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 Soupeř A týmu je TJ Slovan Velvary 

 

Sponzor dnešního utkání je JK Plus 
 



 

20. kolo FC Jílové – Slovan Velvary 
 

Založení klubu sahá až do roku 1919, kdy se 8. 

března konala ustavující schůze oddílu v sále 

hostince p. Adamce (bývalý kulturní dům, dnes Základní umělecká 

škola na Třebízského náměstí). Sportovní klub Velvary byl založen a 

přihlášen do Středočeské župy fotbalové v Praze a řádně povolen 

Okresní politickou správou. V historii klubu stojí za zmínku hlavně 

mimořádné úspěchy velvarského dorostu kolem roku 1962-1966, kdy 

postoupil do krajského přeboru a pokoušel se postoupit do tehdejší 

dorostenecké ligy. Druhým vrcholem byl první postup A mužstva 

dospělých do krajského přeboru v sezóně 1977-78, kde vydrželi dvě 

sezóny. A třetím vrcholem byl opětovný postup A mužstva dospělých 

do středočeského přeboru v sezóně 2007-2008. V současnosti se daří 

zajistit chod pěti mládežnických mužstev a dvou mužstev dospělých. 
 

  TABULKA 

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 1. Velvary 17 14 3 0 49: 17 45 
 

( 18) 

 2. Tuchlovice 18 12 3 3 36: 21 39 
 

( 12) 

 3. Pořící 18 11 4 3 39: 21 37 
 

( 7) 

 4. Lhota 18 12 0 6 49: 31 36 
 

( 6) 

 5. Černolice 18 8 7 3 36: 22 31 
 

( 4) 

 6. Benešov B 18 8 2 8 29: 35 26 
 

( -1) 

 7. Slaný 18 7 3 8 29: 26 24 
 

( -3) 

 8. Hvozdnice 18 7 2 9 29: 37 23 
 

( -7) 

 9. Všenorský SK 18 7 1 10 29: 33 22 
 

( -5) 

 10. Nespeky 18 6 4 8 20: 33 22 
 

( -2) 

 11. Votice 18 4 7 7 34: 34 19 
 

( -5) 

 12. Zavidov 17 5 2 10 34: 34 17 
 

( -7) 

 13. Jílové 18 5 2 11 22: 36 17 
 

( -7) 

 14. Lety 17 3 2 12 22: 48 11 
 

(-16) 

 15. Cerhovice 17 2 2 13 17: 46 8 
 

(-16) 
 



 
 

 

19. kolo FC Jílové – SK Lhota  

 

2:0 (2:0) 

 

Dne 29.3. jsme hráli zápas proti týmu SK Lhota, který se nachází 

v horních příčkách tabulky. V první polovině jsme prohrávali 2:0. 

Góly nám vstřelil zkušený ligový hráč Petr Mikolanda. Kluci hráli 

vyrovnané utkání, jenže jsme dělali chyby a neproměnovali šance, 

které jsme si vytvořili. Jediné plus za celý zápas byla fyzická 

kondička, která se zlepšila po nekonané zimní přípravě (nepřípravě). 
 

Robert Bradáč, trenér 

 

 

 

 

 

 NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 21. kolo 12.04.2015 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

    volno    
 

 

 

22. kolo 19.04.2015 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

  A2A2207 Jílové Lety 18.04. 17:00 SO 
 

   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

14. kolo Sokol Holubice - FC Jílové  B          

 

5:1 (4:0) 
  

První jarní zápas o body jsme soupeři tak ulehčili, neboť takové 

chyby, z kterých jsme inkasovali, snad nevyrobí ani žáci… a tak když 

bylo v 16. min 3:0 vlastně nebylo o co hrát! Ve druhé půli domácí 

ubrali na tempu a tak jsme dohráli bez zranění vyloučení a velkého 

přídělu. Snad si z toho vzali všichni poučení do příštího utkání. 

  

Branka: Zeman Jakub 
 Vladimír Vodička, trenér 

  

15. kolo FC Jílové B  - Sokol  Hostivice      

 

5:2 (3:0) 
  

Do zápasu vstoupili lépe hosté, byli aktivní a hrálo se spíš před 

naší bránou, ale v 8. min dostal Kuba českou uličku, a vedli jsme 1:0. 

Hra se obrátila, za deset min vyskočil Kuba ze všech nejvíc 2:0 ve 

32min bohužel si Javor obnovil zranění, ale přesto přeskupená sestava 

přihlížela faulu na Kubu a sám Kuba z penalty 3:0, to běžela 39min. 

Druhá půle byla dlouho o ničem, až po faulu byla penalta na nás, ale 

za dvě minuty bylo 4:1 a dokonce chybělo 20minut, pak ještě hosté 

oživili naději druhým gólem, ale 78min zakončil Kuba své 

galapředstavení čtvrtou brankou na 5:2 a tři bodíky jsme parádně 

oslavili! 

  

Branky: Zeman Jakub 4, Vláďa Müller 1 
  

 Vladimír Vodička, trenér 
  



 

 TABULKA 

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 1. Vestec 15 13 1 1 64: 13 40 
 

( 19) 

 2. Dobříč 15 11 3 1 42: 18 36 
 

( 15) 

 3. Holubice 15 8 1 6 40: 33 25 
 

( 4) 

 4. Úhonice 15 7 3 5 35: 29 24 
 

( 0) 

 5. Psáry 15 7 2 6 38: 40 23 
 

( 2) 

 6. Tuchoměřice 15 6 4 5 34: 28 22 
 

( -2) 

 7. Choteč 15 7 1 7 37: 42 22 
 

( -2) 

 8. Libčice 15 6 3 6 30: 45 21 
 

( 0) 

 9. Hostivice 15 6 2 7 29: 29 20 
 

( -1) 

 10. Jílové B 15 5 1 9 32: 40 16 
 

( -8) 

 11. Štěchovice B 15 5 0 10 25: 29 15 
 

( -9) 

 12. Čisovice 15 4 2 9 29: 37 14 
 

(-10) 

 13. Měchenice 15 4 2 9 25: 42 14 
 

( -7) 

 14. Dobřichovice 15 3 1 11 17: 52 10 
 

(-14) 

  

 

  NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

  A1A1603 Psáry Jílové B 04.04. 16:30 SO 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

14. kolo FC Jílové - SK Petrovice u Sedlčan 

 

2 : 1 (0 : 1)  

 

První jarní mistrovský zápas dorostu začal pro naše borce hned 

klíčovým zápasem v boji o záchranu, kdy jsme doma přivítali mužstvo 

Petrovic. Po tvrdé, náročné zimní přípravě, jsme věřili, že je mužstvo 

dobře připraveno a výkony v přípravě nám oprávněně vlévalo 

sebevědomí. Bohužel jsme před zápasem počítali hlavně ztráty 

klíčových hráčů, pro zranění, nemoc či jiné důvody. Chyběli Machy, 

Dževad, Radži, Světlo a Vašek Peričevič, nicméně se ukázalo, že náš 

široký kádr, bude hrát na jaře jistě velkou roli. Kluci, kteří dostali 

šanci, se jí chopili a domácím trenérům zamotali hlavy, neboť příště 

bychom měli jet do Drozdova v nejsilnějším možném složení pro další 

tři jarní body . Pokud do zápasu dají kluci tolik srdce jako dnes, tak 

se o ně vůbec nebojím.   

 

Do zápasu jsme nicméně vstoupili trošku rozpačitě, nehráli naší 

hru plnou krátkých, rychlých přihrávek a balon byl hlavně ve vzduchu 

a začátek plný soubojů moc krásy nepřinesl. Kluci sice poměrně včas 

přistupovali a soupeři jsme dělali problémy v rozehrávce. Bohužel 

jsme se nevyvarovali nepřesností a soupeř několikrát vyzkoušel 

skvělého Syrového v naší brance, když mu jednou pomohla i tyč. 

Bohužel si ve 30 minutě Pavel vybral jedinou slabší chvilku v zápase 

a soupeř ho překvapil slabou střelou k tyči z úhlu, když Pavel čekal 

centr a příliš odkryl roh své branky a bylo to 0:1. Gól kluky přeci jen 

nakopl, zjistili, že když soupeře přitlačí, tak ho donutí k chybám a 

dostali jsme se do tlaku, ze kterého pramenili i naše velké šance, ve 

kterých se třikrát ocitl všudybyl Bodlo, ale ani jednou se mu 

nepodařilo hostujícího brankáře překonat. Do kabin se šlo tedy za 

nepříznivého stavu, udělali jsme jednu změnu v sestavě, když Pítra 

 

Dorost 
 



vystřídal Kuře, chlapce jsme důrazně nabádali k zpřesnění hry, 

většímu pohybu bez balonu a ke kombinačnímu fotbalu plnému 

krátkých narážeček a pressingu.   

 

Naše hra se tím druhou půli výrazně zlepšila, několikrát jsme 

soupeře sevřeli do drtivých kleští, ze kterých se urodilo množství 

rohových kopů a standartních situací. Až asi sedmý roh Kryštof 

posadil v 72 minutě přesně na hlavu bombarďáka Maroucha a jeho 

drtivé kladivo udeřilo v zápase poprvé a bylo to 1:1 ... Od tohoto 

momentu se hrál skvělý fotbal, oba soupeři chtěli strhnout vítězství na 

svou stranu, útok střídal útok a kluci ukázali, že prostě chtějí víc a 

zaslouženě dokázali váhy zápasu překlonit na naši stranu. V 84 minutě 

vybojovali kluci míč ve středu pole, když šel soupeř do útoku, Kuba si 

skvěle narazil míč s Kryštofem, který zatáhl míč středem a parádní 

nahrávkou našel rozběhnutého Marouška, který v těchto situacích 

přesně ví co dělat a nechytatelnou bombou propálil hostujícího 

golmana podruhé 2:1. Kuba tím odstartoval obrovský gejzír radosti na 

domácí lavičce, ale zbývalo ještě asi 6 minut do konce zápasu. Hosté 

chtěli samozřejmě vyrovnat, sevřeli nás do svěráku, ale kluci se i díky 

několika fantastickým zákrokům Pavla Syrového v brance nakonec 

ubránili a první dílek skládanky s názvem záchrana úspěšně 

odstřihli.  Je ovšem bezpodmínečně nutné na tento úspěch navázat i v 

dalších zápasech, nejlépe již příští týden na půdě také se 

zachraňujícího Drozdova.  

 

Když kluci ke každému zápasu přistoupí tak jako dnes, nemám o 

budoucnost žádné obavy. Kvůli takovýmto zápasům stojí za to fotbal 

hrát, moc kluci za celý realizační tým děkuji. 

Jiří Kratochvíl, trenér 

 

15. kol FC Drozdov - FC Jílové 

 

na hřišti 3:1, kontumačně 0:3 
 

Na důležitý zápas druhého jarního kola jsme jeli do dalekého 

Drozdova a již týden se připravovali na možnost startu "černých 

hráčů" v domácím mužstvu, kteří v prvním jarním kole uhráli 



podezřelou remízu na hřišti lídra soutěže v Letech. Do Drozdova jsme 

jeli ve velice zdecimované sestavě, kvůli zápasu áčka mužů s námi 

nemohl jet ani jeden starší dorostenec, navíc onemocněl kapitán 

Sadloň a zimní akvizice ze Slavie Václav Peričevič si poranil koleno.  

 

Přesto jsme jeli do Drozdova uhrát body i na hřišti, ale zejména 

díky prvním pěti minutám hrůzy se to nakonec na hřišti nepodařilo... 

No, na hřišti je příliš silné slovo, hodilo by se říct spíše na poli, 

protože tak katastrofální povrch jsme dlouho neviděli. Terén absolutně 

nepřál našemu stylu, který je založen na rychlých, krátkých 

přihrávkách po zemi. Na zpracování míče, na které normálně stačí 

maximálně dva doteky, byly zde potřeba nejméně čtyři a tak i terén 

přál domácímu stylu nakopávaných míčů za obranu a bránění ve všech 

mužích před vápnem. Začátek byl naprosto šílený, když v prvních pěti 

minutách domácí proměnili dva rohy, kdy jsme byli nedůrazní a 

nedůslední a byla to pro nás ledová sprcha. Přesto kluci ukázali, že 

jsou mentálně velice silní, vývoj je nezlomil a začali jsme soupeře 

mačkat a do 45 minuty domácím téměř nepůjčili míč. Kluci nacházeli 

postupně skulinky v obranném domácím bloku a dočkali jsme se 

zaslouženého snížení, když Radži poslal krásnou průnikovou 

nahrávkou do souboje se stoperem Kubu Marouška, ten svého o tři 

roky staršího soka v souboji 1 na 1 přetlačil a bodlem propálil 

domácího brankáře a bylo to 2:1. Kluci stále hráli dobře, kombinovali 

a dostávali se i do šancí, leč bohužel již žádná nebyla proměněna. V 

poslední minutě se nedohodli stopeři, domácí útočník se řítil sám na 

Syrového, ten mu tygřím skokem skočil pod nohy a balon vypíchl, 

útočník přepadl přes jeho ruce a rozhodčí k údivu všech ukázal na 

značku pokutového kopu, kterou domácí proměnili, a do kabin se šlo 

za stavu 3:1.  

 

V kabinách se poté udála již zmíněná konfrontace domácího 

mužstva, jejich "černoch" prchl z kabin, schovával se za boudou, ale 

toto nedůstojné chování, nakonec domácí přerušili, k nasazení hráče 

načerno se přiznali a vše bylo řádně sepsáno a zaprotokolováno v 

zápise utkání, takže je jasné, že utkání bude zkontumováno v náš 

prospěch.  

 

 



Druhý poločas se sice dohrával, ale protože již všichni věděli, že 

výsledek je jasný, bylo to 45 minut bez nasazení a motivace a utkání 

se jen dohrálo bez jakýchkoli změn.  

 

Pro nás to jsou veledůležité tři body, doufáme, že další body 

uhrajeme normálně na hřišti a třeba již v příštím kole se nám doma 

podaří překvapit favorita z Let. 

Jiří Kratochvíl, trenér 

 

  TABULKA 

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 1. Lety 13 10 2 1 48: 9 32 
 

( 11) 

 2. Votice 14 9 3 2 54: 13 30 
 

( 9) 

 3. Milín 13 10 0 3 27: 21 30 
 

( 12) 

 4. Podlesí 14 9 2 3 45: 19 29 
 

( 8) 

 5. Mníšek 13 5 4 4 35: 21 19 
 

( -2) 

 6. Týnec 13 5 2 6 33: 26 17 
 

( -1) 

 7. Bohutín 13 5 2 6 24: 22 17 
 

( -4) 

 8. Mezno 14 4 4 6 28: 38 16 
 

( -5) 

 9. Sedlec-Prčice 13 5 0 8 28: 56 15 
 

( -3) 

 10. Petrovice 14 4 2 8 22: 42 14 
 

( -7) 

 11. Jílové 14 2 5 7 23: 42 11 
 

(-10) 

 12. Drozdov 14 2 4 8 24: 46 10 
 

(-11) 

 13. Rožmitál 14 2 2 10 21: 57 8 
 

(-13) 

 
 

  NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

C2E1607 Jílové Lety 05.04. 10:15 NE UMT 

 
 

 

 



 
 

15. kolo FC Jílové - Sokol Červený Újezd  

 

5:3 (3:1) 
 

V prvním jarním mistrovském utkání jsme na domácím hřišti 

přivítali hosty z Červeného Újezdu, kteří byli po podzimní části na 

prvním místě v tabulce. 

 

Soupeř přijel s velice mladým týmem, v sestavě měl pět ročníků 

2000 nějaké 2001, 2002 a dokonce čtyři hráče ročníku 2003, zatím co 

my skoro kompletní ročník 2000 se všemi jarními posilami. Vzhledem 

k tomu jsme očekávali podobný průběh jako v přípravném zápase s 

Jesenicí, která měla podobně mladé mužstvo, a přehráli jsme ji celkem 

jednoznačně. 

 

První poločas jsme ještě odehráli v docela dobrém tempu a 

nasazení, i když to nebylo podle našich představ, přesto jsme poločas 

vyhráli 3:1. V kabinách jsme chlapce nabádali  k mnohem větší 

aktivitě, důrazu a přesnosti v kombinacích. 

 

Ve druhé půli nás soupeř překvapil včasným přistupováním a 

bojovností s jakou šli do každého souboje. Naši chlapci ani trenéři na 

to nedokázali reagovat a přesto, že druhá půle skončila 2:2, byla v 

režii hostujícího týmu. Hosté z Újezdu ukázali, že jsou právem na 

prvním místě v tabulce. Na druhou stranu, i když zápas nebyl podle 

našich představ, výsledek 5:3 ukazuje, že jsme ho zvládli a vyhráli. 

 

Do dalších bojů se z tohoto zápasu musíme poučit a věříme, že 

do bojů o první místo ještě výrazně promluvíme. 
 

Pavel Janošov, trenér 

 



Soustředění Mšené Lázně  

19. - 22. 3. 2015 

 

 

Soustředění v Mšených Lázních mělo již od začátku dvě hlavní 

myšlenky, rsp. cíle. Dopilovat herní činnost a stmelit kolektiv před 

nadcházející sezónou (první mistrovské utkání 4.4. v Jesenici). 

Soustředění se zúčastnily ¾ teamu, tzn. 11 hráček a 2 trenéři. 

Vítanými posilami byly i kolegové ze sousedního teamu Pink Leides 

Radlík – trenér „Kuťa“ a výborný levý záložník „Miris“. Během 

pobytu jsme se snažili, aby nám podepsali hostování, ale bohužel 

nezdařilo se (a že jsme něco do nich nalili , holt na Radlíku mají 

dobrý trénink). Nicméně jim velmi děkujeme za velkou pomoc. 

Kuťovi za cenné rady a poznatky a hlavně za odvedenou práci při 

tréninku gólmanky. Miris děkujeme za poctivý přístup k tréninkům a 

za velkou pomoc v bráně v přátelském utkání !!! 

Během 3 dnů holky fotbalu obětovaly hodně – 2 x 2 h trénink na 

hřišti, 1 x běžecký trénink, 1 x posilovna, 1 x bazén, 1 x taktická 

příprava a na závěr i přátelské utkání s mixem místních starších žáků a 

mladšího dorostu. Utkání jsme hráli v hodně „slátané“ sestavě. 

Zranění, předčasné odjezdy domů a celková únava po náročném 

programu nás donutila poslat na hřiště i hrajícího trenéra Miloše. 

Nicméně utkání jsme nakonec zvládli a vyhráli po gólu Katky 1:0 . 

Soustředění v Mšených Lázních nás doufáme, posune zase o 

kousek dopředu k našemu cíli pro jarní část, čímž je posun v tabulce 

do klidného středu. 

Celému teamu děkujeme za poctivou práci po celou dobu soustředění. 

Trenéři 

 



       

 

          Pivnice Hřiště           

                                 

PAMAR.CZ   Restaurace Florián  

 

Václav Navrátil – autodoprava 


