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Děkujeme všem sponzorům!!

Jílovský fotbalový zpravodaj
Podzimní sezóna

4/2013

Soupeř A týmu TJ Sokol Hostouň.

Sponzor dnešního utkání je FAHO.



TJ Sokol Hostouň
V roce 1922 byl založen sportovní

klub SK Hostouň, který po dvou letech své
činnosti zanikl. Až v červenci 1927 byl
založen nový klub s názvem Čechie
Hostouň. 

Aktuálně je v tabulce na druhém
místě s pěti výhrami a jednou remízou. S 16ti body je na tom 
stejně jako Jílové. 

FC Jílové- FK Králův Dvůr
3 : 6 (2:1)

První zápas po letech před vlastními fanoušky, na vlastním stadionu 
jsme si rozhodně představovali jinak. Bohužel s tímto výkonem nemůžeme 
být konkurenceschopní ani takovýmto, lehce nadprůměrným soupeřům. 
Do zápasu jsme vstoupili sebevědomě, určovali jsme tempo hry, míč drželi 
na svých kopačkách a snažili jsme se o naši zažitou kombinaci, ale od 
začátku bylo vidět, že dnes kluci vůbec nejsou ve své kůži. Takové 
množství nepřesností jsme nedělali snad ani v přípravce. 

Záhy jsme se ujali vedení, když Bodlo napálil za šestnáctkou 
odražený balon a trefil pod břevno 1:0. Dál jsme ovládali hru a hosté se jen 
velmi sporadicky dostávali k naší šestnáctce. Když jsme ve 22 minutě 

Tabulka A týmu
Rk. Tým Zápas + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Jílové 6 5 1 0 27:9 16 (7)
2. Hostouň 6 5 1 0 19:4 16 (4)
3. Hradištko 6 4 1 1 15:11 13 (4)
4. Černolice 6 4 0 2 19:13 12 (0)
5. Velvary 6 4 0 2 19:14 12 (6)
6. SK Rakovník 6 4 0 2 12:9 12 (6)
7. Votice 6 3 1 2 9:9 10 (1)
8. Lhota 6 3 0 3 10:10 9 (0)
9. Poříčí 6 2 1 3 14:15 7 (-2)
10. Cerhovice 6 2 0 4 11:13 6 (-3)
11. Všenorský SK 6 2 0 4 12:15 6 (-3)
12. Hvozdnice 6 2 0 4 10:13 6 (-3)
13. Týnec 6 2 0 4 11:21 6 (-3)
14. Tuchlovice 6 1 1 4 5:9 4 (-2)
15. Slaný 6 1 1 4 9:17 4 (-5)
16. Loděnice 6 0 1 5 6:26 1 (-11)



zvýšili na 2:0, když Petr sklepl míč Kryštofovi a ten bombou po zemi s 
pomocí tyče rozvlnil síť za zády hostujícího brankáře, zdálo se, že otěže 
zápasu máme pevně ve svých rukou. Bohužel ve 26.minutě hosté potrestali 
chybu Josefa s Emilem ve středu pole a snížili na 2:1. Do přestávky se stal 
ještě jeden diskutabilní moment, při kterém hostující brankář podběhl centr,
jen ho lízl a míč skákal do branky. Brankář společně s Popim se vrhli za 
ním po souboji tělo na tělo, Popi doklepl míč do brány a hostující gólman 
se začal svíjet v bolestech na zemi, což rozhodčí ohodnotil jako faul a 
branku neuznal. Bůh ví, jak by zápas dopadl, kdyby tento kontroverzní 
moment nenastal.

To ovšem v žádném případě neomlouvá to, co nastalo po přestávce. 
Hosté zcela ignorovali na fotbalovou kombinaci, vysunuli své rychlé hráče 
a jen nakopávali balony za naší obranu s čímž jsme se absolutně nedokázali
vyrovnat a hosté nám vstřelili 5 úplně stejných branek!!!! Totální kolaps 
stoperské dvojice!!! 

Hosté urputně bránili, ani jeden z dvojice útočníků Popelka s 
Dvořáčkem se nedokázal prosadit ani rychlostně, ani v soubojích a tak jsme
za druhou půli dali jen jeden gól střelou z dálky, kterou Popi vyrovnal 
průběžný stav na 3:3. Bohužel to byla naše labutí píseň, hosté do naší 
obrany, která pořádala den otevřených dveří, organizovali jeden zážitkový 
výlet za druhým a naši obránci absolutně nestíhali. Hosté nás prostě 
tentokrát dokázali přechytračit a nakonec z toho byl debakl 3:6.
Musíme se nad naší hrou pořádně zamyslet a poučit se z chyb a rozhodně s 
tímto naším tradičním problémem musíme něco udělat.

Samozřejmě,že ucítili šanci na vyrovnání, my bránit výsledek 
neumíme, takže jsme stále útočili a snažili se rozhodnout, což se nepodařilo
a pomáhalo to domácím v brejcích, ale naštěstí naše obrana pracovala 
velmi dobře a kromě jedné standartky, kterou suverénně zneškodnil náš 
gólman se domácí do žádné větší šance nedostali.

První zápas na půdě těžkého soupeře nám tedy vyšel, jak herně,
tak i výsledkově a i když máme hromadu věcí na kterých musíme 
zapracovat, tak bylo vidět, že jsme na dobré cestě. 

SK Roztoky-FC Jílové
0 : 9 (0:2)

Ve druhém kole jsme opět vyjeli na hřiště soupeře a opět jsme 
přivezli 3 body. Tentokrát však naprosto povinné tři body.

Při vší úctě k soupeři, proti takto slabému soupeři už letos hrát 
nebudeme. A to co první půli předváděli naši kluci, již také, doufám letos 
neuvidíme. Sice jsme domácí prakticky ani jednou za zápas nepustili na 
naši polovinu, balón byl neustále na našich kopačkách, ale chlapci se 
soupeři přizpůsobili, hráli bez pohybu, špatně kombinovali a ta střelba. 
Zřejmě se většina inspirovala pátečním zápasem reprezentace proti Arménii
a střelba, pokud vůbec nějaká byla, tak byla pomalá a hlavně zoufale 
nepřesná. 
Sice jsme o půli vedli o dvě branky, ale reálné skóre mělo být již o půli 
dvouciferné. Není se tedy divit, že se hostující kabinou o přestávce prohnal 
hurikán George, při kterém zažili letecký den i některé z předmětů.

Tento přírodní úkaz naštěstí přinesl své ovoce v podobě výrazně 
zlepšeného výkonu celého mužstva ve druhém poločase, jen ta koncovka 
byla stále neuvěřitelně tragická. Hoši sice vstřelili sedm branek, ale pokud 
by proměnili všechny 100% gólové šance, tak by jich museli jen za druhý 
poločas nasázet dvacet.

Nicméně výkon již snesl slušné parametry kvality. Takového 
soupeře již určitě mít letos nebudeme, příští týden nás čeká velice silné 
mužstvo Králova Dvora, poprvé doma před vlastními fanoušky, tak jsme 
zvědavi, jak se s tím chlapci vyrovnají. Nicméně je známým faktem, že s 
výkonem soupeře roste i výkon náš, takže se můžeme těšit na pěkný fotbal 
s doufejme šťastným koncem pro nás. 

Jílové - Černolice 
5 : 3 (1:1)



Nejzkušenější mužstvo soutěže přijelo do Jílového 
s několika bývalými ligovými hráči v čele s střelcem 
soutěže Pavlem Drskem. Přesto jsme do utkání vstoupili 
sebevědomě a ujali se vedení po výborné individuální akci  
oslavence Štěpána Malknechta. Do přestávky pak Drsek stačil 
vyrovnat a krátce po ní poslal hosty do vedení. V hektickém 
druhém poločase jsme utkání dokázali utkání otočit a uhájit 
vítězství s těžkým soupeřem.  
Branky: Malknecht, Řípa 2, Muller, Dupal

Sestava:
Vaniak, Malknecht, Nevrlý, Vostárek, Maršík, J.Machýček, 
Novotný, Novák, Řípa, Buchar,  Dupal
Střídali:  Muller, Čmelík, Chalupa 

Jílové – Sedlčany 
0 : 2 (0:0)

V týdnu jsme sehráli pohárové utkání s mužstvem 
Sedlčan. Po průměrném výkonu jsme prohráli 0:2. V utkání jsme
neproměnili několik příležitostí a hosté využili rychlé 
protiútoky.

 

Sestava:
Kruliš, Malknecht, Novotný, Vostárek, Maršík, Chalupa, 
Čmelík, Novák, Řípa, Buchar, Dupal
Střídali: J.Machýček, M. Machýček, Hanuš, Topol 

Loděnice - Jílové 
0 : 6 (0:3)

Do utkání v Loděnicích jsme nemohli nastoupit 
s některými zraněnými hráči, přesto jsme podali soustředěný 
výkon a utkání rozhodli již v1.poločase. I po přestávce jsme 
utkání kontrolovali a po dobrém výkonu všech hráčů jsme 
s přehledem zvítězili. Střelecky se dařilo Dominiku Bucharovi, 
který vstřelil 4 branky.   
Branky: Buchar 4, Topol, J. Machýček              

Sestava:
Kruliš, Malknecht, Nevrlý, Vostárek, Maršík, J.Machýček, 
Novotný, Novák, Řípa, Topol,  Buchar
Střídali: Čmelík, Hanuš, M.Machýček 

SK Litavan Bohutín- FC Jílové
1 : 2 ( 0:1)

První zápas v 1.A třídě Krajského přeboru,konečně pod hlavičkou 
FC Jílové v Bohutíně se nám povedl!

Velice jsme se těšili a zároveň měli trochu obavy, neboť jsme 
netušili, jaká úroveň mužstev nás čeká a nutno říci, že jsme úrovní soupeře 



rozhodně nebyli zklamáni. Domácí, téměř všichni o hlavu větší začali 
sebevědomě a prvních 5-10 minut nás přimáčkli na naši polovinu a dostali 
se dokonce i do jedné gólové šance, kterou však naše nová posila v brance 
skvěle zneškodnila. Poté jsme se oklepali a konečně začali hrát naši 
typickou kombinační hru plnou krátkých přihrávek a pohybu a domácím 
jsme téměř nepůjčili balon. Paradoxně góly padly po standartkách a ze hry 
se naši kanonýři tentokrát netrefili i když tam bylo šancí plno.

Ve 20. minutě po krásné kombinaci neúnavný Popi unikal po křídle 
a byl u lajny zfaulován, následný přímý kop Kryštof nádherně posadil na 
hlavu Lukáše Sadloně a ten se hlavou nemýlil 0:1.

Naši kluci domácí přibili před vápno a neúnavně bušili na domácí 
branku, leč tentokrát nám ze hry prostě nebylo souzeno a domácí s vypětím
všech sil do půle již odolali.

O poločase jsme udělali několik změn, a kluky nabádali k 
pokračování kombinačního fotbalu a napadání soupeře již v rozehrávce.
I druhá půle začala podobně, jako skončila první, my jsme měli iniciativu 
i více ze hry, ale přeci jen naše kombinace už nebyli tak přesné a zejména 
koncovka nám skřípala. Ve 45. minutě jsme kopali další z mnoha rohů  
a tentokrát již udeřilo - Kryštof tentokrát centrem nalezl Popiho nohu, který
byl nejdůraznější a míč s pomocí tyče a hlavy domácího brankáře dotlačil 
do branky a vedli jsme již 0:2. 

Místo toho,abychom se uklidnili a zápas v klidu rozhodli třetí 
brankou, jsme se nakonec třásli. Domácí hráli celou druhou půli vlastně už 
jen dlouhé míče na své urostlé a rychlé útočníky a 6 minut před koncem 
jeden balon propadl naší obranou a domácí snížili na 1:2. → 

FC Jílové – Králův Dvůr
V domácím zápase se soupeřem s Králova Dvora jsme prohráli 1:2.

FK Loděnice - FC Jílové

4 : 1 (4:0)

Čtvrté kolo dorostenecké 1.A třídy nás zaválo do Loděnice, kde 
jsme se střetli se sousedem z tabulky, který měl pouze 1 bod, tedy o celý 
bod více než my.

Sestava se nám bohužel začala hroutit již na pátečním tréninku, kdy 
naše nová akvizice z PFA, brankář Jirka na tento zápas bohužel ještě 
nemohl jet a Lukáš Novák nedostal povolení ke startu v zápase od trenéra 
áčka, neboť ve stejný den a na stejném místě áčko hrálo mistrák. Tyto dvě 
absence se ukázali jako rozhodující, neboť do brány šel poprvé v životě 
Šimon a i stoper se lepil Machym a starším žákem Marouškem. I když 
všichni dělali co mohli, bohužel nezkušenost na těchto postech rozhodla o 
výsledku zápasu již v prvních 15 minutách.

Když jsme v 15. minutě prohrávali již 3:0, obávali jsme se debaklu 
i když naše hra vůbec nebyla špatná. Naštěstí jsme nezpanikařili, dál 
určovali tempo hry, měli míč na svých kopačkách a kluci rozhodně herně 
nezklamali. Do půle jsme ještě inkasovali počtvrté, o poločase udělali 
několik změn, do brány šel již unavený Popelka, Pluhař se vysunul do 
útoku a druhá půle se nám vyloženě povedla. Domácí jsme již do šancí 
téměř nepouštěli, naopak jsme to byli my, kteří se šesti staršími žáky v 
sestavě!!! domácí mačkali, vypracovali si množství i vyložených šancí, leč 
ujala se jen jedna, kdy odražený balon trefil ideálně Machy a snížil na 4:1.

Škoda dalších neproměněných příležitostí, neboť při troše štěstí 
jsme zde mohli klidně i vyrovnat. Pro naše mladé mužstvo to byla další 
zkušenost a kluci ukázali, že pro Jílové roste skvělá fotbalová generace. 

TJ Sokol Hostivice
Klub byl založen roku 1930 v

tamní hospodě. 1. A mužstvo bylo tehdy
přihlášeno do mistrovství V.třídy.

Aktuálně je klub umístěn na
osmém místě tabulky. Má za sebou dvě
výhry s Krňany a Měchenicemi, a dvě
prohry v Psárech a Horoměřicích.



TJ Sokol Holubice : FC Jílové B
6 : 1 (3:0)

Na hřišti nováčka jsme se ještě nestačili ani rozkoukat a po chybě 
obrany jsme v první minutě prohrávali 1:0. V desáté minutě měl na hlavě 
vyrovnání Zubejda, ale brankář jeho střelu kryl. Po čtvrt hodině hry domácí
udeřili podruhé a až po této brance jsme se trochu rozkoukali a vyrovnali 
hru. Vytvořili jsme si i několik slibných příležitostí, obzvláště samostatný 
únik Machyho volal po gólu. Těsně před poločasem se domácí prosadili 

potřetí a náš gól v čtyřicáté páté minutě neplatil pro údajné postavení mimo
hru, které odmávl domácí pomezní.

Do druhého poločasu jsme vstoupili s cílem zápas alespoň trošku 
zdramatizovat, ale když v padesáté minutě opět za úřadoval domácí 
pomezní, který neviděl půlmetrový aut, a domácí zvýšili na 4:0 , věděli 
jsme, že žádné body nezískáme. Chvíli poté sice Jarda Topol po hezké akci 
střelil náš čestný gól, ale to bylo bohužel z naší strany vše. Domácí 
v závěru přidali ještě dvě branky a upravili tak na pro nás nelichotivých 
6:1. Poslední, kdo mohl pohnout skórem, byl opět Jarda, který však po 
Milošově pasu nastřelil pouze břevno.

FC Jílové B : AFK Horoměřice 
1 : 3 (0:3)

Horší vstup do utkání jsme snad ani nemohli mít. Hned ve dvacáté
vteřině  se  hosté  ujali  vedení  0:1.  Naše  mužstvo  dále  pokračovalo
v tragickém výkonu, jehož důsledkem byl ve dvanácté minutě gól v naší
síti. Ve dvacáté minutě již svítil na ukazateli stav 0:3 a o osudu zápasu tak
bylo prakticky rozhodnuto. Díky několika změnám v rozestavení hráčů na
hřišti jsme již do poločasu neinkasovali. 

Ve druhém poločase se náš výkon nepatrně zlepšil, výsledkem byla
naše mírná územní převaha.  Ale díky soustředěné hře hostů jsme se do
žádných  větších  šancí  nedostávali.  Střely  ze  střední  vzdálenosti
s přehledem kryl brankář hostí, který až v samotném závěru neudržel střelu
Zdeňka Chalupy a dovolil nám tak alespoň snížit. 

TJ MONGEO Podlesí
Začátky fotbalu v Podlesí se datují

do roku 1926, ale založení fotbalového
klubu v Podlesí spadá do roku 1930.
Tehdy hrával pod jménem SOKOL
Podlesí. 

Po čtyřech zápasech si drží 1. místo
tabulky se 12ti body. Podlesí zdolalo K.Dvůr, Loděnici, 
Roztoky a Bohutín.

Tabulka B týmu
Rk. Tým Zápas + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Libčice 4 4 0 0 16:5 12 (3)
2. Horoměřice 4 4 0 0 14:4 12 (6)
3. Zbuzany 4 3 0 1 20:7 9 (3)
4. Holubice 4 3 0 1 19:10 9 (3)
5. Štěchovice B 4 2 0 2 21:6 6 (0)
6. Čisovice 4 2 0 2 14:10 6 (0)
7. Měchenice 4 2 0 2 11:9 6 (0)
8. Hostivice 4 2 0 2 7:8 6 (3)
9. Choteč 4 2 0 2 6:9 6 (0)
10. Jílové B 4 1 1 2 8:13 4 (-2)
11. Dobrovíz 4 1 1 2 5:20 4 (-2)
12. Psáry 4 1 0 3 7:8 3 (-3)
13. Úhonice 4 0 0 4 4:23 0 (-9)
14. Krňany 4 0 0 4 5:25 0 (-3)



Tabulka Dorost
Rk. Tým Zápas + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Podlesí 4 4 0 0 21:0 12 (3)
2. Drozdov 4 4 0 0 20:8 12 (9)
3. Dobříš 4 3 0 1 20:10 9 (6)
4. Bohutín 4 3 0 1 9:7 9 (3)
5. Sedlec-Prčice 4 2 2 0 13:5 8 (2)
6. Petrovice 4 2 0 2 15:11 6 (0)
7. Hudlice 4 2 0 2 7:19 6 (0)
8. Milín 4 1 1 2 7:7 4 (-2)
9. Lety 4 1 1 2 11:14 4 (-2)
10. Loděnice 4 1 1 2 6:13 4 (-5)
11. K.Dvůr 4 1 0 3 6:14 3 (-3)
12. Votice 4 1 0 3 5:13 3 (-3)
13. Roztoky 4 0 1 3 5:16 1 (-5)
14. Jílové 4 0 0 4 7:15 0 (-6)


