
       Děkujeme všem sponzorům!!! 

 
 Jílovský fotbalový zpravodaj 

 
 Sezóna 2014/2015 

 
 6. vydání  

  

 

 

 Soupeř A týmu je SK Černolice 
 

Sponzor dnešního utkání je Restaurace U Dušků 

  
 
 



 

13. kolo FC Jílové – SK Černolice 
 

Černolice se nachází v okrese Praha-západ, kraj 

Středočeský. Rozkládá se asi 24 km jihozápadně od 

centra Prahy a 6 km jižně od města Černošice. 

 

Klub SK Černolice byl založen 18 zakládajícími členy v první polovině 

roku 1933. Přesný datum není znám. Dle pamětní knihy: "založilo pár 

mladých vyznavačů fotbalového umění klub". 
 

 

 

 TABULKA 

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

 1. Tuchlovice 12 10 2 0 33: 13 32 
 

( 17) 

 2. Velvary 12 9 3 0 32: 11 30 
 

( 12) 

 3. Černolice 12 7 4 1 31: 14 25 
 

( 4) 

 4. Lhota 12 8 0 4 34: 19 24 
 

( 6) 

 5. Benešov B 12 7 2 3 22: 21 23 
 

( 2) 

 6. Pořící 12 7 1 4 26: 20 22 
 

( -2) 

 7. Jílové 12 5 2 5 22: 22 17 
 

( 2) 

 8. Nespeky 12 5 2 5 15: 18 17 
 

( -1) 

 9. Zavidov 12 5 1 6 30: 23 16 
 

( -2) 

 10. Votice 12 4 3 5 26: 23 15 
 

( -3) 

 11. Slaný 12 4 1 7 26: 19 13 
 

( -8) 

 12. Všenorský SK 12 4 0 8 21: 30 12 
 

( -3) 

 13. Hvozdnice 12 3 0 9 18: 32 9 
 

(-12) 

 14. Lety 12 2 2 8 19: 37 8 
 

( -7) 

 15. Cerhovice 12 2 1 9 11: 31 7 
 

( -8) 

 16. Hradištko 12 2 0 10 17: 50 6 
 

( -9) 
 

 

 

 

Následující 14. kolo 09.11.2014 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

 A2A1403 Nespeky Jílové 08.11. 14:00 SO 
  

 



 

 

 
 

11. kolo FC Jílové – Všenorský SK 

 

0:5 (0:4) 

 
Sestava: Zambakovič, Kos, Balouš, Samko, Kačer, Hanuš, Vostárek, 

Buchar (46´Keller), Rosen, Machýček M., Mychýček J. 

 

 
 Nehodnotí se to lehce, ale výsledek odpovídá situaci na hřišti. My 

bohužel na soupeře nestačili a náš výkon a to hlavně v prvním poločase 

byl trapný. To v jaké sestavě jsme nastoupili je jedna věc, ale to jak hráči 

hráli, lehkomyslně v prvním poločase je druhá věc. 

Zdeněk Hašek, trenér 

 

 

12. kolo SK Votice – FC Jílové 
 

1:0 (1:0) 

 
Sestava: Zambakovič, Kos, Balouš, Samko, Hanuš, Votruba (60´Cihlář), 

O. Vostárek, Keller, Kačer, Machýček M., Mychýček J. 

 
 

 Dnes to byla škoda, protože Votice byli "hratelné". Kluci se dobře 

vypořádali s rozestavěním, které bylo odlišné, než jsme zvyklí. Hráli 

jsme na tři obránce, protože jsme nikoho jiného neměli. Proč je nemáme, 

tak to je na větší rozbor a do toho se teď pouštět nechci. Zápas nezačal 

dobře, ale první šanci jsme měli mi a to Honzou Machýčkem, ale nedali 

jsme a za chvilku jsme inkasovali. Další šance jsme taky nevyužili a tak 

nás mohl zachránit pokutový kop ke konci utkání, který byl nařízen po 

faulu na Honzu Machýčka. Bohužel ho "Pajty" neproměnil. Přes to 

nebyl náš výkon špatný. 

Zdeněk Hašek, trenér 



 

 

 

 

 

 

9. kolo Sokol Tuchoměřice - FC Jílové B  
 

6:1 (4:1)     
 

 Jsou zápasy, na které je potřeba rychle zapomenout a mysleti už na 

další. Naše klasika nejsou lidi, je nás málo a přemlouváme kde koho. I v 

tak slátané sestavě jsme drželi krok se soupeřem do 24 min, pak ale jsme 

dostali dva góly za minutu a bylo po nadějích, a proto bylo potřeba 

zápas dohrát bez vyloučení, bez zranění a to se nepovedlo, neboť Filip 

nedohrál a bez většího debaklu, se to taky nepovedlo. Je smutný, že 

někteří hráči dali přednost alkoholu a na výsledku TÝMU jim vůbec 

nezáleží!!!! Teď nás čekají Štěchovice opět zápas o všechno, hrajeme 

doma, tak snad se sejdeme. Je to doopravdy ostuda jaký mají 

někteří přístup!!!! 

 

 

 

Vladimír Vodička, trenér 
 

 

10. kolo FC Jílové B - TJ Štěchovice B     
 

0:1 (0:0)    
  

Co napsat k zápasu, ve kterém jsme soupeře k ničemu nepustili, jenže 

měli jen platonickou převahu a nebyli schopný alespoň jednou dotlačit 

míč do brány a tak přišel trest v poslední minutě jediná střela hostí a tři 

body v háji.... Naše situace začíná býti kritická, bohužel si to nikdo 

nepřipouští a na jaře už může býti pozdě. Tento víkend hrajeme v Chotči 

opět soupeř, který je na tom stejně, nedaří se mu  jako nám, VYUŽIJEM 

TOHO!!!!!!                                           
 

Vladimír Vodička, trenér 

 

 



  TABULKA 

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

 1. Vestec 10 9 1 0 41: 8 28 
 

( 16) 

 2. Dobříč 10 8 2 0 25: 11 26 
 

( 14) 

 3. Psáry 10 6 1 3 29: 28 19 
 

( 4) 

 4. Libčice 10 6 1 3 25: 31 19 
 

( 1) 

 5. Úhonice 10 5 1 4 28: 20 16 
 

( -2) 

 6. Holubice 10 5 0 5 26: 26 15 
 

( 3) 

 7. Tuchoměřice 10 4 2 4 24: 22 14 
 

( -1) 

 8. Hostivice 10 4 1 5 18: 20 13 
 

( 1) 

 9. Choteč 10 4 0 6 24: 31 12 
 

( 0) 

 10. Čisovice 10 3 2 5 21: 19 11 
 

( -7) 

 11. Štěchovice B 10 3 0 7 17: 19 9 
 

( -6) 

 12. Jílové B 10 3 0 7 18: 25 9 
 

( -9) 

 13. Měchenice 10 2 1 7 15: 33 7 
 

( -8) 

 14. Dobřichovice 10 2 0 8 13: 31 6 
 

(-12) 

 
 

 

  Následující 12. kolo 01.11.2014 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

A1A1103 Choteč Jílové B 01.11. 14:00 SO 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. kolo FC Jílové dorost - SK Sedlec-Prčice 

 

2:3(0:1) 
 

 Naprosto klíčový zápas podzimu jsme odehráli netradičně od 20 

hodin na naší UMT pod umělým osvětlením a výsledkově ho bohužel 

opět nezvládli. Soupeř byl před zápasem o tři body před námi a my ho 

chtěli porazit a bodově se na něj dotáhnout. Sešli jsme se kompletní i s 

posilami z áčka ročníku 96 Machýčkem a Baloušem, kteří ale dostali od 

trenéra povoleno odehrát pouze poločas a nakonec se tento faktor pro 

nás ukázal jako rozhodující. Do utkání jsme vstoupili i se třemi staršími 

žáky v základní sestavě, soupeř ale také přijel pro body a od začátku 

nám dokazoval, že na předposledním místě tabulky je jen shodou 

okolností a náhod a možná i tím, že někteří jeho borci nastupují na 

střídavý start ve vyšší soutěži a dnes se prostě sešli. Sedlec na nás vlétl, 

jeho kluci začali s vysoko vysunutým pressingem a i díky věku a větší 

síle měli prvních cca 20 minut o něco více ze hry. Naši borci ale taky 

šlapali a tak se hrál fotbal jako břitva s několika náznaky šancí na obou 

stranách, se kterými si však oba brankáři hravě poradili. A tak první 

branka zápasu přišla po individuální chybě, když míč prošel pod 

Baloušovou kopačkou a útočník soupeře v samostatném náběhu na 

Dževada nezaváhal 0:1. Tato branka změnila dění na hřišti, naši kluci 

jakoby zapli na vyšší rychlostní stupeň a před brankou soupeře se začal 

roztáčet ďábelský kolotoč. Hostující branka však byla jako zakletá. V 

obrovských šancích se ocitl Kuba Maroušek, jehož pokus vykopl 

hostující obránce z prázdné branky, Kryštof, který nejdřív trefil na 

brankové čáře zadek Matěje Svítila a poté jeho pokus skončil na tyči, 

opět Kuba, který hlavou trefil břevno a od břevna se míč odrazil do 

náruče Sedleckého gólmana, nebezpečně těsně vedle hlavičkoval Matěj, 

ale bohužel se žádná z obrovských šancí neujala a půle tak skončila 0:1. 

Kluky jsme v kabině povzbudili, pochválili a nabádali ke kombinační 

hře po zemi.  

  

 

Dorost 
 



 Udělali jsme jednu změnu, když Sajtnu vystřídal Machy a tím jsme 

výrazně zkvalitnili útok. Bohužel začátek druhé půle byl neurovnaný, 

plný nepřesností a soubojů, balon byl většinou ve vzduchu a tak se 

dobrý fotbal začal hrát zase asi až v 55 minutě, kluci se opět vrátili ke 

kombinacím. Nejdříve David Šér nastartoval do brejku Machyho, ale 

Machy v koncovce selhal. A selhal i po chvilce, kdy geniální 

průnikovku vykouzlil Kryštof a Machy tváří tvář hostujícímu brankáři 

opět neproměnil. A tak opět platilo otřepané "nedáš-dostaneš". Na kraji 

obrany už byl místo Balouše Milan Rzounek a ten nejprve špatnou 

rozehrávkou vyslal soupeře do brejku do otevřené obrany, aby navíc 

nepokryl poté hráče na dorážce ze svého prostoru a bylo to 0:2. Pro nás 

to byl blesk z čistého nebe a rána do vazu, ze které se kluci však brzy 

otřepali a opět začali soupeře mačkat. Ve své třetí obří šanci opět selhal 

Machy a tak se alespoň přeměnil v nahrávače, pronikl z pravé strany do 

vápna z úhlu vypálil, brankář střelu jen vyrazil do prostoru kde byl 

Buldozer Kuba Maroušek, ten nejdříve míč napálil do břevna, dorážku 

do brankáře a ač mu na jedné ruce vyseli dva soupeři, na druhé tři a na 

každé noze po jednom, tak Kuba nakonec vše ustál a v zubech míč přeci 

jen do brány donesl i se soupeři a bylo to 1:2 . Kluci měli ještě asi 15 

minut na to, aby zápas otočili a všichni jsme věřili, že to dokáží, protože 

soupeři v obrovském tempu evidentně docházela šťáva. V největším 

tlaku sedlečtí odkopli balon, který kontroloval Milan, na zádech mu 

dobíhal útočník soupeře, Milan místo toho, aby míč jednoduše sklepl 

Dževadovi, tak naprosto nepochopitelně zahnul a nechal balon balonem 

a otevřel cestu ke skórování soupeři, který tímto dárkem nepohrdl, a 

bylo to 1:3. Naši kluci však opět potvrdili, jak jsou mentálně silní a 

nezlomní, jiné mužstvo by se položilo, ale oni příkladně bojovali až do 

konce a byli odměněni ještě krásnou brankou, když Machy pronikl do 

vápna tentokrát z levé strany, nahrál ideálně pod sebe na nabíhajícího 

Kryštofa a ten svůj skvělý výkon korunoval brankou na 2:3. Bohužel na 

vyrovnání již nezbyl čas, soupeř zkušeně zdržoval hru, ať již taktickým 

střídáním, nebo dalekými odkopy a cenné tři body uhájil.  

 Nám nakonec zbyly pouze oči pro pláč a dnes se potvrdilo i další 

otřepané, že "fotbal nemá logiku". Sedlec nás neporazil tím, že by byl 

lepší či fotbalovější, my mu všechny tři góly doslova darovali naprosto 

zbytečnými individuálními chybami. Ale kluci opět podali výkon, za 

který se vůbec nemusí stydět a když budeme pokračovat v této cestě, tak 

dřív, nebo později musí přijít i úspěchy. Věřím, že již příští týden v 

Rožmitále! 

Jiří Kratochvíl, trenér 



10. kolo SK Spartak Rožmitál - FC Jílové 

 

0:3 (0:2)  
 

 V 10. kole jsme jeli na hřiště dalekého Rožmitálu a opět jsme 

věřili, že pokud zopakujeme výkony z předchozích kol a vyvarujeme se 

individuálních chyb, tak už musí přijít tříbodové vítězství. A i když jsme 

výkon z předchozích kol nepředvedli, vítězství tentokrát konečně 

přišlo ... Do Rožmitálu jsme jeli, až na nemocného Davida Šéra, téměř 

kompletní, vezl nás náš vítězný autobusák a domácí nastoupili pouze v 

desíti, takže nám vše hrálo do karet. Nicméně, domácí se zakopali před 

svým vápnem a klukům tyto okolnosti trochu svazovali nohy, takže jsme 

sice drželi balon na svých kopačkách, snažili se udávat tempo hry, ale 

málo pohybu a hromada nepřesných přihrávek, vedli pouze k tomu, že 

se domácí celkem v pohodě bránili a snažili se podnikat rychlé 

protiútoky, které však naštěstí pozorná obrana bez problémů odvracela. 

Postupně jsme se začali stále více tlačit do vápna domácích, přicházeli 

šance, narůstal počet standartek, ale až ve 23. minutě se Kryštofovi 

povedla dokonalá finální kolmá přihrávka na rozběhnutého kanonýra 

Kubu Marouška a ten se opět tváří v tvář domácímu brankáři nemýlil a 

suverénně plackou k tyči zavěsil 0-1 ! Obraz hry se příliš neměnil, my 

stále bušili na zavřená vrata domácí obrany a díky mnoha nepřesnostem 

se do zakončení příliš nedostávali. Až ve 38. minutě se povedla 

Davidovi Baloušovi pěkná kolmice do křídla na nabíhajícího Machýčka, 

ten zařadil nejvyšší rychlostní stupeň, vřítil se z pravé strany do vápna a 

nádhernou nahrávkou našel před brankou do zakončení sprintujícího 

Kubu "bumbum" Marouška a ten pokořil domácího brankáře podruhé a 

uklidnil naše řady 0-2! Nádherná akce! O poločase byla v kabině trochu 

bouřka kvůli nepřesnostem, laxnosti a nedisciplinovanosti některých 

hráčů, kteří naprosto zbytečně diskutovali s rozhodčím a jeden 

nejmenovaný drzoun dokonce s trenérem ! 

 Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe, vyvarovali se zbytečných 

dlouhých míčů, se kterými si domácí obrana vždy hravě poradila, kluci 

se snažili více kombinovat, ale dnes to prostě úplně lehce nešlo, 

nepřesných nahrávek a zbytečných ztrát byla stále celá řada. Nicméně 

trpělivé dobývání přineslo definitivní rozhodnutí v 65 minutě, agilní 

Martin Sunegh zatáhl míč tentokrát zleva, nacentroval pod sebe, kde míč 

v náběhu z voleje nekompromisně trefil tentokrát Kryštof a bylo to 0:3. 

Naše kluky skóre uspokojilo, takže se ke slovu dostali nakonec i domácí 

a dvakrát se musel zaskvět skvostnými zákroky Dževad, který vychytal 



v dorostu svou první nulu. Bohužel v sobotu se vrací na tři měsíce do 

Sarajeva a tak se v posledních třech kolech musíme obejít bez něj. 

Dnešní vítězství bylo ale naprosto zasloužené, kluci dali tři krásné 

branky ze hry po pěkných kombinacích, škoda jen, že jich nebylo více, 

protože i skóre bude v konečném účtování hrát velkou roli.  

 Příští týden doma přivítáme silné mužstvo, zatím druhého Podlesí 

a věříme, že u nás v kleci soupeře dokážeme zaskočit a připravíme jim 

těžkou šichtu. 

 

Jiří Kratochvíl, trenér 

 

 

 

 

TABULKA 

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

 1. Lety 9 7 1 1 36: 7 22 
 

( 10) 

 2. Podlesí 9 7 0 2 33: 11 21 
 

( 6) 

 3. Votice 9 6 2 1 32: 10 20 
 

( 8) 

 4. Mníšek 9 4 3 2 24: 16 15 
 

( 0) 

 5. Milín 8 5 0 3 14: 17 15 
 

( 3) 

 6. Týnec 9 4 1 4 27: 14 13 
 

( 1) 

 7. Mezno 9 3 4 2 19: 14 13 
 

( 1) 

 8. Bohutín 9 3 2 4 18: 17 11 
 

( -4) 

 9. Sedlec-Prčice 9 3 0 6 15: 42 9 
 

( -6) 

 10. Petrovice 10 2 2 6 10: 30 8 
 

( -7) 

 11. Rožmitál 9 2 1 6 14: 30 7 
 

( -5) 

 12. Jílové 9 1 3 5 16: 32 6 
 

( -9) 

 13. Drozdov 10 1 3 6 19: 37 6 
 

( -9) 

 

 

  Následující 11. kolo 01.11.2014 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

C2E1104 Jílové Podlesí 02.11. 10:15 NE 
 

 
 

 



A jako zajímavost Vám přinášíme rozhovor s Lukášem Novákem o 

našich "legionářích"…, tedy o odchovancích, kteří rozvíjí svůj talent v 

ligovém klubu FK Baumit Jablonec jde o trojici: Lukáš Novák, Patrik 

Haitl a Matěj Štědronský. 

Nastupujete pravidelně ve svých kategoriích nebo výš?  

Nějaký góly, popřípadě asistence? 
  

Patrik Haitl hraje za svou kategorii B dorost, občas chodí trénovat s A 

dorostem U19, hraje pravidelně za B dorost levého beka někdy i levého 

záložníka. Gól zatím nedal. Mates Štědronský hraje za Juniorku, ale 

většinou na plac chodí druhou půlku, jako útočník zatím dal jednoho 

góla. Já (Lukáš Novák) hraju taky za Juniorku, někdy chodím za A 

dorost na lavičku kdyby se někdo zranil, hraju záložníka jak středního 

tak krajního a někdy i beka, když jsou obránci zraněni a zrovna minule 

jsem dával z pravého beka gól na Dukle, hráli jsme 1:1. 

Jak se Ti v Jablonci zatím líbí, kde bydlíš a jak zvládáš 

rozdíl mezi Jílovským a Jabloneckým fotbalem?  
 

V Jablonci se mi libí je tady výborné zázemí klubu a skvělý kolektiv i 

trenéři, zatím nejlepší trenéři co jsem kdy zažil tedy kromě Jiřího 

Kratochvíla. „To jsi řekl moc hezky, Lukáši “. Bydlím s Matějem a 

Patrikem tady v Jablonci kousek od stadionu v bytě. A rozdíl mezi 

Jílovským a Jabloneckým fotbalem je veliký např. tempo hry je o dost 

rychlejší, více se bojuje a i kvalita je rozdílná. 

Co bys doporučil klukům v Jílovém, aby udělali pro to, aby 

měli šanci se dostat na vrcholnou úroveň, a kdy očekáváš 

svůj první ligový start? 

Tak je potřeba na sobě hodně pracovat přidávat si, protože nic nepřijde 

samo a také být hodně trpělivý… Těžko říct kdy nastoupím za A tým, 

ale doufám, že to bude brzy.  

Můžeš porovnávat i se Slavií, jejíž akademií jsi také prošel, v 

čem je to podobné a v čem je největší rozdíl? 

Podobné se Slavií je tréninkové a zápasové zatížení, naopak rozdílných 

věcí není tolik, akorát jak už jsem říkal zázemí a práce trenérů s hráči. 

„Lukáši, moc Ti to přeju, jsem Tvůj obrovský fanda.“ Trenére, díky 

velice si toho cením.                                                                              

Kratochvíl Jiří 



 

 

 

 

8. kolo FC Jílové – SK Černošice 

 

4:1(2:0) 
  

 V dalším mistrovském utkání jsme na domácím hřišti přivítali 

hosty z Černošic. Nejen že jsme neměli nikoho na střídání, ale tentokrát 

jsme museli celý první poločas odehrát v deseti, protože současně hráli i 

mladší žáci. Přesto jsme hráli velice dobře a soupeře do žádných větších 

šancí nepouštěli a nám se podařilo dvakrát skórovat. Do kabin jsme šli 

za stavu 2:0.  

  

 Na druhý poločas přijeli dva mladší žáci, Adam s Jeldou a někteří 

přítomní diváci si teprve v tu chvíli všimli, že jsme hráli v deseti.  Do 

druhého poločasu vstoupil soupeř mnohem důrazněji a začal nás více 

napadat již v rozehrávce a dokonce dokázal snížit na 2:1. Tento gól 

paradoxně nenakopl soupeře, ale nás. Do konce zápasu jsme 

kontrolovali hru a vstřelili další dva góly. Zápas jsme vyhráli 4:1. 

 
Pavel Janošov, trenér 

9. kolo FK Rudná Loděnice - FC Jílové 

 

2:1(1:0) 

 K dalšímu venkovnímu zápasu jsme vyrazili do Rudné. Bylo nás 

jedenáct a šest hráčů mělo v nohách dopolední zápas za PFA. Do zápasu 

jsme nastoupili s jednou změnou v sestavě a to na postu brankáře, do 

branky se postavil Pavel Syrový a Jirka šel do útoku. Soupeře jsme od 

začátku přehrávali a vytvářeli si jasné gólové příležitosti. Po pěti 

neproměněných šancích přišel trest zhruba ve 20. minutě, kdy měli 

domácí první šanci v podobě rohového kopu a po nedůrazu při našem 

odkopu poprvé skórovali. My jsme se dál pokoušeli vstřelit branku, ale 

marně. Poločas 1:0  



 O poločase jsme kluky uklidňovali, že hrají dobře a jen musí 

zlepšit koncovku. Vyměnili jsme opět brankáře, Jirka do brány Pavel S. 

do útoku. Na začátku druhé půle kopali domácí druhý rohový kop a 

vlastní brankou jsme zvýšili jejich náskok na 2:0. Kluci bojovali, 

výsledek chtěli otočit, ale v soupeřově bráně čaroval gólman a pro nás 

byla snad zakletá. Asi deset minut před koncem jsme vysunuli stopera 

Sajtnu (Michala Patočku) do středu zálohy Bodla na pravou zálohu a 

Pavla do útoku a hráli jsme na tři beky čtyři záložníky a tři útočníky. V 

závěrečném tlaku se podařilo Matějovi alespoň snížit na konečných 2:1. 

Domácí nám dali lekci z produktivity, kdy ze tří šancí dokázali vstřelit 2 

branky. 

Pavel Janošov, trenér 
 

 

 

 TABULKA 

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

 1. Č. Újezd 10 8 2 0 37: 10 26 
 

( 11) 

 2. Roztoky 11 7 2 2 36: 18 23 
 

( 5) 

 3. Rudná/Loděnice 11 7 0 4 46: 20 21 
 

( 6) 

 4. D. Břežany 10 6 1 3 37: 27 19 
 

( 1) 

 5. Jílové 10 6 0 4 41: 13 18 
 

( -3) 

 6. Štěchovice/Hradištko 10 6 0 4 22: 18 18 
 

( 3) 

 7. Lety 10 5 1 4 32: 24 16 
 

( -2) 

 8. Hostivice 10 3 3 4 22: 24 12 
 

( -6) 

 9. Zvole/Vrané 10 3 2 5 17: 25 11 
 

( 2) 

 10. Černošice 10 3 1 6 23: 30 10 
 

( -8) 

 11. Dobřichovice/Řevnice 10 3 1 6 14: 29 10 
 

( -5) 

 12. Průhonice 10 2 0 8 17: 61 6 
 

( 0) 

 13. Černolice 10 0 1 9 14: 59 1 
 

(-11) 

  

 

  Následující 11. kolo 01.11.2014 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

 E1A1105 Černolice Jílové 02.11. 15:00 NE 
 

  



 

 
 

 

7. kolo FC Jílové – SK Průhonice 1:7 (0:3) 

 
 

TABULKA 

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

 1. Hradištko/Štěchovice 7 5 2 0 33: 7 17 
 

( 5) 

 2. Mníšek/Čisovice 7 5 0 2 52: 18 15 
 

( 3) 

 3. Průhonice 7 4 2 1 18: 15 15 1 ( 2) 

 4. D. Břežany 7 4 1 2 31: 14 14 1 ( 1) 

 5. Jesenice 7 4 1 2 27: 16 14 1 ( 4) 

 6. Vestec 7 1 1 5 19: 38 4 
 

( -5) 

 7. D. Jirčany/Psáry 7 1 0 6 11: 55 3 
 

( -6) 

 8. Jílové 7 0 1 6 17: 45 2 1 ( -8) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladší žáci  

 



 
 

 

FC Jílové Andílci - Pink Ladies Radlík  

1:0 (0:0) 

 Toto derby by se pro nás dalo označit jako zápas podzimu. Před 

největší návštěvou sezony se ani jedno z mužstev nechtělo nechat 

zahanbit, a tak diváci viděli spoustu osobních soubojů, ale vše se naštěstí 

odehrálo fair play. Obě mužstva vstoupila do zápasu s touhou co 

nejrychleji střelit branku. Nejprve se osmělili domácí, to když se po 

špatném odkopu hostující brankařky dostala k míči Klára, ale její 

pohotová střela těsně minula opuštěnou branku. Poté se dostali ke slovu 

hosté. Jejich centr z pravé strany Fidorka podběhla, ale v nastalé 

skrumáži se našim obráncům s vypětím všech sil podařilo nebezpečí 

zažehnat. Poté se hnala na Radlickou bránu Dana, ale Nikola včasným 

vyběhnutím šanci zmařila. Z proti útoku se do další šance dostal Radlík 

díky druhé a naštěstí poslední chybě Fidorky, kdy po klasickém MÁM, 

proletěl balón až na zadní tyč. Hosté ho ale nedokázali uklidit do brány. 

I nadále se bylo na co dívat. Aktivní Dana se dostala do několika 

slibných pozic, ale nedokázala se střelecky prosadit. A tak se šlo do 

kabin za bezbrankového stavu. 

 Druhý poločas se odehrával podle stejného scénáře. Radlík se 

dostal k několika nebezpečným střelám, které však již uklidněná Fidorka 

bezpečně kryla. I Andílci se však tlačily před hostující branku a 

nenechávaly obraně vydechnout. Ve čtyřicáté minutě přišla série dvou 

rohů Radlíka, ovšem naše obrana byla pozorná. Naopak po rychlém 

výkopu Fidorky od brány vyhrála Kačka hlavičkový souboj na půlce. K 

odraženému balonu měly blíže obránci hostí, ale naše kapitánka Jana 

nečekala, až si dají přednost, kdo balon odkopne, proběhla mezi oběma a 

střelou k tyči rozhodla zápas. Po inkasovaném gólu se Radlík snažil 

vyrovnat, ale v cestě mu stála téměř nepropustná obrana a co za ně 

prošlo, s přehledem pochytala Fidorka. V závěru jsme obranu vyztužili o 

Kláru a i díky tomu se nám podařilo nejtěsnější vítězství ubránit. 

 

   

FC Andílci  

 



 A tak po závěrečném hvizdu mohla u děvčat a přítomných diváků 

propuknout euforie. Jako trenéři bychom chtěli poděkovat všem 

zúčastněným za zodpovědný a především bojovný výkon. Celé mužstvo 

bojovalo jako celek, takže vyzdvihnout někoho by bylo těžké, přesto 

byly však hráčky, které bychom chtěli vyzdvihnout. Jsou to: Fidorka v 

bráně, které se po nervózním začátku zklidnila a podala pak bezchybný 

výkon, Kačka ve středu zálohy, které celý zápas sváděla souboje s 

nejlepší hráčkou Radlíka a mile překvapila i střídající Kája. 

Po zápase se obě mužstva sešla v restauraci a v družné zábavě 

pokračovala do ranních hodin. 

Miloš Krch a Filip Švach, trenéři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Andílci  

 



 

 

 

 

 

Restaurace Kamenný stůl, Praha 1 

 

Briggs LTD    PAMAR.CZ 
  

 

Restaurace Florian   Pivnice Hřiště 

 

Václav Navrátil – autodoprava  

 

Město Jílové 


