný sponzor 

svoji aktivitu uzavřel, mužstvo se totálně změnilo, a aniž bych chtěl náš 

výkon podcenit, tohoto soupeře, který přijel ve „dvanácti  lidech“, jsme 

prostě porazit museli. Po zápase nám vedoucí mužstva sdělil,  že  příští  

sezónu přihlásí I. B třídu či okres a byla by strašná škoda, kdybychom my  

s mladým mužstvem kmenových hráčů měli sestoupit a tento klub má 

i s ohledem na stávající situaci právo účasti v přeboru. No tak uvidíme. 

 Kluky je však třeba pochválit, že chtěli vstřelit co nejvíce branek 

a  kdyby  se ujalo všechno, mohl být výsledek dvouciferný. Tři branky dal 

Sváťa, tři Mates a jednu Vašek Řípa. Jsme rádi, že jsme zažili konečně 

pocit spokojenosti a že snad i diváci odešli domů s dobrou náladou. 

 

Nejkrutější prohra :   AFK Sokol Semice  –  FC Jílové 4:3 

 Ve  fotbale se pohybuju dlouho a proto mě už nic nepřekvapí.  

Pomatujete si na finále Ligy mistrů, když Bayern Mnichov vedl v 89 

minutě 2:1 a prohrál s Manchesterem United 2:3. Něco podobného se událo 

minulý víkend v Semicích. 

 V neděli odpoledne jsme vyrazili k dalšímu veledůležitému utkání,   

ale pro nás je veledůležité de facto každé. S ohledem na zdravotní potíže 

některých hráčů, či nechuť některých dalších něco pro záchranu udělat bylo 

k dispozici pouze „dvanáct statečných“ s  tím, že zranění Kosák a Vosty šli 

aspoň na lavičku kluky podpořit. 

 Sestava vypadala následovně: Pokorný v brance, obrana   

Malknecht, Sváťa Nevrlý, Čmelík a kapitán Janošov, kompletní  

dorostenecká  záloha Buchar, Řípa, Novák, Hanuš a v útoku Honza Machy 

a Mates. Věřili jsme, že nás poslední výrazné výhry s Týncem v poháru 

a s Dobřichovicemi v soutěži „nakopnou“. 

 To se vcelku potvrdilo a naše hra prvních 10 minut byla velmi dobrá. 

Jenže pak přišlo zaváhání Čmelíka, útočník domácích darovanou šancí 

nepohrdl a bohužel s přehledem zavěsil.  → 

 Kolikátá,  individuální a zbytečná chyba našich hráčů za sezonu 

to byla už asi ani nespočítáme, ale fotbal prostě o chybách je. Trochu jsme 

promíchali sestavu a chladné a deštivé počasí nás vyburcovalo k větší 

aktivitě. Začali jsme soupeře přehrávat a po pěkné kombinaci ofenzivních 

hráčů Buchy krásně šajtlí k tyči vyrovnal. A dostávali jsme se i k dalším 

příležitostem, bohužel bez efektu. Jako rána z čistého nebe pak přišla ve 

43. minutě standartka po faulu nefaulu, domácí střelu exekutora chytře 

tečovali, my nereagovali, a opět jsme prohrávali. 

 V poločase jsme si řekli, že tady prostě musíme vyhrát, změnili   

jsme rozestavení na 4 5 1 a začala jízda. Jestli můžeme mít letos aspoň 

z něčeho dobrý pocit, tak to bylo 42 minut druhé půle v Semicích. Za tento 

časový úsek si kluci vypracovali sedm, opakuji sedm gólových šancí, 

z nichž dvě proměnili Mates a Venca Řípa, ale především výkon a způsob 

hry musel přítomné diváky nadchnout. 



 Fotbal se  však   hraje  dokud rozhodčí  nepískne konec. 

V 87. minutě „vyrobil“ David v bráně chybu, kterou doteď nikdo z nás 

nepochopil. V nastavení pak soupeř dílo zkázy dokončil. 

 Co na to říct?  Kluci si snad ověřili, že když dají do zápasu všechno, 

lze úspěšně hrát s kýmkoli. Pavel Janošov se jako kapitán dostal do sestavy 

odehraného kola. To jsou pozitiva. Jsme bez bodů, a jak už jsem uvedl výše, 

tak vyhrává ten, kdo méně chybuje a ani nadšený výkon  někdy nestačí . To 

je bohužel negativum tohohle zápasu. Teoreticky ještě žijeme 

a možné je všechno. 

 

Postup do semifinále poháru České Pošty SKFS 

FC Jílové – Sokol Nová Ves pod Pleší  2:1 

 Čtvrtfinále poháru České Pošty jsme sehráli ve středu 29. května 

na domácím hřišti se soupeřem, kterého dnes přivítáme v mistrovské 

soutěži, a který nám na podzim nadělil 7 branek. Svoji sílu a kvalitu  

demonstroval i v tomto pohárovém utkání, nicméně i my jsme odehráli 

velmi dobrý zápas s množstvím dalších brankových  příležitostí,  jehož  

výsledek by měl být povzbuzením pro dnešek. Matěj se konečně rozpomněl 

na svoji střeleckou formu a dvakrát udeřil, ale pochválit je třeba celé 

mužstvo za zodpovědný kolektivní výkon. Pokud si chceme zachovat ještě 

teoretickou naději v soutěži, musíme vyhrát i dnes, ale tahle mini odveta   

bude ještě mnohem těžší než středeční utkání. Pojďte nás povzbudit a 

věřme, že se to podaří. 

                                                  

                                                                          Petr Doležal 

AFK Slivenec- FC Jílové     0 : 10  
 V dalším mistrovském zápase jsme zavítali do Slivence a kluci 

ukázali, že i když nás se soupeřem dělilo jen jedno jediné místečko 

v tabulce, rozdíl mezi mužstvy byl naprosto propastný. 

Zkus srovnat luxusní Mercedes s ojetou starou Škodovkou, či vybroušený 

diamant s Jabloneckou bižuterií!  

 Ze soupeře jsme měli respekt, přeci jen jsme na podzim v divoké 

přestřelce až v závěru zachraňovali horko, těžko remízu 6:6, ale kdeže 

loňské sněhy jsou. Kluci opět předvedli, že za půl roku udělali ohromný 

skok ve své fotbalové výkonnosti a během zápasu si dovolili nejenom 

předvádět oku lahodící akce a branky, ale někteří si zápas zpestřili 

i boxerskou vložkou či posilováním své muskulatury. 

 Nutno říct, že domácí trenéři se snaží svým svěřencům vštípit snahu 

o kombinační fotbal, překvapilo nás, že se nesnažili míče nakopávat, 

nicméně na hřišti to vypadalo tak, jako kdyby si tento herní styl poprvé 

zkusili v rychlosti ráno před zápasem. 

 Chviličku se hrál na začátku poměrně vyrovnaný zápas, ale po 

cca 5ti minutách kluci zapnuli na vyšší rychlostní stupeň, začali soupeře 

v úmorném vedru presovat již u jeho vápna a včasným přistupováním mu 

znemožnili jakoukoli snahu o kombinaci. Domácí pod tlakem ztráceli 

balony a začali se rodit šance a po chvilce i branky. Nakonec jich bylo tolik, 

že není možno všechny popsat, ale rozhodně měla většina z nich 

společného jmenovatele-presink a tlak na balon již při rozehrávce a rychlá 

kombinace, zakončená přesnou střelbou. Do poločasu jsme stihli vstřelit 

čtyři branky a zápas byl prakticky rozhodnut. Trošku jsme se obávali, aby v 

tomto vedru kluci v podobném tempu zvládli i druhý poločas, ale na 

chlapcích bylo jasně vidět, že se jim náš, 

pro soupeře velmi nepříjemný styl, již dostává pod kůži, že mu věří a navíc 

jsou dobře trénovaní, protože opět staršího soupeře (domácí měli tři 98 

a čtyři 99, oproti našim jedna 98 a čtyři 99), fyzicky naprosto převálcovali. 

Kluky jsme o poločase nabádali k hře na jeden, dva doteky, chtěli jsme po 

nich, aby kombinačním fotbalem soupeře rozebrali a potěšili naše věrné 

fanoušky, kterých tentokrát do Slivence přicestovalo velké množství a dali 

o sobě náležitě vědět. → 

 

FC JÍLOVÉ - MFK DOBŘÍŠ   5:0 

 Naše sestava se oproti minulé dost změnila. Mohli jsme využít 

hráče, kteří nastupují za A tým a bylo to na hře vidět. V roli mladšího byl 

tentokrát náš soupeř. Začátek utkání byl kostrbatý. První půle probíhala na 

podmáčeném terénu, míč často klouzal a nenašel svého adresáta.                

V 17. minutě jsme zahráli rohový kop (Dominik Buchar), na který si 

naběhl David Vostárek a hlavou trefil 1:0. Ve 30 minutě si kluci zopakovali 

rohový kop a zvýšili na 2:0. Do poločasu se už nic nezměnilo. 



 Druhou půli jsme posílí. Nastoupil Štědronský, Novák a Hanuš.  

Hra se zpřesnila, zrychlila a hlavně začali padat góly. Nejprve pěknou 

střelou zvýšil Lukáš 3:0, v 72.minutě se trefil Matěj, který ještě v 82 

minutě uzavřel na konečných a zasloužených 5:0. 

 

PETROVICE - FC JÍLOVÉ   4:5 

 Odjížděli jsme k soupeři, který suverénně vede naši tabulku. 

Protože A tým hrál až v neděli opět jsme mohli využít všech dorostenců. 

Domácí hned od prvních minut dokazovali, že právem okupují první příčku 

v soutěži. Dobře kombinovali a měli velice rychlý přechod do útoku. Hned 

v 1. minutě nás nachytali a pěknou střelou se ujali vedení 1:0. Nám se 

podařilo v 3 minutě odpovědět. Po hezké kombinaci Matěj prostřelil 

domácího gólmana 1:1. V 5 minutě se prosadil opět Matěj 1:2. Domácí     

se oklepali a využili našich okének v obraně. Ve 14 minutě srovnali na      

2:2. Obě mužstva dobře kombinovala a vytvářela si gólové šance. Jednu 

takovou proměnil náš Matěj 2:3. Poté nás domácí zatlačili na naši polovinu 

a po našich chybách otočili do půle 4:3. 

 V druhém poločase se hrál nadále pohledný, kombinační fotbal.     

V 57 minutě si s chutí hrající Štědronský vstřelil svůj čtvrtý gól a srovnal 

na 4:4. V 62 minutě se krásně trefil Dominik Buchar a šli jsme do vedení 

5:4. Závěr utkání jsme si pohlídali a zaslouženě si odvezli tři body. 

Jiří Strnad 

 

 

 

FK Zbuzany 

 Klub byl založen roku 1953. 

Aktuálně se řadí na druhé místo tabulky. 

V posledním zápase vyhráli v Rudné 0:7. 

 V podzimní části sezóny jsme s nimi 

prohráli 1:2. 

 
 

 

 

 

 

 

AFK Libčice : FC Jílové B     2:0 

 Bohužel ani na tento venkovní zápas jsme nevyrazili v jedenácti 

lidech. Ale i přes to jsme poslednímu týmu tabulky statečně vzdorovali. Po 

úvodním náporu domácích se hra vyrovnala a vytvořili jsme si tři brankové 

příležitosti. Bohužel ani jednu jsme neproměnili. V závěru poločasu nás 

podržel Míla a zachránilo břevno. 

 Ve druhém poločase nám ve vedru již začaly docházet síly a domácí 

začínali mít navrch. I přes to se v jasné tutovce ocitl Kahoun, ale jeho 

hlavička skončila těsně vedle. V sedmdesáté minutě se domácí poprvé 

prosadili. Poté jsme vrhli všechny zbylé síly do útoku a vytvořili si územní 

převahu, kterou jsme však nedokázali brankově vyjádřit. Dvě minuty před 

koncem se domácí prosadili podruhé. 

 

FC Jílové B : Sokol Úhonice   2:3 

 V neustálém dešti a zimě jsme několik málo diváků chtěli zahřát 

svým výkonem. Což se nám z počátku dařilo. V desáté minutě jsme se po 

akci, kdy se od Topola, Erbena a Bereckého dostal balon před Zdenka 

Chalupu a ten ranou o tyč skóroval, ujali vedení. I nadále jsme měli mírnou 

převahu, kterou jsme mohli korunovat druhým gólem, ale hostující gólman 

Kubovu dorážku zázračně vyrazil. Poté předvedl skvělý zákrok Míla, takže 

do kabin jsme šli s jednobrankovým vedením. 

 Úvod do druhého poločasu se nám nepovedl a hned ve čtyřicáté 

sedmé minutě hosté vyrovnali. Poté jsme se bohužel dostali pod tlak a 

branka vysela ve vzduchu. Soupeř nejprve nastřelil dvě tyče, ale 

v sedmdesáté minutě se již nemýlil. Snažili jsme se o vyrovnání, ovšem 

několik slibných akcí jsme nedokázali dotáhnout do úspěšného konce. 

Osm minut před koncem si hostující útočník zpracoval míč evidentně 

rukou a ranou k tyči zvýšil na 3:1. Bohužel rozhodčí byl asi jediný, kdo 

tuto ruku neviděl a branku uznal. I přes to jsme se snažili zápas 

zdramatizovat, což se nám po brance Jardy Topola povedlo, ale na 

vyrovnání jsme již neměli síly. 



 

Miloš Krch 

 

 

Sokol Daleké Dušníky 

 V Dalekých Dušníkách se začala hrát 

kopaná už v roce 1925. 

Aktuálně se řadí na poslední místo v tabulce. 

V posledním zápase vyhráli s Voticema 2:1. 

 V podzimní části sezóny jsme u nich 

vyhráli 1:3. 

 
 

 

 

 

 

 


