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 Soupeř A týmu je AFK Tuchlovice  
 

Sponzor dnešního utkání je město Jílové 



24. Kolo FC Jílové – AFK Tuchlovice 
 

Zrod fotbalové historie v obci Tuchlovice se 

traduje k roku 1919, stalo se tak brzy po skončení 

1. světové války. Zajímavé je, že v Tuchlovicích 

byla dvě hřiště a dva sportovní kluby. Jedním bylo 

SK Tuchlovice a druhým Rudá hvězda. Rok 1919 

však není oficiálním datem vzniku klubu, jelikož roku 1922 kluby 

zanikly. Důvodem byla májová veselice, při níž se vydělalo dost 

peněz, které však následně jeden funkcionář použil ke svým účelům. 

Nebylo tak dostatek financí na další činnost a tak hráči odešli do 

jiných klubů či přestali hrát vůbec.  Tuchlovice však díky lidem, 

kterým v obci fotbal chyběl, založili na jaře roku 1928 klub, který 

dostal do vínku jméno AFK TUCHLOVICE.  
  

 

  TABULKA 

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

 1. Velvary 20 16 3 1 53: 19 51 
 

( 21) 

 2. Tuchlovice 20 13 4 3 42: 21 43 
 

( 13) 

 3. Lhota 21 13 0 8 54: 36 39 
 

( 6) 

 4. Pořící 21 11 5 5 42: 28 38 
 

( 5) 

 5. Černolice 21 10 7 4 42: 25 37 
 

( 4) 

 6. Benešov B 21 9 2 10 33: 39 29 
 

( -1) 

 7. Votice 21 7 7 7 40: 37 28 
 

( -2) 

 8. Nespeky 21 8 4 9 23: 36 28 
 

( -2) 

 9. Slaný 21 8 3 10 34: 30 27 
 

( -3) 

 10. Všenorský SK 20 8 1 11 32: 36 25 
 

( -5) 

 11. Zavidov 20 7 3 10 38: 36 24 
 

( -6) 

 12. Hvozdnice 21 7 3 11 31: 44 24 
 

( -9) 

 13. Jílové 20 6 2 12 24: 39 20 
 

(-10) 

 14. Lety 19 3 3 13 23: 50 12 
 

(-18) 

 15. Cerhovice 19 2 3 14 19: 54 9 
 

(-18) 

 



 
 

22. kolo FK Lety – FC Jílové 

 

2:1 (2:0) 

 
Začal nám boj o záchranu I. A.třídy, tento zápas byl pro nás 

velmi důležitý, vzhledem k postavení v tabulce. Vyšel nám úvod 

utkání, bohužel jsem zbylé šance, zahazovali. Dočkali jsem se ve 34 

minutě, kdy Matěj Štedronský uklidil míč k tyči 1:0. Ve 43 minutě byl 

faulován opět Matěj a Sváťa Nevrlý z penalty upravil na 2:0. 

V druhé půli naše hra už nebyla tak přesná a soupeř snížil v 65 

minutě na 2:1. Nám se už nic nepovedlo a byli jsme rádi za první jarní 

body. 

 

23. kolo Union Cerhovice – FC Jílové  

 

3:0 (0:0) 

 
„Kdo neviděl, neuvěří!“ V prvním poločase jsme si vytvořili tři 

obrovské šance, bohužel ke gólovému efektu nedošlo. 

V druhé půli nás domácí trestali za naši nemohoucnost a během 

55-67 minutě bylo po zápase. 

 

Čeká nás všechny tvrdý boj o záchranu! 

 

 
 

Následující 25. kolo 10.05.2015 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

 A2A2501 Jílové Zavidov 09.05. 17:00 SO 
  

 



 

 

 

 

 

 

8. kolo Sokol Úhonice  -  FC Jílové B         

 

2 : 1 (1 : 1) 
  

Naprosto zbytečná porážka se soupeřem, který byl hodně slabý, 

nemůžeme se na nic vymlouvat, to co jsme neproměnili, bylo do nebe 

volající. Šli jsme do vedení v 16. min, kdy Zub šikovně usměrnil, 

Kubovu střelu, jenže hned z rozehrání Mošna vlastňákem vyrovnal, 

byla to škoda, neboť domácí se kopali za uši a do teď nikdo z nás 

nechápe, jak tohle mužstvo může být páté s 30 body. Rozhodnutí 

přišlo hned na začátku druhé půle domácí se dostali po dlouhé době k 

naší brance, kde zaskakoval Milda neboť Míla Vavřena zůstal s áčkem 

a bylo 2 : 1, ale tenhle zápas se u brankáře nelámal to co jsme zahodili 

to nepamatuju ani já... A tak jsme bohužel odjížděli bez bodu a 

upřímně tak ubohého soupeře už asi nepotkáme!!! 

  

Branka: Zeman Jan 

 

19. kolo FC Jílové B  -  Sokol Dobřichovice    

 

5 : 2  (2 : 1) 
 

Vele důležité vítězství nad soupeřem, s kterým bojujeme o 

záchranu. Do vedení jsme šli už ve 4. min, kdy Mošna po přihrávce od 

Fandy vymetl šibenici!!!!! A měli jsme další šance jenže v 16. min 

hosté nečekanou ranou vyrovnali na 1:1 a mi dál zahazovali tutovky 

až v 41. min Piskoř protrhl jarní trápení a nadvakrát prostřelil 

gólmana, do kabin jsme šli ve vedení 2 : 1. Ve druhé půli úřadoval 

Kuba a dvěma góly jsme soupeři odskočili na 4:1, ti už pak hráli 

vabank a my pálili jednu šanci za druhou a tak nám sami pomohli a 

vlastňákem a pak gólem v závěru upravili na konečných 5:2. Po utkání 



jsem v kabině všem poděkoval za obrovskou bojovnost a přístup 

neboť takhle se má hrát o tři body, snad nám to vydrží, protože teď nás 

čekají dva zápasy na hřišti soupeřů a oba nesmírně důležité!!!! 

  

Branky: Zeman Jakub 2, Mošnička Petr, Müller Vladimír a vlastní 
  

Vláďa Vodička, trenér  

                                                                                                           

  TABULKA 

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

 1. Vestec 19 17 1 1 87: 18 52 
 

( 22) 

 2. Dobříč 19 14 3 2 53: 20 45 
 

( 15) 

 3. Tuchoměřice 19 10 4 5 47: 33 34 
 

( 4) 

 4. Holubice 19 10 1 8 50: 44 31 
 

( 4) 

 5. Úhonice 19 9 3 7 38: 34 30 
 

( 3) 

 6. Psáry 19 9 2 8 47: 51 29 
 

( 2) 

 7. Libčice 19 8 3 8 49: 55 27 
 

( 0) 

 8. Choteč 19 8 1 10 45: 52 25 
 

( -5) 

 9. Hostivice 19 7 3 9 35: 38 24 
 

( -3) 

 10. Jílové B 19 7 1 11 40: 48 22 
 

( -8) 

 11. Čisovice 19 5 3 11 37: 48 18 
 

(-12) 

 12. Měchenice 19 5 2 12 28: 57 17 
 

(-10) 

 13. Dobřichovice 19 5 1 13 23: 65 16 
 

(-11) 

 14. Štěchovice B 19 5 0 14 32: 48 15 
 

(-15) 

  

 

 

 

 

  NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

 A1A2001 Měchenice Jílové B 02.05. 17:00 SO 
 

 
 



 

 

18. kolo FC Fercom Týnec nad Sázavou - FC Jílové 

 

5 : 2 (3:2)  

 

Šíleně krutý výsledek! Nemůžu dnes začít jinak, než tímto 

pláčem, ale opravdu pláču, protože prohrát a ještě takovým rozdílem 

jsme si dnes nezasloužili. Nedá se však nic dělat, góly jsme dostali, 

sami dali jen dva platné a tak můžeme pouze soupeři poblahopřát k 

cenným třem bodům. Můžeme si jakkoli zdůrazňovat před zápasem, 

že se musíme vyvarovat individuálních hrubek, můžeme hrát fotbal, 

tvořit hru a zápasu jasně dominovat, ale pokud budeme soupeři každý 

zápas dávat takové dary, tak prostě výsledek bude většinou krutý. V 

Týnci jsme do zápasu vstoupili sebevědomě, náš pohyb, důrazný 

pressing a kombinační hra dělala domácím obrovské problémy a tak 

již ve třetí minutě jsme donutili domácí obranu dát z nouze malou 

domů, kterou brankář chytil, a my kopali z cca 8 metrů nepřímý kop, 

který však Sadloň bohužel přestřelil. Poté se hra odehrávala zejména 

ve středu pole, my kontrolovali hru, domácí běhali hlavně bez balonu, 

ale do žádných větších šancí jsme se nedostávali. Až ve 25 minutě 

jsme zahráli dlouhou malou domů na Martina Šmejce a ten rozehrál 

nepřesně na nohu protivníka, který si s prvním dárkem bravurně 

poradil, a prohrávali jsme 1:0. Hra probíhala stále podobně, my drželi 

balon a domácí v hlubokém obranném bloku bránili. Při jedné z 

kombinací z naší půlky ztratil míč tentokrát David Šér a soupeř využil 

i druhý dárek a prohrávali jsme rázem o dvě branky 2:0. Kluci se ale 

vůbec nevzdali, přepnuli na vyšší rychlost, začali jsme domácí mačkat 

jako přezrálý citron a v 35 minutě, zatáhl Šimon míč středem na levou 

stranu, zacentroval přesně na neomylnou hlavu Kuby Marouška a ten 

snížil na 2:1. Branka nám vlila velký elán do žil a v 42 bylo 

vyrovnáno, když krásnou kombinaci zakončil po nahrávce Marouška 

nekompromisně pod břevno Kryštof a vyrovnal na 2:2. V tuto chvíli 

 

Dorost 
 



by si nikdo na domácí nevsadil ani zlámanou grešli, leč fotbal umí být 

krásný i krutý zároveň a domácím se povedla v 43 pěkná akce a ze své 

levé strany překonali našeho brankáře potřetí - 3:2.  

O poločasové přestávce jsme udělali dvě změny, chtěli jsme 

oživit křídelní hru, leč tato střídání dnes bohužel nevyšla. Do druhé 

půle jsme vtrhli s vědomím, že jsme lepší a že dnes bychom měli brát 

body, domácí jsme svírali na jejich polovině, ale náš vyrovnávací gól 

zhatil praporek domácího pomezního a ostatní šance šli buď vedle, do 

tyče, nebo si s nimi domácí brankář poradil. Domácí vsadili jen na 

rychlé brejky po nakoplých balonech a dlouho to vypadalo, že je jen 

otázka času kdy vyrovnáme, ale bohužel s postupem času naše 

náročná hra plná pohybu začala umdlévat a domácí v 80. minutě po 

ojedinělém rohu dali hlavou na 4:2. To byl poslední hřebík do naší 

rakve, kluci už neměli hlavně fyzickou sílu a v 85 domácí proměnili 

nadvakrát i samostatný náběh po dlouhém nákopu a bylo to 5:2. Kluci 

sice zápas nevzdali ani v tento moment, snažili se zápas až do 

závěrečného hvizdu zdramatizovat, ale bohužel tam nic 

nespadlo.  Herně to byl z naší strany dobrý zápas, kluci ukázali velkou 

herní kvalitu, ale opět jsme nedokázali pokrýt nákopy za obranu a 

zejména se vyvarovat velkých hrubek. Hlavu ale věšet nemusíme, na 

dobrou hru je potřeba navázat a příště bodovat doma s Milínem. 

 

Jiří Kratochvíl, trenér 

19. kolo FC Jílové - FC Ligmet Milín 

 

4 : 2 (2:1)   
 

V dalším mistrovském kole, jsme po nešťastné porážce v Týnci 

přivítali Ligmet Milín, který stále bojuje o nejvyšší příčky a tudíž k 

nám přijel v roli velkého favorita. Nám se zápas křížil s áčkem i 

Kostelcem, takže jsme měli velké problémy se sestavou, neměli jsme 

jediného staršího dorostence a nastoupili jsme v kombinované sestavě 

žáků s mladším dorostem. To co, ale naši chlapci se soupeřem 

provedli, bylo něco až nehorázného, drzého a neuvěřitelně 

sebevědomého a konečně se skvělý výkon podařilo přetavit v naprosto 

zasloužený tříbodový zisk, který může hrát v konečném účtování tu 

nejzásadnější roli. Zápas ale začal lépe soupeř, naši kluci měli až příliš 



velký respekt a nedařila se ani kombinace, takže byl potřeba nějaký 

impuls, který by mužstvo zvedl. A ten přišel v 18 minutě, když obrana 

odvrátila míč pouze před naše vápno, tam dostal hostující záložník 

hromadu prostoru, vypálil, střela byla lehce tečovaná a ještě ve 

vzduchu před Martinem Šmejcem zaplavala a rázem to bylo 0:1. 

Naštěstí jsou naši kluci mentálně silní a zápasů jsme otáčeli již 

spoustu, takže nás najednou bylo plné hřiště a soupeře jsme začali 

přehrávat. První obrovskou šanci ještě Kuba Maroušek tváří v tvář 

brankáři neproměnil, ale ve 22. minutě ho vyzval do náběhu Jirka 

Kurka, Kuba zprava svedl sprinterský souboj s hostujícím stoperem, 

tělem si ho odstavil a v plném sprintu napálil projektil na zadní tyč a 

vyrovnal na 1:1. Pro hosty to byl direkt jako od Vladimira Klička a 

vlastně se z něj již do konce zápasu nedokázal oklepat a byli to naši 

borci, kteří určovali tempo a ráz zápasu až do 90. minuty. Další 

nádherný moment připravil pro fotbalové labužníky všudybyl Bodlo v 

33. minutě. Z našeho tlaku jsme získali rohový kop, hosté ho s 

vypětím sil odvrátili jen na hranici vápna, kde ho rozehrál Radži 

vzduchem do levého rohu velkého vápna na volného Bodláka, který 

nechal promluvit svou obávanou levačku, položil se do vzduchu a z 

voleje, nevídanou bombou rozvlnil síť za zády zkoprnělého 

hostujícího brankáře podruhé 2:1 a potěšil i agenty ligových 

velkoklubů, kterými se začíná při zápasech dorostu náš areál hemžit

.... Nádherná byla také Bodlova gólová oslava, při které z něj 

doslova tryskaly emoce .... Dál jsme hráli my, soupeř se dostal ale 

taky do své velké šance, když nám jeho rychlý útočník utekl a zaskvěl 

se skvělým zákrokem i Martin Šmejc. Byla to však jen ojedinělá šance 

soupeře, my už své příležitosti také nevyužili a tak se do kabin šlo za 

pro nás příjemného skóre.  

Ke střídání jsme o přestávce ještě nesáhli, protože všichni hráli 

tak dobře, že ani nebylo koho střídat, takže jsme jen kluky pochválili a 

nabádali k ještě zvýšené útočné aktivitě a celoplošnému pressingu, 

který dělal hostům obrovské problémy. Tentokrát jsme do druhé půle 

vstoupili koncentrovaně, soupeře jsme vlastně do hry vůbec nepustili a 

naopak to byli my, kteří jsme zápas ovládali a měli i šance. Tu první 

obrovskou ještě Bodlo neproměnil, poté však již opět zabiják 

Maroušek dostal do běhu nahrávku od Radžiho, prohnal se středem 

hostující obrany jako legendární Šinkanzen, udělal kličku i brankáři a 

pohodlně do prázdné brány zvýšil na 3:1 pro nás.  Ráz zápasu se stále 



neměnil, my byli lepší, koncentrovanější a disciplinovanější, ale hosté 

se přeci jen dostali zpět do utkání, když si pomohli standartkou a 

protože byli fyzicky mnohem vyspělejší, jejich hráč naši obranu 

přeskočil a vykřesal naději 3:2. Naši borci, ale bojovali jako lvi , kteří 

jsou ve znaku našeho klubu, který nosí na srdci a hosty svým 

náročným stylem na hranici sebeobětování vlastně do konce zápasu 

nepustili do žádné větší šance. Naopak jsme to byli my, kteří jsme byli 

nebezpeční, hosté naše hbité záložníky často zastavovali jen za cenu 

faulů a dvakrát měl rozhodnutí na kopačce Kryštof po vtipně 

zahraném signálu od Radžiho, leč bohužel netrefil. A tak to bylo 

napínavé až do 89. minuty, když vybojoval balon ve středu pole 

neúnavný Martin Sunegh a svůj skvělý výkon korunoval brankou na 

4:2 a definitivně zlomil odpor hostů. Dnes to byl famózní výkon, s 

pěti staršími žáky v sestavě až neuvěřitelně dobrý, který vyspělého 

soupeře zaskočil a nám a všem přítomným divákům udělal velkou 

radost. Takovéto špíly jsou odměnou za dřinu, kterou kluci poctivě 

odvádějí při trénincích i zápasech a já jsem na své chlapce nesmírně 

pyšný. Kluci, děkuji vám, je velká radost vás trénovat. 

 

Jiří Kratochvíl, trenér 

 

 

20. kolo Sokol Mezno - FC Jílové 

 

4 : 3 (2:1)  

 

Na další mistrovský zápas jsme do Mezna jeli v úterý, jen dva 

dny po vítězném zápase nad Milínem a věřili jsme, že pokud 

zopakujeme výkon, měli bychom uspět. Výkon jsme po většinu času 

zopakovali, v některých fázích utkání dokonce překonali, leč domů 

jedeme s prázdnou, neboť domácí dokázali proměnit téměř všechny 

šance, které si v utkání vytvořili a my jsme bohužel spoustu našich 

šancí zahodili a nutno říct, že tentokrát při nás nestálo ani štěstí. Do 

utkání kluci vstoupili fantasticky, pohybem a přesnými kombinacemi 

jsme se dostávali do šancí, obrana fungovala spolehlivě a tak se hra 

odehrávala převážně na domácí půlce. Naše pestrá, agresivní a rychlá 

hra byla po zásluze odměněna ve 21 minutě, když jsme se 



prokombinovali, až na hranici vápna kde se do balonu opřel Radži, 

brankář jeho pokus jen s námahou vyrazil a dobíhající Antoš 

nekompromisně zavěsil a podtrhl svůj dobrý výkon vedoucí brankou 

0:1. Hra byla stále stejná, my jsme udávali ráz utkání, kluci minutu po 

minutě získávali větší sebevědomí a domácí nevěděli kam dřív skočit, 

leč jejich nejlepší hráč, brankář, držel naděje domácích na zvrat v 

utkání. A ten bohužel přišel v úplném závěru půle a překvapil asi 

úplně všechny přítomné diváky. Domácí nejprve podnikli rychlý kontr 

do naší otevřené obrany, prohráli jsme dva souboje za sebou, z pravé 

strany přišel centr na zcela osamoceného domácího útočníka, který 

číhal za našimi obránci a ten se tváří tvář ve 43. minutě Martinovi 

Šmejcovi nemýlil a vyrovnal na 1:1. A o dvě minuty na to přišel další 

sporný a smolný moment, kdy domácí nakopli dlouhý míč mezi naše 

stopery na svého útočníka, ten v souboji s našimi stopery upadl a 

rozhodčí odpískal spornou penaltu, ze které se domácí ujali vedení 

2:1.  

O přestávce jsme udělali dvě změny na hřišti a několik změn v 

rozestavení a doufali, že to naší hře pomůže, leč se tak bohužel i díky 

zvýšené aktivitě domácích příliš nepodařilo. Sice jsme záhy mohli 

vyrovnat, když Kuba Maroušek běžel sám na brankáře, ale ten vytáhl 

svůj další famózní zákrok a jeho bombu skvěle vyrazil. Poté přeci jen 

domácí převzali otěže zápasu, my už po 55. minutách, které kluci 

odehráli ve sprintu, nestačili zcela natěsno přistupovat a domácí 

nekompromisně trestali. V rozmezí 10 minut zvýšili krásnými střelami 

z dálky nejdříve na 3:1 a chvíli poté na 4:1 a zdálo se být rozhodnuto. 

My reagovali střídáním, ale patřičný efekt přinesla až změna 

rozestavení, když jsme vysunuli stopera Šimona na krajní zálohu, 

špílmachra Kráťu na kraj zálohy a Pítra vysunuli z pravé zálohy do 

útoku ke Kubovi a nadechli se k obrovskému závěrečnému náporu, 

který nejprve přinesl v 80. minutě snížení Pítrem poté co ho do sprintu 

vybídl Šimon a Pítr se nemýlil a snížil na 4:2. Kluci neuvěřitelně 

zvedli hlavy, do vápna domácích létal jeden míč za druhým, až se v 

88. minutě povedla nádherná fotbalová akce z pravé strany, když 

Kryštof  poslal do sprintu Pítra, ten pláchl po křídle, ze kterého poslal 

nádherný centr na nabíhajícího Kubu Marouška, který z náběhu 

prostřelil domácího gólmana potřetí a snížil na 4:3. Závěr byl naprosto 

infarktový, kluci strašně chtěli urvat alespoň jeden bod, ale proti byl 

opět domácí brankář, který nádhernou Gerethovu bombu vytlačil 



konečky prstů na břevno a ani dorážku nikdo do branky nedokázal 

dotlačit.  Rozhodčí poté krásný zápas ukončil a my sice nemáme 

žádný bod, ale získali jsme soupeřův velký respekt. Kluci ukázali 

obrovské srdce, ale i fotbalový um a můžou na sebe být právem pyšní, 

protože jsou zápas od zápasu lepší a mnohem starší soupeře 

přehrávají. Mám velkou radost ze hry a zejména přístupu každého 

jednotlivce, neboť kluci táhnou za jeden provaz, nic je nedokáže 

zlomit, fotbalem se baví a fotbalem baví i soupeře. Když za mnou po 

zápase přijde domácí trenér a řekne, že hrajeme bezkonkurenčně 

nejlepší fotbal v soutěži, tak i ta porážka se tráví lépe… I když po 

téhle jsem si hned na místě musel dát dva panáky .... 

 

 

Jiří Kratochvíl, trenér 

 

 

 
 

  TABULKA 

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

 1. Lety 17 14 2 1 66: 11 44 
 

( 17) 

 2. Votice 18 13 3 2 76: 17 42 
 

( 15) 

 3. Milín 17 11 1 5 32: 28 34 
 

( 10) 

 4. Podlesí 16 9 3 4 45: 22 30 
 

( 6) 

 5. Mníšek 16 7 4 5 43: 29 25 
 

( -2) 

 6. Bohutín 16 7 2 7 39: 29 23 
 

( -4) 

 7. Mezno 17 6 4 7 36: 41 22 
 

( -2) 

 8. Týnec 16 6 3 7 39: 39 21 
 

( -3) 

 9. Sedlec-Prčice 16 6 0 10 32: 66 18 
 

( -3) 

 10. Jílové 17 4 5 8 32: 50 17 
 

(-10) 

 11. Petrovice 18 4 2 12 24: 53 14 
 

(-13) 

 12. Drozdov 18 1 6 11 23: 60 9 
 

(-18) 

 13. Rožmitál 16 2 3 11 22: 64 9 
 

(-12) 

  



 
 

19. kolo SK Olympie Dolní Břežany - FC Jílové  

 

0:9 (0:3) 
 

K dalšímu mistrovskému utkání jsme vyrazili do Dolních Břežan. 

 

Do Břežan jsme jeli v jedenácti a z toho osm kluků mělo v 

nohách náročný zápas dorostu. Na začátku utkání to bylo znát, chlapci 

se nám po hřišti jen tak ploužili a tahali nohy jak z medu. Přesto jsme 

soupeře do ničeho vážného nepustili a kontrolovali hru s míčem na 

noze, ale bránu soupeře jsme do dvacáté minuty moc neohrožovali. 

Postupem času kluci únavu překonali, začali více běhat a zvýšili 

důraz. Díky tomu jsme v závěru prvního poločasu dokázali třikrát 

skórovat a do kabin jsme šli za příznivého stavu 0:3. O přestávce jsme 

chlapce povzbudili, protože toho měli opravdu dost, ale bylo na nich 

vidět, že góly je nakopli a nechtěli připustit nějaké drama. 

 

Do druhé půle jsme nastoupili opět trochu vlažněji, ale tentokrát 

to trvalo pouze pět minut, než se kluci znovu rozběhali a ve 46 minutě 

čtvrtou brankou odstartovali brankostroj.  Vzápětí kluci během dvou 

minut vstřelili další dva góly a bylo definitivně rozhodnuto. Do konce 

zápasu jsme přidali ještě tři branky a stav 0:9 hovoří za vše. Důležitý 

byl fakt, že jsme klukům kladli na srdce, aby zápas v žádném případě 

nepodcenili a pomohli gólmanovi k čistému kontu. Obrana to zvládla 

na jedničku a soupeře do žádné vyložené příležitosti nepustila. 

Klukům bych chtěl za celý realizační tým poděkovat, že po ranním 

zápasu dorostu dokázali bez střídání odehrát zápas žáků na hranici 

svých možností. 
 

Pavel Janošov, trenér 
 

 



  TABULKA 

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

 1. Č. Újezd 16 12 3 1 58: 18 39 
 

( 15) 

 2. Roztoky 17 12 2 3 57: 23 38 
 

( 8) 

 3. D. Břežany 17 11 2 4 68: 42 35 
 

( 5) 

 4. Jílové 15 11 0 4 83: 20 33 
 

( 6) 

 5. Rudná/Loděnice 17 10 0 7 58: 33 30 
 

( 6) 

 6. Štěchovice/Hradištko 16 10 0 6 49: 29 30 
 

( 9) 

 7. Lety 16 8 3 5 44: 35 27 
 

( 6) 

 8. Černošice 17 5 3 9 33: 47 18 
 

(-12) 

 9. Zvole/Vrané 16 5 3 8 30: 44 18 
 

( 0) 

 10. Hostivice 17 4 4 9 31: 49 16 
 

( -8) 

 11. Dobřichovice/Řevnice 16 4 1 11 22: 62 13 
 

(-11) 

 12. Průhonice 17 4 0 13 32: 85 12 
 

(-12) 

 13. Černolice 17 0 1 16 22:100 1 
 

(-23) 

  
 

 

 

 
 

 

11. kolo Dolní Jirčany/Psáry – FC Jílové 

 

2:4 (0:3) 

 

NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

 F1A1204 Jílové Vestec 02.05. 10:00 SO 
 

Mladší 

žáci  
 



FC Andílci Jílové – AFK Loděnice  

1:0 (0:0) 
 

V druhém domácím utkání holky ukázaly velkou 

sílu mužstva. Den před zápasem to vypadalo, že nebudeme mít 

gólmana a nikoho na střídání. Fidorka byla na ATB a s anginou, přesto 

nenechala holky ve štychu a postavila se mezi tyče. Nutno 

podotknout, že předvedla své nejlepší jarní vystoupení. Pomoci teamu 

šla i Peťa, i když měla mít víkend již volný. Nakonec jsme nastoupili 

téměř v plné síle, za což je holkám potřeba poděkovat. 

Vstup do utkání jsme měli parádní! Soupeř se prvních deset 

minut nedostal za polovinu. Dana opět jako v minulém utkání 

zazvonila na stejnou tyč, Katka nastřelila břevno a naše rohové kopy 

způsobovaly soupeřkám v pokutovém území hotové peklo. Vytoužený 

gól však nepadl. Postupem času se probraly i Loděnice a začaly nás 

pěknými kombinacemi přehrávat. Naštěstí narážely na dobře 

organizovanou obranu a tak se šlo o poločase do kabin za 

nerozhodného výsledku. Bylo to typické utkání – „kdo dá gól, 

vyhraje“. 

Druhý poločas se odehrával v podobném duchu jako konec 

prvního poločasu. Loděnice hrála, měla střed pole, držela míč více na 

svých kopačkách, ale dál než k velkému vápnu se nedostávala. A tak 

jsme ve 49 minutě prožili krásné DEJA VU. Stejně jako s Petrovicemi 

rozhodla standartní situace. Andílci ukázkově zahráli nacvičený 

rohový kop. Stejný čas, stejný signál, stejná brána a stejný autor gólu 

(Klárka). 1:0 pro domácí. Zbylých 10 minut jsme se zakopali do 

předem připravených pozic na své polovině a s malinkým štěstíčkem 

přestáli závěrečný tlak hostů. V 62 minutě se ozval závěrečný hvizd 

rozhodčího a my brali 3 body. Díky tomuto vítězství se holky 

posunuly na aktuálně 6 místo v tabulce. (POZN. po podzimu 8 místo z 

9 teamu). 

Gratulujeme holkám k předvedenému výkonu, přístup k utkání, 

bojovnosti, vnitřní síle mužstva a k vítězství. 

Trenéři 

 

Andílci 
 

 

Andílci 
 



 
 

 

V měsíci květnu 2015 proběhne po celé České republice 

"Měsíc náborů" mladých fotbalistů ve spolupráci s FAČR. 

Právě v tomto období mají rodiče jedinečnou šanci 

přihlásit své dítě do jakéhokoli fotbalového klubu ve svém 

okolí a zaregistrovat ho jako člena Fotbalové asociace 

České republiky. 

 
 

U nás se nábor koná: 

 

každou středu od 16 hodin na hřišti FC Jílové, pod taktovkou 

zkušených trenérů formou her. 

 

Kontakt Jiří Kratochvíl 603 335 714 
 

 

 

 



       

 

   Pivnice Hřiště           

                                 

PAMAR.CZ     Restaurace Florián    FAHO ruční výroba knedlíků 

Václav Navrátil – autodoprava 


