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           Soupeř A týmu je Sokol Nespeky 
 

Sponzor dnešního utkání je FC Jílové 

 
Hlavní cena dvě vstupenky na zápas U21 EURO 2015 Česko - Dánsko 



29. kolo FC Jílové – Sokol Nespeky 

 

Vážení sportovní přátelé 

Dovolte mi, abych Vás pozdravil u příležitosti posledního utkání „A“ 

mužstva v soutěžním ročníku 2014/2015. 

Dnešní utkání bude mít pro náš tým vysokou sportovní důležitost s 

ohledem na postavení v tabulce, které jsem před zahájením ročníku 

neočekával ani já a předpokládám ani Vy, příznivci a fanoušci našeho 

klubu. Důvod tohoto stavu je celá řada, ale podrobně je rozebírat v 

tuhle chvíli nechci. Naopak doufám, že dnešní utkání úspěšně 

zvládneme a budeme si moc uplynulý soutěžní ročník vyhodnotit v 

klidu. Touto cestou chci poděkovat Robertu Bradáčovi a Jirkovi 

Strnadovi, že na sebe vzali břímě vést mužstvo po zimní přípravě, 

respektive ne přípravě, a že udržení soutěže je jak se říká „ v našich 

rukou“. 

Pokud jde o další mužstva, doufám, že příslušnost si ve svých 

soutěžích zachovají Béčko i dorost, a chci pochválit Andílky za velké 

sportovní zlepšení. Starší žáci si vedou ve své kategorii velice 

úspěšně, dokonce jsou na prvním místě. V kategorii mladší žáci to 

bohužel není žádná sláva, tak lze doufat, že společné týmy přípravek 

se stanou základem pro zlepšení stavu v žákovské kategorii. 

Proto, aby se ale určité věci změnili a FC Jílové začalo fungovat, jako 

klub s určitými ambicemi je třeba, aby každý začal sám u sebe a 

vyhodnotil si, jestli se chce dál jen „vést“ nebo chce začít něco dělat 

tak, aby to dávalo smysl, nebo si říci, že daný stav je vyhovující. Týká 

se to hráčů, ale i funkcionářů a členů klubu jako celku. Musím říct, že 

po 23 letech v čele klubu mi „dochází šťáva“ a velmi intenzivně 

přemýšlím i o změně životních priorit. 

Závěrem mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste v letošním roce 

chodili naše týmy podporovat a popřát pěkné léto. 

Mgr. Petr Doležal, předseda FC 



 
 

27. kol FC Jílové – SK Votice 2:1 (1:1) 

 
28. kolo SK Černolice – FC Jílové 3:1 (1:1) 

 
 

TABULKA 

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

 1. Velvary 26 20 5 1 71: 26 65 
 

( 26) 

 2. Tuchlovice 26 17 5 4 54: 27 56 
 

( 17) 

 3. Lhota 27 17 1 9 66: 43 52 
 

( 9) 

 4. Pořící 26 13 5 8 53: 43 44 
 

( 5) 

 5. Černolice 26 11 8 7 51: 39 41 
 

( 2) 

 6. Votice 26 10 7 9 55: 43 37 
 

( -2) 

 7. Slaný 26 10 4 12 48: 39 34 
 

( -5) 

 8. Hvozdnice 26 10 4 12 44: 52 34 
 

( -5) 

 9. Zavidov 26 9 5 12 47: 48 32 
 

( -7) 

 10. Benešov 27 10 2 15 44: 58 32 
 

( -7) 

 11. Nespeky 26 9 5 12 27: 44 32 
 

( -7) 

 12. Všenorský SK 26 10 1 15 43: 50 31 
 

( -8) 

 13. Jílové 26 7 4 15 30: 53 25 
 

(-14) 

 14. Lety 26 6 4 16 37: 68 22 
 

(-17) 

 15. Cerhovice 25 5 4 17 31: 68 19 
 

(-20) 

  

 

  NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

 A2A3006 Pořící Jílové 12.06. 20:00 PÁ 
 

 



 

 

 

 

 

 

23. kolo TJ Štěchovice B – FC Jílové B   

 

4:0 (3:0) 
  

Zápas z kategorie zbytečných, neboť domácí po dopoledním vítězství 

a záchraně áčka proti nám postavili pět borců hrajících ČFL. Dělali 

jsme, co bylo v našich silách a odolávali do 17 minuty, jenže pak 

během čtyř minut bylo po zápase a ke všemu se nám ještě zranili tři 

hráči a tak jsme zápas jen s povinnosti dohrávali. Přesto všem hráčům 

patří dík, jak k utkání přes všechny problémy přistoupili! 
  

 

24. kolo FC Jílové B – Sokol Choteč       

 

4 : 3 (4:1) 
  

Do dalšího veledůležitého zápasu v boji o udržení v okresním přeboru 

jsme vletěli jak uragán a po brankách Piskoře,  Pajtyho,  Machyho a 

Kuby jsme vedli ve 23. minutě 4:0, jenže hosté se nevzdali a bojovali 

do poslední minuty o dobrý výsledek. Hned na začátku druhé půle 

snížili na rozdíl dvou branek a po proměněné penaltě dokonce to bylo 

o jeden gól. Nám viditelně docházely síly po prvních 30. minutách, 

kdy jsme do zápasu dali vše a tak jsme dohrávali na pokraji vyčerpání 

a po závěrečném hvizdu, kdy všichni vysílením polehali na trávník, 

jsme vychutnali další domácí výhru, ale záchrana stále ještě není. 

Poděkování si zasloužili všichni, kteří si před výbornou návštěvou, 

mákli na dno svých sil! 

  

Branky: Vláďa Müller, Pavel Hanuš. Martin Machýček, Jakub Zeman 
 

 

 Vláďa Vodička, trenér 



 

  TABULKA 

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

 1. Vestec 24 22 1 1 117: 25 67 
 

( 31) 

 2. Dobříč 24 19 3 2 72: 27 60 
 

( 24) 

 3. Tuchoměřice 24 12 5 7 59: 45 41 
 

( 5) 

 4. Holubice 24 13 1 10 67: 56 40 
 

( 4) 

 5. Choteč 24 12 1 11 68: 60 37 
 

( 1) 

 6. Libčice 24 10 3 11 60: 73 33 
 

( -3) 

 7. Úhonice 24 9 3 12 40: 55 30 
 

( -6) 

 8. Psáry 24 9 2 13 53: 71 29 
 

( -7) 

 9. Měchenice 24 9 2 13 44: 65 29 
 

( -7) 

 10. Jílové B 24 9 1 14 50: 64 28 
 

( -8) 

 11. Štěchovice B 24 9 0 15 47: 53 27 
 

( -9) 

 12. Hostivice 24 8 3 13 42: 56 27 
 

( -9) 

 13. Čisovice 24 6 3 15 48: 64 21 
 

(-15) 

 14. Dobřichovice 24 6 2 16 31: 84 20 
 

(-16) 

 
 

 

  NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

 A1A2505 Dobříč Jílové B 06.06. 17:00 SO 
 

 A1A2604 Jílové B Vestec 13.06. 17:00 SO 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

23. kolo FC Jílové – TJ Spartak Rožmitál 

 

21:0 (11:0) 

 
 Čtyři kola před koncem soutěže jsme doma ve veledůležitém 

utkání o udržení přivítali poslední Rožmitál pod Třemšínem a věřili 

jsme, že nás tříbodový zisk z tohoto utkání posune do klidnějších vod. 

Také jsme k zápasu přistoupili s maximální možnou vážností a věděli, 

že i pro soupeře to může být poslední možnost, jak se odrazit ode dna 

a z utkání měli velký respekt. Nikdo nemohl tušit, že Rožmitál se již 

asi smířil se sestupem a tak naše přípravy, jako před finálem ligy 

mistrů, díky soupeři a jeho přístupu, byli víceméně nakonec zcela 

zbytečné. My se již asi 45 rozcvičovali v plné síle na hřišti, diváci si 

nervozitou okusovali nehty (stejně jako někteří hráči ), rozhodčí 

vypil již třetí kávu, vedoucí mužstva Bodláková měla již vše dávno 

řádně vyplněno a soupeř stále nikde. Pomezní mávač Janošov, poté 

telefonicky oslovil generálního ředitele Spartaku Rožmitál pana Mgr. 

Heřmana Bachratého a ten všechny uklidnil, že si autobusák Vomáčka 

spletl Jílové s Jílovištěm a se slovy do Jíloviště to máme blíž, tak 

pojedeme tam, se odebral úplně jinam. Když v Jílovišti zjistil svůj 

omyl, již se pomalu blížil čas výkopu, pan Vomáčka si zapálil cigaretu 

a se slovy "do Jílového to je cobydup", roztančil své pedály a čekací 

lhůtu o jednu minutu a 34 vteřin opravdu stihl. Jaká byla úleva všech, 

když se z červeného autobusu značky Mercedes vyvalil dav 

Rožmitálských dorostenců a zápas se skutečně mohl uskutečnit. No 

dav je možná silné slovo, pokud by byl utkání přítomen i slavný 

spisovatel Karel Poláček, možná by svůj slavný román "Bylo nás pět", 

opravil na "Bylo nás sedm" ... Zápas byl zcela jednoznačný, tak jak 

výsledek napovídá i nedůstojný a klasik by po jeho zhlédnutí mohl jen 

lakonicky konstatovat "voko bere" ... Ke cti hostům je třeba přičíst 

 

Dorost 
 



alespoň to, že zápas vůbec dokončili. Co se týče naší hry musím velmi 

ocenit to, že kluci po celé utkání udrželi koncentraci, snažili se hrát 

svou kombinační hru a soupeře naprosto nemilosrdně sešrotovali. 

Tyto tři body pro nás mají velikou cenu a jsou dalším krůčkem k 

záchraně o které teď snad již nikdo nepochybuje. 
 

 

 

24. kolo Sokol Podlesí – FC Jílové 

 

2:0 (1:0)  

 
Tři kola před koncem soutěže, již zachráněni, jsme jeli na 

horkou půdu na předměstí Příbrami, na hřiště čtvrtého celku tabulky 

Sokolu Podlesí. Zápas se nám bohužel křížil jak s utkáním PFA, tak se 

zápasem Kostelce a tak jsme jeli v improvizované sestavě, bez 

jediného staršího dorostence. Soupeř byl samozřejmě výrazně fyzicky 

vyspělejší a tak zápas po velkém boji, nakonec skončil vítězstvím 

domácích. Do zápasu domácí vlétli ve velkém stylu, prvních 10 minut 

jsme byli jako v lisu na citrusy, ale se štěstím jsme i s pomocí dvou 

břeven, odolali a poté začali vystrkovat růžky. Domácí se jen těžko 

srovnávali s naší kombinační hrou, kluci v těchto fázích zápasu měli 

ještě dostatek sil a jejich pohyb bez míče a série krátkých rychlých 

přihrávek z domácích hráčů dělala dost často pouze statické 

pozorovatele. Bohužel, však koncovka i přes několik velmi dobrých 

příležitostí, nebyla dostatečně důrazná a tak jak už to bývá, udeřilo na 

druhé straně. Domácí nakopli dlouhý pas za naši obranu, kde se ho 

zmocnil domácí útočník, běžel sám na Martina, vystřelil, Martin 

skvěle vyrazil míč na roh a rozhodčí k údivu naprosto všech odpískal 

penaltu. Marné byli bouřlivé protesty i omluvy domácí lavičky, že s 

tím nemají nic společného, marné bylo i očekávání, že domácí 

"penaltu" sportovně kopnou do autu, domácí za nerozhodného stavu 

darem od rozhodčího nepohrdli a nekompromisně proměnili na 1:0. 

Kluci ale až do konce poločasu pokračovali v dobrém výkonu a 

domácí borce fotbalově přehrávali, bohužel dnes v koncovce nebyl 

náš den. O poločase jsme udělali jediné možné dvě změny a do utkání 

vstoupil poprvé i další starší žák, naše nová posila Michal a tak to byl 



v této sezoně již devátý starší žák, který si zahrál krajský přebor 

dorostu, což je naše největší letošní vítězství a obrovský úspěch i 

velký závazek do budoucnosti. Utkání se ale druhou půli již 

odehrávalo zejména v režii domácích, naši kluci již nedokázali 

navázat na dobrý výkon v první půli, hra trpěla malým pohybem i 

nasazením a hlavně velkým množstvím nevynucených chyb v 

kombinaci a nepřesnými přihrávkami. Na stranu druhou dnes velice 

dobře fungovala celá obrana v čele se skvělým Martinem Šmejcem v 

bráně a tak jsme až do 82. minuty drželi stále stav, který nám dával 

naděje. Poté se bohužel rozestoupil střed zálohy, domácí záložník měl 

plno prostoru na pěknou ránu k tyči, kterou tygřím skokem opět 

zneškodnil Martin a dokázal balon vytěsnit do strany, kde však nechal 

Sajtna bez své reakce doklepávat do brány "svého hráče" a tentokrát 

se již síť za zády bezmocného Martina rozvlnila a bylo to 2-0.  Kluci 

se ještě vzepjali k poslednímu náporu, kopali sérii rohů a v obrovské 

příležitosti se ocitl Kuba Maroušek, ale bohužel trefil jen břevno a tak 

tragický rozhodčí zápas raději ukončil a domácí berou tři body. Za 

druhý poločas a jeden férově vstřelený gól asi zaslouženě. Nás čeká 

příští týden poslední domácí zápas proti Mníšku a po něm zasloužené 

oslavy záchrany soutěže.  

 

Jiří Kratochvíl, trenér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  TABULKA 

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

 1. Votice 22 17 3 2 91: 19 54 
 

( 21) 

 2. Lety 21 15 3 3 72: 17 48 
 

( 15) 

 3. Milín 21 13 1 7 41: 41 40 
 

( 7) 

 4. Podlesí 21 11 4 6 65: 28 37 
 

( 7) 

 5. Mníšek 21 8 6 7 50: 37 30 
 

( 0) 

 6. Sedlec-Prčice 20 10 0 10 43: 72 30 
 

( 3) 

 7. Mezno 20 8 4 8 48: 47 28 
 

( -2) 

 8. Bohutín 19 8 2 9 42: 33 26 
 

( -4) 

 9. Týnec 20 7 3 10 46: 51 24 
 

( -6) 

 10. Petrovice 22 6 3 13 29: 58 21 
 

(-12) 

 11. Jílové 21 5 5 11 58: 63 20 
 

(-13) 

 12. Drozdov 21 2 7 12 36: 78 13 
 

(-20) 

 13. Rožmitál 21 2 5 14 27:104 11 
 

(-19) 

  

 

  NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

 C2E2505 Jílové Mníšek 07.06. 10:15 NE UMT 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20. kolo FC Jílové – TJ Spartak Průhonice  

 

24:1 (13:0) 

Ve čtvrtek 21. 5. 2015 jsme na domácím hřišti odehráli odložený 

zápas proti Průhonicím. Soupeř přijel v devíti, stejně jako před týdnem 

Rudná. Zápas jsme odehráli na umělé trávě 8+1. Nás bylo sice 

jedenáct, ale kvůli soupeři jsme šli také do devíti, abychom neměli 

početní převahu. Protože herní převahu jsme měli obrovskou a zápas 

by se dal přirovnat snad jen k vraždění neviňátek. Vyhráli jsme 

neuvěřitelných 24:1 a netroufám si představit, jak by to dopadlo 

„nastoupit v jedenácti proti devíti“. Je škoda, že kluci nedokázali 

udržet koncentraci a nechali si v závěru dát gól, protože soupeř byl za 

celý zápas dvakrát u naší brány. Na druhou stranu se klukům nedivím, 

protože v takových zápasech je těžké se koncentrovat po celou dobu. 

Pavel Janošov, trenér 

 

23. kolo SK Roztoky - FC Jílové  

 

1:6 (0:3) 

V sobotu jsme vyrazili na hřiště v Roztokách. Zatím co v posledních 

dvou zápasech jsme kvůli soupeřům byli nuceni hrát v menším počtu 

8+1, tak tentokrát jsme do Roztok přijeli v deseti a soupeř získal 

početní výhodu. Na hřišti to ale nebylo znát, kluci hned od začátku 

soupeři ukázali, že tady chceme vyhrát a nepřipustit žádné 

komplikace. Roztoky se celý první poločas víceméně bránili a naší 

bránu vůbec neohrozili. My jsme sice hru kontrolovali, ale v útočné 

fázi to nebylo ono, přesto jsme dali tři branky po pěkných akcích a 

dostali se tak do pohodlného vedení 3 : 0. 



Do druhé půle jsme vyměnili gólmana Pavla S. za Bodla. Pavel S. se 

posunul do útoku a Douša šel na Bodlovo místo na pravé záloze. 

Zápas pokračoval pod naší taktovkou až do samotného závěru a stavu 

6 : 0 v náš prospěch. Ale jako už několikrát jsme v závěru polevili a 

soupeř nás za to potrestal brankou v poslední minutě a snížil na 

konečných 1: 6. 

Pavel Janošov, trenér 

 

 

24. kolo FC Jílové - SK Černolice  

 

8:1 (3:0)  

V pátek jsme na domácím hřišti přivítali Černolice. Hosté přijeli s 

velice mladým týmem a naši chlapci první půli dost podcenili, mysleli 

si, že se Černolice porazí sami a naše hra tím trpěla. Od začátku jsme 

nehráli dobře, chyběl nám pohyb bez míče a ve finální fázi a 

zakončení to také nebylo ono. První poločas jsme vyhráli 3:0, ale 

spokojeni s hrou jsme být nemohli. 

O přestávce jsme chlapce nabádali k mnohem většímu pohybu bez 

míče, aby si po přihrávce okamžitě hledali volný prostor a hráli 

jednoduše. Na začátku druhého poločasu jsme asi ještě chvíli zůstali v 

kabině, protože soupeř hned v úvodu vybojoval rohový kop a po 

našem nedůrazném odkopu se dostal k dorážce a procedil svou střelu 

za Jirkova záda a snížil na 3:1. Naštěstí kluky tento gól nakopnul, hru 

v druhé půli zlepšili a vytvořili si spoustu šancí. Bohužel jich hodně 

zlikvidoval hostující brankář, přesto jsme ho dokázali ve druhé půli 

pětkrát překonat a zvítězit 8:1. I když zápas neproběhl podle našich 

představ, tak jsme díky zlepšené hře ve druhé půli zaslouženě vyhráli. 

Pavel Janošov, trenér 

 

 



  TABULKA 

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

 1. Jílové 20 17 0 3 154: 18 51 
 

( 18) 

 2. Č. Újezd 20 16 3 1 86: 24 51 
 

( 21) 

 3. D. Břežany 20 14 2 4 96: 48 44 
 

( 14) 

 4. Roztoky 21 13 2 6 63: 41 41 
 

( 8) 

 5. Rudná/Loděnice 20 11 1 8 67: 43 34 
 

( 4) 

 6. Štěchovice/Hradištko 20 10 1 9 55: 51 31 
 

( 1) 

 7. Lety 20 8 5 7 46: 55 29 
 

( -1) 

 8. Zvole/Vrané 20 8 3 9 51: 53 27 
 

( 0) 

 9. Hostivice 21 4 5 12 37: 68 17 
 

(-13) 

 10. Černošice 20 4 3 13 33: 86 15 
 

(-15) 

 11. Průhonice 20 4 0 16 40:127 12 
 

(-18) 

 12. Černolice 22 0 1 21 26:140 1 
 

(-32) 

 
 

  NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

 E1A2503 Hostivice Jílové 05.06. 18:00 PÁ 
 

 
 

 

 

10. kolo FC Jílové – Hradištko/Štěchovice 1:12(0:8) 

 

13. kolo FC Jílové – Jesenice 0:7(0:2) 

 

 

 



  TABULKA 

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

 1. Mníšek/Čisovice 14 11 1 2 104: 24 34 
 

( 13) 

 2. Hradištko/Štěchovice 14 10 3 1 72: 16 34 1 ( 12) 

 3. D. Břežany 14 8 3 3 55: 28 28 1 ( 6) 

 4. Průhonice 14 7 3 4 40: 46 25 1 ( 3) 

 5. Jesenice 14 7 2 5 50: 33 25 2 ( 2) 

 6. Vestec 14 3 3 8 38: 63 12 
 

( -9) 

 7. Jílové 14 1 1 12 28:107 5 1 (-17) 

 8. D. Jirčany/Psáry 14 1 0 13 16: 86 3 
 

(-18) 

 
 

 

 

 

 

 

Pink Ladies Radlík – FC Jílové Andílci  

 

1 : 2 (1:1) 

V utkání, které bychom označili jako zápas jara, jsme zavítali na 

hřiště sousedního týmu z Radlíka. Čekalo nás velmi těžké utkání hned 

z několika důvodů. Dost na tom, že se jednalo o „Jílovské“ derby, 

navíc karty byly jasně rozdané již před zápasem. Holky z Radlíka po 

smolném začátku sezóny potřebovaly vyhrát. Naproti tomu pokud 

Andílci uvažují o posunu v tabulce k vyšším patrům, museli bodovat, 

pokud možno naplno. 

Začátek utkání byl z říše snů. Šli jsme rychle do vedení. Katka 

zatáhla míč po straně a ostře nacentrovala míč do vápna. Důrazná 

Dana věděla moc dobře kam míč uklidit. Poté převzal taktovku hry 

soupeř a po krásné kombinační akci vyrovnal. Bohužel po zbytek 

poločasu jsme byli spíše herně pod tlakem, protože jsme se 

 

Andílci 
 



přizpůsobili hře domácích, což nás stálo navíc spoustu drahocenných 

sil. Hrát s domácími široké hřiště se nevyplácí. Naštěstí jsme první 

půli přestáli. Nutno podotknout, že jsme velmi zlobili po standartních 

situacích. Několikrát chybělo málo a mohli jsme se radovat podruhé. 

Opět utkání, kdo dá gól, vyhraje. Do druhé půle jsme šli s 

jasným cílem - zúžit a zkrátit hřiště a hrát svou hru. Povedlo se. Druhý 

poločas patřil Andílkům. Po hrubém nedorozumění v domácí obraně, 

byla nařízená penalta. K naší smůle dosud bezchybná Káťa darovanou 

penaltu „sportovně“ neproměnila. Na druhé straně zahrozil Radlík 

nastřelenou tyčí, což bylo poslední ohrožení naší brány. Zbytek 

zápasu jsme hrozili my. Dana nastřelila tyč, naše rohové kopy už 

dlouho zaváněly gólem, až se povedlo. Nikča po důrazu ve vápně 

rozvlnila síť, bohužel gól nám nebyl uznán. Míč při centru překročil 

brankovou čáru. Rozhodčí prve gól uznal, ale po poradě nařídil odkop 

od brány. 

Vypadalo to, že utkáni skončí spravedlivou remízou. Jenže to 

bychom nesměli mít v týmu novou posilu. Kája vybojovala míč u 

lajny, posunula si jej do středu na pravačku a tvrdou, přízemní, 

skákající střelou prostřelila domácí strážkyni brány. 5 minut před 

koncem bylo jasné, že vítězství již nepustíme. 

Všem holkám velmi děkujeme za předvedenou hru, za bojovnost 

a za hlad po vítězství. Kvůli takovým to zápasům se fotbal hraje. 

Tohle derby muselo bavit jak všechny zúčastněné hráčky, tak i diváky. 

Trenéři 

FC Jílové Andílci – TJ Sokol Měchenice  

 

1 : 2 (0:1) 

V dalším domácím mistrovském utkání jsme narazili na aktuálně 

3 team tabulky. Opět nás čekalo velmi těžké utkání. Hosté nic 

nepodcenili a přijeli v plné sestavě i se svými největšími hvězdami. 

(pozn. hrají divizi ženského fotbalu v klubu Behemians 1905). 



Zápas s Měchenicemi měl pro Andílky i trenéry své specifické 

kouzlo, protože na podzim to byl náš vůbec první mistrovský zápas, 

kde nás soupeř přehrál o 2 třídy a zvítězil jednoznačně 5:1. 

Uběhlo 7 měsíců…S čistým svědomím si můžeme říct, že dnešní 

výkon Andílku byl úplně někde jinde než před 7 měsíci. Ano, prohráli 

jsme 2:1. Ano, soupeř byl fotbalovější a měl více ze hry. Ale je 

důležité říci, že nás hosté již nepřehráli o 2 třídy. Je také důležité 

holkám povědět následující: „Podívejte se, jaký obrovský kus práce 

jste udělali za ¾ roku“! Na vyložené šance bylo utkání naprosto 

vyrovnané, bohužel rozhodla větší zkušenost hostujících fotbalistek, 

větší klid v koncovce a malinko štěstíčko J. 

Z hlediska trenérů musíme konstatovat, že dnešní prohra 

s mužstvem, jenž navíc netvoří pouze amatérky, hodně zamrzí. Bod se 

určitě dnes dal urvat. Holky z Měchenic si odvezly vydřené 3 body a 

my jim gratulujeme a zároveň se těšíme se na další měření sil. 

Andílky může těšit obrovský posun v herním i taktickém 

projevu. Zkušenosti ty přijdou s postupujícím časem, ty se nedají 

natrénovat. Prohrálo se čestně, navíc se soupeř strachoval o výsledek 

až do poslední minuty. Takže hlavu vzhůru příští týden to „ods“ ehm 

„odskáče“ Újezd. 

Trenéři 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

   Pivnice Hřiště           

                                 

PAMAR.CZ     Restaurace Florián    FAHO ruční výroba knedlíků 

Václav Navrátil – autodoprava              Country klub U Čudy 

Město Jílové  ŠP-TRUHLÁŘSTVÍ – Škarvada Přemysl 

 

Děkujeme všem sponzorům!!! 


