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8. kolo FC Jílové – Union Cerhovice 
 

Cerhovice leží na poloviční vzdálenosti mezi Prahou a Plzní na 

trase dálnice D5. První písemná zmínka pochází z roku 1275. 

 
 

A takto se na svých webových stránkách představuje Union Cerhovice. 

 

   Jeden ze zakladatelů oddílu kopané v Cerhovicích Vojtěch Špott st. se ve 

vzpomínkách vrací do doby svého dětství: „ Jako dvanáctiletí kluci jsme hrávali 

fotbal za radnicí – na tržišti. Spolu s Josefem Karkošem a dalšími kluky jsme si 

postavili branky v cestě. Kolikrát nám přelétl míč do sousedních zahrad! Co se nás 

tenkrát kvůli tomu naproháněl starý Procházka!“ Nadšení pro fotbal mladým 

zůstalo, a tak 27. listopadu roku 1929 založili v hostinci Na Růžku čp. 94 

fotbalový klub Union Cerhovice. Červenobílé slavistické košile ušila hráčům paní 

Věra Špottová. 

 
 

 

 

TABULKA 

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

 1. Tuchlovice 7 5 2 0 24: 9 17 
 

( 8) 

 2. Velvary 7 5 2 0 21: 9 17 
 

( 5) 

 3. Černolice 7 5 2 0 20: 8 17 
 

( 5) 

 4. Pořící 7 5 1 1 17: 8 16 
 

( 1) 

 5. Zavidov 7 4 1 2 20: 10 13 
 

( 4) 

 6. Lhota 7 4 0 3 22: 14 12 
 

( 0) 

 7. Jílové 7 3 2 2 17: 13 11 
 

( 2) 

 8. Nespeky 7 3 2 2 10: 8 11 
 

( 2) 

 9. Benešov B 7 3 2 2 16: 16 11 
 

( -1) 

 10. Slaný 7 3 1 3 12: 11 10 
 

( -2) 

 11. Lety 7 2 1 4 11: 19 7 
 

( -2) 

 12. Všenorský SK 7 2 0 5 9: 21 6 
 

( -3) 

 13. Votice 7 1 2 4 12: 18 5 
 

( -4) 

 14. Hvozdnice 7 1 0 6 8: 21 3 
 

( -9) 

 15. Cerhovice 7 1 0 6 7: 21 3 
 

( -6) 

 16. Hradištko 7 0 0 7 11: 31 0 
 

( -9) 

  
 

Následující 9. kolo 05.10.2014 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

   A2A0908 Tuchlovice Jílové 04.10.2014 16:00 SO 
 

 



 

 

 
 

 

7. kolo FK Lety – FC Jílové 
 

1:4 (0:2) 
 

Sestava: Kruliš, Malknecht, Samko, Maršík, Hanuš, Keller, Řípa, Galus, Machýček, 

Buchar, Nevrlý 

 

Střídající: Rossen,Vostárek O., Vostárek M. 

 

 Zasloužené vítězství, které bylo po kvalitním výkonu celého mužstva. Dařila se 

kombinace a hlavně byl náš pohyb lepší než domácích a to rozhodlo. Některé kombinace 

jsme ještě zazdili zbrklostí, ale i přesto se naše výkony lepší. Hráči pochopili rozestavění, 

ve kterém hrajeme a je to vidět na každém dalším zápase. Je potřeba to zlepšovat a to jde 

jen, když se trénuje a to je potřeba si říct. Dnes jsem byl spokojený. 

 

Góly: 2´ Hanuš, 40´, 54´ Machýček, 64´ Keller 

        78´ Nejepsa 

 

Zdeněk Hašek, trenér 

 
 

Hodnocení „A“ mužstva po polovině podzimní sezóny 
 

Nejdříve statistika: 

7. místo 3 výhry - 2 remízy -2 prohry 11 bodů při skóre 17:13 

Výhry- Hvozdnice 4-1, Hradištko 5-1, Lety 4-1 

Remízy- Slaný 1-1, Benešov 2-2, 

Prohry- Lhota 1-3, Velvary 4-0 

 Pořád se seznamuji s prostředím a se situací v FC Jílové, ale myslím, že uplynula 

dostatečně dlouhá doba na to, abych si udělal obrázek a mohl se s některými postřehy 

podělit.  

 

Prezentuji své názory, to bych chtěl zdůraznit! 

  

Co se týče kádru „A“ mužstva je takový, jaký je, a s tím pracuji. Klub není v situaci, aby 

si mohl dovolit přivést hráče, kteří by zkvalitnili kádr, a já to respektuji. Bohužel chuť 

hráčů trénovat není dostačující a tím pádem ani zlepšování a posouvání herní kvality není 

takové, jaké by mělo být. To, že jsem chtěl trénovat třikrát v týdnu myšlenka, že kdo 

nebude mít dva tréninky v týdnu, nebude v základní sestavě, bylo hodně odvážné, ale v 

dnešní situaci nemožné aplikovat v našem klubu. Řekl bych, že ustálení základní sestavy 



přispělo k tomu, že ti to hráči většinou chodí na dva tréninky v týdnu a spíše dva až tři 

hráči ze základní sestavy mají o jen jeden trénink v týdnu. Kádr bych mohl rozdělit na 

hráče, kteří by měli na to se posunout výše v hierarchii soutěží FAČRu a to buď kvalitou 

klubů kterými prošli v mládeži Galus, Buchar, Maršík, Řípa nebo svojí chutí se zlepšovat 

Hanuš, Keller, Machýček M., Zambakovič. Pak je zde skupina hráčů, kteří jsou takový 

bojovníci anebo mají své zkušenosti a na soutěž určitě stačí a zde bych zařadil hlavně 

Nevrlého, Malknechta, Kosa, Kruliše, Samka, ale co vidím, jako problém jsou ostatní 

hráči, kteří by se měli zlepšovat a svojí chutí přispět jak ke zlepšení svého individuálního 

výkonu a tím zlepšit celkovou úroveň celého kádru a vytvoření zdravé konkurence. Zde 

bych jmenoval všechny tři Vostárky, Rosena, Balouše. Více jsem čekal od hráčů, kteří 

jsou starší a začali s námi chodit trénovat a byli nebo to alespoň vypadalo, že jsou rádi ve 

změnu a to jsou Topol, Javor, Krch, Janošov, Dvořák. Samozřejmě si můžeme říkat, že 

mají všichni své povinnosti jak pracovní tak rodinné, ale to jsou někdy jen fráze a 

výmluvy. Pro všechny do jednoho platí, že bez tréninku to nepůjde a to minimálně 

dvakrát v týdnu. Jestli se někdy dostaneme na to, že budeme mít hráče ochotné mít tři 

tréninky já budu jen rád. Bohužel, když si uvědomím, že se posune čas a slyším nechuť 

hráčů trénovat na umt, tak nevím, jestli to spíše nebude horší než lepší. Na konci října se 

s námi rozloučí Buchar, který odjíždí do Austrálie a možná také Kos, který má 

naplánovanou služební cestu do Anglie, ale doufám, že už Honza Machýček bude po 

zranění k dispozici a kádr neztratí na momentální kvalitě. Nechci zapomenout na to, že se 

změnilo hostování hráčů Galuse, Buchara a Maršíka na přestup a za to patří díky Petrovi 

Doležalovi. 

 Máme odehraných 7 mistrovských zápasů a jeden pohárový. Hodnocení z mého 

pohledu je následující. Povinná vítězství nad Lety a Hradišťkem, kde soupeřící mužstva v 

tom složení ve kterém proti nám nastoupila, neměla moc šancí na úspěch a tak se naše 

kvalita prosadila. Zápas s Hvozdnicí a její dosavadní výsledky neodpovídají kádru 

soupeře a tak jsem rád za vítězství, kde výsledek neodpovídá dění na hřišti. Utkání 

rozhodla rozdílová branka na 2:1 pro nás, ale po pravdě nevím, kdyby dal soupeř na 2:1, 

jak by to dopadlo. Dvě remízy na hřištích soupeřů (Slaný a Benešov), beru do plusu. 

Prohra ve Velvarech je zasloužená a tam jsme neměli nárok proti kvalitě domácích. 

Nejhorší pro mě je prohra na domácím hřišti se Lhotou, na které mají samozřejmě všichni 

podíl, ale já neudělal některé změny v sestavě také dobře a hlavně se mi nepovedlo ani 

reagování na vývoj zápasu o to mě víc prohra mrzí, ale jak se říká bez proher nejsou 

vítězství a tak k tomu přistupuji. Výhra v poháru s Jesenicí byla zasloužená a tak se těším 

na jarní pokračování středočeského poháru. 

 Čeká nás ještě osm mistrovských zápasů, do kterých jdeme s pokorou a z touhy na 

vítězství. Kvalita soupeřů je rozdílná hrajeme jak s mužstvy kolem nás, tak s lídry 

soutěže a já se těším na konfrontaci se všemi soupeři. 

Přál bych si kádr stabilizovat a trénovat hráče, kteří mají fotbal rádi a chtějí pracovat, a 

proto NEHLEDEJME DŮVODY, JAK TO NEJDE, ALE 

HLEDEJME ZPŮSOBY, JAK TO JDE!!! 

Díky Zdeněk Hašek 

 



 

 

 

 

 

 

4. kolo AFK Libčice – FC Jílové B 
 

5:2 (3:1) 

 Do Libčic jsme odjeli ve slepené sestavě a ani přítomnost rozhodčího Macha 

nevěstila nic dobrého. Od začátku jsme táhli za kratší konec. Hned v osmé minutě 

domácí zahráli rohový kop a odražený míč dorazili do brány. Pak jsme na dvacet minut 

vyrovnali hru a ve dvacáté minutě i skóre. To když Jarda zahrál trestný kop z pravé 

strany a jeho přetažený centr zapadl do brány. Na konci poločasu jsme ale domácím 

darovali dva góly po našich hrubých chybách. 

 Ani vstup do druhého poločasu se nám nepovedl. Hned po dvou minutách jsme 

inkasovali a tím se prakticky rozhodlo o osudu zápasu. Poté domácí zahodili několik 

šancí a zápas se dohrál. Pak jsme ještě jednou inkasovali. Poslední slovo jsme měli my. 

To když se Franta trefil z trestňáku. 

5. kolo FC Jílové B – Sokol Úhonice 
 

5:1 (3:0) 

 V dalším domácím zápase zavítalo na naše hřiště silné mužstvo Úhonic. Hned od 

začátku nás soupeř uzavřel na naší půlce a vytvořil si územní převahu. Ve čtvrté minutě 

však při naší první návštěvě u branky soupeře si hostující zadáci nepohlídali Láďu a ten 

po skvělém Kubově centru hlavou otevřel skóre. I nadále nás hosté tlačili a vytvořili si 

několik vyložených šancí. Naštěstí v koncovce byli nepřesní, a co letělo na bránu, 

pochytal Míla. Ve dvacáté minutě udeřilo podruhé. Nepovedenou Danovu střelu si ve 

vápně opět zpracoval Láďa ranou k tyči, navýšil skóre. Tato branka již hosty rozhodila a 

tím ukončila jejich tlak. Místo kombinační hry se začali věnovat spíše debatám s 

rozhodčím a přestali se koncentrovat na hru. Toho dokázal využít Kuba, když si na 

hranici ofsajdu počkal na skvělou přihrávku, utekl celé obraně a své sólo ukončil 

mazáckým lobem. Ještě v poslední minutě jsme po rohu mohli zvýšit, ale v nepřehledné 

situaci v malém vápně se hostům podařilo na posledních chvíli míč odkopnout. 

 Do druhého poločasu jsme nastoupili s cílem co nejdéle udržet čisté konto. Hosté 

se sice tlačili do útoku, ale jejich pokusy končily na pozorně hrající obraně, a co prošlo, 

pochytal Míla. A když v šedesáté minutě utekl po levé straně nováček v naší sestavě 

Adam Kačer, a jeho blokovaný centr se dostal na velké vápno před levačku Ládi Müllera, 

který krásnou ranou dovršil svůj hattrick, zápas už se pouze dohrával. Hosté sice v 

osmdesáté minutě po ojedinělé akci snížili, hned z protiútoku se po skvělém Kubově 

centru dočkal své premiérové trefy v Jílovském dresu také Adam Kačer. Do konce 

zápasu se již nic zásadního nestalo, takže jsme slavili zasloužené tři body. 

Miloš Krch, trenér 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

  A1A0607 Dobřichovice Jílové B 27.09. 16:30 SO 
 

  
 

 

 

5. kolo FC Jílové x FC FERCOM Týnec nad Sázavou 

3:3(1:1) 
 

 Ve čtvrtém kole jsme doma přivítali mužstvo nedalekého Týnce a měli jsme ze 

zápasu veliký respekt, neboť soupeř má zatím velice dobré výsledky a jeho sestava byla 

téměř komplet z hráčů ročníků 96 a 97. Náš mladý dorost má sice velikou perspektivu, 

ale přesto, když jsem šel před zápasem okolo rozcvičujícího se soupeře, tak Týnští 

chlapci si při pohledu na naše "děti", zrovna z kluků utahovali a říkali, že pokud 

nevyhrajou tady, tak už nikdy, nikde. A jak to tak bývá, pýcha předchází pád a bez pokory 

to prostě nejde. Myslím, že se asi po zápase divili .  

 Naši kluci však do zápasu vstoupili sebevědomě a naprosto koncentrovaně a od 

začátku náš celoplošný pressing, včasné přistupování a rychlé kontry dělaly hostům 

obrovské problémy. Naše snaha byla korunována poprvé ve 14 minutě, když Kryštof ve 

středu pole vykouzlil finální přihrávku za obranu na rozběhnutého Kubu Marouška a ten 

pod tlakem a z mírného úhlu, nádhernou ranou na zadní prostřelil hostujícího brankáře 

TABULKA 

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

 1. Libčice 5 4 1 0 16: 9 13 
 

( 4) 

 2. Dobříč 5 4 1 0 12: 6 13 
 

( 7) 

 3. Psáry 5 4 0 1 19: 13 12 
 

( 6) 

 4. Vestec 4 3 1 0 12: 1 10 
 

( 7) 

 5. Hostivice 5 3 1 1 10: 7 10 
 

( 4) 

 6. Úhonice 5 3 0 2 17: 12 9 
 

( 0) 

 7. Choteč 4 3 0 1 10: 7 9 
 

( 3) 

 8. Jílové B 5 2 0 3 15: 14 6 
 

( -3) 

 9. Holubice 5 2 0 3 10: 13 6 
 

( 0) 

 10. Tuchoměřice 5 1 1 3 7: 16 4 
 

( -5) 

 11. Čisovice 5 1 0 4 9: 13 3 
 

( -6) 

 12. Dobřichovice 5 1 0 4 7: 13 3 
 

( -6) 

 13. Měchenice 5 0 1 4 8: 18 1 
 

( -5) 

 14. Štěchovice B 5 0 0 5 2: 12 0 
 

( -9) 

 

 

Dorost 
 



poprvé 1:0. Obraz hry se neměnil, naši kluci byli neustále velice aktivní, včas 

přistupovali a hasili soupeřovy útoky již při zakládání, a pokud již něco propadlo, skvěle 

to vyřešil Dževad. Naopak vepředu jsme byli nebezpeční a po jednom z rohů jsme 

nastřelili Kubou tyč. Bohužel se znovu připomněla stará fotbalová pravda "nedáš - 

dostaneš" a ve 34. minutě se soupeř krásnou bombou z 25 metrů do šibenice trefil a 

vyrovnal na 1:1. Za tohoto stavu se šlo do kabin, chlapce jsme nabádali k poctivému 

výkonu a kluci dnes taktické pokyny až na drobné chyby opravdu plnili.  

 Ve druhé půli se obraz hry příliš neměnil, kluci dřeli a hostům dávali lekci z 

fotbalovosti a jednoduchost. Naše pracovitost byla odměněna v 54. minutě, kdy Kryštof 

rozehrál přímý kop přímo na hlavu Kuby Marouška a jeho kladivo udeřilo podruhé 2:1! 

Bohužel jsme si mezi 64-68 minutou vybrali čtyřminutovku hrůzy a hostům doslova 

darovali svou váhavostí a nedůrazem dvě velmi, ale velmi laciné branky a rázem byl na 

koni Týnec a vedli 2:3. Kluci to ale nevzdali, příkladně bojovali až do konce a i když síly 

ubývaly, dokázali jsme se dostat do tlaku a do šancí. Tu první, obrovskou bohužel 

tentokrát do prázdné brány netrefil Kuba, potom šel Sajtna jako tajfun na Baloušův centr, 

ale vychytal ho brankář.   

 

 Spravedlnost tentokrát nebyla slepá a v 81 minutě Milan Rzounek nádhernou 

kolmicí našel rozběhnutého Šimona, ten se vřítil do vápna a bombou po zemi prostřelil 

hostujícího gólmana potřetí a zaslouženě vyrovnal na 3:3. Do konce zápasu se už 

bohužel, či bohudík nic nestalo a soupeři se rozešli smírně. Dnes můžou být kluci na sebe 

právem hrdí a výkon by měl být příslibem do dalších bojů. Jen tak dál kluci, při 

takovémto výkonu přijdou i tříbodová vítězství. 

Jiří Kratochvíl, trenér 
 

NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

 C2E0602 Milín Jílové 02.10.14 ČT 
 

  

  TABULKA 

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

 1. Votice 5 3 2 0 13: 5 11 
 

( 5) 

 2. Lety 4 3 1 0 16: 4 10 
 

( 4) 

 3. Podlesí 4 3 0 1 16: 3 9 
 

( 3) 

 4. Milín 5 3 0 2 8: 7 9 
 

( 3) 

 5. Mníšek 5 2 2 1 12: 7 8 
 

( -1) 

 6. Týnec 5 2 1 2 13: 9 7 
 

( 1) 

 7. Petrovice 4 2 1 1 5: 4 7 
 

( -2) 

 8. Bohutín 5 2 1 2 9: 10 7 
 

( -2) 

 9. Mezno 4 0 3 1 6: 8 3 
 

( 0) 

 10. Drozdov 5 0 3 2 10: 14 3 
 

( -6) 

 11. Sedlec-Prčice 4 1 0 3 5: 23 3 
 

( -3) 

 12. Jílové 4 0 2 2 7: 16 2 
 

( -4) 

 13. Rožmitál 4 0 0 4 7: 17 0 
 

( -6) 
 

 



 

 

 

4. kolo FC Jílové – TJ Sokol Dobřichovice/Řevnice 
 

7:0 (3:0) 
  

 V pátek jsme odehráli další domácí zápas, ve kterém jsme hostili spojené celky 

Dobřichovic a Řevnic. Před zápasovou rozcvičku jsme začali na hlavním hřišti, ale terén 

byl na hraně způsobilosti a tak jsme čekali na verdikt rozhodčího. Rozhodčí terén shledal 

nezpůsobilým i přes protesty hostujícího trenéra se utkání odehrálo na umělce. 

 Do zápasu jsme vstoupili sebevědomě, drželi jsme míč pod kontrolou a snažili 

jsme se hrát co nejvíce kombinačně. Což se nám dařilo, soupeře jsme do ničeho 

nepouštěli a naopak my jsme si vytvářeli šanci za šancí. Opět nás však trápila 

produktivita při zakončení. 

 Druhý poločas se odehrál za stejného scénáře. Paradoxně soupeři pomohlo to, na 

co si na začátku stěžoval, na menším hřišti jde daleko lépe zahušťovat prostor a daleko 

lépe se brání. Jsem přesvědčený, že na velkém hřišti by zápas skončil daleko větším 

rozdílem. Pozitivní je, že kluci odehráli celý zápas zodpovědně dozadu a poprvé ze čtyř 

zápasů jsme nemuseli lovit míč z naší branky.  

  

Góly: 2x Pavel J.,Vojta, Sajtna, Pavel S., Kryštof, Pepa 

Asistence: 2x Kryštof, 2x Vojta, Pepa 

 

Pavel Janošov, trenér 
 

 TABULKA 

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

 1. Roztoky 5 5 0 0 27: 1 15 
 

( 3) 

 2. Č. Újezd 4 4 0 0 16: 3 12 
 

( 9) 

 3. D. Břežany 6 3 1 2 24: 14 10 
 

( 1) 

 4. Rudná/Loděnice 5 3 0 2 25: 11 9 
 

( 3) 

 5. Štěchovice/Hradištko 4 3 0 1 9: 5 9 
 

( 6) 

 6. Zvole/Vrané 4 2 1 1 11: 9 7 
 

( 4) 

 7. Jílové 4 2 0 2 14: 7 6 
 

( -3) 

 8. Lety 5 2 0 3 12: 17 6 
 

( -3) 

 9. Černošice 6 2 0 4 12: 19 6 
 

( -6) 

 10. Průhonice 5 2 0 3 14: 25 6 
 

( 3) 

 11. Hostivice 4 1 1 2 10: 13 4 
 

( -5) 

 12. Dobřichovice/Řevnice 5 0 1 4 4: 21 1 
 

( -8) 

 13. Černolice 5 0 0 5 6: 39 0 
 

( -6) 

  



 

 
U starších žáků probíhá na webových stránkách 

okénko“ Rozhovor s Dianou“  

a takto odpovídal náš další borec, tentokrát: 

 
 

Josef Antoš  

 
 

1) Jaký je tvůj fotbalový vzor? Pavel Janošov 

 

2) Jaký je tvůj oblíbený tým? FC Jílové 

 

3) Proti komu by sis chtěl zahrát? Proti Japoncům 

 

4) Čeho by si chtěl ve fotbale dosáhnout? Větší rychlosti 

 

5) Na jakém postu nejraději hraješ? Pravý útok 

 

6) Oblíbené sporty? Fotbal, cyklistika  

 

7) Oblíbené jídlo? Řízek 

 

8) Co tě nejvíc baví? Hrát na počítači 

 

 

 

Josefovi děkuji za rozhovor a jeho originální odpovědi a přeji hodně zdaru 
 

 

 
 

 

 

長いライブサッカー! 
Ať žije Fotbal! 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. kolo TJ Sokol Hradištko/Štěchovice – FC Jílové 

3:2 (2:1) 

 

  TABULKA 

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

 1. Mníšek/Čisovice 3 3 0 0 33: 2 9 
 

( 3) 

 2. Hradištko/Štěchovice 2 2 0 0 22: 1 6 
 

( 3) 

 3. D. Břežany 3 2 0 1 12: 6 6 
 

( 0) 

 4. Průhonice 3 1 1 1 5: 11 4 
 

( -2) 

 5. Vestec 3 1 0 2 8: 18 3 
 

( 0) 

 6. Jesenice 2 0 1 1 1: 6 2 1 ( 1) 

 7. Jílové 2 0 0 2 2: 17 0 
 

( -3) 

 8. D. Jirčany/Psáry 2 0 0 2 1: 23 0 
 

( -3) 

  
 

 

NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

 F1A0402 Jílové D. Jirčany/Psáry 08.10.2014 ST 
 

  
 

 

 

 

 

Mladší žáci  

 



 

 

 
 

FC Jílové Andílci – TJ Sokol Velká Lečice  

2:4 (0:3) 

 Jestliže jsme holky chválili za první zápas v Měchenicích a turnaj v Jesenici, tak 

tentokrát si za první poločas nezaslouží vůbec nic. Když jsme dostali góly v první a osmé 

minutě, vypadalo to, jako když jsme poprvé na hřišti. Ani potom jsme nepředvedli téměř 

nic, snad jen náznak jedné šance. A v poslední minutě prvního půle jsme díky našemu 

nedůrazu ve vápně dostali ještě gól do šatny. 

 O poločase se snad holky trochu probraly a hru vyrovnaly. Přesto jsme po další 

chybě inkasovali. Až potom jsme se po pěkné akci a chladnokrevnému zakončení Katy 

jsme snížili. Tato branka nás zvedla a vytvořili jsme si územní převahu. Jiskřičku naděje 

vykřesala znovu Katka. Rozehrála trestní kop před brankou a díky lehké teči hostující 

hráčky skončil balón v síti. V závěru jsme již nedokázali vstřelit žádnou branku. 

Doufáme, že příští zápas proti Jesenici budou holky v trochu lepší formě. 

Miloš Krch, trenér 

 

FC Jílové Andílci – Pivoženky Jesenice  

0:2 (0:0) 

 Ve druhém domácím zápase začalo naše mužstvo mnohem koncentrovaněji než 

proti Lečici. Hosté se sice hned v první minutě dostali do vyložené šance, ale tu skvělým 

zákrokem zmařila Fidorka v brance. Hosté sice měli více ze hry, ale holky díky nasazení 

a příkladné bojovnosti nepouštěly hráčky soupeře do dalších šancí. Dopředu jsme sice 

moc nebezpeční nebyli, ale s naší obrannou hrou si hráčky soupeře nevěděly rady, takže 

jsme první poločas udrželi cenou bezbrankovou remízou. 

 I po změně stran jsme pokračovali v důsledné defenzívě. Dlouho jsme odolávali 

stupňujícímu se tlaku Jesenice a až teprve po výborně zahrané standardní situaci jsme 

poprvé kapitulovali. I nadále jsme však statečně bojovali a nepouštěli soupeře nadosah 

branky. Až skvěle sehraná situace 3 na 2 vedla ke druhému gólu naší síti. V závěru nám 

již začali trochu docházet síly, ale několika skvělými zákroky nás podržela Fidorka. 

Závěrem bych ještě jednou chtěl holkám poděkovat za bojovnost a předvedenou hru. 

Miloš Krch, trenér 
 

 
FC Andílci  

 

 

   

FC Andílci  

 



 

 

 

 

 

 

 

Restaurace Kamenný stůl, Praha 1 

 

Briggs LTD    PAMAR.CZ 
  

 

Restaurace Florian   Pivnice Hřiště 

 

Václav Navrátil - autodoprava 


