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Soupeř A týmu Tatran RAKO Rakovník. 
 

Sponzor dnešního utkání je Restaurace U Dušků . 

 

 

 

 

 



 

 

Tatran RAKO Rakovník 
 Klub byl založen roku 1943 jako 

AFK RAKO. 
 Aktuálně se řadí na 4. místo 

tabulky. 

V předchozím zápase vyhráli s Novou 

Vsí 3:1. V podzimní části sezóny jsme u 

nich prohráli 5:1. 

 

 

 

 

 

FSC Libuš-FC Jílové    11:0 

 Zápas proti Libuši se kvůli podmáčenému hřišti na Libuši odehrál 

na našem domácím hřišti na Újezdě, ale nám by dnes nepomohlo, ani 

kdyby se to hrálo v Barceloně. 

 Na zápas jsme jeli oslabeni pouze o Kryštofa, který hrál ve stejný 

čas za Slavii v Budějovicích, a proto jsme očekávali poměrně vyrovnaný 

zápas. 

 To co se ovšem dělo na hřišti překonalo i naše nejhorší sny. 

Z našich kluků se soupeři vyrovnala pouze dvojice obránců Emil s Filipem 

a částečně Mára Štrach, ostatní bohužel totálně propadli a zklamali. Proti 

velice průměrnému soupeři si kluci nedokázali vytvořit ani téměř žádnou 

šanci. Bohužel jsme prostě totálně propadli ve všech činnostech a náš 

výkon byl prostě ostudný. 

 Zápas jasně ukázal i nám trenérům, že není čas na experimenty 

a v posledním kole se pokusíme udělat vše pro zisk třech bodů. 

 
SC Radotín- FC Jílové     0:9 

 Na poslední mistrák mladších žáků jsme zajeli do Radotína a byl 

to souboj sousedů v tabulce. 

 V první půli jsme hráli lépe a vstřelili dvě branky. Soupeř ale kousal 

a při jeho rychlých kontrech dokonce nastřelil tyč a dvakrát se zaskvěl 

brankář Syrový. 

 Druhá půle již byla spíše exhibicí, kluci domácím nedali šanci 

a otevřeli si pořádnou střelnici. 

 Podle hesla konec dobrý,všechno dobré je sezona za námi a příští 

rok hurá na náš okresní přebor, konečně pod hlavičkou FC Jílové. 

Góly: Kratochvíl 2, Adam Bodlák 2, Půlpán, Kostelníček, Štrach, 

Mucks, Janošov 

 

Jiří Kratochvíl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK Dolní Měcholupy- FC Jílové       3 : 12  

 Nejlepší podívanou jarní sezony si kluci načasovali naprosto 

skvěle na poslední mistrovský zápas v Dolních Měcholupech. Soupeř, 

se šesti hráči ročníku 98, nás na podzim potrápil, sice jsme nakonec 

doma vyhráli 3:2, ale nutno říct, že soupeř hrál s devíti hráči v poli. Ale 

opět kluci předvedli, jak dlouhá cesta lze ujít za pouhou půlku sezony 

a tentokrát sebevědomé domácí kolektivním,prostě velmi dobrým 

výkonem převálcovali, jako přílivová vlna hráz u Zálezlic. 

 Kluci od začátku domácí přehrávali, rychlou kombinací 

a náběhy, jsme si vypracovávali šanci za šancí a záhy jsme dvě 

proměnili 

a zaslouženě se ujali vedení. Domácí však zápas nevypustili a po 

nedorozumění obrany do půle snížili na 2:1. 

 Začátek druhé půle jsme měli vlažný, domácí nás několikrát 

dokázali zatlačit do vápna a odměnou jim bylo vyrovnání na 2:2 z 

poměrně přísně nařízené penalty. Jako kdyby kluci čekali na tento 

impuls, zařadili vyšší rychlostní stupeň, a během 3 minut jsme dokázali 



vstřelit 4 góly!! 

 Takový sajgon by položil i mnohem lepší mužstva než byli 

domácí a ti od té doby jen útrpně čekali na závěrečný hvizd. Naši kluci 

však byli naprosto nemilosrdní a dle hesla Pepi Bicana "naložme jim 

co se do nich vejde", se dál s obrovskou chutí valili do vápna domácích 

a rozdávali radost přítomným fanouškům plnými hrstmi. 

 V závěru si v exhibičním tempu vychutnal velké ovace i 

střídající Šimon Pluhař, který sklidil při svém posledním střídání v 

mistrovském utkání starších žáků, obrovské ovace a nejedno oko 

nezůstalo suché. Vůbec to však neznamená, že se se Šimonem loučíme, 

patří k nám a dál se společně budeme připravovat a hrát i když teď již 

za dorost. Šimone, přejeme Ti z celého srdce, aby se Ti dařilo, tak jako 

doposud a abys zůstal pořád tím skvělým Šímou, kterým jsi.  

       

 

  Jiří Kratochvíl 

 

 

 

 

FC Jílové – Sokol Nová Ves  - opět výhra, tentokrát 3:2 

 Ve středu jsme našeho soupeře porazili v poháru a v sobotu, byť 

přijel i s kapitánem a trenérem v jedné osobě Starobou, jsme vyhráli opět 

o gól, tentokrát 3:2. Od rána pršelo a pršelo a pršelo, a tak jsme se 

domnívali, že půjdeme na umělku. Rozhodčí Košťálek byl však jiného 

názoru, a tak jsme vlítli na přírodní „koupaliště“. Bylo to náročné po všech 

stránkách, ale nakonec se kvalita hřiště ukázala, takže k výraznému 

poškození nedošlo. I vlastní zápas a především náš výkon byl na velmi 

dobré úrovni. 

 Asi ve dvacáté minutě jsme zahrávali trestný kop a Lukáš Novák 

to posadil Vostymu na hlavu. Vedení 1:0 nás trochu ukolébalo a po chybné 

rozehrávce soupeř střílel zdálky, David pouze vyrazil před sebe, naši 

obránci nikde a rezultát zněl 1:1. Našim lehkým hráčům terén vyhovoval, 

a tak jsme opět získali převahu, ale do půle už se nic nestalo. 

 Naději na záchranu nám dávala jen výhra a tak jsme se kluky snažili 

v kabině ještě víc nabudit. A druhou půli  jsme  sehráli  opravdu  výbornou  

partii. Matěj se po krásné kombinační akci trefil na 2:1 další šance jsme 

si ještě vytvořili. Pak však nepochopitelně začal „zmatkovat“  hlavní  

rozhodčí, soupeř zahrával několik nesmyslných přímých kopů, a bohužel 

z jednoho opět vyrovnal. To nás ještě více nabudilo a Matěj se po 

kombinaci s Vaškem a Zdeňkem Chalupou trefil podruhé a stanovil 

konečný výsledek na 3:2. Vyhrát dvakrát po sobě s tak silným soupeřem 

třeba ocenit. 

 

Postup do finále poháru SKFS -  České pošty – FC Jílové – Sokol  

Hřebeč 1:1 - výhra na penalty !!! 

 Čtvrtek 6. června 2013 se nesmazatelně zapsal do historie 

FC Jílové. Poprvé jsme postoupili do finále poháru Středočeského 

krajského fotbalového svazu. Ale bylo to o prsa. Náš soupeř, klub na 

kladenském předměstí jasně v průběhu utkání předváděl, co je to tvrdá 

a nesmlouvavá kladenská hra. Byť mužstvo soupeře hraje jen I. B třídu, 

dokázalo v průběhu pohárových utkání porazit i přeborové soupeře  

Dobřichovice a Tatran  Rakovník (našeho dnešního soupeře) a účast 

v semifinále si určitě zasloužilo. I po předešlých lijácích bylo hřiště jako 

mlat a naši techničtí hráči si nedokázali poradit ani s terénem, ani s důrazně 

hrajícími hostiteli. 

 První půle tak rekrutovala pouze jednu šanci na každé straně bez 

konečného efektu a zranění našeho kapitána Janošova. Druhé  dějství už 

přineslo šance na obou stranách, bohužel ze hry musel i náš druhý zkušený 

hráč Sváťa Nevrlý a soupeř nás začal zlobit. I když jsme měli platonický 

tlak, domácí 10 minut před koncem udeřili  po brejku a dostali se do vedení 

1:0.  To byla sprcha, nicméně šance pořád žila. Konečně jsme měli i trocha 

štěstí, když pět minut před koncem náš centr do vápna skončil na ruce 

domácího beka a rozhodčí  Kabyl ukázal na pokutový kop. Matěj 

s přehledem proměnil a do konečného hvizdu se už nic nestalo. Pokutové 

kopy jsou vždy loterie. Ve finále zimního turnaje jsme tuhle loterii 

nezvládli, teď jsme byli šťastnější. David dvě pentle lapil a naše čtveřice  

Krch, Malknecht a Štědronský a Hanuš se nemýlila. 

 

Zápas o „naději“  jsme nezvládli - SK Benátky nad Jizerou – FC Jílové 

4:0 

 Do Benátek jsme zajížděli až v neděli, a protože naši nejbližší 

soupeři v boji o sestup byli úspěšní, de facto už neexistoval ani teoretická 

naděje na záchranu. Jeli jsme jen ve dvanácti lidech, kdy jediným 



náhradníkem byl brankář dorostu „Skit“ (Hofman). Soupeř v tabulce 

na čtvrtém místě nám na podzim nadělil bůra, doma za půli čtyřku a nebylo 

co řešit. Od většího přídělu nás zachránila jen bouřka a průtrž mračen, 

takže utkání bylo v 53 minutě na půl hodiny přerušeno. Pak jsme si 

dokonce vytvořili i dvě, tři šance, ale neskórovali jsme ani my ani domácí. 

 Tohle utkání určitě nerozhodlo, a při kvalitě soupeře jsme ho ani 

zvládnout nemohli, ale první půle byl ze strany hráčů nezodpovědný 

trapas se vším všudy. Tak uvidíme, jestli se dnes alespoň s přeborem 

důstojně rozloučíme. 

 

Pozvánka na finále SKFS !!!! 

FC Jílové –  FC  Velim   –  úterý  18. 6.  2013  -  18 hodin. 
 Motto tohoto utkání by mohlo být: podobejme se Wiganu.  

Anglický klubu letos sestoupil z Premier Legue, ale vyhrál nejstarší trofej 

na světě – Anglický pohár. Vítězstvím bychom si zajistili účast v Poháru 

České pošty. Tak pojďme na to.   

 

Petr Doležal 

 

 

 

 

 

 

 

PSK Union-FC Jílové      3 : 3  

 Další zápas v anglickém týdnu, se odehrál v pátek na hřišti 

strašnických policajtů a byl to pořádný masakr. 

 Domácí se sedmi hráči ročníku 98 na nás od začátku sebevědomě 

nastoupili, přehrávali nás a také se záhy ujali vedení, když dlouhý balon 

propadl středem obrany a domácí útočník protlačil se štěstím míč do sítě.  

My jsme poté proházeli některé posty a kluci začali domácí přehrávat. 

Po chvilce vyrovnal dnešní kapitán Mára Štrach, když Šimon krásně utekl 

po lajně, nahrál pod sebe na nabíhajícího Máru a ten chladnokrevně zavěsil 

1:1. A po chvilce bylo ještě veseleji, když Lukáš nádhernou kolmicí vyzval 

Popiho, ten utekl všem a chladnokrevně zavěsil 1:2. 

 Skvělou 15ti minutovku zakončil třetí brankou Šimon, když ho 

našel dlouhým balonem Kuba Maroušek a Šíma podél brankáře zavěsil na 

1:3. Domácí kluci bohužel neunesli, že je přehrávají mnohem mladší a 

menší borci a o sprosté nadávky a zákroky nebyla nouze. 

 Bohužel druhou půli jsme nezvládli, soupeř výrazně přitvrdil, hrál 

pouze jednoduché nakopávané míče na své důrazné útočníky a nakonec 

se jim podařilo po našich dvou hrubkách vyrovnat na 3:3. My jsme 

bohužel v útoku byli neviditelní, Popi se druhou půli zcela vytratil a 

jediný kdo byl schopen ohrozit branku domácích byl Šimon, ale my 

jeho levou stranu příliš nevyužívali. V poslední minutě zápasu Šimon 

všem utekl, ve vápně ho domácí obránce zezadu strčil, Šimon tento 

atak neustál a přepadl přes domácího brankáře. Rozhodčí však 

nepochopitelně nezapískal a tak se soupeři, asi zaslouženě rozešli 

remízou 3:3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Jílové- Aritma Praha     1 : 5  

 V tomto zápase jsme vyhověli soupeři, který nás požádal 

o přeložení kvůli odjezdu jeho žáků na školu v přírodě. Bohužel to 

dopadlo tak, že na školu v přírodě v novém termínu odjeli někteří naši 

svěřenci. Soupeř se ale zachoval velmi férově a půjčil nám gólmana a 

dva hráče 

do pole. 

 První půli, dokud kluci mohli, jsme odehráli velmi dobře, kluci byli 

jako vosy, vyhrávali souboje a rychlou kombinací jsme se dostávali do 



šancí. Soupeř se ale také snažil hrát kombinačně a asi naše prcky trošku 

podcenil, takže se hrál docela pohledný fotbal. V závěru první půle, jsme 

se zaslouženě ujali vedení, když Popi po lajně utekl obráncům, naservíroval 

pod sebe na velké vápno Kryštofovi, který balon netrefil, ale pouze tečoval 

k Bodlovi, který levačkou z voleje parádně trefil pod břevno 1:0. 

 Do druhé půle nám soupeř vyměnil brankáře a výrazně přitlačil 

v soubojích, začali nám utíkat po křídlech a ani gólman tentokrát příliš 

nepodržel. Kluci se stále snažili hrát otevřeně, ale výrazně fyzicky 

vyspělejší soupeř, nás prostě ve druhé půli přejel a my nakonec 

prohráli 1:5. Ale torzo našeho mužstva rozhodně neodehrálo špatný 

zápas, ale soupeř byl prostě lepší a zaslouženě zvítězil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokol Choteč 

 Aktuálně se řadí na 4. místo v tabulce. 

V posledním zápase vyhráli v Rudné 2:1 

V podzimní části sezóny jsme s nimi vyhráli 6:0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokol Zbuzany – FC Jílové B    2:0 

 Na hřiště druhého týmu tabulky jsme odjížděli s očekáváním, zda se 

zápas vůbec uskuteční kvůli špatnému počasí. Když jsme dorazili na místo 

bylo hřiště částečně pod vodou, ale domácí tým chtěl zápas odehrát. 

 Od úvodního hvizdu si domácí vytvořili uzemní převahu a dobývali 

naši branku. Jejich snahu značně brzdili louže a nekvalitní terén. Přesto se 

ve 25. minutě ujali vedení. Po této brance jsme i my podnikli několik 

nebezpečných protiútoků. Těsně před poločasem mohl Zubejda po krásném 

centru skórovat, ale jeho hlavičku vykopl domácí obránce. 

 Ve druhém poločase si domácí vytvořili místy až drtivý tlak a jenom 

díky obětavosti našich hráčů a štěstí se domácí nemohli prosadit. Postupem 

času nám však na těžkém terénu začali docházet síly a Zbuzany se 

10. minut před koncem přece jenom prosadili. 

 

 

FC Jílové B – Sokol Zvole   0:7 

 V dalším zápase jsme přivítali vedoucí tým tabulky. Díky spoustě 

zraněných jsme dali stěží dohromady 11 lidí a s tím jsme bohužel proti 

nejlepšímu mužstvu soutěže neměli šanci. 

 Do 20. minuty jsme drželi nerozhodný stav, potom se však hosté 

během pěti minut dostali do dvoubrankového vedení. Těsně před 

poločasem svůj náskok ještě zvýšili. 

 Také ve druhém poločase jsme 25. minut vydrželi bez gólu, pak se 

hosté prosadili z penalty. K naší smůle se zranil Roman Erben takže jsme 

museli dohrávat v 10 a od rozjetého soupeře jsme ještě třikrát inkasovali. 
 

 

Miloš Krch 

 

 

 

 



 

 

 Dorost dohrával dvě poslední utkání. Výhrou nad Dalekými 

Dušníky 4:0 a domácím vítězstvím 10:2 nad Voticemi potvrdili svoje 

umístění v horní polovině tabulky. 

 

 

FK Říčany 

 Klub byl založen roku 1901. 

Aktuálně se řadí na 5. místo tabulky. 

V předchozím zápase prohráli s Dalekými 

Dušníky 5:1. V podzimní části sezóny jsme 

s nimi prohráli 1:2. 
 


