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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. SK Rakovník 27 20 3 4 66: 27 63  ( 21) 
 

2. Hostouň 26 17 4 5 71: 38 55  ( 19) 
 

3. Hvozdnice 27 15 4 8 44: 35 49  ( 7) 
 

4. Hradištko 27 15 3 9 74: 57 48  ( 6) 
 

5. Černolice 27 15 3 9 57: 46 48  ( 9) 
 

6. Poříčí 27 13 3 11 63: 48 42  ( 3) 
 

7. Votice 27 13 3 11 51: 39 42  ( 0) 
 

8. Velvary 27 13 3 11 67: 62 42  ( 0) 
 

9. Tuchlovice 26 12 4 10 37: 31 40  ( -2) 
 

10. Lhota 27 12 2 13 54: 54 38  ( -1) 
 

11. Všenorský SK 27 11 4 12 43: 51 37  ( -2) 
 

12. Jílové 27 10 6 11 65: 54 36  ( -3) 
 

13. Cerhovice 27 8 0 19 34: 68 24  (-18) 
 

14. Slaný 27 6 4 17 38: 71 22  (-17) 
 

15. Loděnice 27 6 2 19 36: 76 20  (-19) 
 

16. Týnec 27 4 2 21 37: 80 14  (-28) 
 

 

 

 
 

26. kolo FC Jílové - SK Hvozdnice  

 

2:2 (1:1)  

 

Kdo neviděl toto utkání, mohl litovat, protože za stálého silného deště se na 

velmi těžkém terénu hrál dobrý fotbal. Hosté přijeli se třemi bývalými li-

govými borci, a to Tomášem Řepkou, Daliborem Slezákem a Robertem 

Neumanem, a celkově velmi zkušeným mužstvem.  

My jsme nastoupili v následující sestavě: Vaniak, Malknecht , Samko,  

Hanuš, Maršík, Ondra Vostárek, Haitl, Novák, Buchar, Řípa a Martin  

Machýček.  

Je třeba říci, že soupeř svoje zkušenosti v první půli potvrzoval a vyústěním 

jeho dobré hry byla první branka v naší síti po rohovém kopu. Hráči nebyli 

dostatečně aktivní v obranné činnosti a Vaňous neměl bohužel šanci. Ještě 

do přestávky jsme však i my zahrávali standartku a Novas ji kopnul tak 

dobře, že si ji hostující exsparťan Řepka prodloužil do vlastní šibenice a 

stav byl vyrovnaný. O přestávce střídal Matěj zraněného Maršála a hned za 

pět minut potvrdil, že věk nelze zastavit (Řepkovi ukázal bleskově v úniku 

záda) a křižnou střelou krásně získal vedení pro nás. Po hříchu jsme něko-

lik dalších šancí (Řípa, Machýček) neproměnili, ale naše hra ve druhém 

poločase byla opravdu velmi dobrá. Soupeř však kvalitu v závěrečných 

minutách prokázal a z tlaku, opět z rohu šťastně srovnal. Na hřiště se dostal 

ještě i David Balouš, ale celkově se asi spravedlivý výsledek již neměnil.  

 

 

 

 

 



 

27. kolo TJ Slovan Hradiško – FC Jílové  
 

4:2 (1:2)  

 

Kdo v době hokejového semifinále s Finy navštívil naše derby utkání s 

Hradiškem, mohl si položit otázku, co je všechno ve fotbale vlastně možné.  

 

V minulém utkání se zranil i Martin Vaniak a do branky šel tedy Milda 

Vavřina, který rozhodně přes celkový výsledek nezklamal. Jinak však 

zklamání bylo velké, ale pojďme postupně.  

 

V obraně Balouš, Samko, Hanuš, Müller, záloha Haitl, Novák, Řípa, Bu-

char a Ondra Vostárek a v útoku Machy. Na lavici pak Matěj a Jarda, tedy 

táta a syn Štědronští. Víc nás nebylo.  

 

Začali jsme slušně v útočné fázi a špatně v obranné, ale přesto jsme po 

dvaceti minutách vedli díky brankám Machyho a Dominika Buchara 2:0. 

Asi ve 30 minutě Machy opět utekl, brankář ho v pokutovém území faulo-

val a rozhodčí správně nařídil pokutový kop a domácího „čapáka“ vyloučil. 

Do branky musel střídající hráč a na pokutový kop se „nachystal“ Pavel 

Hanuš. Bylo velkou trenérskou chybou, že nebyly dodrženy pokyny z ka-

biny. Pavel penaltu kopl do břevna a v té chvíli se zápas zlomil.  

Pokud mužstvo dostalo od soupeře hrajícího v deseti lidech za 60 minut 4 

góly, je to určitě na zápis do Guinessovy knihy rekordů. Doufejme, že to 

pro fotbalovou budoucnost všech zúčastněných bude velké ponaučení, ale 

tuhle ostudu už nám nikdo neodpáře.  

 

 

 

 

29. kolo 08.06.2014 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

 

A2A2906 Velvary Jílové 07.06. 17:00 SO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

21. kolo FC Jílové B  -  Sokol Měchenice      

 

2 : 1 (0 : 0) 
   

 

V dalším důležitém zápase jsme podali bojovný a zodpovědný výkon. 

Hned od začátku se hrál pohledný fotbal a obě mužstva se snažily dostat  

do vedení. Hra se přelévala ze strany na stranu, ale ani jedno mužstvo si 

nedokázalo vytvořit brankovou příležitost. Hosté hrozili především ze 

standartních situací a my jsme se snažili soupeře přehrát trpělivou 

kombinační hrou. Když už jsme si vytvořili stoprocentní gólovou 

příležitost, tak ji svým nepřesným rozhodnutím zmařila asistentka 

rozhodčího. 

 

Ve druhém poločase se toho před oběma brankami začalo odehrávat daleko 

více. Nejprve hosté, po puštěném ofsajdu, nastřelili tyčku. Po naší 

povedené akci se dostal před brankáře Kuba, rozhodl se pro kličku  

a gólman ho zastavil pouze za cenu faulu. Nařízený pokutový kop  

s přehledem proměnil Franta. Bohužel po našem zbytečném faulu, hosté 

zahrávali trestný kop, na který nejvýše naskočil záložník hostí  

a hlavou skóroval. Dvacet minut před koncem se po krásné přihrávce, 

přesnou střelou prosadil Vošty. Hosté pak zahrávali ještě několik 

nebezpečných rohů, ale těsný náskok se nám podařilo udržet. 

 
 
 

 

 



22. kolo Sokol Čísovice - FC Jílové B  

5:2 (2:0)  

Tento venkovní zápas nám herně příliš nevyšel. Vinou několika zranění  

a další absencí jsme do Čísovic přijeli pouze v 11 lidech. Prvních 20 minut 

jsme měli více ze hry, ale ani jedna naše střela neohrozila domácího bran-

káře. Ve 22 minutě se do míče z 25 metrů opřel domácí hráč a nechytatel-

nou střelou otevřel skóre. Poté jsme se do žádné vážnější šance nedostali, 

pouze Jardův centr se otřel o břevno domácí branky. Těsně před poločasem 

domácí po naší chybě udeřili podruhé.  

 

Ani ve druhém poločase se obraz hry nezměnil. Po několika nevyužitých 

šancí se domácí po třetí prosadili v 58 minutě. O 5 minut později jsme po 

faulu na Voštyho kopali penaltu, kterou sám faulovaný proměnil. Bohužel 

domácí se ještě dvakrát prosadili a k závěru zápasu korigoval výsledek 

svým druhým gólem opět Vošty.  

 

23. kolo FC Jílové B - TJ Štěchovice B  

3:1 (1:0)  

Tento domácí zápas byl pro nás z hlediska bojů o záchranu velice důležitý. 

Do zápasu jsme vstoupili aktivně a hned v 5minutě se v obrovské šanci, po 

zaváhání hostujícího gólmana ocitl Vašek Řípa, ale nedokázal z malého 

vápna dopravit míč do brány. I nadále jsme pokračovali v aktivní hře, ale 

do žádné vyložené šance jsme se nedostali. Naopak hosté dvakrát nebez-

pečně vystřelili. V 19 minutě si na Jardův rozehraný trestní kop počkal na 

zadní tyči Franta a z bezprostřední blízkosti otevřel skóre. Po zbytek polo-

času se hrálo spíše uprostřed hřiště a ani jedno mužstvo si nevytvořilo žád-

nou výraznější šanci.  

Do druhého poločasu jsme vstoupili s odhodláním co nejrychleji zápas roz-

hodnout. V prvních 5 minutých jsme měli dvě obrovské šance, ale ani jed-

nu jsme nevyužily. I nadále jsme měli více ze hry, ale nedokázali jsme po-

řádně ohrozit branku hostujícího teamu. Naopak v 70 minutě se hosté do-

stali do ojedinělé šance, která skončila faulem ve vápně, a tudíž následova-

la penalta, kterou hostující hráč přehledem proměnil. Poté jsme vrhli 

všechny síly do útoku a přitlačili Štěchovice k jejich bráně.  

 

Výsledkem byl trestný kop, který zahrával Franta a krásnou střelou poslal 

naše mužstvo dovedení. O 5 minut později si Ivanův prudký centr naběhl 

Kuba a jeho hlavičku si hostující obránce srazil do vlastní brány. Hosté 

ještě jednou zahrozili, kdy po pěkné kombinaci běželi sami na naší bránu, 

ale Míla výtečným zákrokem tuto gólovku zmařil. Zbytek zápasu jsme již 

odehráli většinou před hostující brankou a připsali si důležité tři body.  

 

Příští kolo zajíždíme k dalšímu důležitému zápasu na hřiště AFK Libčice.  

 

 

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

 

1. Zbuzany 22 20 1 1 82: 15 61  ( 31) 
 

2. Holubice 23 12 3 8 74: 59 39  ( 3) 
 

3. Čisovice 23 11 2 10 54: 41 35  ( -1) 
 

4. Měchenice 23 11 2 10 57: 50 35  ( 2) 
 

5. Psáry 23 10 4 9 63: 51 34  ( -2) 
 

6. Choteč 23 10 4 9 46: 48 34  ( 1) 
 

7. Hostivice 22 10 3 9 33: 37 33  ( -3) 
 

8. Libčice 23 10 3 10 61: 68 33  ( 0) 
 

9. Štěchovice B 23 9 5 9 64: 35 32  ( -1) 
 

10. Úhonice 22 9 3 10 38: 49 30  ( 0) 
 

11. Jílové B 23 9 2 12 51: 67 29  ( -7) 
 

12. Dobrovíz 23 7 7 9 45: 64 28  ( -5) 
 

13. Horoměřice 22 7 1 14 34: 61 22  (-14) 
 

14. Krňany 23 3 2 18 39: 96 11  (-25) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22. kolo FC Jílové – SK Petrovice u Sedlčan 8:5  

23. kolo SK Hudlice – FC Jílové 4:3  

Ve dvou zápasech jsme získali tři body a uvidíme, jestli to na záchranu 

bude stačit, když nás zítra čeká první mužstvo tabulky z Drozdova. Ve hře 

je ještě devět bodů a myslím, že dva poslední zápasy, kdy jsme vstřelili 

dohromady 11 branek, byli z naší strany velmi slušné. V Hudlicích bohužel 

muselo nastoupit 6 hráčů, kteří odehráli den předtím celý zápas za áčko  

a únava se na nich v horkém počasí logicky projevila. Kdyby měl Martin 

Machy svůj den, určitě jsme tam vyhráli, ale i on se stejně jako ostatní ma-

ximálně vydal a nelze nikomu nic vyčítat. Tak přijďte zítra porovnat vý-

konnost prvního a dvanáctého mužstva soutěže 

 

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

 

1. Drozdov 23 18 1 4 88: 41 55  ( 19) 
 

2. Podlesí 23 17 1 5 100: 31 52  ( 19) 
 

3. Milín 23 14 3 6 59: 35 45  ( 9) 
 

4. Petrovice 23 14 0 9 104: 54 42  ( 6) 
 

5. Votice 23 12 1 10 53: 64 37  ( 1) 
 

6. Hudlice 23 11 3 9 41: 63 36  ( 0) 
 

7. Bohutín 23 11 2 10 47: 46 35  ( 2) 
 

8. Dobříš 23 9 7 7 62: 48 34  ( -2) 
 

9. Lety 23 10 4 9 63: 51 34  ( -2) 
 

10. Sedlec-Prčice 23 10 2 11 48: 61 32  ( -1) 
 

11. K.Dvůr 23 8 1 14 47: 69 25  ( -8) 
 

12. Jílové 23 6 2 15 72: 84 20  (-13) 
 

13. Loděnice 23 3 3 17 23:103 12  (-21) 
 

14. Roztoky 23 2 2 19 36: 93 8  (-25) 

 

 

 

20. kolo Sokol Nové Strašecí - FC Jílové 

3 : 4 (1:3) 
 
Týden poté co kluci předvedli fotbalové galapředstavení proti SK Slaný, 

jsme jeli na hřiště souseda v tabulce, do Nového Strašecí. Bohužel jsme 

měli opět poslepovanou sestavu, nastoupili pouze s jedním hráčem na stří-

dání a i vzhledem k tomu, že nás soupeř na podzim u nás doma přežehlil a 

porazil 0:3 a to jsme hráli v papírově mnohem lepší sestavě i proto jsme jeli 

na utkání s velkou pokorou. 

 

Výkon v minulém týdnu, ale klukům dodal obrovskou sebedůvěru a na 

hřiště vlétli jako roj rozzuřených sršňů a během 20 minut domácí doslova 

rozebrali na součástky. Hra plná pohybu, narážeček a zakončení lahodila 

oku i náročného diváka. Ti méně nároční dorazili na zápas až při třetí bran-

ce ... 

 

První gól vsítil Kryštof, který si narazil kousek za půlkou míč se Sajtnou  

a poté si udělal z domácích hráčů tréninkové kužely, prolétl přes čtyři  

a podél vybíhajícího brankáře suverénně otevřel příběh dnešního utkání 

0:1. A za chvilku bylo ještě veseleji, protože Kryštof ve středu pole opět 

vymotal soupeře, nahrál do vápna mezi beky na skvěle nabíhajícího Filipa, 

který si míč posunul, vypálil, brankář míč jen vyrazil před sebe, kde se zje-

vil dnes velice agilní Emil a už pro něj nebyl problém míč dorazit do 

prázdné brány 0:2. 

 

Po dalších několika minutách Emil sklepl míč Sajtnovi na jeho silnou le-

vačku a ten krásnou bombou o tyč rozezvučil zvony vítězství potřetí 0:3! 

Zběsilé tempo však hoši nemohli vydržet celou dobu a i vývoj skóre zapří-

činil, že kluci polevili, pressink již nebyl tolik důrazný a pečlivý  

a i v naší obraně se začala objevovat okénka. Domácí nejsou žádní  

 

Dorost 
 



nazdárkové a tak jich začali zejména pravou stranou využívat a asi 10 mi-

nut před koncem půle snížili na 1:3 po pěkné akci z pravé strany. 

Do půle se již nic podstatného nestalo i když několik náznaků tam domácí 

měli, neboť vycítili šanci.  

 

O poločase jsme chlapce důrazně nabádali k mnohem zodpovědnější de-

fenzivě a věděli jsme rozhodně proč.  

 

Druhá půle začala a proběhla vlastně až do konce zápasu dle scénáře, který 

napsal první poločas. My zodpovědně bránili, domácí se tlačili do útoku 

a tím se mu otevírala okénka v obraně, do které jsme my podnikali rychlé 

brejky. Bohužel jsme se z našich příležitostí prosadit nedokázali a tak se 

trefili domácí a ze zápasu bylo drama 2:3. Domácí začali hrát ještě víc na 

riziko, a to se jim vymstilo, neboť po jednom z brejků vysunul Filip Petra  

a ten se nevídanou ranou z téměř nulového úhlu tentokrát trefil přesně 2:4. 

Ještě, že má tak vytříbenou techniku . 

Pokud jsme si mysleli, že to domácí definitivně zlomí, tak jsme se ale mýli-

li. Domácí ještě zabrali, hráli už jen dlouhé nákopy na své rychlé, vysunuté 

hráče a po jednou povedeném překopu naší obrany se domácí útočník k 

míči dostal dřív než trošku váhající Bodlo a znovu snížil na rozdíl jediné 

branky. Definitivně mohl rozhodnout Kryštof a poté Mára, ale jejich pa-

rádní střely skončily těsně nad domácí brankou. Nám však ještě zatrnulo 

při střele domácího záložníka, kterou Bodlo fantasticky očima vytlačil na 

roh, který jsme naštěstí bez problémů odvrátili, a za chvilku již rozhodčí 

utkání ukončil. 

 

Myslím, že jsme v napínavém utkání vyhráli zaslouženě, neboť jsme byli 

fotbalovějším mužstvem a měli určitě i víc šancí a koneckonců vsítili i o 

jeden gól více . Domácí si však zaslouží velikou pochvalu za velké srd-

ce, díky němuž se dokázali zvednout po drtivém nástupu a třech direktech  

v rychlém sledu po kterých by se zvedl již jen pouze Rocky Balboa a Ale-

xej Petrovič Meresjev .. 

 

 

 

 

 

21. kolo FC Jílové - Slovan Velvary 

0 : 0 

V předposledním kole jsme doma přivítali mužstvo Slovanu Velvary, které 

je v tabulce před námi a chtěli navázat na naše poslední zlepšené výkony  

a opět bodovat. Soupeř byl velice vyspělý, s 10 kluky ročníku 99. V živé 

paměti jsme stále měli podzimní zápas na půdě soupeře, ve kterém jsme 

sice 2:1 zvítězili, ale zejména v obranné fázi to hodně hořelo a my museli, 

velmi děkovat skvělému výkonu Matěje v bráně. 

Tentokrát jsme do utkání nevstoupili tak, jak jsme si představovali, hosté 

včas přistupovali k našim klukům již při rozehrávce, naše hra postrádala 

přesnost a zejména dobrý pohyb bez balonu a vzhledem k tomu, že se totéž 

dá říct i obráceně, hrál se prvních cca 20 minut úporný a nehezký fotbal bez 

větších šancí. Oba soupeři pouze několikrát vystřelili z velké dálky propa-

gační střely, se kterými si však oba gólmani bez problémů poradili. 

Z důvodu laxnosti a nepříliš velkého nasazení některých hráčů jsme pro-

střídali a střídající kluci do hry přinesli velké oživení a konečně jsme začali 

být nebezpeční a zápas začal mít grády. Naši převahu, zejména v útočné 

fázi odstartoval paradoxně gól, který po Kryštofově přímém kopu z pravé 

strany vstřelil dnes velice agilní Mařena, ale hostující pomezní zabránil 

uznání branky odmáváním velice sporného ofsajdu. 

Od té doby jsme byli až do konce zápasu mnohem nebezpečnější, ale bohu-

žel nám tentokrát nebylo přáno. Velvarskou obranu zaměstnával zejména 

Pítr, který se rval jako lev a obrana hostů s ním měla obrovské problémy.  

V největší šanci první půle se tedy ocitl Pítr, kterého pěknou průnikovou 

přihrávkou vyzval Kryštof. Pítr běžel sám na gólmana, ten jeho střelu vyra-

zil do strany, kam dobíhal Pája, na kterého zívala jen zcela prázdná brána, 

ale bohužel v největší šanci v historii fotbalu selhal a přestřelil . 

O poločase byla v kabině bouřka zejména na výkon některých mladších 

hráčů, u kterých to vypadalo, že se přišli na hřiště jen lehce vyklusat. Bez 

maximálního nasazení, zodpovědnosti a bojového srdce nejde hrát fotbal na 

žádné úrovni.  

 

Kluci si poločasové "nabádání" trenéra vzali k srdci a druhou půli odjezdili 

na 100%. Takhle by to mělo vypadat ale celý zápas a bez "nabádání"!  

Nejde odehrát dobrý zápas jen s tím, že makat budou jen někteří a ostatní 

se povezou, krajský přebor je kvalitní a těžká soutěž, ve které je většina 

soupeřů na dobré úrovni a pokud v ní chceme uspět, tak dřít musí úplně  



 

všichni na 100%. 

Druhá půle již byla fotbalově výrazně kvalitnější z obou stran i trenér sou-

peře své ovečky o poločase důrazně "nabádal"  a bylo to jen ku prospě-

chu fotbalu. Hra se většinou odehrávala v soubojích uprostřed pole, ze kte-

rých vycházeli zálohy s úspěchem střídavě, nicméně v útočné fázi jsme byli 

mnohem nebezpečnější my, zejména díky spolupráci Kryštofa s Pítrem, ze 

které se rodili naše veliké příležitosti, ve kterých však vynikal zajména 

hostující gólman a Pítr pálil jednu příležitost za druhou. A když mu v této 

činnosti zdatně sekundoval i dnes jinak velice agilní Pája, který ani podru-

hé v naprosto shodné situaci, jako v první půli, netrefil prázdnou bránu, 

nelze se divit, že na světelné tabuli svítili stále jen dvě velké, červené nuly. 

Hosté se také snažili zápas rozhodnout, ale naše, dnes skvěle pracující ob-

rana je do žádné vyložené šance nepustila. A když už míč prošel, tak si  

s ním bez problémů poradil suverénní Matěj v brance. 

V závěru zápasu jsme ještě, mohli vydolovat tři body, když nejprve nád-

hernou bombou z dálky ohrozil hostující bránu dnes skvělý Milan. Jeho 

bomba, která jen o centimetry minula levou tyč brány musí hučet v uších 

hostujícího brankáře ještě teď a názorně mu předvedla jak se museli cítit 

obránci Sevastopolu za druhé světové války když jejich město ostřelovalo 

železniční dělo Dora . 

A v poslední minutě ještě málem přivodil zástavu srdce hostujícímu trené-

rovi Pítr, kterého vyzval k samostatnému náběhu opět Kryštof, ale jeho lob 

přes brankáře z prázdné brány stačil vykopnout jeden z obránců a zástavu 

srdce tím pádem měl pro změnu trenér domácích . 

Zápas tedy skončil 0:0, ale nutno říct, že se rozhodně bylo na co dívat. Klu-

ci se proti velice dobrému soupeři opět ujistili v tom, že jsou na dobré cestě 

a jsme velice rádi, že se mužstvo snad již definitivně dostalo do herní po-

hody a kluci vědí, že jsou schopni fotbalem bavit sebe i přítomné diváky. V 

posledním kole jedeme do Kladna a věříme, že sezonu zakončíme dobrým 

výkonem a třemi body. 

 

22. kolo 31.05.2014 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
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U starších žáků probíhá na webových stránkách okénko 

“ Rozhovor s Dianou“ a takto odpovídali dva naši borci na stejné otázky: 

Bodlák Jan "Bodlo" 

1) Jaký je tvůj fotbalový vzor? Cristiano Ronaldo 

2) Jaký je tvůj oblíbený tým? FC Bayern Mnichov 

3) Proti komu by sis chtěl zahrát? A Jílového 

4) Čeho by si chtěl ve fotbale dosáhnout? Hrát za A Jílového 

5) Na jakém postu nejraději hraješ? Záloha, brankář 

6) Oblíbené sporty? Fotbal, hokej 

7) Oblíbené jídlo? Špagety 

8) Co tě nejvíc baví? Fotbal a spaní 

Bodlovi děkuji za jeho rozhovor a co dodat, tak jen snad "hodně štěstí 

Bodlo" a ať se ti Tvé přání hrát za A Jílového splní ostatně jsou tam 

velice dobří fotbalisté :-), myslím že předseda Petr Doležal může být 

spokojený... 

Kryštof Kratochvíl 

1) Jaký je tvůj fotbalový vzor? Vláďa Šmicer, Diego Forlán, Zlatan 

Ibrahimovič, Gareth Bale 

2) Jaký je tvůj oblíbený tým? SK Slavia Praha 

3) Proti komu by sis chtěl zahrát? PSG (Paris saint Germain) 

4) Čeho by si chtěl ve fotbale dosáhnout? Hrát ligu za SK Slavia Praha 

5) Na jakém postu nejraději hraješ? Střed zálohy, baví mě i kraj zálohy 

6) Oblíbené sporty? Fotbal, hokej, minigolf, box, atletika 

7) Oblíbené jídlo? Guláš, řízek (vepřový), svíčková, pizza, těstoviny, 

koblihy od Ládi Hrušky 

8) Co tě nejvíc baví? Fotbal v zimě hokej, airsoft, tanec 

Kryštofovi přeji, ať se mu splní co si přeje a myslím, že i jeho otec a 

trenér v jedné osobě může být spokojený a pyšný... 



 

 
 

13. kolo FC Jílové – Vestec 1 : 3 (1:1)  

Opět zápas rozdílných poločasů. S kvalitními soupeři začínáme první polo-

čas skvěle, a kdybychom o půli vedli, nikdo by se tomu nemohl divit. V 

druhé půli se projevil náš problém umět udržet tempo a hlavně opětovně 

někteří hráči si měnili své pozice. A tak v tom chaosu, který vytvořili, při-

šel trest. Nicméně každý náš hráč bojoval až do konce a za tento přístup si 

zaslouží uznání.  

14. kolo Hradiško/Štěchovice – FC Jílové 5 : 3 (3:1)  

Poslední zápas sezóny byl se soupeřem, s kterým jsme odehráli pár vítěz-

ných přáteláčků. Nějak nikdo nedoufal v prohru, přesto po třech chybách 

„Živé díry“ (brankař) šel soupeř do rychlého tříbrankového vedení. Hráli 

jsme o páté místo v tabulce a kluci to nevzdali ani za tohoto stavu. Stříleli 

jsme na bránu soupeře z každé možné pozice, ale né a né to tam vícekrát 

spadnou. V druhém poločase ukázal „Živá díra“ brankař, že chytat umí, ale 

soupeř využil náskoku a výsledek si do konce pohlídal 

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

 

1. Jesenice 14 13 0 1 121: 18 39  ( 18) 
 

2. Mníšek 14 11 0 3 88: 27 33  ( 12) 
 

3. Vrané/Zvole 14 8 1 5 61: 42 26 1 ( 4) 
 

4. D. Břežany 14 7 0 7 62: 48 21  ( 0) 
 

5. Hradištko/Štěchovice 14 6 1 7 65: 49 19  ( -2) 
 

6. Průhonice/Vestec 14 5 0 9 49: 95 15  ( -6) 
 

7. Jílové 14 5 0 9 52: 62 15  ( -6) 
 

8. Čisovice 14 0 0 14 10:167 0  (-21) 
 

 
 

 

 

 

 
 

Naši nejmenší Vás srdečně zvou v neděli 1.6.2014 od 13:30 hod na domácí 

přátelské fotbalové utkání proti PFA. 

 

V posledním přátelském utkání našich nejmenších borečků a borkyň jsme 

zajeli na horkou půdu do Hvozdnice, kde jsme se utkali s elitním výběrem 

PFA. Na zápas jsme přijeli pouze ve třech, jednoho chlapce jsme přemluvi-

li, aby hrál za nás a jednoho nám půjčil soupeř. I v takto zdecimované se-

stavě, jsme odehráli vyrovnaný a dramatický zápas, který jsme však nako-

nec prohráli po velkém a urputném boji 9:7. 

 

 

 
 

Po zápase našich mini žáků se můžete těšit od 15.00 hod na přátelské 

utkání s ženským fotbalovým klubem Zlíchov. 

 

Přijďte si užít atmosféru a podpořit nás! 

Vaši Andílci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mini žáci  

 

 

 

  FC Andílci  

 

Mladší žáci  

 


