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11. kolo FC Jílové – Všenorský SK  

Historie Klub vznikl v roce 1948 a to sloučením 

dvou původních klubů AFK Horní Mokropsy a 

Všenorský SK. V pozdějších letech pak působil 

jako TJ Tatran Všenory a v roce 1990 byl opět 

přejmenován na Všenorský SK. Z celého 

dosavadního působení klubu lze za nejúspěšnější éru, z hlediska 

sportovní úrovně, považovat účinkování v Krajské 1. A třídě, v 

pozdější době nastal pozvolný pád až do nejnižších pater soutěží, kde 

se pohyboval až do roku 2008, kdy opět A tým postoupil do 

Okresního přeboru. Spolu-zakladatelem, aktivním hráčem a pozdějším 

dlouholetým funkcionářem klubu byl pan Jaroslav Majer, který byl za 

celou dobu svého působení v klubu ikonou Všenorské kopané a má 

nesporné zásluhy na postupném vybudování klubu z hlediska zázemí a 

sportovní kvality. Po nuceném odchodu z funkce, ze zdravotních 

důvodů, byl valnou hromadou jmenován čestným předsedou klubu a 

na jeho počest se každoročně v červnu, pod záštitou obce Všenory, 

pořádá turnaj mládeže Memoriál Jaroslava Majera. 

 

 

Vážení sportovní přátelé, příznivci jílovské kopané, 
 

dovolte, abych Vás seznámila s novou změnou na pozici trenéra 

A týmu. Po tristních výsledcích a beznadějně posledním místě A 

mužstva mužů, byl post hlavního trenéra posílen o trenéra dorostu 

Jiřího Kratochvíla, což předchozí trenér Daniel Brožek odmítl, z postu 

trenéra odstoupil a tak nový realizační tým A mužstva jsou trenéři Jiří 

Kratochvíl s Antonínem Kolihou a novou vedoucí mužstva je  Ivana 

Bodláková. 

 

A jak je dobrým zvykem, přináším rozhovor s jedním ze 

zmíněných  trenérů, tentokrát Jiřím Kratochvílem, který bude mít 

nelehký úkol. Přejeme hodně trpělivosti a věříme, že se podaří 

podzimní část dohrát a bodovat… 

 
Ivana Bodláková 



Myslíte, že můžeme 1. A. třída udržet a co proto uděláte? 
 

Jsem pevně přesvědčen, že se dá udržet a že ji také nakonec udržíme. 

Jako svůj hlavní úkol vidím dát mužstvo dohromady, přesvědčit 

všechny aby tomu věřili a podřídili se jedinému cíli. 

 

Znamená to, že dorost bude mít nového trenéra? 
 

To v žádném případě neznamená, byla to má podmínka, že A mužstvu 

se pokusím pomoct, jak nejlépe budu umět, ale dorost budu trénovat 

dál, protože kluky vedu již 10 let a je to má srdcová záležitost. 

 

To budete na hřiště trávit hodně času, co na to rodina. Dá 

se to časově zvládnout? 
 

Zvládnout se to dá, už takhle jsem na hřišti prakticky denně a rodina je 

zvyklá a je mi naštěstí oporou. 

 

Dá se to všechno zvládnout bez posil nebo o nějakém 

posílení uvažujete? 
 

Posílit určitě musíme, mužstvu chybí zejména střední generace, mám 

v mužstvu několik starších srdcařů veteránů a pak plno nadšených 

mladších dorostenců, pro které to je obrovská škola, ale ještě se o ně 

mužstvo nemůže v takto kvalitní soutěži opřít. Na víc nás postihla i 

řada zranění, tomu se bohužel vyhnout nedá. První vlaštovky se již 

ukázali, vrátil se Marek Cimpl a Ivan Dvořák, kteří již ukázali svou 

kvalitu, přišel i Erich Brabec a zkoušíme i jednu velice kvalitní 

zahraniční posilu s mezinárodními zkušenostmi. Základem ale je 

pravidelná a tvrdá příprava, teprve po ni můžeme začít byt konkurence 

schopni! 

 

 

Jiří Kratochvíl, trenér 



 

8. kolo FC Jílové – Mongeo Podlesí 

2 : 5 (1:2) 

Sestava: Vavřina, Janošov(75. Sadloň), Kos, Brabec, Malknecht (46. 

Balouš), Dvořáček J., Dvořáček P. (39.Machýček), Vostárek,  Řípa     

(73. Peričevič), Pluhař (46. Kratochvíl), Štědroňský 

8. kole jsme na domácím hřišti přivítali mužstvo Podlesí a věřili jsme, 

že bychom mohli s posíleným realizačním týmem i mužstvem 

bodovat. Bohužel se ukázalo, že přijel soupeř velice kompaktní, 

sehraný a v současné situaci bohužel nad naše síly a i když mužstvo 

ukázalo bojovné srdce a kluci bojovali a každý nechal na hřišti vše, co 

bylo v jeho silách, na velice dobré hosty to tentokrát nestačilo.  

Do zápasu jsme ale vůbec nevstoupili špatně, cca 12 minut jsme 

diktovali tempo hry, dostali se dokonce do dvou velikých příležitostí, 

ale bohužel jsme je neproměnili a tak z první vážnější akce udeřilo na 

druhé straně a dostali jsme branku hlavou, když střelec soupeře nebyl 

vůbec obsazen. Dokázali jsme na tuto branku odpovědět velice brzy, 

když se prosadil Matěj Štědroňský. Poté soupeř zapnul na vyšší 

obrátky, my už nestačili včas přistupovat, prohrávali jsme souboje a 

výsledkem byla vedoucí branka hostů ve 30. minutě hlavou po rohu. 

Bohužel těsně před koncem poločasu se zranil Štěpán Malknecht, což 

vzhledem k urostlým hráčům soupeře, byla další rána pro naši 

defenzivu. Do konce poločasu se již nic podstatného nestalo, udělali 

jsme několik změn, když na hřiště museli další mladší dorostenci, ale 

věděli jsme, že s jednobrankovým rozdílem se rozhodně dá něco dělat. 

Druhý poločas vypadal z naší strany fotbalově určitě lépe a nebýt 

nešťastné 52 minuty, kdy nám soupeř odskočil již na rozdíl třech 

branek, měli bychom určitě slušné šance bodovat. Kluci ale ukázali, 

že se nevzdávají, stále dřeli a bojovali o snížení a byli jsme zaslouženě 

odměněni v 59. minutě, kdy jsme kopali roh a Erich Brabec svým 

důrazem donutil domácího stopera skórovat do vlastní branky a rázem 



to bylo jen o dvě branky. V těchto fázích utkání jsme pěknými 

kombinacemi a pohybem dokázali dostat hosty pod tlak a velká škoda, 

že jsme jednu z příležitostí nedokázali dotlačit za záda hostujícího 

brankáře. S ubývajícím časem docházeli i poslední zbytky sil a tak 

soupeř v 86. minutě podnikl rychlý brejk do naší otevřené obrany a 

definitivně rozhodl. Musíme se semknout, pořádně potrénovat a 

věřím, že v dalším kole, již budeme plně bodovat a uděláme první, 

důležitý krok na cestě k záchraně.  

Branky: 14.Štědroňský, 59. vlastní 

Jiří Kratochvíl, trenér 

9. kolo SK Kácov - FC Jílové 

4:0 (2:0) 

sestava: Vavřina, Maršík, Kos, Brabec, Janošov (69. Patočka), Balouš 

(46. Maroušek), Hanuš (65. Dvořáček),Sadloň (23. Kratochvíl), 

Cimpl, Vostárek (43. Hrobník), Štědroňský 

Na důležitý zápas o záchranu jsme jeli do Vlašimi, kde Kácov hraje 

svá domácí utkání, a věřili jsme, že zvítězíme a zavelíme k obratu v 

sezoně. Byli jsme posíleni o navrátilce Cimpla s Maršíkem, leč výkon 

celého mužstva i výsledek byl obrovským zklamáním. Zápas jsme sice 

začali dobře, hned v první minutě nastřelil Štědroňský tyč a měli jsme 

ještě dvě velké příležitosti. Bohužel jsme je nevyužili a tak se pomalu 

začali prosazovat domácí, kteří nám do poločasu vstřelili dvě branky 

po našich individuálních chybách, a když se pomalu připojili zranění 

jak na běžícím pásu, měli jsme ve druhé půli na hřišti 5 mladších 

dorostenců a domácí přidali další dva góly a my odjeli s debaklem. 

Nedá se nic dělat, musíme začít tvrdě trénovat, vsadit na bojovné a 

charakterní hráče a udělat vše co je v našich silách, abychom začali 

bodovat a fotbal nás opět začal bavit. 

Jiří Kratochvíl, trenér 

 



10. kolo FK Zbuzany- FC Jílové 

 

5 : 0 (2:0) 

sestava: Kruliš, Nesvadba, Dvořák, Kos, Mošnička (84. Syrový), 

Janošov, Řípa (73. Peričevič), Cimpl, Balouš (55. Patočka), Dvořáček 

(68. Hrobník), Rosen, (55. Kratochvíl) 

 

Na zápas do Zbuzan jsme jeli v naprosto zdecimované sestavě, se 

sedmi mladšími dorostenci na hřišti i na lavičce a tak jsme se báli 

debaklu. Nakonec se debakl i konal, ale naprosto zbytečný a příliš 

krutý, neboť v zápase jsme statečně vzdorovali a vypracovali si i 

několik velkých šancí, které však zůstali neproměněny. Na výkonu a 

zejména přístupu hráčů na hřišti se však dá stavět a věřím, že když 

budeme příště v silnější sestavě, pořádně potrénujeme, tak se o 

záchranu ještě tvrdě popereme a věřím, že se nakonec budeme 

radovat. 

Jiří Kratochvíl, trenér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 FK Zbuzany 10 8 0 2 33:11 23 

2 Všenorský SK 10 8 0 2 21:11 23 

3 SK Hvozdnice 10 7 0 3 32:14 21 

4 Mníšek pod Brdy 10 6 0 4 20:12 18 

5 Kunice 10 6 0 4 20:15 18 

6 SK Votice 10 6 0 4 22:19 17 

7 MONGEO Podlesí 10 5 0 5 24:19 16 

8 Slavia Jesenice 10 5 0 5 18:14 16 

9 Nespeky 10 6 0 4 11:13 16 

10 SPARTAK Příbram 10 4 0 6 16:15 14 

11 Zavidov 10 4 0 6 14:19 12 

12 LETY 10 4 0 6 18:24 12 

13 Černolice 10 4 0 6 12:22 12 

14 Hostomice 10 4 0 6 14:26 10 

15 AFK Kácov 10 2 0 8 15:29 9 

16 FC Jílové 10 1 0 9 8:35 3 

 

Následující 12. kolo  

24.10.2015 10:30 Hostomice x FC Jílové 
 

 

 

 

 



 

 

 

6. kolo FC Jílové B  -  Krňany 2:1 (1:0) 

7. kolo Vrané – FC Jílové B 0:1 (0:1) 

8. kolo Vestec – FC Jílové B 6:1 (2:1) 

Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre 

1 Čisovice 8 6 1 1 21:5 

2 Davle 8 5 1 2 21:7 

3 Hvozdnice B 8 4 2 2 20:15 

4 Radlík 8 4 2 2 19:15 

5 Jílové B 8 4 2 2 15:19 

6 Libeř 8 4 1 3 23:20 

7 Vestec B 8 4 1 3 22:19 

8 Okrouhlo 8 3 3 2 20:17 

9 Slapy 8 2 4 2 15:13 

10 D. Jirčany 8 3 1 4 11:14 

11 Krňany 8 2 3 3 19:19 

12 Jesenice B 8 2 2 4 16:20 

13 Vrané 8 1 1 6 8:19 

14 Zvole B 8 0 0 8 7:35 

 

Následující 9. kolo 

18.10.2015 15:30 Jílové B X Okrouhlo 
 

 



 

8. kolo FC Jílové - FK Týnec nad Sázavou 

2:2 (0:1)  

sestava:  Syrový, Nesvadba, Sadloň, Patočka, Šér (46. Štrach), 

Hrobník (66. Antoš), Kratochvíl, Polák (65. Mucks), Peričevič (46. 

Dvořáček), Pluhař, Maroušek 

Góly: 55. Maroušek, 89. Antoš 

V 8. kole jsme doma přivítali nedaleký Týnec a vzhledem k tomu, že 

jsme byli sousedy i v tabulce, dalo se očekávat vyrovnané utkání, což 

se nakonec potvrdilo. Soupeř měl oproti nám výhodu v tom, že na 

rozdíl od nás nastoupil s drtivou většinou starších dorostenců, my 

jsme chtěli proti tomu postavit na misku vah větší fotbalovost. A do 

zápasu jsme opravdu vstoupili velice dobře, ze začátku jsme drželi 

míč, dobře kombinovali, včas k soupeři přistupovali a vypadalo to, že 

je jen otázkou času, kdy se jedna ze šancí ujme a brzy se dostaneme 

do vedení. Bohužel jsme po cca 20. minutách začali být nedůslední, 

hra se vyrovnala i hosté se začali dostávat do šancí a jednu z nich, 

zcela volný Unger proměnil ve vedoucí gól Týnce a bylo to 0:1. My 

zcela vypadli z role, do poločasu jsme se již na nic nezmohli, 

prohrávali jsme souboje a zejména středem zálohy soupeř chodil 

doslova, jak chtěl. Do poločasu se již skóre nezměnilo a tak v kabině 

čekalo na chlapce tornádo. Chlapci byli nabádáni trenérem takovým 

způsobem, že vrchy hory Bohdalce pukaly a jedna z maminek při 

krmení svého děcka v městském parku zděšením upustila láhev s 

mlékem.  

Do druhého poločasu jsme bohužel opět nevstoupili dobře a hosté nám 

hned ve 48. minutě odskočili na dvoubrankový rozdíl, když jsme 

nepokryli Marvana a ten po rohu hlavičkoval přesně a bylo to 

0:2. Naštěstí s nepříznivým vývojem a otáčením zápasů máme bohaté 

 

Dorost A 
 



zkušenosti, tak jsme postupně brzy prostřídali další borce a ukázalo se, 

že kvalita střídajících hráčů je u nás obrovská a kluci opět ukázali své 

velké srdce a to, že se nikdy nevzdávají. Nejprve se konečně letos v 

55. minutě trefil kanonýr loňské sezony Kuba Maroušek a po pěkné 

nahrávce Lukáše Hrobníka prošel z pravé strany do vápna a 

nechytatelnou ranou k tyči snížil na 1:2. Měli jsme tedy plno času na 

otočení výsledku, ale hosté dobře bránili, navíc stále zlobili z brejků a 

čas nemilosrdně ubíhal. My jsme se stále více tlačili do vápna hostů, 

ale žádná z řady šancí se pořád nechtěla ujmout, hosté se v posledních 

15 minutách jen bránili, zdržovali, kouskovali hru, ale nakonec jsme 

se přeci jen dočkali alespoň vyrovnání. V 89. minutě agilní Mára 

Štrach vybojoval míč na levé straně, pronikl do vápna, nacentroval na 

nabíhajícího Kubu Marouška, který míč jen lehce srazil za sebe, kde 

se zjevil zcela osamocený muž víkendu Pepa Antoš a přesnou bombou 

na zadní tyč prostřelil vše a odšpuntoval gejzír nadšení a vyrovnal na 

2:2. S výkonem tentokrát příliš spokojeni být nemůžeme, ale zato 

kluci ukázali obrovskou vůli a skvělý charakter a to je leckdy mnohem 

důležitější. Dnes rozhodně bylo a za to je klukům třeba poděkovat. 

Příště k srdci přidáme i důslednost a lepší souhru a pojedeme si do 

Teplýšovic pro další tři body . 

Jiří Kratochvíl, trenér 

9. kolo Sokol Teplýšovice- FC Jílové 

4 : 4 (3:2) 

Sestava: Syrový, Nesvadba, Sadloň, Patočka (55. Štrach), Pluhař (46. 

Mucks) Bodlák (60. Antoš), Balouš, Kratochvíl, Peričevič, Hrobník, 

Dvořáček 

Góly: 2. a 75. Hrobník , 42. Dvořáček, 85. Peričevič 

Na zápas proti silnému mužstvu Teplýšovic jsme jeli v oslabené 

sestavě, neboť se nám letos poprvé křížil zápas A a B dorostu a museli 

jsme kluky rozhodit. Navíc nemohli tentokrát přijít Maroušek s 

Polákem a to bylo další velké oslabení v obou zápasech. Nicméně Ti 

co byli nominováni na zápas áčka, prokázali velikou kvalitu a 

obrovské srdce i lepší fyzičku a v závěru dokázali téměř ztracený 



zápas vyrovnat a hrát se o chvilku déle, jeli bychom domů asi ještě 

veselejší. Proti soupeři, který téměř komplet nastoupil se starším 

dorostem, zaslouží zejména fakt, že jsme zápas zvládli lépe fyzicky 

velké absolutorium, ale opět, to nebylo nic pro kardiaky . Do zápasu, 

jsme vlétli skvěle a domácí jsme svou aktivitou a křídelními 

kombinacemi dokonale zaskočili a už ve 2 minutě pláchl Dvořáček po 

pravém křídle, nacentroval parádní centr před branku, kam na 

sprintoval Lukáš Hrobník a důrazně z první vsítil naši vedoucí branku 

0:1. Domácí byli jako opaření, ale bohužel místo toho, aby jsme 

odskočili na rozdíl dvou branek, tak jsme vyrobili zbytečný zmatek 

před naším vápnem a Sajtna nádhernou ranou obstřelil vybíhajícího 

Syrového a bylo to 1:1 . Od tohoto okamžiku se hrálo zajímavé 

utkání, ve kterém jsme byli jasně kombinačně lepší a domácí zase 

přímočařejší a výrazně důraznější. Kluci se však rvali se starším 

soupeřem statečně a hra se přelévala od branky k brance. Bohužel 

v 31. minutě vyrobil hrubku tentokrát Michal Balouš, nechal se ve 

středu pole obrat o míč a domácí svůj výpad do otevřené obrany 

zkušeně vyřešili a ujali se vedení 2:1. Pro nás to bylo, jako 

kdybychom dostali palicí do hlavy, a dalších 10 minut jsme zcela 

vypadli ze hry, prohrávali souboje, byli u všeho pozdě a byla jen 

otázka času, kdy dostaneme další branku. A v 41. se domácí dočkali, 

když tentokrát chyboval Lukáš Sadloň, špatně odhadl nákop za 

obranu, útočník domácích si dobře zaběhl, s jeho první střelou si ještě 

bravurně poradil skvěle chytající Pavel Syrový, ale s dorážkou už 

nemohl nic dělat a prohrávali jsme rázem 3:1. Naštěstí toto jsou 

přesně momenty, které nám vyhovují, umíme využít 

nekoncentrovanost soupeře a hned o minutu později vyzval Lukáš 

Sadloň k sólu báječným míčem Pítra Dvořáčka a ten se tentokrát 

nemýlil a za tyč nás dostal zpět do hry 3:2. Za tohoto stavu, se šlo do 

kabin, my museli nuceně vystřídat Šimona Pluhaře, na jeho místo se 

posunul Michal Patočka a na stopera se stáhl Michal Balouš.  

V kabině tentokrát bouře nebyla, protože kluci nic neodflákli a dřeli, 

jen jsme si něco řekli k chybám a k způsobu hry ve druhém poločase a 

šlo se do boje. A začali jsme velmi dobře, domácí jsme zmáčkli na 

jejich půli a dostali se do dvou obrovských šancí Petrem Dvořáčkem, 

ale ten ani jednu bohužel nedokázal proměnit a tak přišel trest v 

podobě domácí branky, kdy se v obrovském závaru prosadil jejich 



důrazný útočník, a potvrdilo se klasické, nedáš, dostaneš 4-2. Po této 

brance jsme opět na chvilku vypadli z role a domácí měli obrovskou 

šanci nám dát poslední ránu z milosti, ale jejich útočník zcela sám 

před prázdnou bránou z malého vápna naštěstí nepochopitelně 

přestřelil a byl to pravděpodobně rozhodující moment zápasu. 

Postupně se začala projevovat naše lepší fyzická kondice a vynikající 

lavička, kdy každý kdo na hřiště přišel, byl velkým přínosem a tak 

jsme začali domácí mačkat jako citron a v 75. minutě jsme se dočkali 

snížení. Petr Dvořáček pláchl po křídle, dostal se do vápna, kde pod 

sebou našel nabíhajícího Lukáše Hrobníka a ten vsítil svou druhou 

branku a snížil na 4:3. Domácí se už před naší bránu téměř 

nedostávali, odpadli mentálně i fyzicky a bylo jen otázkou času, kdy a 

jestli dokážeme vyrovnat. A tak jsme se v 85. minutě zaslouženě 

dočkali, kdy zodpovědnost na sebe vzal Vašek Peričevič, dobrým 

presinkem vystihl domácí rozehrávku, zachoval chladnou hlavu, 

zatáhl míč k soupeřově brance a technickou střelou za tyč domácí 

branky rozpoutal explozi nadšení a vyrovnal na 4:4! Bohužel již 

nezbývalo moc času a tak jsme se nakonec vítězné branky nedočkali i 

když jsme v závěru po střele Kryštofa po třech bodech sahali. Bohužel 

si jeho rána cestu do sítě nenašla a tak se soupeři v dramatickém 

zápase rozešli smírně, i když dle průběhu byl zápas spíše naším 

vítězstvím. Opět se budu opakovat, ale je pro mne obrovská čest, že 

mohu vést mužstvo s tak obrovským srdcem, které se nikdy nevzdává. 

Čert vem chyby, tohle je fotbal, který prostě baví a vám borci právem 

náleží přízvisko jílovští "Neporazitelní"!! 

Jiří Kratochvíl, trenér 

10. kolo TJ Slavoj Čerčany - FC Jílové 

4 : 4 (4:4) 

Sestava: Syrový, Nesvadba, Sadloň (46. Mucks), Patočka (18. Pluhař), 

Šér (63. Antoš) Bodlák (46. Dvořáček, Kratochvíl, Balouš, Peričevič 

(58. Štrach) Hrobník, Maroušek 

 

Góly: 15. a 33. Maroušek, 22. Hrobník, 37. Kratochvíl 



Na zápas do Čerčan jsme jeli v téměř kompletní sestavě, před zápasem 

jsme chlapce varovali, že domácí jsou sice v tabulce pod námi, ale 

pokud nenastoupíme naprosto koncentrovaní a nepodáme 

disciplinovaný výkon, neuspějeme. To se nakonec potvrdilo a 

naprosto zbytečně, jsme zejména díky neuvěřitelným hrubkám 

zejména Patočky a také Syrového, přišli o dva naprosto jasné body. 

Když se k tomu přidá i velice nepovedená volba při střídání trenéra 

Kratochvíla, můžeme být nakonec rádi za bod.  Zápas jsme začali 

naprosto hrůzostrašně, hned na začátku jsme inkasovali, sice se nám 

hned povedlo odpovědět Marouškem po centru Hrobníka, ale Michal 

Patočka odehrál svůj pravděpodobně nejhorší zápas v kariéře a 

dalšími dvěma dary domácí nepohrdli a bylo to v 18. minutě 3:1. 

Sajtna byl vystřídán, Hrobník snížil po pěkné akci a nahrávce 

Peričeviče na 3:2, ale další minelu vyrobil Pavel Syrový a ve 25. to 

bylo opět o dvě branky 4:2. Kluci se naštěstí nepoložili, dopředu v 

první půli odehráli velmi dobré utkání a do poločasu se podařilo 

vyrovnat po krásných akcích, kdy nejprve Bodlák oslovil Marouška a 

ten bombou snížil na 4:3, aby si Bodlo gólovou asistenci po chvíli 

zopakoval a tentokrát z úhlu vyzval Kryštofa, který trochu krkolomně 

patou vyrovnal na 4:4. Tím byl bohužel gólový účet zápasu vyčerpán 

a víceméně bylo po pěkném fotbale. Ve druhé půli jsme zlepšili 

defenzivu, domácí se nedostali do žádné vyložené šance, naopak my 

jsme měli dvě obrovské, když běželi Dvořáček a Štrach sami na 

brankáře, ale i vinou terénu se jim nepodařilo skórovat, jednou nepískl 

naprosto jasnou penaltu po faulu na Štracha a tak jsme tentokrát 

ztratili naprosto zbytečně dva body, protože tohle rozhodně nebyl 

soupeř, se kterým bychom měli ztrácet body. Velká škoda, příští zápas 

doma přivítáme silný Bohutín a tam můžeme jen překvapit, tak se o 

překvapení pokusíme. 

Jiří Kratochvíl, trenér 

 

 

 



Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre 

1 SK Litavan Bohutín 9 8 0 1 42:17 

2 FK LETY 9 7 0 2 42:12 

3 SK Votice 9 6 2 1 26:8 

4 MONGEO Podlesí 9 5 1 3 36:15 

5 SOKOL Sedlec-Prčice 9 4 2 3 29:24 

6 Sokol Teplýšovice 8 4 1 3 22:26 

7 FC Jílové 9 3 4 2 20:24 

8 TJ Ligmet Milín 8 3 2 3 18:13 

9 SK Petrovice u Sedlčan 8 3 0 5 36:26 

10 FK Týnec nad Sázavou 9 2 2 5 15:34 

11 TJ Slavoj Čerčany 8 2 1 5 17:22 

12 FK Mníšek pod Brdy 8 2 1 5 13:24 

13 Rožmitál pod Třemšínem 7 1 1 5 11:44 

14 FK RADOŠOVICE 8 0 1 7 10:48 

 

 

Následující 11. kolo 

18.10.2015 10:15 FC Jílové X SK Litavan Bohutín 
 

 

 



 

4. kolo Dobřichovice – FC Jílové B 0:1(0:0) 

5. kolo FC Jílové B – Jíloviště 1:9 (0:7) 

6. kolo FC Jílové B – Vrané/Zvole 8:0 (5:0) 

 

Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre 

1 Hradištko/Štěchovice 6 4 1 1 16:10 

2 Rudná/Č. Újezd 5 4 0 1 19:7 

3 Jílové B 5 3 1 1 15:11 

4 Průhonice 6 3 1 2 10:21 

5 Jíloviště 5 3 0 2 16:9 

6 Vrané/Zvole 5 2 0 3 11:16 

7 Dobřichovice/Černošice 6 1 1 4 19:15 

8 Povltavská FA 5 1 0 4 16:20 

9 D. Břežany 5 1 0 4 11:24 

 

 

Následující 7. kolo 

17.10.2015 10:15 Dolní Břežany X Jílové B 
 

 

Dorost B 
 



 

 

4. kolo FC Jílové – Psáry 3:7 (1:3) 

5. kolo VOLNÉ 

6. kolo FC Jílové – Vestec 1:5 (1:3) 

Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + 

1 Jesenice 5 5 0 0 48:9 15 0 

2 D. Břežany 6 5 0 1 44:13 13 2 

3 Průhonice 5 3 0 2 33:15 10 0 

4 Vestec 5 4 0 1 24:10 10 2 

5 Psáry 5 3 0 2 26:17 10 0 

6 Hradištko 6 2 0 4 12:18 7 1 

7 Jílové 5 1 0 4 11:26 4 0 

8 Zvole 6 1 0 5 22:37 3 0 

9 Zlatníky 5 0 0 5 1:76 0 0 

 

 

Následující 7. kolo 

18.10.2015 15:00 Jesenice X Jílové 
 

Mladší 

žáci  
 



 

3. kolo DFC Panterky Čechtice – FC Jílové Andílci  

1:1 (1:0) 

Ve třetím kole jsme zavítali na hřiště loňského vítěze soutěže do 

Čechtic. Začátek zápasu a vlastně celý první poločas nám vůbec 

nevyšel. Mužstvu chyběl nasazení a hlavně přesnost. Ztráceli jsme 

jednoduché balóny a neustále jsme se sami dostávali pod tlak. Až na 

dva rohy jsme se nedostali k ohrožení domácí brankářky. Pět minut 

před poločasem se domácí po trestném kopu ujaly vedení. Do konce 

poločasu jsme již stav dokázali udržet. 

Do druhého půle vstoupil náš tým jako vyměněný. Čtvrt hodiny jsme 

domácí nepustily z jejich poloviny. V desáté minutě jsme se po sérii 

rohů dočkali vyrovnání. Přetažený centr trefil na zadní tyči Žábu a 

odrazil se do hřiště. Žába však dokázala rychle zareagovat a z otočky 

trefila šibenici. I nadále jsme byli lepším týmem. Ale domácí hráčky 

nechtěly ztratit body, a tak se hrnuly do útoku. Obranná hra našeho 

mužstva byla však bezchybná, a to málo co prošlo s přehledem kryla 

Fidorka. V závěru jsme se ještě dostali k několika střelám, bohužel 

pro nás vždy do míst, kde stála domácí brankářka. Bod ze hřiště 

kvalitního soupeře bereme a chtěli bychom poděkovat celému 

mužstvu za příkladnou bojovnost, hlavně ve druhém poločase. 

Třetí poločas jsme odehráli ještě večer. To když jsme oslavili krásné 

kulaté narozeniny Jany a Ilony. I na této akci se sešlo celé mužstvo. 

Takže ještě jednou bych holkám poděkoval i za účast na této oslavě, 

kde dokázaly, že jsou opravdový kolektiv. 

Miloš a Kuťa, trenéři 

 

 

 

   

FC Andílci  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

   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!!! 


