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13. kolo FC Jílové – SK Černolice 

 

 

Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 FK Zbuzany 12 10 0 2 36:12 29 

2 Všenorský SK 12 9 0 3 23:13 26 

3 SK Hvozdnice 12 8 0 4 36:19 24 

4 Mníšek pod Brdy 12 7 0 5 22:15 20 

5 Slavia Jesenice 12 6 0 6 23:17 19 

6 SPARTAK Příbram 12 6 0 6 20:17 19 

7 Kunice 12 6 0 6 22:20 18 

8 SK Votice 12 6 0 6 25:23 18 

9 Zavidov 12 6 0 6 18:20 18 

10 Černolice 12 6 0 6 21:24 18 

11 Nespeky 12 7 0 5 13:19 18 

12 MONGEO Podlesí 12 5 0 7 26:23 17 

13 LETY 12 5 0 7 22:26 16 

14 Hostomice 12 5 0 7 16:29 13 

15 AFK Kácov 12 2 0 10 17:37 9 

16 FC Jílové 12 2 0 10 11:37 6 

 

 

Následující 14. kolo 

07.11.2015 10:30 Spartak Příbram X FC Jílové 
 

 

 



 

12. kolo Sokol Hostomice - FC Jílové 

0:2 (0:0) 

 Do Hostomic jsme jeli konečně s 11 muži na hřišti a dvěma mladšími 

dorostenci na lavičce a věřili jsme, že když zopakujeme výkon proti 

Všenorům, tak můžeme uspět. Kluci se semkli a podali opět velmi 

dobrý, kompaktní výkon, kdy každý kdo byl na hřišti, bojoval na 

100% a nakonec jsme zcela zaslouženě vyhráli a slavíme důležité tři 

body. První poločas, se hrál opticky vyrovnaný zápas, kdy my jsme 

byli určitě nebezpečnější a z rychlých protiútoků po pěkných 

kombinacích, jsme si dokázali vytvořit množství šancí, leč žádnou se 

nepodařilo proměnit.  

Do druhé půle jsme vlétli ještě lépe, kluci si v první půli ověřili, že 

cesta, kterou jsme se vydali, je správná a se zvýšenou sebedůvěrou, 

jsme ovládli druhý poločas a vstřelili i branky. První si sice nešťastně 

srazil do vlastní sítě domácí stoper po Štědroňského ostrém centru z 

levé strany a byl po zásluze potrestán vyšší mocí za jeho slova, kdy 

nás nazval zoufalci a řekl, že pokud s námi prohrají, tak s fotbalem 

skončí, škoda takového konce kariéry, byl ještě mladý . Druhá 

branka padla po pěkné brejkové situaci a Matěj Štědroňský utekl 

domácí obraně, obešel i brankáře a rozhodl na 0:2. V posledních 10 

minutách nás domácí ještě zmáčkli, ale zachránil nás několika 

skvělými zákroky Krulda a tak jsme zcela zaslouženě vyhráli a 

bereme tři důležité body. Pevně věřím, že se tímto výsledkem a 

zejména opakujícím se výtečným výkonem odrazíme k bodové šňůře 

a na jaře se nám soutěž podaří zachránit. Když do každého zápasu dají 

všichni tolik srdce, nadšení a disciplíny, tak se o záchranu vůbec 

nebojím, všem klukům musím poděkovat, začíná to klapat ... 

Jiří Kratochvíl, trenér 



 

 

 

 

9. kolo FC Jílové B – Sokol Okrouhlo 

5:1 (1:1) 

Po dvou venkovních zápasech jsme se opět vrátili na domácí trávník, 

který jsme nejdřív brigádně museli opravit po návštěvě prasat, a 

nebylo to jednoduché, všichni kdo přiložili ruku k dílu, si zaslouží 

poděkování! Samotný zápas začal v režii hostů, kteří do 25 min 

ovládli hru, a nám trvalo dost dlouho, než jsme se probrali. A stálo to 

za to, ve 26 min jsme předvedli ukázkovou akci a bylo 1:0! Vyrovnání 

do půle si hosté, ale zasloužili, hráli fakt dobře 37 min 1:1. Začátek 

druhého poločasu jako by kopíroval ten první, ale bylo vidět, že 

hostům viditelně dochází síly a toho jsme využili, kdy během 18 min 

jsme jim nasypali čtyři góly a mohli se radovat z vítězství!!! 

 

Sestava: Kruliš, Janošov, Mošnička, Zeman Jan, Krch, Topol, Švach, 

Štědroňský, Erben, Zeman Jakub 

Střídali: Berecký, Balouš, Kratochvíl, Bodlák 

 

Branky: Štědroňský 2, Zeman Jakub 2, Mošnička 1 

  

10. kolo SK Meteor Libeř - FC Jílové B       

4:2 (2:0) 

Moc a moc jsme chtěli tento zápas vyhrát, ale souzeno nám nebylo… 

Bohužel pokud budeme vyrábět tak školácké chyby, bude každý 

soupeř nad naše síly. V první půli jsme domácím oba góly doslova 

darovali a sami ne a ne trefit do sítě. Druhá půle už byla z naší strany 

mnohem lepší, dávali i branky, jenže když se lámal zápas, my opět 

zklamali, aspoň ten bodík jsme měli ukopat… Bohužel jsme odjížděli 

bez bodu a velmi smutní neboť tenhle zápas jsme měli určitě 

zvládnout lépe!!! 



  

Sestava: Vavřena, Balouš, Švach, Mošnička, Berecký - Krch, Topol, 

Brožek, Odrazil, Erben, Zeman 

Střídali: Vostárek, Cihlář 

 

Branky: Mošnička 2 

 Vláďa Vodička, trenér 
  

Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Čisovice 10 8 1 1 31:5 25 

2 Davle 10 5 2 3 24:12 17 

3 Hvozdnice B 10 5 2 3 28:23 17 

4 Jílové B 10 5 2 3 22:24 17 

5 Slapy 10 4 4 2 23:17 16 

6 Libeř 10 5 1 4 27:24 16 

7 Okrouhlo 10 4 3 3 23:23 15 

8 Vestec B 10 4 2 4 24:22 14 

9 Radlík 10 4 2 4 20:19 14 

10 Krňany 10 3 4 3 26:22 13 

11 Jesenice B 10 3 2 5 18:29 11 

12 Vrané 10 3 1 6 14:21 10 

13 D. Jirčany 10 3 1 6 15:24 10 

14 Zvole B 10 0 1 9 8:38 1 

 

 

Následující 11. kolo 

01.11.2015 14:00 FC Jílové X Dolní Jirčany 
 

 



 

 

12. kolo Ligmet Milín - FC Jílové 

0 : 2 (0:1)  

V dalším mistrovském kole jsme jeli do vzdáleného Milína a tentokrát 

jsme měli jen tři borce na lavičce, neboť byl nemocný Pepíček a 

zraněný Sajtnička. Po blamáži v minulém kole doma s Bohutínem, 

jsme udělali určité změny v rozestavení i na hřišti a musím říct, že 

tentokrát se změny vydařili. Kluci odehráli proti silově mnohem 

vyspělejšímu mužstvu vynikající utkání, prezentovali se kompaktním 

výkonem, po většinu utkání dávali snaživým domácím lekci z 

fotbalovosti, předvedli se jako vyspělé mužstvo se zažitým a 

fungujícím systémem a po zásluze jsme si odvezli důležité tři body. 

Důležité bylo, že jsme se tentokrát téměř vyvarovali individuálních 

hrubek, které nás v minulých zápasech stáli plno bodů. Do první půle 

sice vstoupili domácí sebevědomě, vědomi si svých fyzických 

předpokladů, ale jejich tlak jsme ustáli bez větších potíží a začali jsme 

přebírat otěže utkání, které jsme pevně uchopili a již do konce 

nepustili. Naše rychlá kombinační hra dělala domácím velké 

problémy, začali jsme si vytvářet veliké příležitosti, ale domácí držel 

nad vodou skvělý výkon jejich brankáře a taky štěstí. Ale ve 36. 

minutě již udeřilo, kdy skvěle hrající Pluhař vnikl po narážečce s 

Dvořáčkem do vápna, jeho střelu dokázal ještě domácí gólman 

vyrazit, ale nejlépe se zorientoval Peričevič a přesnou ranou vsítil 

první branku utkání a zaslouženě jsme vedli 0:1... Do půle jsme již 

další šance proměnit nedokázali, ale v kabině se tentokrát spíše 

chválilo, protože kluci hráli prostě dobře.  

A druhý poločas byl z naší strany snad ještě lepší. Domácí jsme téměř 

nepustili k míči, byli jsme u všeho dříve a dokázali jsme vyhrávat 

většinu soubojů, navíc jsme opravdu dobře kombinovali a dostávali se 

 

Dorost A 
 



do velikých šancí, které jsme však jednu po druhé, již tradičně, 

zahazovali. Domácí se tedy stále drželi na dostřel i když herní projev 

tomu vůbec neodpovídal a vyrovnat mohli v 76 minutě, kdy domácí 

pomezní rozhodčí pustil asi dvoumetrový ofsajd domácího útočníka, 

ten běžel sám na Syrového, který mu skvěle zmenšil střelecký úhel a 

jeho morda málem zabila nic netušícího anglického buldočka, který 

vesele aportoval klacíky na nedalekém svahu ... Ale boží 

spravedlnost tentokrát udeřila téměř okamžitě, kdy bojovník Mucks v 

77. minutě vystihl domácí rozehrávku ve středu pole, rychle posunul 

na rozeběhnutého Peričeviče, kterému v tandemu na jediného 

domácího nešťastníka ještě běželi Maroušek s Hrobníkem, ale Peri se 

okolo něj přehnal jako rozjetý Šinkanzen a nádherným lobem "ala 

Poborský" překonal bezmocného brankáře Levíčka, který se jen 

smutně díval, jak mu padající list z kopačky střeleckého hrdiny dne, 

padá do branky 0:2!  

V závěru jsme se sice zbytečně zatáhli, ale sérii rohových kopů jsme 

dokázali odvrátit a zaslouženě vyhráli. Bohužel došlo v poslední 

minutě k nešťastné události, kdy v souboji jeden z domácích obránců 

přišlápl skvěle hrajícímu Hrobníkovi prsty u nohy, a následné 

vyšetření odhalilo zlomený prst. Obrovská smůla, škoda pro celé 

mužstvo a zejména pro Lukáše, který se s mužstvem skvěle zžil a 

začal podávat výtečné výkony. Přejeme Lukymu brzké uzdravení. 

Zápas kluci odehráli výtečně a dali zapomenout tím nejlepším 

způsobem na prohru v minulém zápase. Skvěle hoši, jen tak dál. 

 

Sestava: Syrový, Bodlák, Nesvadba, Šér, Sadloň, Hrobník, Kratochvíl, 

Pluhař, Peričevič, Balouš, Dvořáček 

Střídali: Maroušek, Štrach, Mucks 

Branky: Peričevič 2  

Jiří Kratochvíl, trenér 

 



Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 SK Litavan Bohutín 11 10 0 1 54:17 30 

2 FK LETY 11 9 0 2 47:14 27 

3 SK Votice 10 7 2 1 31:10 23 

4 Sokol Teplýšovice 11 7 1 3 35:28 22 

5 MONGEO Podlesí 10 6 1 3 38:15 19 

6 FC Jílové 11 4 4 3 22:31 16 

7 SOKOL Sedlec-Prčice 11 4 2 5 32:29 14 

8 SK Petrovice u Sedlčan 10 4 0 6 41:33 12 

9 TJ Ligmet Milín 10 3 2 5 19:20 11 

10 FK Mníšek pod Brdy 11 3 1 7 16:30 10 

11 FK Týnec nad Sázavou 9 2 2 5 15:34 8 

12 TJ Slavoj Čerčany 10 2 1 7 17:28 7 

13 Rožmitál pod Třemšínem 9 2 1 6 14:50 7 

14 FK RADOŠOVICE 10 0 1 9 11:53 1 

 

Následující 13. kolo – přeložený zápas 

17.11.2015 14:00 FC Jílové X Rožmitál pod Třemšínem 
 

Následující 14. kolo VOLNO 

Následující 15. kolo 

15.11.2015 10:15 FC Jílové X Mongeo Podlesí 
 

 



 

8. kolo Dorost Jílové "B" – Rudná/Č. Újezd  

5:2 (4:2) 

Za slunečného místy mlhavého počasí, jsme přivítali doma soupeře, 

se kterým se pereme o čelo tabulky, tudíž jsme chtěli potvrdit, že 

doma nám to jde a získáme tři body. Samotnému zápasu ještě 

předcházelo focení pro Jílovský kalendář, o kterém kluci věděli, takže 

přišli krásně načesaní a nagelovaní, někteří dokonce neváhali zajít ke 

kadeřníkovi, aby jim to jooo slušelo . Do základu nám chyběli, Petr 

Dvořáček (cesta s A týmem Jílového) a Domink Švihel, který si 

odpykává jednozápasový trest po vyloučení v Dolních Břežanech. 

 

Zápas začal naší dobrou kombinací a tlakem na hostující bránu, kdy 

hned v úvodu mohl otevřít skóre Mára Štrach, jenže ze dvou slibných 

šancí nebylo nic a udeřilo naopak na druhé straně 6. minuta 

prohráváme 1:0. V 10. minutě máme k dispozici po gólu volající 

trestný kop, který se bohužel do brány nevešel. Náš tlak neustále sílil a 

dočkali jsme v 19. minutě, kdy ze strany propálil hostujícího gólmana 

Jirka Škoda, a bylo vyrovnáno. O 4 minuty později jsme zahrávali 

rohový kop, kdy Milan Rzounek nádherně přetáhl balon na zadní tyč, 

kde zvedl svá kila do vzduchu kapitán Lukáš Sadloň a vedli jsme 2:1. 

Hosté byli zaskočeni, my naopak na koni, což využil opět Škoda 3:1. 

Hosté své zbraně ještě nesložili a ve 40. Minutě dali kontaktní gól, 

3:2. Když už jsme mysleli, že za tohoto stavu půjdeme do kabin, 

dovršil hattrick Škoda. Poločas tedy 4:2. 

 

Do druhé půle již nenastoupil Milan Rzounek a vystřídal ho Filip 

Mucks. Ve 48. Minutě se nám zranil Jirka Procházka a na jeho místo 

nastoupil Michal Patočka. Druhý poločas hosté trochu přitvrdili, což 

nám dělalo problémy, ale svojí  disciplinovaností a držením balonu 

jsme nedopustili, aby se hosté dostali do většího tlaku. Naopak byli 

 

Dorost B 
 



jsme to my, kdo zahodil několik šancí, např. Luboš Polák, který se 

krásně uvolnil, udělal kličku gólmanovi, ale asi se lekl zívající brány a 

kopl míč vedle. Balon byl převážně na našich kopačkách, byla znát 

větší fotbalovost našeho mužstva. Především Lukáš Hrobník 

podržel  spoustu balonů a připravoval akce pro své spoluhráče. Na 

konci zápasu, kdy už bylo rozhodnuto o výsledku, se ještě postaral o 

navýšení skóre Jirka Borecký, kdy po krásné zpětné přihrávce od 

Hrobníka, vymetl pavučiny v hostující brance. 90. Minuta 5:2. 

Kluky bych rád pochválil za SKVĚLÝ výkon. Jen tak dál! 

 

Sestava: Prchal, Sadloň, Procházka, Jelínek, Petržílek, Rzounek, Šér, 

Hrobník, Štrach, Škoda, Polák 

Střídali: Mucks, Patočka, Janošov, Kostelníček, Borecký  

Pavel Malý, trenér 
 

Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Jílové B 7 5 1 1 25:14 16 

2 Rudná/Č. Újezd 7 5 0 2 31:12 15 

3 Hradištko/Štěchovice 7 4 2 1 18:12 14 

4 Jíloviště 7 4 1 2 21:13 13 

5 Průhonice 7 3 1 3 11:26 10 

6 Povltavská FA 7 2 1 4 24:24 7 

7 Vrané/Zvole 7 2 0 5 13:23 6 

8 D. Břežany 7 2 0 5 16:29 6 

9 Dobřichovice/Černošice 8 1 2 5 22:28 5 

 

 

Následující 9. kolo 

01.11.2015 10:15 PFA X FC Jílové 
 

 



 

 

 

9. kolo FC Jílové – Průhonice  

1:3 (0:1) 

 

 

 

 

Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Jesenice 7 7 0 0 63:9 21 

2 D. Břežany 7 6 0 1 46:14 16 

3 Vestec 8 6 0 2 38:15 16 

4 Psáry 7 5 0 2 38:17 16 

5 Průhonice 8 4 0 4 37:31 13 

6 Hradištko 8 3 0 5 27:20 10 

7 Jílové 8 2 0 6 20:37 7 

8 Zvole 8 1 0 7 24:52 3 

9 Zlatníky 7 0 0 7 1:99 0 

 

 

 

 

Mladší 

žáci  
 



 

Jílové Andílci - Velká Lečice 1:1 (1:1) 

Do dalšího domácího zápasu jsme vstoupili aktivně. Získaly jsme 

územní převahu, kterou jsme přetavily ve vedoucí branku. To když po 

ubráněném rohu utekla po pravé straně Kája, odcentrovala před bránu, 

kde se po opakované střele prosadila Dana. Hosté potom hru po 

dalekonosné střele vyrovnali. 

 

Ve druhém poločase byla hra vyrovnána a obě družstva předváděla 

poměrně slušnou kombinační hru. Dominovaly obě obrany, takže se 

již žádná z hráček neprosadila. 

Jílové Andílci - SK Petrovice 2:1 (2:0) 

V nedělním zápase k nám zavítal vedoucí celek tabulky, kterým zatím 

neztratil ani jeden bod. Holky na soupeře vtrhly z obrovským 

odhodláním a bojovností. Předvedly zatím svůj nejlepší výkon v 

soutěži. Hrály jsme kombinačně a důrazně. První gól spadl po 

nádherné akci, Monča zatáhla míč po pravé straně a nacentrovala před 

bránu, kde balon nádherně z voleje trefila Kačka a ranou pod břevno 

nedala gólmance šanci. A za chvíli bylo ještě veseleji, to když po autu 

zpracovala míč Adéla, posunula ho Kačce a ta podruhé rozvlnila síť. 

A to jsme ještě několik slibných příležitostí neproměnily. 

Ve druhém poločase jsme pokračovaly ve výborném výkonu a 

soupeře nepustily do žádné šance. Až v samotném závěru se drala 

útočnice sama na Fidorku, ta však včasným vyběhnutím šanci zmařila. 

Dvě minuty před koncem hosté rozehráli roh a jedinou střelou na 

bránu snížili. Závěr zápasu jsme však zkušeně pohlídaly. 

Chtěli bychom poděkovat hostům za kvalitní a hlavně korektní hru. 

Ovšem největší pochvalu zápasu mají naše holky, celý team makal a 

zasloužil si výhru.     

 

   

FC Andílci  
 



Sokol Měchenice – FC Jílové Andílci 0:1 (0:0) 

V náročném víkendu jsme v sobotu zavítali na hřiště silných 

Měchenic. I přes zdravotní problémy přes týden se dala většina 

mužstva zdravotně dohromady. Do zápasu jsme vstoupili soustředěně 

a pozornou obranou čelili tlaku domácích. Herně jsme tahali za kratší 

konec, ale bojovností jsme domácí předčili. Hlavně díky Fidorce v 

bráně jsme ze slibných příležitostí domácích neinkasovali. Svůj 

nejlepší zákrok předvedla, když se na ní řítily dvě hráčky Měchenic 

zcela osamoceny, ale včasným vyběhnutím zmenšila střelecký úhel a 

míč vyrazila do bezpečí. Poté jsme se osmělili i my a několikrát jsme 

se dostali do zakončení. Obzvláště šance Káji F. volala po gólu. V 

samotném závěru došlo k diskutabilní situaci ve vápně domácích, 

když obránkyně zahrála „nad hlavou“ jasně rukou, ale rozhodčí 

nepochopitelně 100% penaltu nenařídil. 

Do druhého poločasu jsme vlétli jak uragán a hned z rozehrávky jsme 

se dostali, na tři doteky, do zakončení, ale Kačka těsně minula pravou 

tyč. Ale za tři minuty se již skóre měnilo. Po krásné uličce si na 

přihrávku naběhla Kája F., vyhrála souboj s domácí obranou a ranou 

po zemi střelila branku. Domácí tato situace zaskočila a díky naší 

pozorné hře si nebyly schopné vytvořit souvislejší tlak. Ten přišel až v 

poslední desetiminutovce, kdy jsme se pouze bránili. Domácí 

zahrávaly několik standardních situací, ale naše obrana v čele s 

Fidorkou odolávala. Rozhodčí dělal, co mohl, nastavil ještě 5 minut, 

ale náš srdnatě bojující tým cenné vítězství vydržel. 

FC Jílové Andílci – Vonoklasy 0:1 (0:0) 

Hned den po vítězném zápase v Měchenicích jsme na domácím hřišti 

přivítali nováčka z Vonoklas. Holky nabuzeni vítězstvím ze soboty, 

od začátku opět bojovaly proti silným soupeřkám, na kterých bylo 

vidět, že se fotbalu věnují již delší dobu. Ale přesto byla hra 

vyrovnaná a ani jedno z mužstev si nevytvořilo vyloženou šanci. Obě 

mužstva se pokoušela o střelbu z dálky, ale rány šly, buď vedle anebo 

je kryly spolehlivé brankářky. 

I začátek druhého poločasu se odvíjel podle stejného scénáře. Zhruba 

od 15 minuty druhého poločasu si začal soupeř vytvářet mírnou 



převahu. Ale paradoxně jsme se do největších šancí dostali my. Ale 

bohužel ani v těch 100% jsme nedokázali zachovat chladnou hlavu a 

uklidit míč do branky. Když už byla brankářka překonaná, tak na 

brankové čáře zády vyrazila jasný gól obránkyně soupeře. Známé 

pravidlo nedáš – dostaneš, bohužel zafungovalo i tentokrát. V 

poslední minutě zápasu se po naší chybě dostala k míči osamocená 

útočnice soupeře a její střela, s notnou dávkou štěstí, doputovala až za 

brankovou čáru. Ale i tak jsme odcházeli ze hřiště se vztyčenou 

hlavou. Holky v obou zápasech během jednoho víkendu podaly 

úctyhodné výkony. 

Miloš Krch a Jan Kutil, trenéři 

 

 

Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. Skóre Body 

1 Čechtice 5 11:6 10 

2 Měchenice 4 8:4 9 

3 Petrovice 5 6:2 9 

4 Loděnice 5 10:1 8 

5 Jílové 5 4:3 10 

6 Jesenice 3 4:5 7 

7 Slaný 4 8:13 6 

8 Velká Lečice 7 4:6 5 

9 Vonoklasy 5 3:8 4 

10 Radlík 6 3:11 3 

11 Újezd 4 1:3 2 



       

   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!!! 


