
Briggs LTD PAMAR.CZ
Restaurace Florian Pivnice Hřiště
Václav Navrátil - autodoprava
Restaurace Kamenný stůl, Praha 1

Děkujeme všem sponzorům!!

Jílovský fotbalový zpravodaj
Podzimní sezóna

8/2013

Soupeř A týmu TJ Slovan Velvary.

Sponzor dnešního utkání je 



TJ Slovan Velvary
Klub byl založen v roce 1919.

Vrcholem byl opětovný postup A mužstva
dospělých do středočeského přeboru
v sezóně 2007-2008. 

Velvary jsou na 1. místě tabulky 
s devíti výhrami, třemi prohrami a jednou
remízou. 

O poločase jsme chlapce nabádali, tentokrát však bez Hebkouše, 
který se účastnil školení trenérů licence UEFA Grassroots. Ale vraťme 
se k chlapcům, které jsme stále ještě nabádali k větší aktivitě a důrazu 
v osobních soubojích.

Hned v úvodu druhé půle si naše slova vzali chlapci k srdci 
a předvedli nám krásnou kombinaci, kdy jsme v presingu získali balón, 
který se dostal k Pájovi Novákovi a ten oslovil Kryštofa krásnou kolmicí 
do vápna a ten se nemýlil a zvýšil na 3:0. Na místo toho, aby soupeř složil 
zbraně, začal kousat a zatápěl nám pod kotlem a vzápětí snížil na 3:1. 
S námi to, ale neotřáslo a po chybě hostující obrany si na špatně rozehraný 
balón, naběhl Filip Mucks ze Zahořan a z 35,5 m překvapil hostujícího 
gólmana a střelou pod břevno, uzavřel náš gólový účet podzimu 4:1. 
Po této brance nás soupeř začal přehrávat a z trestného kopu ještě snížil 
na 4:2. Hosté  ještě více tlačili, avšak v bráně byl dnes vynikající Bodlo, 
který za tohoto stavu zneškodnil samostatný únik soupeře, když 
nohou vytěsnil střelu na tyč a následně i nepříjemnou dorážku. A tak 
závěrečný tlak jsme ustáli a branku již neobdrželi.

Tabulka A týmu
Rk. Tým Zápas + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Velvary 13 9 1 3 39:25 28 (10)
2. SK Rakovník 13 9 1 3 28:14 28 (10)
3. Hradištko 13 8 3 2 39:23 27 (6)
4. Votice 13 8 2 3 23:14 26 (8)
5. Hostouň 13 7 3 3 29:17 24 (3)
6. Jílové 13 7 2 4 41:20 23 (2)
7. Tuchlovice 13 7 2 4 22:13 23 (5)
8. Černolice 13 7 1 5 33:25 22 (1)
9. Lhota 13 7 1 5 24:24 22 (1)
10. Cerhovice 13 6 0 7 23:26 18 (0)
11. Poříčí 13 5 1 7 32:28 16 (-5)
12. Hvozdnice 13 5 0 8 17:25 15 (-6)
13. Všenorský SK 13 4 1 8 19:28 13 (-5)
14. Týnec 13 3 0 10 18:39 9 (-9)
15. Slaný 13 1 1 11 14:47 4 (-14)
16. Loděnice 13 1 1 11 13:46 4 (-17)

Tabulka Starších žáků
Rk. Tým Zápas + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Dobříš 10 9 1 0 73:4 28 (13)
2. Slaný 10 8 1 1 39:5 25 (10)
3. Hořovicko 10 7 2 1 40:4 23 (8)
4. K.Dvůr 10 6 1 3 43:19 19 (4)
5. Velvary 10 6 0 4 41:16 18 (3)
6. Jílové 10 5 0 5 31:28 15 (3)
7. N.Strašecí 10 4 1 5 20:31 13 (-2)
8. Bohutín 10 3 0 7 8:34 9 (-6)
9. Kročehlavy 10 2 0 8 12:41 6 (-12)
10. Řevnicov 10 2 0 8 16:53 6 (-6)
11. SK Roztoky 10 0 0 10 2:90 0 (-18)



V kabině jsme klukům řekli ať zjednoduší hru obrany,ať rychleji 
kombinují po zemi a dají do zápasu ještě větší zápal a nadšení a druhý 
poločas se herně téměř blížil k ideálu.

Kluci byli u všeho dřív, domácí zatlačili na vlastní půlku 
a kombinace za kombinací drolila domácí obranou zeď jako přílivová vlna 
Fukušimskou elektrárnu. Celý druhý poločas jsme byli lepším mužstvem, 
domácí jsme již vlastně téměř nepouštěli do šancí a pokud se k bráně 
domácí přeci jen dostali vše s přehledem vyřešil skvělý Matěj.

Dostali jsme se i do několika velkých šancí,ale stále to tam nechtělo
spadnout. Když to již vypadalo na remízu, vzal na sebe v poslední minutě 
zodpovědnost Lukáš Sadloň. Matěj vykopl dlouhý míč, balon zpracoval 
Kryštof,sklepl ho právě nabíhajícímu Lukášovi, který si balon postrčil 
a ze vzdálenosti cca 22 metrů vymetl šibenici za zády výtečného domácího 
brankáře, který však v tomto momentu neměl žádnou šanci - 1:2.

Gejzír radosti který vytryskl mezi příznivci,hráči i na lavičce byl 
velikou náplastí na nevýrazných podzimních výkonech. Pro domácí to sice 
bylo trochu kruté, prezentovali se sympatickým, fotbalovým projevem, 
ale výhru jsme si zejména za výkon ve druhé půli asi zasloužili. 

FC Jílové - SK Kročehlavy
4 : 2 (2 : 0)

V posledním zápase podzimního kola jsme přivítali mužstvo 
z Kročehlav, že zápas nebude jednoduchý napovídalo to, že se setkaly 
dvě mužstva sousedící v tabulce.

I přesto, že jsme byli v dosti okleštěné sestavě, protože Kostelečtí 
hráli svůj zápas ve stejný čas, do zápasu jsme vstoupili s odhodláním 
navázat na vítězství ve Velvarech, což se nám ze začátku dařilo. Hráli jsme 
jednoduše kombinačně a ve 20 minutě udeřili. Akce začala na pravé straně, 
kdy balón ze středu posunul Pája Janošov na Popiho, který centrem našel 
Kostela a ten nekompromisně zavěsil míč hlavou do protipohybu gólmana. 
Soupeř, ale nesložil zbraně, hru vyrovnal a několikrát prověřil naši obranu 
včetně gólmana, který za stavu 1:0 zlikvidoval včasným vyběhnutím 
vyloženou šanci soupeře. V tomto duchu pokračoval celý zápas. Před 
koncem poločasu se na výlet z obrany vydal Josef a sólem přes střed hřiště 
doběhl až k vápnu, narazil si s Kryštofem a střelou za tyč nedal hostujícímu
gólmanovi šanci. Do kabin se odcházelo za stavu 2:0. → 

FC Jílové – TJ Slovan Hradištko 
1 : 2 (1 : 1)

V domácím utkání jsme přivítali mužstvo Hradištka, se kterým 
jsme se utkali o 1. místo v tabulce. V průměrném utkání jsme se ujali 
vedení brankou Nováka a měli jsme další příležitosti, které jsme 
neproměnili. Hosté vyrovnali těsně před poločasem a náš výkon po 
přestávce nebyl optimální. Utkání spělo k zasloužené remíze, avšak po naší
chybě před koncem utkání, vstřelili hosté z rychlého protiútoku vítěznou 
branku.     
Branky: Novák

Sestava:
Kruliš, Malknecht, Nevrlý, Vostárek, Maršík, J.Machýček, Novotný, 
Novák, Muller, Štědroňský, Buchar  
Střídali: Řípa, Dvořák  

AFK Tuchlovice – FC Jílové 
2 : 0 (1 : 0)

Po dvou porážkách jsme jeli na utkání do Tuchlovic, které stoupalo 
tabulkou vzhůru. Domácí šli do vedení již v 5. minutě po naší chybě 
v obraně. Přesto jsme získali převahu a vypracovali jsme si několik 
příležitostí. Po poločase se hra vyrovnala a domácí chodili do rychlých 
protiútoků, a když po tečované střele zvýšili na 2 : 0, nedokázali jsme již 
utkání zdramatizovat.
 
Sestava:
Kruliš, Malknecht, Nevrlý, Vostárek, Maršík, J.Machýček, Novotný, 
Novák, Řípa, Štědroňský, Muller  
Střídali: Dvořák 



Sokol Úhonice
Fotbalový oddíl Sokol Úhonice byl založen 

roku 1934.
Aktuálně se řadí na 13. místě tabulky s 10ti body.

Zatím vyhráli jen nad Holubicemi, Horoměřicemi 
a Krňany. Remizovali s Dobrovízem.

TJ Slovan Velvary -  FC Jílové
1 : 2 (1 : 1)

Po nevýrazných podzimních výkonech, jsme v předposledním 
podzimním kole vyjeli do dalekých Velvar. Do zápasu jsme šli s velkou 
pokorou i s obavami, protože výsledky soupeře dávali tušit, že nás čeká 
velice těžký zápas.

Herní i výsledkový propadák v minulém kole doma s Novým 
Strašecí přinesl pohovory s hráči, omezené nominace k zápasu a tvrdší 
tréninky. Kluci si výtky vzali k srdci a k zápasu přistoupili s mnohem 
větším nasazením i vůlí zvítězit než k předchozím zápasům i když na 
výkonu zejména v první půli zápasu, byla stále znát určitá nejistota 
a ztráta sebevědomí.

Do zápasu jsme však vstoupili dobře, prvních cca 10 minut jsme 
byli lepším mužstvem, kluci dobře a rychle kombinovali ve středu pole, 
soupeře napadali již v zárodku akcí a dostali jsme se do několika nadějných
příležitostí, které však bohužel zůstaly neproměněny. A tak se domácí 
pomalu zahřáli, začali nás přehrávat jednoduchostí a zjistili, že naše obrana 
je velmi zranitelná. Útok za útokem se valil na naší branku a několikrát se 
zaskvěl skvělý Matěj Svítil. Nebýt jeho výtečných zákroků a 
nemohoucnosti domácích útočníků, tak bylo do 25 minuty rozhodnuto. 

Naštěstí nás Matěj podržel a my znovu začali být nebezpeční v 
útočné fázi a v 26 minutě jsme po krásné kombinační akci dali pěknou 
branku, když Kuba Popi vyzval narážečkou mezi beky Kryštofa a ten 
projevil instinkt zabijáka a střelou po zemi na zadní tyč otevřel skóre 
zápasu - 0:1.

Domácími tento moment otřásl a nás povzbudil, takže jsme se 
dostali do dalších dvou velkých šancí, ale ani jedna nebyla proměněna 
a tak udeřilo na druhé straně-nutno říct, že zaslouženě. Na dlouhý balon 
za obranu vyběhl z vápna Matěj,balon skluzem odkopl před dotírajícím 
domácím útočníkem, koule se však dostala k domácímu záložníkovi který 
z cca 30ti metrů trefil prázdnou branku a vyrovnal na 1:1, což byl 
i poločasový výsledek. → 

Tabulka B týmu
Rk. Tým Zápas + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Zbuzany 11 10 0 1 54:9 30 (12)
2. Libčice 11 9 0 2 41:25 27 (9)
3. Choteč 11 6 1 4 22:25 19 (1)
4. Psáry 11 6 0 5 29:25 18 (3)
5. Hostivice 11 6 0 5 16:21 18 (3)
6. Měchenice 11 5 2 4 28:25 17 (2)
7. Štěchovice B 11 5 1 5 41:15 16 (1)
8. Čisovice 11 5 1 5 28:21 16 (1)
9. Jílové B 11 5 1 5 31:30 16 (1)
10. Dobrovíz 11 4 2 5 19:33 14 (-4)
11. Holubice 11 4 1 6 30:34 13 (-5)
12. Horoměřice 11 4 0 7 21:32 12 (-6)
13. Úhonice 11 3 1 7 18:32 10 (-8)
14. Krňany 11 0 0 11 12:63 0 (-15)



FC Jílové – SK Hudlice 
3 : 7

Další z domácích utkání skončilo bohužel opět prohrou. Soupeř z Hudlic se 
prezentoval jako vyspělý soupeř, jak fotbalově, tak fyzicky. Rozhodujícím faktorem 
však bylo, že jsme  opět museli pozici brankáře řešit hráčem z pole, neboť Svítil 
chytal za Slavii a Johánek se nemohl účastnit z rodinných důvodů. Chyběli bohužel 
i někteří zdravotně indisponovaní a proto do branky šel Kuba Maroušek a do hry 
nastoupila jedenáctka ve složení Haitl, Matys, Sadloň, Pluhař, Machýček, Kůrka, 
Novák, Balouš, Štědronský a Popelka. Náhradníci, kteří i do hry později zasáhli, byli 
Antoš a Bodlák. 

První  poločas skončil v náš neprospěch 3:4, kdy všechny tři branky vstřelil 
Mates, ale právě špatná defenzivní činnost bohužel převládla nad naší ofenzívou. 
Kluci se snažili ve druhém poločase korigovat, Matěj nastřelil hned na začátku tyčku, 
ale z protiútoku soupeř trestal na 3:5. Motivace a především síla nám začali ubývat 
a výsledkem byli bohužel ještě další dvě branky v naší síti. Výkon však s ohledem 
na sílu soupeře 
a   jeho zmiňovanou vyspělost nelze brát příliš kriticky, nicméně je to další mínus 
do tabulky pravdy. 

TJ Drozdov- FC Jílové 
3 : 1

V neděli 2. listopadu nás čekal dosavadní leader soutěže 
TJ Drozdov. Domácí zatím suverénním způsobem vedli tabulku s bilancí deseti výher 
a skórem 50:15. Naše umístění na konci tabulky s bilancí 2 výhry a osm proher 
signalizovalo, že půjde o utkání Davida s Goliášem. Ale jak to bylo ve skutečnosti? 

Základ úspěchu je golman, a tentokrát jsme měli oba dva. První půli chytal 
Matěj Svítil a druhou Jirka Johánek. Do pole pak šlo deset statečných ve složení: 
obrana Machýček, Sadloň, Hromádka, Haitl, v záloze Balouš, Novák, Kůrka, Mucks 
a Antoš a hrota hrál |Popelka. Soupeř měl hráče všechny pěkně rostlé, kolem 180 cm, 
takže při nástupu by si nezaujatý divák mohl říct, že to bude hra kočky s myší. 
Přítomní diváci však viděli velmi  kvalitní, bojovné  a dramatické utkání z obou stran. 
Taktika byla jasná, zodpovědně od půlky bránit a využít každou  možnost  
k protiútoku. Do 43. minuty bylo skóre 0:0, Machy pak udělal zbytečnou chybu, 
soupeř chytře rozehrál rohový kop a do té doby výborný Svítil poprvé inkasoval. 
Byla to škoda, neboť i my jsme měli dvě dobré šance, ale Novas ani jednu 
neproměnil. Sotva začala druhá půle, inkasovali jsem podruhé, ale pak jsme převzali 
otěže zápasu do svých rukou. Postupně jsem si vytvořili pět tutovek, hráli jsem 
opravdu velmi dobře, ale proměnili pouze jednu, když střelu z dálky Lukáše dorazil 
pohotově Popi. Soupeř pak přidal ještě jednu branku, ale nás těšil především výkon, 
což všichni přítomní ocenili. 

FK Štěchovice - FC Jílové B
1 : 2 (0 : 1)

Na hřišti velkého favorita jsme začali aktivně a hned ve 
třetí minutě jsme si vytvořili dobrou šanci, kterou však 
Krištůfkovi zlikvidoval domácí brankář. O dvě minuty později 
se nám podařilo skórovat, to když se po rohu dostal balon 
k volnému Čmelíkovi a ten dorazil balon do opuštěné brány 
domácích. Po této brance domácí tým zvýšil aktivitu, ale 
vyloženou šanci si nevytvořil. Naopak některé naše akce 
vypadaly slibně, ale zmařili jsme je zbrklou rozehrávkou nebo 
je přerušil domácí pomezní rozhodčí.

Do druhého poločasu domácí přidali na aktivitě a snažili 
se srovnat skóre. Naštěstí většina akcí končila před naším 
vápnem díky dobré obranné hře našeho mužstva. My jsme 
dokázali celkem slušně kombinovat ve středu hřiště, ale žádnou 
šanci jsme si nevytvořili. V padesáté osmé minutě domácí 
rozehráli rychlou akci a po úniku srovnali skóre. Po zbytek 
zápasu jsme se pozornou hrou snažili udržet cennou remízu. 
V osmdesáté osmé minutě se však na nás usmálo štěstí, na 
krásnou kolmici Jardy Topola si naběhl Chalupa a ranou o tyč 
rozhodl zápas.
Branky: Čmelík, Chalupa

Sestava: Vavřina – Janošov, Mošnička, Krch, Vostárek M. – 
Hanuš, Topol, Čmelík, Chalupa – Zeman Jakub, Krištůfek
Střídali: 65. Balouš za Kryštůfka



FC Jílové B - AFK Libčice
7 : 4 (3:3)

Na začátek tohoto zápasu dlouho nezapomeneme, již 
ve druhé minutě Sehnal nedoskočil na centr hostí a ti se ujali 
vedení. Hned o minutu později si opět Sehnal chtěl obhodit 
soupeřova útočníka, ten mu ovšem míč vypíchl, přihrál volnému
spoluhráči a ten zvýšil na 0:2. Naštěstí hned po další minutě byl 
před brankou hostí důrazný Ivan Dvořák a snížil na 1:2. V osmé 
minutě se uvolnil Honza Machýček a vyrovnal na 2:2. Poté se 
utkání střelecky uklidnilo, ale i tak se bylo na co koukat. Ve 
třicáté sedmé minutě se hosté po naší chybě naposledy ujali 
vedení. Naštěstí hned po čtyřech minutách si Machýček naskočil
na Jardův centr a opět srovnal skóre. Těsně před koncem 
poločasu se v obrovské šanci ocitl Chalupa, ale sám před 
brankářem hlavou těsně minul.

Do druhého poločasu jsme vlétli jako uragán. Našemu 
tlaku se soupeř stačil bránit pouze deset minut, mezi padesátou 
pátou a šedesátou pátou minutou jsme ovšem třikrát udeřili a 
rozhodli o osudu utkání. Nejprve se z trestňáku prosadil Jarda, 
poté po samostatném úniku Ivan a šestý gól byl opravdu 
ukázkový. Na Ivanovu přihrávku si naběhl Jarda, sám se proti 
brankáři neunáhlil, nejprve ho posadil na prdel a pak lehkým 
obloučkem skóroval. Poté se ke slovu z ojedinělé šance dostali 
hosté a snížili na 6:4. Poslední slovo ovšem patřilo opět nám, 
Ivan zkompletoval svůj hatrick a uzavřel tak skóre zápasu. 
Branky: Dvořák 3x, Machýček 2x, Topol 2x

Sestava: Vavřina – Janošov, Mošnička, Sehnal, Berecký – 
Machýček J., Topol, Čmelík, Chalupa – Zeman Jakub, Dvořák
Střídali: 72. Kryštůfek za Zemana, 81. Krch za Dvořáka

MFK Dobříš
SK Dobříš byl založen 5.

června roku 1922. 
Dorostenci z Dobříše jsou

na 5. místě tabulky s 20ti body
stejně jako Milín a Sedlec-Prčice.
Během 11 zápasů šestkrát vyhráli,
dvakrát remizovali a třikrát prohráli.

Tabulka Dorost
Rk. Tým Zápas + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Drozdov 11 11 0 0 53:16 33 (18)
2. Podlesí 11 9 0 2 41:16 27 (9)
3. Petrovice 11 7 0 4 53:25 21 (3)
4. Milín 11 6 2 3 32:16 20 (5)
5. Dobříš 11 6 2 3 38:23 20 (5)
6. Sedlec-Prčice 11 6 2 3 29:25 20 (2)
7. Bohutín 11 6 0 5 22:20 18 (0)
8. Hudlice 11 5 1 5 22:36 16 (-2)
9. Lety 11 4 3 4 31:29 15 (0)
10. K.Dvůr 11 4 1 6 20:35 13 (-2)
11. Votice 11 3 1 7 20:42 10 (-5)
12. Jílové 11 2 0 9 30:44 6 (-12)
13. Loděnice 11 1 1 9 12:48 4 (-14)
14. Roztoky 11 0 1 10 15:43 1 (-14)


