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Děkujeme všem sponzorům!! 

 
Jílovský fotbalový zpravodaj 

Jarní sezóna 
2/2014 

 

Soupeř A týmu SK Posázavan Poříčí n. S. 
 

Sponzorem dnešního utkání je „Pivnice hřiště“ 

 



 
 

Založení fotbalového klubu 
 

1933 - SK Posázavan Poříčí nad Sázavou 

1972 - TJ Sokol Poříčí nad Sázavou 

1973 - SK Posázavan Poříčí nad Sázavou 

Dne 7.5.1933 se konalo slavnostní otevření hřiště na území dnešní budovy ZŠ v 

Poříčí n.S. V období let 1933 – 1945 vytvořené mužstvo SK Posázavanu Poříčí 

n.S. společně s obcí Mrač hrávalo regionální soutěž III.třídy s tradičními soupeři. 

Mužstvy Stránčic, Mnichovic, Senohrab, Čečran a Týnce n.S.  

 

 

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

 

1. SK Rakovník 22 16 3 3 51: 22 51  ( 18) 
 

2. Hostouň 22 14 3 5 58: 31 45  ( 12) 
 

3. Hradištko 22 13 3 6 64: 43 42  ( 9) 
 

4. Hvozdnice 22 13 1 8 33: 31 40  ( 7) 
 

5. Velvary 22 12 3 7 57: 44 39  ( 6) 
 

6. Votice 22 11 3 8 37: 29 36  ( 3) 
 

7. Černolice 22 11 3 8 45: 39 36  ( 3) 
 

8. Jílové 22 10 4 8 58: 39 34  ( 1) 
 

9. Tuchlovice 22 10 4 8 31: 25 34  ( 1) 
 

10. Poříčí 22 10 3 9 50: 39 33  ( 0) 
 

11. Lhota 22 10 2 10 40: 38 32  ( -1) 
 

12. Všenorský SK 22 7 3 12 31: 43 24  ( -9) 
 

13. Cerhovice 22 7 0 15 28: 53 21  (-12) 
 

14. Týnec 22 4 2 16 31: 62 14  (-19) 
 

15. Slaný 22 3 4 15 28: 61 13  (-20) 
 

16. Loděnice 22 4 1 17 27: 70 13  (-20) 
 

 

 

 

FC Jílovští Andílci - kopaná žen! 
  
Naše ženy se zúčastnily 12.4.2014 mezinárodního turnaje za účasti šesti týmů, kde 

ostudu určitě neudělaly a v rámci možností dobře reprezentovaly náš oddíl. Ve 

velmi silné konkurenci získaly i první historické vítězství nad zahraničním 

soupeřem. Vždyť vítěz turnaje ženy z Berlína hrají třetí amatérskou ligu a tak 

porážka 0:2 hned v prvním zápase lze považovat za malý úspěch... O to velká 

senzace byl druhý zápas a vítězství nad dalším Německým mužstvem hrající též 

amatérskou ligu 1:0!!!! Smůla ovšem byla, že poslední zápas boj o druhé místo 

proti Měchenicím soupeřky využily startu tří hráček hrající za Bohemians  

a kvalita se bohužel projevila v náš neprospěch, ale i tak s výsledky a umístěním 

zavládla spokojenost a pochvala od trenéra!!!!!!!!!! 

  

Výsledky: 

   

MSV Berlín 06       0:2 

CF Helgolend         1:0 (B: Jana Tulachová - nejlepší náš zápas na turnaji) 
SN Truck Praha      0:1 (porážka po velmi smolné brance) 
FK Újezd nad lesy  1:1 (B: Klára Švachová - vyrovnání z penalty v poslední  minutě) 
FK  Měchenice       0:6 

  

Pořadí turnaje PRAG FRAUEN CUP: 

  

1. MSV Berlín                 15 b 

2. FK Měchenice               7 b 

3. SN Truck Praha             6 b 

4. FK Újezd nad lesy         5 b 

5. FC Jílovští Andílci         4 b 

6. CF Helgolend                4 b 

  

Další program našich žen na hřišti v Jílovém: 

  

FC Jílovští Andílci - Tj Sokol Bystřice u Benešova  3.5. v 15.00 hod. 

                                  Tj Minerva Praha 11.5. v 14.30 hod. (předzápas – B týmu ) 

                                 SK Zlíchov 1914   1.6. v 15.00 hod. 

  

Srdečně zvou Andílci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 



 
 

9. kolo FC Jílové - Zvole/Vrané  

 

2:7 
 

Z pohledu kapitána mužstva Emila:    

  

Na začátku zápasu jsme si stanovili jasnou taktiku: střílet na branku. Věděli jsme, 

že brankář Zvole je malý  a nezkušený, proto jsme očekávali, že každá naše střela 

bude končit brankou. Naše očekávání nevyšla. Soupeře jsme značně podcenili. 

Soupeř nás udolával nebezpečnými protiútoky, které mu často vyšly.  
V půli nám trenér Pavel znovu zopakoval, abychom stříleli. V druhé půli zápasu 

jsme sice dali dva góly, ale na houževnatého protivníka to nestačilo. Zaslouženě 

jsme prohráli 7:2             
 

kapitán Emil Cienciala. 

 

Tento zápas nám opravdu nevyšel!!!     

trenér Pavel Krištůfek  

 

 

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

 

1. Jesenice 9 8 0 1 81: 15 24  ( 12) 
 

2. Mníšek 10 7 0 3 47: 24 21  ( 6) 
 

3. Vrané/Zvole 9 6 1 2 42: 23 20 1 ( 10) 
 

4. Hradištko/Štěchovice 9 4 1 4 49: 26 13  ( -2) 
 

5. D. Břežany 9 4 0 5 39: 34 12  ( -3) 
 

6. Jílové 10 4 0 6 43: 47 12  ( -3) 
 

7. Průhonice/Vestec 10 4 0 6 41: 66 12  ( -6) 
 

8. Čisovice 10 0 0 10 9:116 0  (-15) 

 

 

 

 
 

21. kolo FC Jílové – AFK Loděnice   

 

3:1 (0:1) 
 

Do utkání s posledním mužstvem tabulky jsme nastoupili v následující sestavě:  

v brance Kruliš (celé utkání odchytal se zraněním tříselného úponu, které si 

přivodil při rozcvičení) obrana Malknecht, David Vostárek, Můller a Janošov, 

záloha zprava Martin Vostárek, Řípa, Samko, Novák a Topol a v útoku Martin 

Machýček.  

 

Tahle utkání bývají nejhorší a to se potvrdilo bezezbytku. 

Během prvních dvaceti minut jsme si vytvořili tři šance, bohužel ani jednu jsme 

neproměnili. Po zbytečném faulu před naším pokutovým územím soupeř zahrával 

trestný kop a hráč Hejret trefil přesně levý horní růžek naší branky. Krulda byl bez 

šance a rázem utkání nabralo jiný směr. Do konce první půle jsme už nic 

nevymysleli a přestávka nám mohla jedině pomoct.  

Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení, do hry přišli Štědronský a Dupal  

a během dvaceti minut jsme výsledek otočili. Nejprve Topolino  zahrál trestný kop 

na hlavu Davida Vostárka, který skóre srovnal. Za chvíli Pavel Janošov  krásně 

našel rozběhnutého Matěje a ten podél brankáře získal vedení. Třetí branku pak po 

další standartce  přidal Lukáš Dupal.  Soupeř zbraně nesložil, ale Krulda nás 

dvakrát podržel a tak jsme výsledek uhájili. Hra příliš pohledná nebyla, ale 

vítězství je cenné už jen z toho pohledu, že soupeř v dalším kole porazil doma SK 

Lhotu 4:0.   

 

22. kolo SK Hostouň – FC Jílové  

 

4:0 (3:0) 
 

Tak tohle se bohužel nepovedlo.  V neděli 20. dubna jsme zajížděli k aktuálně 

druhému týmu soutěže a dostali jsme předčasnou pomlázku.  Kdyby jen to, soupeř 

nás navíc jak se říká, pěkně rozkopal a na konci jsme vypadali jak lazaret. Starší 

hráči tentokrát chtěli pomoct béčku a tak naše příliš mladé mužstvo nemělo proti 

domácím chasníkům a brouskům moc šancí. Jak se říká, fotbal na Kladensku bolí 

Mladší žáci  

 



a my se tomu nepřizpůsobili.  

Sestava vypadala následovně:  

v brance Vaniak (Krulda si doléčoval zranění), obrana Malta, Dupal, Müller  

a Hanuš, záloha Buchar, David Vostárek, Novák, Řípa a Ondra Vostárek a vepředu 

Martin Machy. Do hry se díky zraněním dostali poměrně brzy Rosen, Mates 

 a David Balouš.  

 

Všechny obdržené góly pramenili především z našeho nedostatečného důrazu  

a byť jsme si my také šance vypracovali, branku jsme stejně nevstřelili. Tohle 

utkání si každý musí připomenout, protože náš dnešní soupeř Poříčí hraje 

podobným stylem a pokud budeme chtít uspět, musí náš výkon mít jiné parametry. 

 

 

 

 

 

 

17. kolo AFK Horoměřice – FC Jílové B    

 

3:2                                                                                                                   
                                 

Do tohoto zápasu se nám podařilo vstoupit velmi dobře. Hned ve čtvrté minutě 

jsme se ujali vedení díky dalekonosné střele Berryho. Domácím se ve třicáté 

minutě podařilo po rohu a následném závaru vyrovnat. Těsně před poločasem 

mohl strhnout vedení na naší stranu  Sváťa, ale těsně před brankářem si obnovil 

zranění třísla. Bohužel opět platilo, nedáš, dostaneš, do míče se opřel domácí 

záložník a vymetl šibenici. 

 
Ve druhém poločase byla hra vyrovnaná a ani jedno mužstvo si nedokázalo 

vytvořit pořádnou šanci. Až dvacet minut před koncem, se po nenápadné akci 

dostal míč k domácímu hráči a ten se štěstím, na dvakrát, propasíroval míč do naší 

branky. Při našem závěrečném náporu se nám podařilo díky Maltovi snížit, ale 

vyrovnat se nám již nepodařilo. 

 

 

 

16. kolo FC Jílové x SK Hořovicko 

0:5 (0:2) 

 

Zápas, který následoval po dvoudenním mezinárodním turnaji, proti 

prvnímu mužstvu tabulky, byl spíše za trest, ale odehrát se musel. 

Na zápas nepřijeli z různých důvodů tři základní kameny naší sestavy, 

navíc řada kluků musela hrát se sebezapřením s různými bolestivými 

zraněními. Přesto se kluci za svůj výkon nemusí stydět.  

Soupeř byl lepší, to je jasné, ale kluci si vyzkoušeli nová místa v sestavě a 

v rámci možností nechali na hřišti poslední zbytky sil.  

První půle byla z naší strany obranná a nebýt nešťastné a náhodné branky z 

nepovedeného centru v poslední vteřině první půle, šlo by se do šaten za 

přijatelného stavu. 

Takhle to bylo o dvě branky, my na to zareagovali vysunutím Petra zpět z 

obrany do útoku a přeci jen jsme byli o něco nebezpečnější. Klukům však s 

blížícím se koncem zápasu kvapem docházely síly a hosté toho využili a ze 

zápasu je nakonec debakl . 

Škoda, že jsme dnes nemohli být komplet a odpočatí, protože soupeř byl 

určitě hratelný a rozhodně jsme od něj, vzhledem k prvnímu místu v 

tabulce, čekali víc. V příštích zápasech už zase musíme najet na vítěznou 

vlnu a začít opět bodovat, dvě porážky v řadě stačí.  

 
  TABULKA 

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

1. Hořovicko 15 12 2 1 58: 6 38  ( 14) 
 

2. Dobříš 14 12 1 1 99: 7 37  ( 16) 
 

3. Slaný 15 12 1 2 54: 11 37  ( 13) 
 

4. K.Dvůr 15 9 1 5 56: 26 28  ( 7) 
 

5. Velvary 14 9 0 5 73: 20 27  ( 6) 
 

6. Jílové 14 6 1 7 39: 38 19  ( -2) 
 

7. N.Strašecí 14 6 1 7 27: 42 19  ( -2) 
 

8. Kročehlavy 14 4 0 10 18: 50 12  ( -9) 
 

9. Bohutín 15 3 1 11 14: 56 10  (-11) 
 

10. Řevničov 15 3 0 12 21: 79 9  (-12) 
 

11. SK Roztoky 15 0 0 15 2:126 0  (-24) 
 

Mezinárodní turnaj Golden City Tour "dánské prokletí" 

Na velikonoční víkend, jsme se zúčastnili mezinárodního turnaje Golden City 

Tour, kam jsme byli pozváni jako jediný český zástupce v kategorii U15 (ročníky 



1999). Konkurence byla veliká, přijeli zástupci klubů z Itálie, Irska, Dánska, 

Švédska, Švýcarska, Německa, Rakouska, Francie, Polska a Slovenska. Naším 

prokletím na turnaji se však staly kluby z Dánska, protože v 5ti zápasech jsme se 

čtyřikrát! střetli právě s dány. Na turnaji jsme odehráli zápasy proti mužstvům, na 

které jsme vůbec neměli, se kterými jsme odehráli vyrovnané zápasy a i na 

vítězství jsme si dokázali sáhnout .  

V prvním zápase jsme se střetli s mužstvem Vanlose, se kterým jsme prohráli 1:3 a 

výsledek byl pro nás ještě milosrdný. Poté jsme v našem asi nejlepším zápase 

narazili na Irský Celtic Park a v dramatickém zápase ho porazili brankou Josefa 

Antoše 1:0. Josef se pomalu přeškoluje z obránce na útočníka a nutno říct, že mu 

přesun jde velice k duhu. Trefil se i v prvním zápase, kde naší jedinou brankou 

korigoval výsledek. Ve třetím zápase v sobotu jsme naopak odehráli zápas 

nejhorší a po odevzdaném a celkově špatném výkonu prohráli 0:5 s dánským 

Hjoringem. Ve skupině jsme skončili třetí a v neděli se těšili na zápasy ve skupině 

o 9-12 místo. 

A los nám opět připravil dánskou překážku. Ve velmi dramatickém zápase jsme 

vedli 1:0 brankou Antoše, prohrávali 1:3 a nakonec po drtivém závěru dokázali 

vyrovnat na 3:3, kdy se trefil Maroušek z penalty a vyrovnával opět Antoš. 

Bohužel v penaltové loterii jsme prohráli 3:4 a místo vysněných italů, jsme šli 

opět na dány... Zápas to byl bláznivý, ve kterém jsme hráli dobrý fotbal směrem 

dopředu, vypracovali si řadu snad 6ti obrovských šancí, ale nic nedali a branky 

dával velice lacino soupeř, který proměnil po našich hrubkách na vedení 3:0. 

Kluci se však nevzdali, dále určovali tempo hry a podařilo se jim snížit po dorážce 

všudybyla Boreckého na 1:3. To co pak začal předvádět soupeř, bylo však něco 

neuvěřitelně nechutného, co s fotbalem nemělo nic společného, zdržování, 

simulování, zakopávání míčů a v neposlední řadě brutální faul na kanonýra Josefa 

Antoše, po kterém následovala červená karta a Josef jen zázrakem nemá 

přeraženou nohu. A protože to soupeř neudělal poprvé, byl za hrubé nesportovní 

chování z turnaje vyloučen. 

Turnaj to byl, ale celkově velice pěkný a pro nás přinesl řadu velice pozitivních 

věcí. Kluci nasbírali množství mezinárodních zkušeností, určitě se opět lépe 

sehráli a semkli. Jako velice dobrá se jeví spolupráce útočníků Dvořáčka a Antoše, 

ve kterém jsme snad konečně našli střelce. Ještě že ten dobrý hoch nosí řadu let 

kopačky asi o tři čísla větší, neboť jeho píchnutí špičkou své předlouhé kopačky 

pod tělem brankáře je jeho velikou specialitou . 

18. kolo FC Jílové B - Sokol Hostivice      

 

3:2 

 
V tomto zápase jsme již potřebovali nutně bodovat, proto děkuji všem hráčům, 

kteří se zápasu zúčastnili za příkladnou bojovnost. Zápas byl od začátku 

vyrovnaný bez velkých šancí. První se osmělili hosté, ale naštěstí žádnou ze šancí 

nevyužili. V pětadvacáté minutě se po pravé straně prosmýkl Kuba, na jeho centr 

naběhl Machy a otevřel skóre. Další důležitá věc se udála těsně před poločasem. 

Hostující hráč neudržel nervy na uzdě a za hrubý faul uprostřed hřiště uviděl, po 

zásluze červenou kartu.  

      

Ve druhém poločase jsme měli mírně navrch a tuto převahu korunoval opět Machy, 

to když po krásné přihrávce od Topolína, utekl celé obraně a zvýšil na 2:0. Ale 

hosté se ani v deseti nevzdávali a po rohu snížili. Naštěstí Kuba, po další hezké 

akci, opět navýšil naše vedení. Ale hosté ještě dokázali zápas zdramatizovat, když 

nepovedený centr zapadl do naší brány. Do dalších šancí jsme už soupeře nepustili 

a po zásluze slavili tři body. 

 

 

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

 

1. Zbuzany 18 17 0 1 76: 14 51  ( 24) 
 

2. Choteč 18 9 4 5 38: 36 31  ( 4) 
 

3. Holubice 18 9 3 6 55: 43 30  ( 3) 
 

4. Libčice 18 9 3 6 49: 47 30  ( 3) 
 

5. Psáry 18 9 2 7 51: 38 29  ( 2) 
 

6. Měchenice 18 9 2 7 46: 38 29  ( 2) 
 

7. Hostivice 18 8 3 7 26: 31 27  ( 0) 
 

8. Štěchovice B 18 7 3 8 53: 26 24  ( -3) 
 

9. Úhonice 18 7 3 8 30: 41 24  ( -3) 
 

10. Dobrovíz 18 6 6 6 36: 49 24  ( -3) 
 

11. Čisovice 18 6 3 9 37: 36 21  ( -6) 
 

12. Jílové B 18 6 1 11 41: 53 19  ( -8) 
 

13. Horoměřice 18 5 2 11 29: 51 17  (-10) 
 

14. Krňany 18 1 1 16 23: 87 4  (-23) 
 

 

 
 

 

Dorost 
 



17. kolo FC Jílové - Loděnice 

 

9:2 (6:2) 

 

Do důležitého zápasu o udržení jsme tentokrát šli, až na Haitla,  

v kompletním složení a na hřišti to bylo hodně znát. Hosté se sice hned  

v 1 minutě ujali vedení, ale bylo to asi dobře, protože tato facka kluky 

okamžitě probudila a po chvíli bylo jasné, kdo dnes bude na hřišti kralovat. 

Kluci zápas rozhodli do poločasu šesti brankami a navíc oko diváků 

potěšili mnoha krásnými akcemi. Hosté se sice také snažili, ale kvalita dnes 

byla jednoznačně na naší straně. 

 

Byl to pro nás velice důležitý záchranářský zápas, který kluci výtečně 

zvládli a soupeři jsme odskočili již na 9 bodů. Skvělé kluci, jen tak dál. 

 

   

18. kolo Mongeo Podlesí – FC Jílové  

 

4:4 

 

Tak tyhle dva výsledky a především výkony nám udělali radost a přinesli 

důležitý bodový zisk v boji o záchranu. Domácí utkání jsme zvládli 

skutečně bravurně a první poločas v Podlesí, aktuálně druhé mužstvo 

tabulky, ještě lépe, vedli jsme dokonce 4:1. Ale to s čím se nejvíce 

potýkáme, to je nedostatek hráčů a jejich využití pro áčko, nám 

samozřejmě především ve druhých poločasech hru komplikuje. Důležitá je 

i pomoc hráčů na střídavý start, ať už z Kostelce, Slavie nebo z Hvozdnice. 

Tak snad to zachráníme a příští rok se kádr dorostu povede rozšířit.  

 

Zítra hrajeme doma s  SK Litavan Bohutín, tak přijďte dorost povzbudit  

a podívat se na další doufejme, dobrý výkon. 

 

 

 

15. kolo FK Králův Dvůr - FC Jílové 

 

 3:1 (1:0) 

 

V Králově Dvoře se tentokrát nehrál dobrý fotbal. Zápas byl oboustranně 

plný nepřesností, soubojů, balon hráče i díky špatnému terénu vůbec 

neposlouchal a celkově to byl zápas spíše ukoptěný a hráli v něm prim 

spíše urostlé obrany. My bohužel v útočné fázi momentálně tápeme, na 

branky se strašně nadřeme, a když se k tomu přidají i chyby v obraně, tak 

se nelze divit, že odjíždíme s prázdnou. Domácí se ujali vedení poté, co 

Patočka nesmyslně vrazil do Světla i když ten si dávno křičel, že balon má 

a již ho držel, dal mu kolenem do hlavy, tomu balon vypadl a domácí 

pohodlně do prázdné branky skórovali na 1:0. Pravděpodobně domácí 

útočník sice "Sajtnu" na Světla strčil a měl být pískán faul, ale to nic 

nemění na tom, že to bylo uděláno od našeho obránce hloupě. Bohužel to 

nebyl jediný "Sajtnův" hloupý zákrok v tomto zápase a tak Michal dnes 

"opět" rozhodl ... 

Naši kluci se sice snažili dostat do vápna soupeře a několikrát jsme  

i zahrozili, ale šancí bylo prostě málo. Domácí neměli až na jeden brejk 

vlastně šance vůbec žádné. 

 

Do druhé půle se nám podařilo vstoupit dobře a aktivně a záhy bylo 

vyrovnáno, když přímý kop zahrál skvěle Kryštof přímo na hlavu Lukáše a 

bylo to 1:1. 

Zápas byl pak víceméně vyrovnaný, bez velkých šancí, až "Sajtna" v rohu 

vápna šel nesmyslně do souboje s útočníkem soupeře, ten šikovně upadl 

a byla to penalta a rozhodující druhá branka 2:1. My jsme se v závěru 

dostali do dvou velkých šancí, z nichž ani Maroušek, ani Antoš nevyrovnali 

a soupeř naopak naší nedůslednost a chybu v rozehrávce potrestal a rozhodl 

na 3:1. 

Soupeř to byl dnes rozhodně hratelný a zápas to byl spíše remízový, ale 

štěstí ani rozhodčí nám dnes nepřáli. 


