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26. kolo 

SK Hvozdnice 
Po třech týdnech se opět společně 

potkáváme na našem domácím 

hřišti s tím, že naším soupeřem  

budou tentokrát „Šakalíci“  

z Hvozdnice. Jde o soupeře, s 

kterým jsme na podzim prohráli 

gólem z posledních minut utkání 

2:1, který se v jarní části svými 

výkony vyšvihl na čtvrté místo a hraje za něj exsparťan Tomáš Řepka.  

Po třech týdnech se opět společně potkáváme na našem domácím hřišti s 

tím, že naším soupeřem budou tentokrát „Šakalíci“ z Hvozdnice. Jde o 

soupeře s kterým jsme na podzim prohráli gólem z posledních minut utkání 

2:1, který se v jarní části svými výkony vyšvihl na čtvrté místo a hraje za 

něj exsparťan Tomáš Řepka. My jsme z posledních tří utkání získali 

bohužel pouze jeden bod remízou ve Všenorech a klesli jsme na 11. místo, 

což samozřejmě není umístění podle našich předsezónních představ. K 

jednotlivým odehraným utkáním se ještě vrátím, ale pojďme si říci, kde nás 

nejvíc nyní pálí bota, a to je bohužel v momentálním stavu, respektive 

počtu hráčů, kteří mohou nastupovat, a to nejen za „A“ mužstvo, ale i za 

„Béčko“ nebo dorost. V podzimní části soutěže byl kapitánem Sváťa 

Nevrlý, který laboruje se zraněním třísla celou jarní sezónu a nebude k 

dispozici ani pro její zbytek. Honza Machýček zatím hrál jen jednou za 

béčko a i on má stálý problém se zraněným kolenem, otázkou je však jestli 

má vůbec zájem svůj stav řešit a ve fotbale pokračovat. Brankář Tomáš 

Kruliš se zranil při domácím utkání s Loděnicemi a ani u něj nejsou 

zdravotní prognózy příliš optimistické. Lukáš Dupal je na tom podobně 

jako na podzim, kde odehrál čtyři zápasy a pak už nic, a nyní je také opět 

ve stavu zraněných. Když se k tomu ještě zranili dva dorostenci Martin 

Machýček a Patrik Hatil, Vojta Maršík a Andy Rosen opakovaně, 

onemocněl Láďa Muller, Martin Samko byl dva týdny mimo republiku a 

pak byl vyloučen, a dalo by se ještě pokračovat, pak výsledkem bohužel je, 

že jsem rádi, že dáme dohromady jedenáct lidí a alespoň dva náhradníky. 

Na druhou stranu i to fotbal přináší a musíme se s tím nějak vypořádat. 

Doufejme proto, že dne nás tyhle negativní okolnosti stmelí a „Šakalíci“ 

odjedou bez bodů-J.  

 

Soupeř druhý poločas začal více kontrolovat hru, ale i za stavu 0:3 se kluci 

snažili o zvrat. Nicméně hráčům, kteří měli již tento víkend za sebou jiné 

zápasy, docházely síly. Druhý poločas tak chyběl osobní důraz při obraně. 

Soupeř tak dostával prostor pro kombinaci a gól z penalty pak ukončil zá-

pas, v kterém jsme první poločas hráli lépe než soupeř.  

 

 

 

 

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

 

1. Jesenice 11 10 0 1 105: 16 30  ( 15) 
 

2. Mníšek 13 10 0 3 83: 26 30  ( 12) 
 

3. Vrané/Zvole 12 8 1 3 60: 30 26 1 ( 7) 
 

4. D. Břežany 12 6 0 6 52: 45 18  ( 0) 
 

5. Hradištko/Štěchovice 12 5 1 6 59: 40 16  ( -2) 
 

6. Jílové 12 5 0 7 48: 54 15  ( -3) 
 

7. Průhonice/Vestec 13 4 0 9 46: 94 12  ( -9) 
 

8. Čisovice 13 0 0 13 10:158 0  (-21) 
 

 

 

NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

 

 

F1A1402 Jílové Průhonice/Vestec 17.05. 14:00 SO  
 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

11. kolo FC Jílové – Dolní Břežany  

 

5 : 2  

Hráči: Půlpán Josef, Novák Matěj, Hron Lukáš, Hron Marek, Cienciala 

Emil, Štrach Marek, Bodlák Adam, Borecký Jirka, Novák Pavel, Bernard 

Josef, Štika David a tajemný Isag  

Hráli jsme poměrně s vyrovnaným soupeřem, kterému se z minima šancí 

podařilo vstřelit za první poločas dva góly. Nicméně jsme šli do druhého 

poločasu s přesvědčením, že nemůžeme prohrát. Hráči dostali důraznou 

radu, kde dělají chybu a co mají hrát. Všichni šlapali tak jak měli a hlavně 

ti co rádi mění libovolně posty, začali být zodpovědní. A tak přicházeli 

góly a nebyl pochyb o tom, že vyhrajeme.       

Góly: 2 Borecký Jirka, 1 Cienciala Emil, 1 Půlpán Josef, 1 Novák Pavel  

 

 

12. kolo Jesenice – FC Jílové  

 

5 : 0  

Hráči: Půlpán Josef, Novák Matěj, Hron Lukáš, Hron Marek, Cienciala 

Emil, Štrach Marek, Bodlák Adam, Borecký Jirka a tajemný Isag           

Zahráli jsme si s prvním v tabulce kdy po předešlém výkonu s Dolními 

Břežany jsme si dost věřili. A byla jen škoda, že jsme se nesešli. 

První poločas jsme soupeře střelbou na bránu převyšovali. Přesto se nám 

nepodařil vstřelit první gól a po velkééééé chybě gólmana tajemného Isaga 

(vlastní gól) šel soupeř do vedení.  

 

 

 
 

 

 

23. kolo FC Jílové - SK  Posázavan Poříčí n. S.  
 

1:3 (0:2) 

 

V posledním domácím utkání byl naším soupeřem zkušený tým z Poříčí. 

V jeho barvách nastupuje i exreprezentant Martin Hašek a i jeho zkušenosti 

byli na hřišti znát. Nedůsledností při bránění se nám vymstili tak, že už 

v osmé minutě jsme prohrávali 0:2. První poločas byl z naší strany 

absolutně nepovedený.  

 

Ten druhý jsme již sehráli mnohem lépe, soupeř však ukázal, že má 

„zkušenosti“ i na poli diplomatickém a když zápas skončil, měla naše 

pořadatelská služba co dělat, aby se přítomní diváci uklidnili. I když jsme 

hned na začátku druhé půle dostali z trestného kopu třetí gól, dorostenec 

Ondra Vostárek svým důrazem a prvním gólem za áčko mužstvo „nakopl“  

a posledních třicet minut hrací doby jsme soupeře, jak se říká, mleli. 

Bohužel jsme již v koncovce efektivní nebyli a je třeba říci, že utkání jsme 

si prohráli sami především díky naší hře v první půli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladší žáci  

 



24. kolo Všenorský SK – FC Jílové  

 

1:1 (1:0) 
 

V neděli 4. května jsme zavítali na hřiště Všenorského SK.  Malý útulný 

areálek  se nakonec vcelku slušně zaplnil a diváci určitě nelitovali, že na 

zápas přišli.  

 

Nastoupili jsme v následující sestavě: Vaniak v brance, obrana  Malknecht, 

Samko, Hanuš, nově s kapitánskou páskou, a Ondra Vostárek, v záloze 

zprava Rosen, Řípa, Novák, Buchar a Martin Vostárek a na hrotu 

Štědronský.  

 

Domácí jsme překvapili zodpovědnou obrannou hrou s rychlým přechodem 

do útoku s tím, že Matěj zahazoval jednu šanci za druhou a bohužel 

neproměnil ani pokutový kop, který byl zcela správně nařízen. Místo toho, 

abychom po poločase vedli 3:0, byl výsledek 1:0 pro domácí, když jsme 

dostali branku těsně před koncem poločasu a ještě jsme přišli o po dvou 

žlutých vyloučeného Martina Samka. Takže nás čekal druhý poločas 

v deseti a nepříznivé skóre k tomu. V kabině jsme si řekli, že hra byla 

dobrá a že je třeba věřit, že gól určitě dáme. Indisponovaný Láďa Müller 

vystřídal Martina Vostárka, šel na stopera, rozestavení jsme změnili na 4 4 

1 a věřili v obrat. Je třeba přiznat, že soupeř si vypracoval druhý poločas 

poměrně dost šancí, ale velkou obětavostí, štěstím a díky Vaňousovým 

zákrokům v brance jsme už branku nedostali. Naopak Matěj napravil 

částečně svoji střeleckou nerozhodnost z první půle, utekl domácí obraně 

po krásném vysunutí od Buchara a domácího brankáře tentokrát s přehle- 

dem přehodil. Do hry se zapojil ještě Patrik Haitl  i vedoucí Honza Bernard.  

V poslední minutě Venca Řípa s Buchim udělali brejk, vstřelili jsme branku, 

ale rozhodčí nám ji pro údajné postavení mimo hru, anglicky offside, 

neuznal. Tonda Koliha, který nás za výkon pochválil, říkal, že asi byl, ale 

bylo to hodně podivné rozhodnutí. Každopádně je tentokrát třeba mužstvo 

pochválit, protože výkon po celý zápas byl opravdu velmi slušný, a 

výsledkem jsme soupeře udrželi pod sebou.  

 

 

 

 

Od začátku jsme hráli kombinačně s celoplošným presingem a hosty jsme 

za celý zápas téměř nepustili k balonu. Zejména první poločas jsme hosty 

zcela přehráli a navíc si vytvořili řadu velikých šancí, které jsme však 

naprosto trestuhodně zahazovali. Bohužel tristní koncovka je naším 

největším jarním problémem, kluci se nedokážou prosadit z ani těch 

největších příležitostí a když si k tomu přidáme ještě gól víceméně vlastní, 

je z jednoznačného zápasu další zbytečná ztráta. Ale naštěstí hrajeme v 

klidném středu tabulky, takže nás výsledky příliš netíží a můžeme se plně 

věnovat pilování herního projevu a ten byl včera výtečný.  

 

Kluci hráli jako Barcelona v dobách své největší slávy a velice dobrého 

soupeře, který nás na podzim zcela přehrál a nepustil do jediné příležitosti, 

tentokrát odsoudili do role honičů míče, který téměř nikdy nedohoní . 

Výkon plný pohybu a v ďábelském tempu hosty velice zaskočil a vlastně 

za celý zápas na něj nedokázali reagovat. Klukům, kteří měli k dispozici 

pouze jediného střídajícího mladšího žáka Máru s horečkou, ve druhé půli 

zákonitě začala s blížícím se koncem zápasu docházet pára, občas se již 

zkazila i jednodušší přihrávka, ale přesto jsme dokázali alespoň zaslouženě 

vyrovnat. Na posledních 10 minut jsme ještě zoufale přeskupili řady a asi 3 

minuty před koncem jsme se konečně prosadili, když Bodlo vysunul Pápru 

do vápna a ten hostujícího brankáře konečně prostřelil a určil konečný stav 

zápasu na 1:1.  

 

Slova uznání k našemu výkonu měl po zápase jak rozhodčí, tak i hostující 

trenéři, kteří sportovně uznali, že dnes měli veliké štěstí a měli dle průběhu 

odject s debaklem. Fotbal se ale hraje na góly a ty jsme dneska nedávali. 

V zápase kluci podali kompletně všichni velice dobré až vynikající výkony, 

ale musím zejména vypíchnout a ocenit přístup kapitána Marouška a Máry 

Štracha. První jmenovaný obětavě nastoupil s pochroumaným kotníkem a 

statečně se postavil alespoň do brány a druhý jmenovaný i s horečkou, ač 

omluven přesto přišel a chtěl hrát. Navíc podal na hřišti velice dobrý výkon 

plný agresivity a chybělo jen malinko, aby v závěru dokonce rozhodl o 

našem vítězství. Klobouk dolů před přístupem a výkonem všech, doufám, 

že jsme již konečně našli optimální sestavu a příští týden skvělý výkon 

potvrdíme v Novém Strašecí a přivezeme domů tři body. 

 

 



18. kolo FC Jílové - MFK Dobříš 

 

1 : 13 (1:5) 
 

Proti lídrovi naší soutěže jsme bohužel nastoupili oslabeni o řadu hráčů. 

Dobříš nastoupila s komplet ročníkem 99 a prostě jsme na její kompaktní 

hru, bez slabých míst absolutně neměli. Proti takto vyspělým klukům, jak 

fotbalově, tak fyzicky, bez našich všech silných a rychlých 99 a zejména 

bez brankáře, hrát vyrovnanou hru prostě nemáme nárok. 

 

Hosté také od začátku nenechali nic náhodě a vyprášili nám kožich hned 13 

brankami, což se nám ještě nikdy nestalo a doufejme, že už jen tak nestane. 

Zápas měl, ale i z naší strany řadu pozitivních momentů a většina kluků 

dělala, co mohla. O naší jedinou branku se postaral Josef Antoš po 

nahrávce Filipa Muckse, který šel nebojácně do souboje s domácím 

brankářem a ač faulován, dokázal balon posunout na Josefa, který se do 

opuštěné branky nemýlil. 

V příštím zápase přivítáme třetího z tabulky, mužstvo Slaného, tak věříme, 

že konečně proti silnému soupeři dokážeme překvapit a bodovat. 

 

19. kolo FC Jílové x SK Slaný 

 

 1 : 1 (0:1) 
 

Na třetí zápas s absolutní špičkou naší skupiny jsme se tentokrát absolutně 

nesešli, neboť se nám křížil zápas jak s Kostelcem, tak i se Slavií, takže 

jsme byli bez 99 z Kostelce i bez brankáře. Navíc někteří byli pryč na 

prodloužený víkend, kapitán Maroušek stále nemohl s pohmožděným 

kotníkem běhat a Mára se ráno probudil s teplotou 38,2. Ze zápasu jsme 

tedy měli oprávněné obavy, ale kluci kteří přišli, se semkli a podali nejlepší 

výkon v sezoně.  

 

 

 

 

 

25. kolo SK Lhota – FC Jílové  

 

5:1 
 

Na podzim jsme soupeře doma rozstříleli 7:1, tentokrát nám to vrátil 

podobným výsledkem. Ale pojďme postupně.   

 

 

Nejprve sestava:  Vaniak,  Malknecht, Jaromír Štědronský, Hanuš, Ondra 

Vostárek, záloha Martin Vostárek, Řípa, Buchar, Novák a Haitl a ve předu 

Matěj Štědronský. Do hry se postupně zapojili ještě Šimon Pluhař, David 

Balouš a Honza Bernard, správce Jaromír Štědronský.  

 

Správce Jaromír Štědronský slavil 47 narozeniny, a protože fotbal pořád 

umí, požádali jsme ho o výpomoc. Přes obdržený počet pěti gólů se svého 

úkolu zhostil se ctí. To co jsem psal v úvodníku, se ve Lhotě jen potvrdilo. 

Celkem se do utkání zapojilo 6 hráčů dorosteneckého věku, tři loňští 

dorostenci a dva „veteráni“. Domácí mužstvo složené ze zkušených 

robustních hráčů pro nás bylo bohužel přílišným soustem.                              

I když jak by to bylo kdyby…. Matěj šel asi v desáté minutě sám na 

brankáře, ale nedal. Krásnou brankou vyrovnával na 1:1, když předtím naše 

obrana po odkopu domácího brankáře doslova „chrápala“ a soupeři jsme 

darovali vedení. Horší bylo, že podobný dárek jsme mu věnovali dvě 

minuty před poločasem a dostali ho tak vlastně opět do vedení. Pozitivem 

druhého poločasu byl první start za dospělé loňského žáka Šimona, ale 

jinak už to byl jen zmar a bída.  Aby si zahrál v mužstvu táta se synem, také 

není moc častý úkaz . Ale jinak radost mít nemůžeme . 

 

 

 

27. kolo 25.05.2014 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

 

A2A2707 Hradištko Jílové 24.05. 17:00 SO  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

19. kolo TJ Krňany - FC Jílové B    

 

 8 : 0 

 
Na tento zápas budeme chtít co nejrychleji zapomenout. Už od samého 

začátku se nic nevyvíjelo, jak mělo, kolize zápasů, omluvenky hráčů, 

špatný začátek, brzké zranění. Již v desáté minutě jsme prohrávali 3:0  

a bylo prakticky rozhodnuto. Do poločasu jsme inkasovali ještě jeden gól. 

Druhý poločas jsme chtěli dohrát se ctí, ale ani to se nám nepodařilo. 

Domácí přidali ještě tři branky a jako vrchol zmaru, jsme si jeden gól 

přidali sami. Musíme se připravit na další zápas, který se odehraje tuto 

neděli na domácím hřišti proti Psárům. 

     

Nečekaná zpráva přišla z FAČR. STK kontumovala zápas AFK 

Horoměřice -  FC Jílové B  0:3 v náš prospěch za neoprávněný start 

domácího hráče. 

 

20. kolo FC Jílové B -  Rapid Psáry     

 

2 : 2   (1 : 2) 
  
Na toto derby se sešla celkem slušná divácká návštěva a obě mužstva se 

odvděčila dobrým fotbalem. Začátek utkání byl vyrovnaný a odehrával se 

spíše mezi oběma vápny. Do první šance se dostali hosté, ale hlavičku z 

bezprostřední blízkosti Míla skvěle vyrazil. Ve dvacáté minutě jsme 

rozehráli krásnou akci, na jejímž konci byl Ivan a v koncovce se nemýlil. 

Bohužel za chvíli hosté rozehráli roh a po sérii odrazů se míč dostal ke 

zcela volnému hráči hostí a ten ho dorazil do odkryté branky.  

 

 

 

A po chvíli bylo ještě veseleji. Maroušek přesprintoval domácí stopery za 

dlouhým balonem, udělal kličku i vybíhajícímu domácímu brankáři, který 

ho těsně před vápnem stáhl a měl být jednoznačně vyloučen. Bohužel 

rozhodčí si výklad pravidel vyložil po svém a dal domácímu brankáři 

pouze žlutou kartu. Míč si postavil Lukáš Sadloň a nekompromisně zavěsil 

a vyrovnal na 2:2. 

V tuto chvíli jsme byli přesvědčeni, že zápas otočíme, avšak po jednom z 

brejků naše obrana opět zaváhala a domácí útočník nepříliš prudkou střelou 

prostřelil Světla potřetí 3:2. Bohužel na tento gól jsme již odpovědět 

nedokázali a opět jsme vyšli bodově naprázdno. V závěru se naplno 

projevil fakt, že 5 kluků muselo dopoledne hrát za dorost, z toho 3 celých 

90 minut a další 3 odehráli dopoledne 70 minut za starší žáky PFA.  

Klukům prostě došly síly. 

Přesto za výkon ve druhé půli se rozhodně kluci nemusí stydět a pokud na 

tuto bojovnost naváží, budeme schopni porážet i mnohem silnější soupeře. 

Dnes tomu chybělo strašně málo a jeli jsme domů zvesela. Takže příští 

týden se již velmi těšíme na první Dobříš, kterou budeme chtít porazit a 

připravit jí druhou porážku v sezoně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17. kolo Sparta Řevničov - FC Jílové 

 

3 : 2 (1 : 0) 
 

V Řevničově jsme odehráli nešťastný zápas. Domácí, kteří se pohybují v 

tabulce pod námi, nás víceméně ničím nepřekvapili, spoléhali na rychlé 

brejky po křídlech, vše hráli vzduchem a kouskovali hru neustálými fauly, 

čímž úspěšně narušovali naší kombinaci. Navíc kluci do zápasu vstoupili 

vlažně, a i když jsme byli lepší a tvořili hru, domácí se ujali vedení po 

nádherné bombě z voleje, která přesně trefila šibenici za Světlovými zády 

1:0. 

 

Inkasovaná branka kluky přeci jen probrala z letargie a do poločasu jsme si 

vypracovali dvě obrovské šance, které však ani Josef, ani Kryštof 

neproměnili. Díky přístupu většiny kluků o poločase v kabině proběhla 

menší bouře, zcela jsme přeházeli sestavu, začali hrát více na riziko, do 

útoku vysunuli stopera Marouška, který velice zkvalitnil ofenzivu a od 

začátku 2 půle jsme začali šlapat o 100% více. Domácí jsme zmáčkli, vlna 

za vlnou se valila na domácí obranu a začali jsme si vytvářet šance. Tu 

největší spálil Kuba Maroušek, když mu před zcela prázdnou bránu poslal 

míč jako na zlatém podnose Dominik Švihel, ale Kuba prázdnou branku 

přestřelil. A trest na sebe nenechal dlouho čekat, domácí odkopli balon, ten 

bez problémů zpracovali naši stopeři, nahráli si zpět se Světlem, který však 

jednoduchou rozehrávku nezvládl, nahrál přímo na kopačky domácího 

útočníka a pro toho nebyl problém zvýšit na 2:0. Byla to rána do vazu, ale 

kluci se z ní obdivuhodně oklepali a sevřeli domácí do kleští. Po chvíli 

vykouzlil Kryštof jednu ze svých typických průnikových přihrávek na 

nabíhajícího útočníka, tentokrát agilního kapitána Marouška a ten 

chladnokrevně zavěsil a snížil na 2:1. 

 

 

O chvíli později se hosté po nenápadné akci, ujali vedení. Do poločasu se 

nám podařilo vstřelit branku, ale rozhodčí ji pro ofsajd neuznal. 

Ve druhém poločase měli lepší začátek hosté, ale při jejich tutovce se opět 

vyznamenal Míla. Poté jsme převzali otěže zápasu do svých rukou my. 

Nejdříve pravděpodobně penaltový zákrok, rozhodčí vytáhl za vápno a z 

následného trestného kopu Jarda těsně minul branku. Vše si ale vynahradil 

o chvilku později, to už se z dalšího přímého kopu nemýlil. Až do konce 

zápasu jsme byli lepším týmem, ale vstřelit branku už se nám nepodařilo. 

 

 

 

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

 

1. Zbuzany 21 19 1 1 80: 14 58  ( 28) 
 

2. Holubice 21 11 3 7 66: 49 36  ( 3) 
 

3. Psáry 21 10 3 8 58: 44 33  ( 0) 
 

4. Hostivice 21 10 3 8 32: 35 33  ( 0) 
 

5. Měchenice 21 10 2 9 52: 45 32  ( 2) 
 

6. Štěchovice B 21 9 4 8 60: 29 31  ( 1) 
 

7. Choteč 21 9 4 8 40: 44 31  ( 1) 
 

8. Libčice 21 9 3 9 56: 62 30  ( 0) 
 

9. Čisovice 21 9 2 10 45: 38 29  ( -1) 
 

10. Dobrovíz 21 7 7 7 39: 53 28  ( -5) 
 

11. Úhonice 21 8 3 10 34: 48 27  ( -3) 
 

12. Jílové B 21 8 2 11 46: 61 26  ( -7) 
 

13. Horoměřice 21 6 1 14 31: 60 19  (-14) 
 

14. Krňany 21 2 2 17 34: 91 8  (-25) 
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A1A2207 Čisovice Jílové B 17.05. 17:00 SO  
 

 



 

 

19. kolo FC Jílové – SK Litavan Bohutín 2:5  

 

 

20. kolo TJ Roztoky – FC Jílové 3:0  

 

 

21. kolo TJ Sokol Sedlec Prčice – FC Jílové  

 

1:3  

 

Z posledních tří utkání jsme bohužel získali jen tři body a zachránit se v 

soutěži bude ještě velmi těžké, zvláště když hrajeme se soupeři z vyšších 

pater tabulky. Na druhou stranu, když jsme alespoň částečně kompletní, tak 

jsme schopni porazit každého. To dokumentoval třeba zápas v Prčicích a 

tam ještě nebyli nejlepší střelci Matěj Štědronský a Martin Machýček.  

Starší žáci, kteří tým doplňují se přes své nesporné fotbalové dovednosti 

mohou jen těžko vyrovnat fyzicky vyspělejším klukům dorosteneckého 

věku. Přesto jsou to pro ně zase zkušenosti, které snad využijí v příští sezó-

ně ve stejné soutěži.  

Přijďte nás tedy proto zítra povzbudit proti třetímu týmu tabulky z Petro-

vic, protože body nutně potřebujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Drozdov 21 18 1 2 85: 32 55  ( 22) 
 

2. Podlesí 21 15 1 5 91: 28 46  ( 16) 
 

3. Petrovice 21 14 0 7 99: 44 42  ( 9) 
 

4. Milín 21 12 3 6 55: 33 39  ( 6) 
 

5. Dobříš 21 9 6 6 61: 45 33  ( 0) 
 

6. Bohutín 21 10 2 9 42: 42 32  ( 2) 
 

7. Lety 21 9 4 8 57: 47 31  ( 1) 
 

8. Votice 21 10 1 10 46: 63 31  ( -2) 
 

9. Hudlice 21 9 3 9 34: 58 30  ( -3) 
 

10. Sedlec-Prčice 21 8 2 11 39: 60 26  ( -7) 
 

11. K.Dvůr 21 8 1 12 45: 61 25  ( -5) 
 

12. Jílové 21 5 2 14 61: 75 17  (-13) 
 

13. Loděnice 21 3 2 16 23:102 11  (-19) 
 

14. Roztoky 21 2 2 17 33: 81 8  (-22) 
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Dorost 
 


