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18. kolo FC Jílové – FK Mníšek  

Kopaná zakotvila také v malebném městečku 

Mníšek pod Brdy. V kraji poměrně chudém, 

obývaném dělníky a malozemědělci, tehdy 

odproštěného od továren a prachu. Život zde 

však byl tvrdý jako všude jinde v Rakousku-

Uhersku. Za prací se chodilo pěšky i do 

vzdálených míst v okolí. Byl to tvrdý kurz života, a přesto se našli 

nadšenci pro novou oblíbenou hru. A proto se roku 1913 konala 

zakládající schůze klubu kopané v hostinci Česká koruna. Prvním 

předsedou byl zvolen Václav Mestek. Prvopočátky fotbalové činnosti 

byly velmi skromné. Kopaná se odehrávala většinou s hadrákem mezi 

stodolami mníšeckého velkostatku a každý kdo přišel, si mohl zahrát. 

Organizované soutěže pro malé vznikající kluby v té době ještě nebyly 

a nebylo ani hřiště ani kožené míče. S koženým míčem se průkopníci 

mníšecké kopané seznámili, když jeden z mníšeckých občanů přivezl 

pravý kožený míč z Anglie. Vypuknutím první světové války v roce 

1914 byl rozvoj kopané zastaven, protože se řada mladých lidí musela 

zabývat z donucení jinou činností než sportem. Období mezi 20-30 

rokem je obdobím nového rozvoje mníšecké kopané, která si v té době 

získala v okolí dobré jméno. Bylo vybudováno první hřiště v krásném 

prostředí „ U rybníčka pod Skalkou „. Na počátku 30 let však 

mníšecký klub o hřiště přišel. Ne však nadlouho. V roce 1933 bylo 

vybudováno nové hřiště „ U Šibenice „ nad Mníšek při státní silnici a 

klub dostal jméno SK SPARTA Mníšek pod Brdy. Sídlem klubu byla 

nynější Sokolovna, kde se hráči převlékali a na hřiště chodili pěšky. 

Rozvoj kopané probíhal tak rychle, že bylo již možné vytvořit i 

rezervu prvního mužstva. Začala pracovat i dorostenecká a žákovská 

mužstva.  

S přibývající hospodářskou krizí první buržoasní republiky a zejména 

se blížící okupaci hitlerovským Německem doléhala i určitá krize na 

mníšeckou kopanou. Neexistovala žádná podpora klubu. Žilo se pouze 

z příspěvků, vstupného ze zápasů a z milodarů. Přes všechny potíže 

tehdejší doby však mladí chtěli sportovat a hrát kopanou. Činnost 

klubu řídil předseda, který opatroval fotbalové rekvizity a půjčoval je 

na zápasy. Podmínkou však bylo jejich vrácení po zápase. Nejvíce 

nepříjemnou okolností té doby byla ztráta hřiště, a tak se veškerá 



utkání hrála mimo Mníšek. V roce 1939 po vstupu hitlerovských vojsk 

na naše území začala okupace naší země. Tehdejší sokol byl zrušen, 

přesto oddíl kopané působil v Mníšku dále. Získal se pozemek pro 

nové hřiště u řevnické silnice poblíž nynější vodárny. Klubovnou se 

stala restaurace „ U České koruny „V roce 1946 mužstvo dospělých 

hraje mistrovská utkání v rámci okresu Praha-jih. Úroveň mníšecké 

kopané stoupala a rozhodně patřila mezi nejlepší v mistrovské soutěži. 

Rozvoj kopané v nových podmínkách však potřeboval novou lepší 

hrací plochu. Ta byla získána a vybudována prací funkcionářů, hráčů a 

příznivců na pozemku dnešního hřiště. Období 50 let se stává 

obrovským mezníkem. Došlo k sjednocení tělovýchovy. Proto místní 

TJ a oddíl kopané se přizpůsobuje vzniklé situaci a mění svůj název na 

TJ BANÍK Mníšek. Mužstvo v té době hraje na špici okresního 

přeboru. Opět dochází k přestavbě sportovního areálu a budování 

nového hřiště. Náhradním hřištěm se stává školní hřiště. Roku 1963 se 

otvírá nově vybudovaný sportovní areál s novou hrací plochou (která 

však nebyla travnatá, jak se předpokládalo, ale pouze písčitá), novými 

kabinami. Tento si zasloužil hrát vyšší soutěž. To se také podařilo. 

Mužstvo posílené o několik hráčů postoupilo do krajské I. B třídy. 

Další přiliv nových hráčů vytvořil základ k dosažení maxima v 

mníšecké kopané a to postupu do I. A třídy krajského přeboru. Ten se 

zde hrál po dobu celých dlouhých (krátkých) sedm let. Roku 1965 

dostává tělovýchovná jednota nový název – TJ KOVOHUTĚ Mníšek 

pod Brdy. Změny podmínek nutí oddíl kopané využívat pouze 

vlastních odchovanců a to je důsledkem, že mužstvo roku 1972 

sestupuje do I. B třídy V roce 1979 se přistoupilo k vybudování nové 

hrací plochy. Budování trvalo až do roku 1982, ale všichni příznivci 

kopané se konečně dočkali travnaté plochy. Po celou dobu výstavby 

se všechno utkání hrála mimo naše město. Po dokončení travnaté 

plochy se začalo s budováním náhradní hrací plochy se škvárovým 

povrchem. A tak se klub v té době mohl, pochlubit dvěma hřišti V 

letech 1986-1987 se v tomto krásném sportovním areálu podařilo pro 

mníšeckou kopanou vybojovat krajskou I. B třídu. 

 

 



 

 

16. kolo FC Jílové – SK Votice 

1:1 (0:0) PK 3:4 

Sestava: Kruliš, Janošov (Škvor 63´), Kos, Cimpl. Maršík, Wahbi, 

Brabec, Štědronský, Hanuš, Řípa,Vostárek 

Střídající: Balouš M., Balouš D., Kratochvíl, Dvořáček, Hrobník, 

Syrový 

Gól: 70′ Wahbi 

Do jarní části soutěže „A“ tým bohužel nevstoupil šťastně. První 

domácí utkání jsme odehráli na UMT proti mužstvu Votic. Dá se říci, 

že po ne příliš vydařené přípravě jsme byli minimálně vyrovnaným 

soupeřem a kluci hráli zodpovědně a bojovně. První poločas skončil 

bez branek. V druhém poločase soupeř ještě více začal využívat svoji 

velkou zbraň a to dlouhé auty a standardní situace, kdy měl i 

výškovou převahu a bohužel se mu podařilo i vstřelit branku. Tato 

skutečnost nás zdravě nabudila a začali jsme být ještě více aktivní, 

přičemž se naší nové posile Bilimu Wahbi podařilo po výborné 

individuální akci vyrovnat. Velkou šanci těsně v závěru ještě 

vypracoval pro spoluhráče Matěj, ale bohužel nám nebylo přáno. 

Myslím, že jsme si za tlak v závěru zasloužili vstřelit vítěznou branku, 

o to horší je, že jsme ztratili bod v penaltové loterii. Ze šesti 

pokutových kopů nedat tři je příliš, a proto jsme brali jen jeden bod. 

 

 

 



17. kolo Slávie Jesenice - FC Jílové 

3:0 (0:0) 

Sestava: Kruliš, Janošov (Hrobník 75´), Kos, Cimpl. Maršík (Balouš 

82´), Wahbi, Štědronský, Hanuš, Řípa (Kratochvíl 73´), Škvor, 

Studenský 

Střídající: Malknecht, Balouš M., Kratochvíl, Hrobník, Šindelář, 

Syrový 

Druhé kolo nás čekalo s nedalekou Slávií Jesenice na hřišti SK Libeň. 

I když se terén zdál být slušný, hrát kombinační fotbal bylo velmi 

obtížné. Ze sestavy nám s ohledem na pracovní povinnosti bohužel 

vypadli Erich Brabec a Ondra Vostárek, a tak do základu nastoupil 

prvně Michal Škvor, kterého jsme získali na hostování z Modřan, a 

pozici stopera zaujal Martin Studecký, který rovněž na jarní část přišel 

z Viktorie Žižkov. Je třeba říci, že první půli jsme odehráli v 

podobném duchu jako s Voticemi, a to velmi zodpovědně a bojovně, a 

i přes nekvalitní terén jsme si vypracovali i velmi slušné příležitosti, z 

nichž největší v samostatném úniku neproměnil Mates. I řada 

trestných kopů, svědčila o naší převaze. Bohužel kvalita provedení 

nebyla na úrovni směřující k vstřelení branky. V kabině jsme však 

zřejmě opomněli, že se bude hrát ještě druhý poločas a náš výkon lze 

jen těžko pochopit… Obdrželi jsme tři branky, když při prvním si 

vybral slabší chvilku brankář Krulda, u druhého pro změnu Martin 

Studecký a třetí vlastní gól už jen potvrdil zmar našeho vystoupení ve 

druhém poločase. Nebyl to týmový výkon, oba útočníci Bilel a Mates, 

kteří měli své úkoly, se vůbec neprosadili a pak tomu odpovídá i 

výsledek. To, že je kádr velmi úzký (jako střídající hráči nastoupili tři 

patnáctiletí dorostenci, kteří dopoledne hráli své mistrovské utkání) 

víme, nicméně prohrát jsme i s ohledem na sílu soupeře rozhodně 

nemuseli. Je to však pryč, s tím už nic nenaděláme a dnes v utkání se 

soupeřem z Mníšku uvidíme, jestli nám týden stačil na to, abychom se 

mohli těšit z většího bodového zisku. To, že hosté porazili v domácím 

utkání AFK Kácov 4:0, jen napovídá, že to nebude nic jednoduchého. 

Petr Doležal, trenér 



Tabulka celková 

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

1 FK Zbuzany 17 15 0 2 58:19 43 2 0 

2 SK Hvozdnice 17 12 0 5 44:26 34 4 2 

3 Všenorský SK 17 12 0 5 31:21 34 3 1 

4 Mníšek pod Brdy 17 10 0 7 29:18 29 2 1 

5 MONGEO Podlesí 17 9 0 8 38:28 29 1 3 

6 SPARTAK Příbram 17 9 0 8 32:23 27 3 3 

7 SK Votice 17 9 0 8 33:28 27 3 3 

8 Zavidov 17 9 0 8 30:27 27 1 1 

9 Černolice 17 8 0 9 31:33 25 1 2 

10 Slavia Jesenice 17 7 0 10 29:28 23 1 3 

11 Nespeky 17 9 0 8 20:29 23 6 2 

12 Kunice 16 7 0 9 28:29 21 0 0 

13 Hostomice 16 8 0 8 23:44 21 3 0 

14 LETY 17 5 0 12 27:37 19 1 5 

15 AFK Kácov 17 3 0 14 21:46 13 0 4 

16 FC Jílové 17 3 0 14 15:53 10 0 1 

 

 

 

Následující 19. kolo 

03.04.2016 16:30  Lety X FC Jílové 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Výsledky přípravných zápasů B - mužstva na jarní sezonu 

2016: 
 

FC Jílové B - Slovan Hradištko 1:1 (1:1) 

 
Branka: Krch 

 

FC Jílové B - SK Týnec B 7:2 (4:1)  

Branky: Müller 2, Berecký 2, Balouš 2, Kaňok 

Hráči B - mužstva Vás co nejsrdečněji zvou na první 

mistrovský  

 

Následující 14. kolo 

27.03.2016 15:00 FC Jílové X Slavia Jesenice 
 

 

Vláďa Vodička, trenér 

 

 

 

 



 
 

 

16. kolo FC Jílové – SK Votice 

1:2 (1:1) 

Sestava: Syrový, Bodlák, Nesvadba (Janošov 82´), Maroušek, Sadloň, 

Hrobník (Dvořáček 55´), Kratochvíl, Pluhař, Peričevič, Balouš, 

Patočka (Patočka 29´) 

Gól: Peričevič 40´ 

ŽK: Patočka 13´, Balouš 21´, Kratochvíl 43´ 

První jarní kolo nám přisoudilo jednoho z nejtěžších soupeřů ve 

skupině, dorostence Votic. Po výtečné a tvrdé zimní přípravě nám 

bylo jasné, že výprask jako na podzim ve Voticích určitě nedostaneme 

a věřili jsme, že naší aktivní a agresivní hrou dokážeme soupeře 

překvapit a porazit. Překvapit se nám hosty asi podařilo, leč na výhru 

to bohužel nestačilo. Do zápasu jsme vstoupili dobře, hosty zmáčkli 

před jejich branku a vypracovali si několik výborných příležitostí, 

které však kluci bohužel trestuhodně zahazovali. Náš tlak postupně 

ustával a hra se vyrovnala a i hosté se několikrát dostali na dostřel naší 

branky, ale žádné větší šance si nevypracoval. Tak jsme hostům 

pomohli, jak už bývá naším zvykem, sami. Ztratili jsme lehký balon 

ve středu pole, nákop za obranu jsme měli pod kontrolou, ale Sadloň 

se Syrovým si dávali tak dlouho přednost, až hostující útočník míč 

sebral a do prázdné branky otevřel skóre zápasu 0:1. Nás vedení hostů 

opět zvedlo, a ve čtyřicáté minutě jsme z tlaku dokázali zaslouženě 

vyrovnat, když Hrobník našel křižnou přihrávkou agilního Peričeviče 

a ten se střelou na zadní tyč nemýlil a vyrovnal na 1:1. Do konce 

poločasu se již žádná ze střel neujala a tak se šlo do kabin za 

nerozhodného stavu. 

 

Dorost A 
 



V kabině nastalo tradiční nabádání a chlapci do druhé půle vlétli jako 

velká voda. Hostům nepůjčili vůbec balon, ale ani ty největší šance, ať 

už Marouška, nebo Peričeviče se do branky nevešli a tak nakonec náš 

tlak polevil a hosté se 10 minut před koncem přeci jen z nevinné akce 

trefili a my už na tento direkt odpověď bohužel nenašli 1:2. Gol to ale 

byl opět laciný a stejně jako u prvního se na něm podepsala dvojice 

Sadloň – Syrový. V závěru jsme zredukovali sestavu, hráli na tři 

útočníky, vyrovnání doslova viselo na vlásku, ale bohužel tři body 

nakonec putují do Votic. Zápas rozhodli dva fakty a to, že jsme se 

nedokázali vyvarovat hrubek v obranné fázi a zejména neproměňování 

obrovských šancí, kdy zejména Maroušek dnes střelecké kopačky 

opravdu neobul. Již v sobotu máme šanci na reparát , tentokrát v 

Prčicích a věříme, že máme rozhodně kvality na zisk třech bodů. 

 

17. kolo Sedlec Prčice - FC Jílové  

1:7 (0:3) 

Sestava: Syrový, Bodlák, Patočka, Maroušek, Štrach, Hrobník, 

Kratochvíl, Dvořáček, Janošov (Borecký 66´), Balouš, Mucks 

Střídající: Sadloň 

Góly: Štrach 62´, Dvořáček 34´35´60´77´, Kratochvíl 38´,Rataj 

56´vlastní 

Na druhé jarní kolo jsme jeli až do Prčic a po smolné porážce od Votic 

jsme nutně potřebovali zvítězit, zvlášť když jsme hráli s naším 

sousedem v tabulce. Před zápasem nás však čekala jedna jobovka za 

druhou, pro zranění, nemoc, či lyžování nemohli hrát stopeři Sadloň s 

Pluhařem, krajní beci Nesvadba, Šér a Antoš a útočník Škoda. Navíc v 

týdnu odešel do konce sezony hrát dorosteneckou ligu za Admiru 

Praha i Peričevič, takže jsme rázem měli z našeho širokého kádru 

torzo a zejména absence téměř celé obrany byla doslova kritická. Z 

utkání jsme tudíž měli velké obavy, do áčka byli tedy z B dorostu 

povoláni i Janošov a poprvé v životě i starší žák Borecký, abychom 

vůbec dali dohromady předepsaný počet hráčů. Bylo potřeba tudíž 



zakouzlit se sestavou, obranu jsme stáhli pouze na tři obránce, kdy 

levou obranu hrál jediný zbylý čistokrevný obránce Patočka, stopera 

šel hrát štítový záložník Balouš a na pravého beka jsme dokonce byli 

nuceni stáhnout i našeho nejlepšího střelce, útočníka Kubu Marouška. 

Pro některé to byl trošku šok, ale nakonec se toto riziko ukázalo jako 

skvělý trenérský majstrštych a kluci na hřišti předvedli, že v našem 

kádru je opravdu velká kvalita i na lavičce a tvrdý dril a dřina při celé 

zimní přípravě přináší plody. Kluci potvrdili další obrovský 

výkonnostní skok, který naznačil již výkon proti vynikajícím Voticím, 

který jsme ještě nešťastně prohráli, avšak v Prčicích jsme již domácí 

doslova válcovali a jen naše největší slabina – koncovka, sečetla fakt, 

že skóre nebylo dvouciferné. Do utkání jsme vlétli sebevědomě, drželi 

balon na svých kopačkách, domácí hráli s taktikou bránit od půlky a 

vyrážet k rychlým protiútokům. My jsme však kombinačně velice 

silní, i když taktika soupeře byla pro náš styl velice těžká k překonání, 

máme v kádru dostatek konstruktivních fotbalistů a pohybem a 

rychlými nahrávkami jsme se od začátku dostávali do tlaku, ze 

kterých se začali tvořit i šance. Domácí díky dobrému brankáři, dvěma 

zásahům do tyče a břevna, neschopností našich hráčů proměnit i ty 

největší šance a štěstí odolávali až do 34. minuty. Pak však přišly dva 

rychlé údery z kopaček Petra Dvořáčka, aby pětiminutovku zkázy 

uzavřel bombou z přímého kopu Kryštof a hra domácích se sesypala 

jako domeček z karet. V kabině jsme chlapce upozornili na změnu hry 

domácích, kterým nic jiného než otevřít hru a hrát dopředu nezbývalo. 

Jaké však bylo naše překvapení, když žádný domácí tlak, ani snaha o 

zlom v utkání nepřišel a my stále drželi míč, domácí mezi námi běhali 

a my se dostávali do dalších a dalších šancí, které jsme postupně tu 

lépe, tu hůře řešili až do skóre 0:7. Až poté v poslední minutě utkání, 

kdy už bylo dávno o vítězi utkání rozhodnuto a my již neměli tolik 

koncentrace se ke slovu dostali i domácí a vstřelili čestnou branku, 

kterou uzavřeli skóre na 1:7. Zahráli jsme velice dobrý zápas, 

domácím udělili lekci z fotbalovosti a ukázali, že jsme po zimě úplně 

jinde, než jsme byli na podzim. Již ve středu nás doma čeká další 

soupeř, tentokrát dorost z Mníšku a o víkendu poměříme síly s 

mužstvy z Itálie a Dánska. Věříme, že jsou kluci v takové formě, že 

předvedou parádní fotbal a se soupeři odehrají dobrá utkání. 

 



18. kolo FC Jílové – FK Mníšek 

2:1 (0:1)  

Sestava: Syrový, Bodlák, Patočka, Maroušek, Antoš (Mucks 46´) , 

Štrach (Pluhař 46´), Sadloň, Hrobník, Kratochvíl, Balouš, Dvořáček 

(Škoda 28´) 

Střídající: Janošov 

Góly: Kratochvíl 80´, Hrobník 84´ 

Po sobotním "válcování" v Prčicích, nás čekal přeložený zápas doma 

na UMT proti dorostencům z Mníšku, kteří v minulém kole doma 

dokázali porazit nebezpečné Teplýšovice a tudíž jsme na naší mrňavé 

UMT měli ze zápasu respekt, neboť zbraň, kterou jsme loni doma při 

záchraně soutěže používali my, se vzhledem k velkému 

výkonnostnímu skoku, obrátila proti nám. Na malém prostoru je 

mnohem lehčí fotbalovějšího soupeře, nepustit do hry. A všechny tyto 

obavy se 100% potvrdily zejména v první půli, která by pro všechny 

měla být mementem, jak opravdu hrát nechceme a nebudeme! Začali 

jsme sice sebevědomě, hosté hráli zataženi před vlastním vápnem, 

avšak nedostatek pohybu a zejména bojovnosti postupně zápas 

vyrovnával. My sice stále měli územní převahu, ale do šancí jsme se 

téměř nedostávali a tak přišla 23 minuta, hosté se dostali ke svému 

prvnímu rohu, k centru do vápna se sice jako první dostal Pítr, ale tak 

dlouho nad míčem prováděl svá šamanská kouzla, až jeho zaříkávání 

přestalo bavit jednoho z hostujících hráčů a napálil míč i s pomocí 

teče pod břevno 0:1… Pro nás to byl šok, ze kterého jsme se 

nedokázali až do poločasu oklepat a tak v kabině čekala chlapce mírná 

a přátelská domluva .  

 

Do utkání jsme zapojili bojovnější typy, udělali změnu v rozestavení a 

šli otočit skóre. I soupeř však chtěl zvítězit, vysunul pressing hodně 

vysoko, včas přistupoval k našim borcům a vzhledem k tomu, že i náš 

výkon se zvedl, byl ve druhé půli vidět parádní fotbal. Začátek spíše 

patřil hostům, my se chvilku těžce vyrovnávali s vysunutou hrou 

soupeře, ale bago na tomto hřišti máme natrénováno dobře, takže jsme 

se stále více dostávali do vápna soupeře, ale nic nám tam ne a ne 



spadnout. V 60. minutě jsme přežili ještě větší komplikaci v zápase, 

kdy dlouhý balon za obranu nevyřešil Lukáš S. s Pavlem S. dobře, 

dávali si tak dlouho přednost, až míč propadl až za našeho brankáře, 

kam se jako první probil hostující útočník, ale tváří tvář zcela prázdné 

brance nepochopitelně selhal a netrefil. Jako by toto byl okamžik, kdy 

pro nás vlastně začal zápas, kluci přeřadili na vyšší obrátky, začali do 

stále více unaveného soupeře bušit ze všech stran a vyrovnání viselo 

na vlásku. Šancí se začalo rodit čím dál víc, Škoďák trefil v obrovské 

šanci tyčku, několikrát jsme byli kousíček od vyrovnání po pěkných 

kombinacích z obou křídel, ale stále jsme se nebyli schopni trefit a čas 

se nám neúprosně krátil. Pak však přišla poslední desetiminutovka 

zápasu a drtivý tlak byl přetaven z kalichu hořkosti v kýbl sladkého 

nektaru. V 80. minutě byl asi pět metrů před vápnem faulován Jirka 

Škoda, míč si vzal Kryštof, počkal na hvizd rozhodčího a potvrdil 

svou skvělou kopací techniku, když nádherně zakroutil míč nade zdí a 

ten zapadl přesně do šibenice hostujícího brankáře 1:1. Pro všechny to 

bylo jako polití živou vodou a pro hosty naopak rána kladivem do 

hlavy, od tohoto momentu bylo jen otázkou, zda stihneme vítěznou 

branku vsítit, či nikoli. A my to stihli! V 84. minutě dal Bodlo míč za 

obranu na pravé straně, před obránce se nacpal neúnavný Kryštof, 

skákavý míč přesně trefil před bránu na hlavu nabíhajícího Sajtny, 

který trefil tyč, od které se balon odrazil k Hrobasovi a ten 

odšpuntoval explozi snů, která na prach rozmetala šance hostů na 

úspěch v tomto utkání 2:1!!! Hosté již nenašli síly na vyrovnání a tak 

jsme podruhé za sebou brali tři body. Tentokrát však po nesmírně 

komplikovaném utkání, proti soupeři, který hrál velice dobře. My 

promrhali první půli, opět se ukázalo, že jen fotbalovost prostě nestačí 

a bez bojovného srdce a schopnosti hrát tak, aby mne i soupeře fotbal 

bolel, se prostě vyhrávat nedá. Vítězství v zápase, kde nejde vše dle 

představ je však o to cennější a kluky opět posune o krůček kupředu. 

Teď nás o víkendu čeká mezinárodní konfrontace s kluky z Itálie a 

Dánska a příští týden, jedeme potrápit a překvapit lídra tabulky do 

Let. Věřím, že je v našich schopnostech opět pobrat nějaké ty body. 

 

Jiří Kratochvíl, trenér 

 



Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 FK LETY 15 13 0 2 66:15 39 

2 SK Litavan Bohutín 15 12 1 2 67:21 37 

3 SK Votice 15 11 2 2 48:13 35 

4 MONGEO Podlesí 15 9 3 3 55:18 30 

5 Sokol Teplýšovice 14 8 1 5 40:38 25 

6 FC Jílové 16 6 5 5 34:42 23 

7 SK Petrovice u Sedlčan 14 7 0 7 56:44 21 

8 TJ Ligmet Milín 14 5 2 7 33:36 17 

9 FK Týnec nad Sázavou 15 4 4 7 27:46 16 

10 SOKOL Sedlec-Prčice 14 4 3 7 35:42 15 

11 FK Mníšek pod Brdy 16 4 3 9 26:44 15 

12 Rožmitál pod Třemšínem 14 2 3 9 20:69 9 

13 TJ Slavoj Čerčany 14 2 2 10 22:43 8 

14 FK RADOŠOVICE 15 0 3 12 13:71 3 

 

 

 

 

Následující 19. kolo 

02.04.2016 10:15  FK Lety X FC Jílové 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příprava na jarní sezónu 2016 

Do nového roku jsme vkročili „novoročním fotbálkem“ v sobotu 2. 1. 

kde nám soupeřem byly Pink Ladies Radlík doplněné o trenéry, 

manžely atd. Tímto jsme se po vánočních svátcích opět naladili na 

fotbalovou notu a již ve středu zahájili tréninky a přípravu na jaro 

2016. Tréninky, nutno podotknout že za hojné účasti všech hráček, 

jsme měli vždy středa (19:00 hala SOUP Jílové) a pátek (19:15 UMT 

Jílové). 

Tréninkovou rutinu jsme si zpestřili 13. 2. halovým turnajem v 

Petrovicích (3. místo v konkurenci Radlíka, Petrovic „A“ a „B“, 

Čechtic, Lečice a Měchenic) a 3. Ročníkem Dušek Cupu, který jsme 

již tradičně pořádali na naší umělé trávě 6.3. Účastnili se týmy 

Mechěnic, Jesenice, Újezdu, Radlíka a samozřejmě nás. Na 

vydařeném turnaji jsme obsadili krásné 2. místo! 

Závěrečná fáze přípravy proběhla od 17. 3. do 20. 3. na soustředění v 

Lázních Mšené, kde jsme se letos poprvé dostali na přírodní trávu, 

kterou jsme využívali dvakrát denně po dvouhodinových blocích. 

Tímto jsme zakončili přípravu a již 27.3 nás čeká první mistrovské 

utkání, které hrajeme od 10:15 v Petrovicích. 

Rádi bychom pozvali fanoušky na náš první domácí duel, kdy budeme 

2.4 od 15:00 hostit soupeřky z Jesenice u Sedlčan. 

Honza Kutil, trenér 

 

 

 

 

   

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!!! 

 

   

FC Andílci  
 


