
 

 
Restaurace Kamenný stůl, Praha 1 

Briggs LTD    

 PAMAR.CZ   

Restaurace Florian    Pivnice Hřiště 

Václav Navrátil - autodoprava 

Restaurace Kamenný stůl, Praha 1 

Děkujeme všem sponzorům!! 

 
Jílovský fotbalový zpravodaj 

Jarní sezóna 
5/2014 

 

 

Soupeř A týmu SK Rakovník 
 

 

Sponzor dnešního utkání je „Country Club u ČUDY“  

 

 
 

 



 

 

Klub patří mezi průkopníky fotbalu v Čechách, 

již v roce 1903 spatřil světlo světa SK Rakovník. 

Za 105 let existence Sportovního klubu 

Rakovník došlo k řadě reorganizací a s tím  

i přejmenování. U zrodu fotbalu stáli studenti 

místní reálky. Ti začali naprosto neorganizovaně 

provádět svůj sport. Studenti se rozdělovali do 

různých mužstev, která nesla jména svých kapitánů. Později soupeřili mezi 

jednotlivými třídami. V roce 1903 dali titíž chlapci podnět k založení první 

fotbalové organizace, kterou nazvali Sportovní kroužek. O začátcích klubu 

není moc záznamů. Ví se však, že v roce 1906 a 1907 přijela do Rakovníka 

pražská Slavia. První zápas porazila Rakovník 13:0 a druhý dokonce 

15:0. Měli možnost přivítat i Spartu, která tehdy prohrála 6:3. Významnou 

událostí byl rok 1908, kdy se rozhodli členové změnit název na Sportovní 

klub Rakovník. Jeho prvním předsedou byl Josef Jakub. 

 

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

 

1. SK Rakovník 29 22 3 4 72: 30 69  ( 24) 
 

2. Hostouň 29 19 4 6 77: 42 61  ( 19) 
 

3. Černolice 29 16 4 9 59: 47 52  ( 10) 
 

4. Hvozdnice 29 16 4 9 47: 38 52  ( 10) 
 

5. Hradištko 29 15 3 11 76: 63 48  ( 3) 
 

6. Votice 29 14 4 11 55: 41 46  ( 1) 
 

7. Poříčí 29 14 3 12 70: 53 45  ( 3) 
 

8. Velvary 29 14 3 12 76: 69 45  ( 0) 
 

9. Tuchlovice 29 13 5 11 46: 39 44  ( -1) 
 

10. Lhota 29 13 2 14 59: 61 41  ( -1) 
 

11. Všenorský SK 29 12 4 13 46: 53 40  ( -2) 
 

12. Jílové 29 10 7 12 70: 65 37  ( -5) 
 

13. Slaný 29 8 4 17 45: 72 28  (-17) 
 

14. Cerhovice 29 9 0 20 38: 71 27  (-18) 
 

15. Loděnice 29 6 2 21 38: 82 20  (-22) 
 

16. Týnec 29 4 2 23 38: 86 14  (-31) 
 

 
 

 

28. kolo FC Jílové – Tuchlovice  

3:3 (0:1)  

Domácí utkání se zkušeným mužstvem Tuchlovic nabídlo poměrně slušnou 

podívanou a první start dorostence Jirky Kůrky za áčko, který okořenil při-

hrávkou na gól. Ale pojďme postupně.  

Sestava: Vaniak, Balouš , Mulller, Hanuš, Ondra Vostárek, v záloze Martin 

Vostárek , Haitl, Novák, Buchar a Řípa a v útoku Martin Machýček. Ná-

hradníci pak Štědronský, již zmíněný Kůrka a zkušený Inmar Al-Azawi.  

Jako již tradičně jsme dostali hloupý gól už v desáté minutě. David Balouš 

je bojovník, ale teprve sbírá zkušenosti. Byť jsme si vytvořili i šance (které 

zejména Martin Machy s pravidelností zahazoval) skóre zůstalo v poločase 

nepříznivé. Udělali jsme změnu, místo Balyho střídal Matěj a cíl bylo sa-

mozřejmě utkání otočit. Kluci podali velmi dobrý výkon a branky začali 

přicházet. Nejdříve jsme se dostali do brejku, správně jej vyřešili a bylo z 

toho vyrovnání na 1:1, když Machy nezištně předložil Vencovi a ten dal do 

prázdné branky. Ale góly přicházeli bohužel i k nám. Soupeř se opět po 

naší nepozornosti ujal vedení, naštěstí se za chvilku krásně z trestného ko-

pu trefil Vláďa Muller. A zahazovali jsme dál. Pak však naštěstí utekl stří-

dající Kůrka po pravém křídle (za zraněného Martina Vostárka) a Matěj se 

v těchhle situacích nemýlí. Mohli jsme si po dlouhé době připsat výhru, ale 

nebylo nám přáno. Soupeř vyrovnal a ani zkušenost Inmara, který vystřídal 

Buchyho v posledních pěti minutách zvrat nepřinesla. Ale i tahle remíza 

byla asi spravedlivá.  

 

 

 

 

 

 



 

29. kolo TJ Slovan Velvary - FC Jílové  

8:2 (4:0)  

Sobota 7. června začala skvělým dopoledním vítězstvím dorostu v Dobříši 

6:3, když už kluci vedli 6:0, ale s ohledem na početní stavy a s tím, že béč-

ko hrálo v neděli důležité utkání o záchranu, jich šest muselo jít hrát  

i odpoledne a v tom úmorném vedru se nedal čekat žádný obstojný výsle-

dek. Přesto však 8 gólů je průser.  

 

V brance nastoupil stejně jako na Hradištku Míla Vavřina, protože ani 

Krulda, ani Vaňous nebyli zdravotně ok. Obrana pak Balouš, Muller, Sam-

ko, Ondra Vostárek, záloha Haitl, Novák Buchar, Řípa a Hanuš a v útoku 

Machy. Na lavice opět zkušení Inmar, Miloš Krch a vedoucí Bernoš s tím, 

že se všichni druhý poločas dostali do hry. V osmé minutě to bylo již dva 

nula, protože kluci snad byli myšlenkami někde na pláži. Vzápětí šel Buchi 

s Lukášem sami na brankáře domácích, ale místo gólu vyrobili ofsaid. Při-

pravili jsme si i další šance, ale nic se neujalo a soupeř nás do přestávky 

potrestal ještě dvakrát. Druhý poločas se výsledkově ukázal lepším, když 

hlavně Vencovu aktivita využil dvakrát v béčku asi zbytečně opomíjený 

Miloš. Inmar zase ve 48 letech svým výkonem prakticky mladým ukázal, 

co je to vůle neprohrávat.  

 

Dnes soutěžní ročník ukončíme s prvním mužstvem tabulky a postupujícím 

SK Rakovník. Doufáme, že se rozloučíme důstojně, přesto je třeba konsta-

tovat, že tenhle ročník se nepovedl a čeká nás spousta práce, abychom  

v příštím roce dělali radost nejen sami sobě, ale především fanouškům 

 a sponzorům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. kolo AFK Libčice – FC Jílové B 

2:4 (1:1) 

Na další důležitý zápas jsme se tentokrát vydali až do dalekých Libčic. Na 

skvěle připraveném trávníku se zpočátku odehrával opatrný fotbal. Jako 

první jsme se osmělili my, ale střelu Voštyho domácí gólman vyrazil. Poté 

se ke slovu dostali i domácí, ale se střelami ze střední vzdálenosti si Míla 

poradil. Ve 26 minutě jsme z levé strany rozehrávali přímý kop, na který si 

perfektně naběhl Ivan a na bližší tyči otevřel skóre. Vedení jsme mohli na-

výšit po trestném kopu Franty, ale jeho střelu vyrazil brankář na roh. Po 

chybě domácí obrany se do další šance dostával Ivan, ale rozhodčí nepo-

chopitelně odpískal postavení mimo hru. Ve 42 minutě se ke slovu dostali i 

domácí. Po mírném Mílovi zaváhání osamocený domácí útočník na zadní 

tyči vyrovnal. Konec prvního poločasu se již odehrál bez dalších výrazněj-

ších šanci. 

Vstup do druhého poločasu se nám příliš nepovedl. Ve 47 minutě zahrávali 

domácí rohový kop a odražený balón zpoza vápna nádherně trefil domácí 

hráč a za pomocí tyče upravil na 2:1. Poté jsme pomalu převzali otěže zá-

pasu do svých rukou my. Vytvořili jsme si územní převahu, ale nebyli jsme 

ji schopni gólově vyjádřit. Libčice tak hrozili z rychlých protiútoků, ale 

naštěstí nás výbornými zákroky podržel Míla. V 70 minutě se nám konečně 

podařilo vyrovnat, to když si do uličky naběhl Berry a šanci chladnokrevně 

proměnil. O 3 minuty později jsme po ošklivém zákroku na Javora kopali 

přímý kop, do míče se opřel Vošty a tvrdou ranou překlopil vývoj zápasu 

na naší stranu. V 79 minutě utekl po pravé straně střídající Miloš a centrem 

se snažil najít nabíhajícího Javora, před kterým však na poslední chvíli ob-

ránce míč přizvedl, ale naštěstí na zadní tyči dobíhal ještě Jarda a téměř z 

nulového úhlu dopravil míč do branky. Tím jsme definitivně zlomil odpor 

domácích. V posledních 10 minutách jsme již zápas kontrolovali, ještě  

jednou se nádhernou střelou prosadil Berry, ale tento gól nebyl uznán pro 

údajný offside. Poté se ještě mohl do střelecké listiny zapsat Cihla, ale vy-



loženou šancí branku netrefil. V 90 minutě ještě skvělým zákrokem vychy-

tal domácího útočníka opět Míla a poté již rozhodčí ukončil zápas. 

Cesta domů v Mílově „autobusu“ byla náročná. Hned ve Velkých Přílepech 

nám došly všechny petky. Museli jsme tudíž zastavit v Horoměřicích a 

dotankovali. Tím jsme zcela zahltili obsluhu restaurace Modrá Stodola. Po 

zhruba půlhodinové přestávce jsme pokračovali v jíždě. Ještě v autobuse 

jsme se dozvěděli, že se Slavia horkotěžko udržela v lize. Takže jsme rov-

nou „oslavili“ tento úspěch pražského velkoklubu. Ve Psárech jsme ještě 

potkali naše doprovodné vozidlo, které řídil Kuba, ale bohužel mu došla 

šťáva, tak jsme ještě nabrali zcela dehydrovaného Berryho a konečně dora-

zili na hřiště. 

 

25. kolo FC Jílové B – Sokol Úhonice  

2:0 (0:0)  

V nesnesitelném vedru jsme hráli další klíčový zápas o záchranu. Začátek 

utkání byl nervózní z obou stran. Obě mužstva zbytečně kazila soustu při-

hrávek. Hra se odehrávala především uprostřed hřiště. Ani jedno z mužstev 

si nevytvořilo žádnou větší brankovou příležitost. Jako náznak šance vypa-

dal Jardův volej, který ale skončil mimo branku. Kopali jsme tak několik 

rohů, se kterými si však hostující brankař většinou poradil. Hosté hráli po-

zorně dozadu, v útoku však příliž nebezpeční nebyli. Když se v závěru po-

ločasu neujala ani Ivanova hlavička, tak jsme šli do kabin za bezbrankové-

ho stavu.  

Ani ve druhém poločase se hra hostí nezměnila. Soustředili se především 

na bránění bezbrankového stavu a dopředu se moc nehrnuli. Ani my jsem si 

nebyli schopni vytvořit souvislejší tlak, ze kterého by plynuly nějaké šance. 

Poslední půlhodinu jsme však začali být lepším týmem. V 70 minutě jsme 

se konečně dokázali prosadit, to když si na odražený balon naběhl Pavel a 

všechny překvapil, když místo střely přihrál úplně volnému Berrymu, pro 

kterého již nebyl problém trefit odkrytou branku. Až po inkasované brance 

se hosté snažili vytvořit i něco dopředu. Ale díky pozorné hře naší obrany 

si nedokázali vytvořit šanci, ze které by vážně ohrozili naší branku. 

 

 

 

Když se v 80 minutě po kostrbaté akci Jardy s Danem dostal míč opět k 

Berrymu , který si ho dokázal v těžké situaci výborně zpracovat.  

A sám před brankářem se nemýlil. Poté již hosté rezignovali a my dohráli  

s přehledem zápas většinou na polovině soupeře. Toto vítězství nám prav-

děpodobně zajistilo záchranu v soutěži.  

V posledním kole zajíždíme na hřiště Zbuzan, které si již předstihem zajis-

tili vítězství v soutěži. 

 

NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 
Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

 

 

A1A2605 Zbuzany Jílové B 14.06. 17:00 SO  
 

 

 

 

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

 

1. Zbuzany 25 22 2 1 95: 18 68  ( 32) 
 

2. Holubice 25 12 3 10 80: 69 39  ( 3) 
 

3. Hostivice 25 12 3 10 40: 41 39  ( 0) 
 

4. Štěchovice B 25 11 5 9 74: 37 38  ( -1) 
 

5. Čisovice 25 12 2 11 58: 48 38  ( -1) 
 

6. Měchenice 25 12 2 11 63: 56 38  ( 2) 
 

7. Psáry 25 11 4 10 66: 57 37  ( -2) 
 

8. Jílové B 25 11 2 12 57: 69 35  ( -4) 
 

9. Choteč 25 10 4 11 48: 54 34  ( -2) 
 

10. Úhonice 25 10 3 12 42: 54 33  ( -3) 
 

11. Libčice 25 10 3 12 63: 76 33  ( -3) 
 

12. Dobrovíz 25 7 8 10 47: 70 29  ( -7) 
 

13. Horoměřice 25 8 3 14 44: 68 27  (-12) 
 

14. Krňany 25 4 2 19 43:103 14  (-25) 

 

 
 



 

24. kolo FC Jílové – TJ Drozdov 

2:1  

Na Den dětí jsme přivítali vedoucí mužstvo tabulky. Je jasné, že pokud 

bychom se vždy sešli kompletní, mohl by dorost hrát o postup a ne o se-

stup, ale s tím už teď nic neuděláme. Kluci podali opravdu zodpovědný, 

parádní výkon a prokázali vůli hrát a bojovat o záchranu do posledního 

okamžiku. Gól jsme obdrželi de facto pouze z trestného kopu, kdy Bodlo 

prostě nedoskočil, ale jinak ho v brance soupeř ohrozil pouze dvakrát. 

Branky jsme dali z pokutových kopů (Lukas a Mates) ještě jeden jsme ne-

proměnili (Lukas) ale především zahodili další spoustu šancí, částečně 

špatným řešením, částečně díky kvalitě hostujícího brankáře. Opravdu dob-

rý zápas!!!  

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

 

1. Drozdov 25 18 1 6 92: 47 55  ( 16) 
 

2. Podlesí 24 17 1 6 102: 35 52  ( 19) 
 

3. Milín 24 14 3 7 60: 37 45  ( 6) 
 

4. Petrovice 25 14 0 11 107: 59 42  ( 6) 
 

5. Lety 25 12 4 9 68: 51 40  ( 1) 
 

6. Votice 24 13 1 10 57: 66 40  ( 1) 
 

7. Hudlice 25 12 3 10 46: 68 39  ( 0) 
 

8. Bohutín 25 12 2 11 50: 51 38  ( 2) 
 

9. Sedlec-Prčice 25 12 2 11 55: 66 38  ( 2) 
 

10. Dobříš 25 10 7 8 69: 55 37  ( -2) 
 

11. K.Dvůr 25 9 1 15 50: 72 28  (-11) 
 

12. Jílové 25 8 2 15 80: 88 26  (-10) 
 

13. Loděnice 24 3 3 18 23:106 12  (-21) 
 

14. Roztoky 25 3 2 20 39: 97 11  (-25) 
 

 

25. kolo MFK Dobříš - FC Jílové 

3 : 6 (0:4) 
 

V předposledním mistrovském zápase, jsme jeli na hřiště Dobříše, která je 

pověstná svou dobrou prací s mládeží a tak i přesto, že jsme tentokrát měli 

slušnou sestavu, a až na brankáře Svítila, Hromádku a zraněného Pluhaře, 

jsme přijeli kompletní, včetně kluků, kteří nastupují již pravidelně za áčko 

mužů. Sice jsme opět v základní sestavě a na lavičce měli 6 starších žáků, 

ale to, že kluci fotbal umí, se záhy přesvědčil i soupeř. Domácí na nás sice 

vlétli sebevědomě, ale po 10 minutách rozkoukávání, jsme rozjeli parádní 

kombinace, a domácí borce do konce poločasu poslali do kolen čtyřmi 

brankami, z nichž byla jedna hezčí než druhá. V úmorném vedru si kluci 

zahráli celoplošný kombinační fotbal, dostávali se do šancí, tu zprava, tu 

zleva, tu středem a kluci z Dobříše doslova nevěděli kam dřív skočit. 

Poločas 4:0 zcela odpovídal dění na trávníku i když nutno říct, že i domácí 

se dopředu snažili, ale obrana pracovala dobře a když už se domácí dostali 

do zakončení, vytasil dva skvělé zákroky brankář Bodlák. 

Do druhé půle jsme měli jedno vynucené střídání, když zraněného Kůrku 

vystřídal Sajtna. Ve velkém vedru dostali kluci pokyny zahustit hřiště a 

hrát jen na rychlé brejky. Kluci toto plnili až do 60 minuty znamenitě a 

dalšími dvěmi brankami zvýšili průběžné skóre až na 6:0. Poté přišlo záko-

nité polevení a domácí toho využili ke korigování výsledku, Klobouk dolů 

před nimi, že je hrozivě narůstající skóre nezlomilo a stále se snažili hrát 

svou hru- nebyli totiž vůbec špatní. Naši borci však byli výrazně lepší a 

proto si vezeme zaslouženě tři důležité body, které nám určitě pomohou v 

záchraně soutěže. 

 

Góly a asistence: 10 min. Haitl, as. Novák 

13. Machýček, as. Vostárek 

18. Novák z penalty 

37. Machýček, as. Sadloň 

59. Machýček, as. Kratochvíl 

68. Haitl, as. Štědroňský 

Při čtení tohoto zpravodaje bude znám i výsledek posledního utkání s Milí-

nem a tak chceme věřit, že se v soutěži udržíme. 

 

 

Dorost 
 



 

 

 

22. kolo Kablo Kročehlavy - FC Jílové 

  3 : 1 (3:1) 

V posledním mistrovském kole starších žáků jsme zavítali do Kladna, na 

místní Kablo. Přivítalo nás hezké počasí, krásně upravený trávník a také 

nějaké velice žoviální a hlasité individum, ze kterého se nakonec vyklubal 

trenér místních žáků. 

Tím bohužel výčet příjemných či zábavných událostí skončil. 

Zápas se od začátku hrál úporný, se kterým naložili výrazně lépe domácí, 

kteří si absolutně nic nekomplikovali a pokyny svého trenéra ve sledu 

"ukopni, přeruš, nakopni, utíkej", plnili dokonale. A my jim v této činnosti 

zdatně pomáhali nepřesnou rozehrávkou a až neuvěřitelnými chybami v 

obraně, kdy jsme domácím všechny tři góly doslova darovali na zlatém 

podnose. 

Na první branku, kterou jsme obdrželi již ve třetí minutě, jsme záhy doká-

zali odpovědět Markem Štrachem, který nadvakrát překonal domácího 

gólmana, když mu míč hlavou za obranu prodloužil Sajtna a vyrovnal na 

1:1. 

Gól nás povzbudil, kluci se snažili kombinačně domácí překonat, drželi 

míč na svých kopačkách a určovali tempo zápasu. Bylo jen otázkou času, 

kdy nepříjemnou domácí obranu překonáme, ale bohužel v největší šanci 

selhal Pítr a tak v závěru poločasu jsme v rychlém sledu dvakrát naprosto 

selhali v obraně a domácí tohoto zaváhání nemilosrdně využili. 

Do druhé půle jsme přeskupili řady, vysunuli stopera Sadloně do útoku, 

domácí doslova přišpendlili k vápnu, ale bohužel nás domácí obrana do 

žádné větší akce nepustila. Domácí hrající jen a jen na udržení výsledku,  

 

nešlo a kluci se měli hrou zejména pobavit, jsou pokyny domácího trenéra 

takové, že své svěřence nabádá k neustálému faulování pokyny "přeruš", za 

každý nechutný faul své svěřence chválí, chce po nich, aby jen nakopávali 

míče, chválí za zdržování, za pokusy o kombinaci jim nadává a po zápase 

se ještě sníží k provokativním a "chytrým" řečem. Vůbec mne nepřekvapi-

lo, když po zápase první co bylo je, že sháněl pivo. 

Faktem nicméně zůstává to, že jsme se přes tento způsob hry absolutně 

nedokázali prosadit a vlastními chybami soupeři vítězství darovali. 

Klukům ale tímto za přístup v celé sezoně musíme poděkovat, víme, že 

jsme na dobré cestě a i dnes to pro kluky byla velká zkušenost, kterou v 

budoucnu zúročí. Mnohé čeká přechod do dorostu, za který již skoro všich-

ni celou sezonu hráli, takže jsou na tento krok důkladně připraveni a určitě 

ho dobře zvládnou a budou si fotbalem dělat jen a jen radost. 

 

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

 

1. Dobříš 20 18 1 1 147: 9 55  ( 25) 
 

2. Hořovicko 19 16 2 1 77: 8 50  ( 20) 
 

3. Slaný 20 15 2 3 71: 15 47  ( 17) 
 

4. K.Dvůr 20 11 3 6 72: 35 36  ( 6) 
 

5. Velvary 20 11 2 7 88: 29 35  ( 5) 
 

6. Jílové 20 7 3 10 48: 61 24  ( -6) 
 

7. Řevničov 20 7 0 13 36: 92 21  ( -9) 
 

8. Kročehlavy 20 6 1 13 33: 65 19  (-11) 
 

9. N.Strašecí 20 6 1 13 34: 82 19  (-11) 
 

10. Bohutín 19 4 1 14 22: 72 13  (-14) 
 

11. SK Roztoky 20 0 0 20 5:165 0  (-30) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U starších žáků probíhá na webových stránkách okénko 

“ Rozhovor s Dianou“ a takto odpovídal další náš borec: 

 

 

Lukáš Sadloň 
 

 

1) Jaký je tvůj fotbalový vzor? Tomáš Rosický 

2) Jaký je tvůj oblíbený tým? Sparta, Chelsea 

3) Proti komu by sis chtěl zahrát? Chelsea 

4) Čeho by si chtěl ve fotbale dosáhnout? Trénovat nějaký ligový team. 

5) Na jakém postu nejraději hraješ? Útok, stoper 

6) Oblíbené sporty? Fotbal, basket 

7) Oblíbené jídlo? Knedlo, vepřo, zelo 

8) Co tě nejvíc baví? Fotbal, PC a chodit ven 

 

 

Lukášovi děkuji za rozhovor, na který jsem se moc těšila a musím říct, 

že mě nadchl ohledně své odpovědi trénovat ligový tým, protože na 

hřišti má absolutní přehled a kolikrát na lavičce slyším nejdříve pokyn 

od něho a následně úplně stejný od trenéra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Andílci připravují v červenci a srpnu tyto akce: 

 

Přátelský zápas 

V sobotu 12. července 2014 sehrajeme přátelský zápas se "starou gardou" 

Sokolem Zlatníky 65. 

Přijďte nám fandit a užít si jedinečnou atmosféru od 17:30 hod na hřišti 

Sokola ve Zlatníkách. 

 

Turnaj 

v sobotu 9. srpna se společně s dalšími osmi týmy,  zúčastníme turnaje ve 

Msteticích u Neveklova. 

Přijďte nám fandit! Plánované zahájení a konec turnaje  08.00 - 18.00hod. 

 

Vaši Andílci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FC Andílci  

 


