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8. kolo FC Jílové – TJ Mongeo Podlesí  

Začátky fotbalu v Podlesí se datují do roku 1926, kdy se 

několik nadšenců sešlo u transformátoru a rozhodlo 

založit sportovní klub a začít hrát fotbal. V prvopočátku 

se hrálo na plácku zvaném Thinfeld a později byl získán 

a upraven pozemek v té době s hromadami štěrku. Z něj byli ale 

fotbalisti na začátku 2. světové války vyhoštěni. Až do konce 40. let 

se hrávalo na louce u Kášova mlýna. Pak se přece jen našlo vhodnější 

místo, ale protože bylo na svahu, stála úprava dost sil. Investice se 

však rozhodně vyplatila, protože hřiště zde je dodnes. Z finančních 

důvodů byla po druhé světové válce kopaná v Podlesí převedena pod 

Podbrdské družstvo Příbram, ale i tam v roce 1951 fotbal skončil. 

Někteří hráči přešli do Spartaku Příbram, jiní do SK Březové Hory. V 

roce 1957 svolal pan Václav Falcník všechny zájemce o fotbal a 

dohodli se na obnovení fotbalu. V sezóně 1957-58 byl SOKOL 

Podlesí zařazen do IV. třídy Podbrdské župy. Hned v této sezóně 

postoupil do III. třídy, další rok do II. a v příštím do I. B třídy pražské 

oblasti. Jěště do roku 1975 se fotbal v Podlesí udržoval a pak se na 

několik let odmlčel... [Zdroj: Sborník ke sjezdu rodáků a přátel obce 

1997]  Založení fotbalového klubu v Podlesí spadá do roku 1930. 

Tehdy hrával pod jménem SOKOL Podlesí. 

 

 

6. kolo FC Jílové – FC Zavidov 05  3:0 (2:0) 

Sestava:  Vavřina, Janošov, Kos, Malknecht, Mošnička, Vostárek O, 

Vostárek M., Topol, Řípa, Dvořáček, Štědroňský 

Střídání: Syrový, Nesvadba, Kratochvíl, Peričevič, Patočka, Kruliš 

Góly: Malknecht 23´, Štědronský 35´, Topol 68´ 



Po porážce v Nespekách jsem avizoval, že budu muset čarovat. 

Na zápas se Zavidovem jsem připravil pro hráče koktejl v podobě jiné 

přípravy, jiného rozestavění, složení základní jedenáctky i jiného 

rozcvičení. 

Od začátku utkání vše nasvědčovalo tomu, že vše bude fungovat, jak 

by mělo. V prvním poločase jsme byli aktivnější a snažili se soupeře 

dostat pod tlak. Soupeř měl asi dvě nebezpečné situace za celý 

poločas, zatímco my jsme si jich vypracovali mnohem víc a dokázali 

si vybudovat dvougólový náskok.  

Druhý poločas se samozřejmě vyvíjel dle očekávání, tedy že soupeř 

bude hrát více na riziko, bude do nás bušit a my se budeme soustředit 

více na obranou část a snažit se podnikat rychlé brejky a přidat 

důležitý třetí gól. Sice jsme byli pod velkým tlakem, ale díky 

obětavosti hráčů jsme vše stačili včas pořešit či při nás stálo štěstíčko. 

Občas jsme zahrozili i na půli soupeře a z jednoho útoku se nám 

podařilo vsítit důležitý třetí gól v době, kdy soupeřův tlak narůstal. To 

nám dodalo sílu do dalších minut, protože pořád bylo hodně daleko do 

konce a tlak soupeře byl veliký. Posledních 15 minut jsme 

rozkouskovali vynuceným, ale i taktickým střídáním a tak jsme mohli 

slavit první vítězství. Tento zápas se povedlo vše, co mohlo. Důležité 

vítězství, vstřelili jsme více branek než za všechny předchozí zápasy, 

udrželi jsme čisté konto. Co dodat, takto bych si to představoval i v 

dalších zápasech. 

 Daniel Brožek, trenér 

7. kolo SK Hvozdnice – FC Jílové 6:1 (2:0) 

Sestava: Vavřina, Janošov, Kos, Malknecht, Mošnička, Vostárek 

O.,Vostárek M., Topol, Dvořáček, Štědronský, Dvořáček, 

Střídání: Syrový, Kratochvíl, Peričevič, Kačer 

Gól: Kratochvíl 75´ 

Po vítězství nad Zavidovem, kdy jsme si vychutnali v kabině vítězný 

pokřik, že se zdi otřásaly, jsem si myslel, že to je konečně zlomový 

okamžik, který kluky nakopne, a těšil jsem se na úterní trénink. 

Bohužel jsem byl rychle vrácen do reality, neb se opět úterní trénink 



zrušil pro neúčast hráčů. Někteří hráči byli lehce nastuzení, a když 

jsem se ve čtvrtek dozvěděl, že páteční večer kluci budou zapíjet 

narození dcery Karolínky Javora, tímto mu ještě jednou gratuluji, tak 

jsem začal mít obavy, jak to bude se zápasem ve Hvozdnici, která se 

drží na předních místech. Do zápasu jsme nastoupili s malou změnou, 

nepřítomného Řípu jsem nahradil Dvořáčkem, kterého jsem viděl na 

prvním tréninku v letní přípravě a na čtvrtečním tréninku před 

zápasem. Tam se jevil výborně a tak jsem udělal pouze změnu kus za 

kus a nechtěl jakkoliv jinak zasahovat do vítězné sestavy a 

rozestavění. Doufal jsem totiž, že jsme našli svou herní tvář. Bohužel 

to co jsme předváděli v domácím vítězném zápase, jsme nedokázali 

zopakovat. Kompletně celé mužstvo hrálo velmi špatně. Dělali jsme 

jednu chybu za druhou, měli jsme špatný pohyb, nedůraz, 

neobsazování, neudržení balonu, žádný nápad, žádné překvapení. 

Góly jsme soupeři umožnili, první gól dva naši hráči dali čas v našem 

vápně útočníkovi si míč zpracovat, připravit a vystřelit. Druhý gól 

vznikl vhazováním z autu, kdy Mošna nechal útočníka kolem sebe 

obtočit a pustil ho do středu vápna a nechal ho vystřelit. Střela byla 

nepovedená a prý mířila vedle, ale ke vší smůle se odrazila od drnu a 

změnila směr do brány. Naopak my jsme nebyli schopni využít ani 

takové šance, kdy míč poskakoval dva metry před brankovou čárou a 

stačilo přiběhnout a kopnout do něj, ale Malta asi měl vybráno ze 

zápasu se Zavidovem, kde vsítil gól levou nohou, a tak míč nesmyslně 

obíhal na pravou nohu a bohužel díky tomu stačili domácí této gólové 

situaci zabránit. I tak jsem si říkal o poločase, že se zápasem můžeme 

něco udělat, pokud se probereme ze spánku, protože jsme měli mít do 

druhého poločasu výhodu podpory větru a hry z kopce, neb hřiště bylo 

mírně nakloněno. Místo toho však přišla jako už po několikáté další 

chyba při bránění rohového kopu. Na přetažený roh jsme nereagovali, 

jak měli, soupeř hlavičkoval, a i když hlavička nebyla nijak 

nebezpečná, i k mému údivu skončila v brance neb u tyče chyběl 

Ondra Vostárek a brankář vše pouze kontroloval. V tu chvíli jsem 

rezignovaně poslal na hřiště 15-ti letého Kryštofa, který byl 

příjemným překvapením a dokonce skóroval a snížil na 3:1. Zbývalo 

dost času na to se porvat a něco  s výsledkem stále ještě udělat, jenže 

to by soupeř nesměl ihned po rozehrání, kdy se dá  říct neatakován 

prošel od půlky středem hřiště až do našeho vápna a skóroval. Dal 

jsem poté šanci i dalšímu dorostenci Perimu. Též prokázal svou 



kvalitu a porozumění fotbalu a pěknými kombinacemi jsme si 

vytvořili dvě slušné šance, bohužel v obou případech ať už Malta nebo 

Kočka si nedokázali s míčem poradit a připravit si ho ke střele. 

Vytvořili jsme si i dvě nebezpečné standardní situace v blízkosti 

vápna, které však byly nebezpečné, jen dokud jsme je nerozehráli. 

Soupeř ještě přidal dvě branky a tak jsme odjeli s výpraskem. 

Projevila se netrénovanost, nemoci, předzápasový večírek, tudíž žádný 

div. Byl to nejhorší zápas nejen výsledkově, ale i herně. Opět budu 

muset na další domácí zápas něco zkusit vymyslet. Mám v plánu 

nějaké změny v sestavě i rozestavění, pokud tedy budu moci využít 

dané hráče, tak držte palce a povzbuzujte, ať se dočkáme dalšího 

vítězství.  

Daniel Brožek, trenér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 FK Zbuzany 7 6 0 1 21:9 17 

2 SK Hvozdnice 7 5 0 2 21:10 15 

3 Mníšek pod Brdy 7 5 0 2 15:7 15 

4 Všenorský SK 7 5 0 2 16:9 15 

5 Nespeky 7 5 0 2 10:5 14 

6 Kunice 7 4 0 3 13:12 12 

7 SK Votice 7 4 0 3 15:14 11 

8 Slavia Jesenice 7 3 0 4 13:11 10 

9 MONGEO Podlesí 7 3 0 4 16:14 10 

10 SPARTAK Příbram 7 3 0 4 12:11 10 

11 LETY 7 3 0 4 13:16 9 

12 Zavidov 7 3 0 4 10:15 9 

13 Hostomice 7 3 0 4 9:17 7 

14 Černolice 7 2 0 5 7:15 6 

15 AFK Kácov 7 1 0 6 10:21 5 

16 FC Jílové 7 1 0 6 6:21 3 

 

Následující kolo 

04.10.2015 16:00 AFK Kácov X FC Jílové 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. kolo FC Jílové B  -  AFK Radlík 

 1:1 (0:0) 

Dlouho očekávané městské derby před skvělou návštěvou (téměř 200 

diváků), však svou kvalitou zklamalo. Hosté nepřijeli hrát vůbec 

fotbal, zakopali se před vlastní šestnáckou a víceméně jen bránili a my 

bohužel nedokázali najít recept jak nad tím vyzrát!!! A při naší smůle 

a chybném rozhodnutí rozhodčího šli dokonce do vedení hosté a to 

v 56 minutě. Naše snaha od té chvíle byla jasná, vše do útoku a 

vyrovnat, to se podařilo až v 85 minutě po závaru v pokutovém území 

a jak se ukázalo, bylo to pozdě, na vstřelení vítězné branky už nebyl 

bohužel čas!!! Po zápase jsme byli všichni hodně zklamaní, protože 

tohle byla zbytečná ztráta bodíků!!! 

  

Sestava: Vavřna, Janošov, Kos, Mošnička, Zeman, Berecký, 

Štědroňský, Topol, Dvořáček, Nevrlý, Erben 

 

Střídali: Odrazil, Kruliš, Vostárek, Krch 

 

Branka: Krch  

 Vláďa Vodička, trenér 

 

 

5. kolo SK Hvozdnice B  -  FC Jílové B    

2:2 (1:2) 

Po sobotním zápasu áček si los zažertoval a poslal do Hvozdnice i 

béčko. Naše taktika byla jasná, hrát zezadu pokrýt rychlé domácí 



útočníky, kteří v sobotu byli k neudržení, bojovat nic nevypustit a 

pokusit se o malý zázrak, neboť domácí vedli tabulku!! Začátek byl 

skvělý 2 min Cihla poslal do úniku Romana a bylo 0:1. V 17min si 

Beri naběhl na roh a bylo to 0:2. Pro domácí šok a my hráli jak z 

partesu a bohužel zahazovali jednu šanci za druhou a přišel trest v 

34min sníženo  na 1:2! Do druhé půle domácí vystřídali ještě jednoho 

hráče ze soboty a vlítli na nás jak uragán, my nevěděli kam dřív a tak 

přišlo vyrovnání v 51min na 2:2. Jenže nás to nakoplo a najednou 

jsme byli lepší my, jenže to co jsme nedali, to byl hřích a taky nás to 

po zápase velmi mrzelo. Ale bodík bereme za obětavý a bojovný 

výkon jsme z něj měli velkou radost, vezmeme-li v úvahu, že za 

domácí nastoupilo šest hráčů, kteří den před tím rozstřílelo naše áčko, 

spokojenost byla!! Málo kdy se stává ba možná vůbec, chválit po 

zápase rozhodčího, ale tady si to pan Hrdlička plně zaslouží, pískal 

skutečně fér rovinu a ve Hvozdnici to není jednoduché. 

  

Sestava: Vavřina, Janošov, Zeman, Petr, Berecký, Cihlář, Nesvadba, 

Krch, Müller, Odrazil, Erben 

 

Střídali: Jelen, Bodlák 

 

Branky: Erben, Berecký  

Vláďa Vodička, trenér 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Čisovice 5 4 0 1 18:4 12 

2 Davle 5 4 0 1 14:3 12 

3 Hvozdnice B 5 3 2 0 14:6 11 

4 Libeř 5 3 1 1 18:10 10 

5 Krňany 5 2 2 1 13:11 8 

6 Jílové B 5 2 2 1 9:12 8 

7 Radlík 5 2 1 2 9:10 7 

8 D. Jirčany 5 2 1 2 7:9 7 

9 Vestec B 5 2 0 3 10:15 6 

10 Okrouhlo 5 1 2 2 7:11 5 

11 Jesenice B 5 1 1 3 10:12 4 

12 Vrané 5 1 1 3 5:9 4 

13 Slapy 5 0 3 2 6:10 3 

14 Zvole B 5 0 0 5 2:20 0 

 
 
 
 

Následující kolo 

28.09.2015 16:30 Jílové B X Krňany 
 

 

 

 

 

 



 

 

2. kolo FC Jílové - Sedlec-Prčice 

1: 1 (1:0)  

Vložené mistrovské kolo jsme byli nuceni odehrát na umělé trávě, 

neboť hlavní plochu den před utkáním zničila divoká prasata. Bohužel 

to na hře obou mužstev bylo hodně znát, hra byla dost nepřesná, míč 

byl hlavně ve vzduchu a utkání plné soubojů, tentokrát rozhodně oku 

diváka nelahodilo. Nicméně byli jsme to spíše my, kteří se snažili hrát 

aspoň trochu fotbal, hosté víceméně jen nakopávali stereotypně míče 

za naší obranu a pokud se dostali k nějaké příležitosti, bylo to zejména 

po standartních situacích. Do první obrovské příležitosti jsme se 

dostali my, když Lukáš rychle rozehrál na Pítra, ten běžel sám na 

brankáře, ale ten bohužel jeho pokus vyrazil a z dorážky trefil Luboš 

jen břevno hostující branky. Ale za chvíli jsme se přeci jen dočkali 

kuriozního vedoucího gólu. Filip vyhrál souboj ve středu pole, nakopl 

míč za obranu, kde byl u balónu hostující stoper, kterému dýchal na 

záda Pítr a on chtěl zahrát malou domu, ale byla z ní velká domu a 

naše vedoucí branka 1:0. Do poločasu jsme mohli vést o dva góly, 

když se do sólíčka pustil benjamínek Mára Štrach, obešel i brankáře, 

ale z ostrého úhlu se mu bohužel prázdnou branku trefit nepodařilo a 

tak se šlo do kabin s naším jednobrankovým vedením. O poločase 

jsme udělali jednu změnu, když za zraněného Filipa Muckse naskočil 

ve svém premiérovém startu Lukáš Hrobník. Čekali jsme nápor 

soupeře a nabádali chlapce ke zvýšené pozornosti, ale bohužel to bylo, 

jako když hrách na stěnu hážeš. Hostům se hned ve 47 minutě povedla 

asi jediná pěkná kombinační akce po zemi a z levé strany šel jejich 

útočník po krásné nahrávce mezi beky sám na Pavla a nezaváhal a 

vyrovnal na 1:1. Od tohoto momentu se hrál nehezký fotbal, plný 

soubojů a nedovolených zákroků, takže se na obou stranách zahrávalo 

dost standartek, nicméně nic z nich nebylo. Největší šance druhé půle 

 

Dorost A 
 



jsme měli my, ale ani Pítr, ani Šimon své obrovské příležitosti 

nedokázali proměnit, když běželi sami na hostujícího brankáře, ale ten 

je pokaždé dokázal skvěle vychytat. Soupeři se tedy rozešli smírně a s 

výsledkem jsou asi spokojeni víceméně všichni, neboť hosté měli ve 

druhé půli územní převahu a projevila se jejich větší fyzická i 

ročníková převaha, ale jejich snaha byla příliš stereotypní a my jsme 

zase měli dvě obrovské šance, které jsme však nedokázali proměnit. 

Jiří Kratochvíl, trenér 

 

7. kolo FK Radošovice - FC Jílové 

1 : 2 (0:2)  

V dalším mistrovském kole, jsme zavítali na lesní hřiště FK 

Radošovice. Soupeř, i když má zatím pouhý jeden bodík, vzbuzoval 

některými výsledky respekt a evidentně záleží na tom, jak se sejdou. 

Dnes to vypadalo, že se sešli, neboť i když jsme byli po většinu 

zápasu lepším mužstvem, hráli domácí organizovaně a disciplinovaně 

a rozhodně jsou ve skupině horší mužstva. Zejména první půle se 

odehrávala v naší plné režii, kluci drželi balon, nechali domácí borce 

běhat bez balonu a i když domácí před vápnem zaparkovali "autobus" 

a nebylo lehké se přes úpornou obranu dostat, přeci jen jsme zejména 

křídelními kombinacemi několikrát ve velkých příležitostech ohrozili 

domácího brankáře, avšak bohužel Šimon, Hrobas i Pítr své velké 

šance nezamířili mezi tyče a domácí tvrz dlouho odolávala. 

Radošovice vlastně naši branku ohrozili jen ze standartek a nebo 

dalekonosnými střelami, které však Pavel zneškodnil. Nakonec díky 

našemu stálému tlaku domácí obrana povolila a v poslední 

pětiminutovce zápasu, jsme si vytvořili rozhodující náskok. Nejprve 

nám pomohl domácí, jinak výtečný brankář, když ve 40. minutě 

chytil, položil a opět chytil míč asi metr ve vápně a následoval 

nepřímý kop, který Kryštof posunul na Šimona a ten bombou 

prostřelil vše a bylo to 0:1. Druhou a vítěznou branku jsme vstřelili v 

45.minutě, když Pavel Syrový rychle rozehrál dlouhým výkopem na 

Pítra, míč mezi domácími stopery propadl a Pítr se v nájezdu nemýlil 

a zvýšil na 0:2. Za tohoto stavu se šlo do kabin, chlapce jsme 



upozorňovali na to, že domácí se nevzdají a budou chtít s výsledkem 

ještě něco udělat a chtěli jsme aktivní hru dopředu a přidání dalších 

pojišťovacích branek. Povedlo se to jen částečně, neboť aktivní jsme 

byli, obrovské šance jsme si vytvořili, ale bohužel je nedokázali 

proměnit a když už jsme gól po krásné akci Bodlem vsítili, zastavil 

nás nesmyslně praporek domácího pomezního. A tak přeci jen přišel 

trest. V posledních 15 minutách jsme se dostali pod domácí tlak, 

nejdříve skvělým zákrokem první vážnou domácí příležitost 

zlikvidoval Pavel Syrový, ale v 85. minutě přeci jen udeřilo, když po 

rohovém kopu, jsme byli nedůrazní v odkopu míče a domácí míč do 

naší branky přeci jen dotlačili 1:2. Závěrečných 5 minut zápasu, bylo 

napínavých, ale kluci nezpanikařili a domácí do žádné šance už 

nepustili a tak si zcela po zásluze odvážíme další tři body. Dnes mne 

mrzí hlavně neproměněné příležitosti, protože zápas jsme mohli 

rozhodnout mnohem dříve a dohrát ho v klidu. Je to však i velikým 

mládím našeho týmu, důležité je, že kluci hrají dobře, ukazují pěkný 

fotbal a baví jím skvěle sebe i diváky. Síla na proměnění velkých 

příležitostí přijde časem . 

 

Jiří Kratochvíl, trenér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 FK LETY 7 5 1 1 35:7 16 

2 SK Litavan Bohutín 6 5 0 1 27:15 15 

3 SK Votice 6 4 1 1 16:6 13 

4 MONGEO Podlesí 6 3 1 2 30:10 10 

5 FC Jílové 6 3 1 2 10:14 10 

6 Sokol Teplýšovice 5 3 0 2 14:19 9 

7 SOKOL Sedlec-Prčice 6 2 2 2 19:16 8 

8 FK Týnec nad Sázavou 6 2 1 3 12:20 7 

9 SK Petrovice u Sedlčan 6 2 0 4 26:20 6 

10 TJ Slavoj Čerčany 5 2 0 3 11:11 6 

11 FK Mníšek pod Brdy 5 2 0 3 11:15 6 

12 TJ Ligmet Milín 6 1 2 3 7:12 5 

13 Rožmitál pod Třemšínem 6 1 2 3 8:32 5 

14 FK RADOŠOVICE 6 0 1 5 8:37 1 

 

Následující kolo 

27.09.2015 10:15 FC Jílové X FK Týnec nad Sázavou 
 

 

 

 

 



 

 

2. kolo TJ Slovan Hradištko/Štěchovice – FC Jílové B 0:3 (0:1) 

 

3. kolo FC Jílové B – Průhonice 2:2(2:2) 

 

Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Rudná/Č. Újezd 3 3 0 0 12:4 9 

2 Dobřichovice/Černošice 3 1 1 1 15:7 4 

3 Jílové B 2 1 1 0 5:2 4 

4 Hradištko/Štěchovice 3 1 1 1 5:7 4 

5 Průhonice 3 1 1 1 3:12 4 

6 Vrané/Zvole 2 1 0 1 8:5 3 

7 Povltavská FA 3 1 0 2 12:10 3 

8 Jíloviště 3 1 0 2 4:6 3 

9 D. Břežany 2 0 0 2 4:15 0 

 

 

Následující kolo 

26.09.2015 10:15 Dobřichovice/Černošice X Jílové B 
 

 

Dorost B 
 



 

 

2. kolo FC Jílové – TJ Sokol Zvole 5:2 (2:1) 

 

3. kolo TJ Slovan Hradištko – FC Jílové 1:1 (1:0) PK 3:2 

 

Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 D. Břežany 4 4 0 0 41:6 11 

2 Jesenice 3 3 0 0 29:5 9 

3 Průhonice 3 2 0 1 26:5 7 

4 Vestec 2 2 0 0 4:4 4 

5 Jílové 3 1 0 2 7:14 4 

6 Hradištko 3 1 0 2 4:11 3 

7 Psáry 2 0 0 2 6:10 1 

8 Zvole 4 0 0 4 6:32 0 

9 Zlatníky 2 0 0 2 0:36 0 

 

 

Následující kolo 

26.09.2015 14:30 Jílové X Psáry 
 

Mladší 

žáci  
 



 

 

Poslední srpnový víkend jsme sehráli turnaj v Jesenici u Sedlčan. Za 

účasti 7 družstev jsme se umístili na pátém místě. Turnaj by brán jako 

příprava na sezónu, takže jsme byly spokojeni. 

1. kolo AFK Loděnice - FC Jílové Andílci 0:0 

První mistrovské utkání jsme sehráli na hřišti AFK Loděnice. Začátek 

zápasu jsme se dostali do několika zakončení. Domácí hráčky se 

během prvního poločasu, díky naší pozorné hře dozadu, nedostaly do 

žádné větší šance. 

Druhý poločas byl již o něco zajímavější. Snažili jsme se naše útoky 

zakončovat střelbou, ale naše střely končily vedle, nebo si s nimi 

poradila domácí brankařka. Domácí hráčky se do jediné pořádné 

příležitosti dostaly po našem nepovedeném výkopu, ale nebezpečnou 

střelu vyrazila Verča na roh. Do naší největší šance jsme se dostali v 

poslední minutě. Po rohu se ke střele dostala Kačka, překonala tyč. 

Kačka ve skrumáži znovu vybojovala míč, ale její dorážku na 

brankové čáře vykopala domácí brankářka před sebe, kde se k balonu 

dostala Adéla, její pokus však blokovaly obránci. Takže se obě 

mužstva rozešla smírně. 

Děkujeme holkám za bojovnost, bod z venku se počítá. 

Miloš Krch, Filip Švach, trenéři 

 

 

 

 

   

FC Andílci  
 



2. kolo FC Jílové Andílci x Pink Ladies Radlík 0:0 

Ve druhém kole nás los svedl s naším nejbližším soupeřem z Radlíka. 

Začátek utkání byl oboustranně opatrný a nervózní. Hra se odehrávala 

převážně ve středu hřiště a až na pár střel se žádná větší šance 

neurodila. Až po rohovém kopu Katky zůstala na zadní tyči úplně 

volná Ilona, ale centr nedokázala hlavou usměrnit do brány. Až po té 

se do náznaku šance dostali i hosté, to když Fidorka zahrála mimo 

vápno rukou a byl nařízen přímý kop z bezprostřední blízkosti branky. 

Tomu jsme se však ubránili a těsně před poločasem se do velké šance 

dostala Dana, ale její střelu brankářka Radlíka vyrazila nohou. 

Ve druhém poločase se hra odvíjela podobně, ale opět bez 

vyloženějších šancí. Až v závěru zápasu jsme si vytvořili několik 

slibných příležitostí ale Dana, Kačka ani Adéla nedokázaly dopravit 

míč do branky. Tak derby skončilo smírně, takže ani v druhém zápase 

soutěže jsme neprohráli a nedostali branku, což je pozitivní. Zároveň 

nás ale netěší, že se nám nepodařila střelit ani jedna branka. Příštímu 

zápasu zajíždíme tuto sobotu 26. 9. na hřiště loňského vítěze celé 

soutěže – Čechtice. 

 Miloš Krch, Filip Švach, trenéři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

   Pivnice Hřiště           

                                 

PAMAR.CZ     Restaurace Florián    FAHO ruční výroba knedlíků 

Václav Navrátil – autodoprava              Country klub U Čudy 

Město Jílové  ŠP-TRUHLÁŘSTVÍ – Škarvada Přemysl 

Restaurace U Dušků 

 

Děkujeme všem sponzorům!!! 


