
KOLO DATUM ODDÍL SOUPEŘ VÝSLEDEK 
NAŠI STŘELCI 

KOMENTÁŘ HŘIŠTĚ 

6. 17.9. A tým 
FK Újezd nad 

Lesy 0:3 L. Neveršil 
M. Mráz 
T. Pecháč 

Martin Vališ, trenér: „Opět velmi dobrý týmový výkon. Kudláček 
chytil v 1. poločase penaltu. 

hosté 

4. 17.9. B tým TJ Kyje 1:5 
P. Silovský 

 
Marek Bukovský, trenér: „Děsivý výkon proti soupeři, který hrál 

hodinu bez vyloučeného hráče, přesto byl herně a v nasazení 
mnohem lepší než my. Pro mě obrovské zklamání...“ 

domácí 

2. 17.9. 
Gentlemani 

40+ 
SK Hostivař 5:4 

 

  

3. 17.9. Ženy FK Rakovník 2:2 
K. Jarolímková 

L. Florková 

Radim Štvrtňa, trenér: „Domácí se v 10-ti semkli a my na ně 
nedokázali najít recept.  V této soutěži se trestá každá chyba, kterých 

zatím děláme až moc. Když se k tomu přičtou neproměněné šance, 
tak je na světě zbytečná remíza. 

hosté 

2. 16.9. Dívky – žákyně MFK Trutnov 8:0 

 
Simona Necidová, trenérka: „Holky se favorita skupiny bohužel 

zalekly a než se rozkoukaly, už to bylo 0:2. Soupeřky byly většinou o 
dva roky starší, dvě hlavy vyšší a respekt našich holek byl až zbytečně 

veliký. Bohužel holky neproměnily své šance, aby alespoň upravily 
skóre v závěru.“ 

hosté 

4. 16.9. 
Starší dorost 

U19 
SK Zbraslav 2:1 

S. Baltic 

 hosté 

2. 17.9. 
Mladší dorost 

U17 
SK Union 
Vršovice 0:2 

 
Pavel Mařík, vedoucí: „V tvrdém zápase jsme se nedostali 

do šance a po jinak solidním výkonu prohráli.“ 
domácí 

6. 17.9. 
Starší žáci A 

U15 
FK Motorlet 4:0 

 Michael Lukič, trenér: „Začátek zápasu byl sice v naší režii, 
pak však přišel kolaps a selhání některých hráčů. Všechny 

góly vstřelil soupeř po našich individuálních chybách.“ 
hosté 



 

6. 17.9. 
Starší žáci B 

U14 
FK Motorlet 9:0 

 
Michael Lukič, trenér: „Soupeř prokázal větší chuť a 

motivovanost zvítězit.“ 
hosté 

6. 16.9. 
Mladší žáci A 

U13 
FC Háje JM 2:0  

 domácí 

6. 16.9. 
Mladší žáci B 

U12 
FC Háje JM 17:4 

 Martin Hejno, trenér: „Velmi dobrý, soustředěný výkon. 
Proměňovali jsme šance a řekl bych, že ve 2. a 3. třetině 
jsme soupeře úplně přehráli, jak fotbalově, tak i fyzicky. 

Občas jsme se zbytečně snažili o finální přihrávku z půlky.“ 

domácí 

2. 17.9. 

Starší 
přípravka A 

U11 

FC Háje JM 23:14 

X Lenka Dömeová, vedoucí: „Vcelku se nám dařilo přehrávat 
soupeře kombinační hrou, bohužel nám však stále v určitých 
fázích dělá problém pohyb předních hráčů bez míče a důraz 
v zakončení. Po hloupých chybách jsme inkasovali většinu 

gólů.“ 

hosté 

2. 16.9. 

Starší 
přípravka U10 

B 

Háje SOS 41:17 
X 

Radim Hocek, trenér: „Bohužel zasloužená prohra. Chyběla 
nám bojovnost, rychlost a touha po vítězství. Vůbec se nám 

nepodařilo navázat na výkon z minulého týdne.“ 
hosté 

2. 16.9. 
Mladší 

přípravka A U9 
AFK Slavoj 

Podolí 22:25 
X 

Michael Belda, asistent: „Velmi podařené utkání!“ hosté 

2. 16.9. 
Mladší 

přípravka B U8 
AFK Slavoj 

Podolí 7:39 
X 

Jan Šabacký, trenér: „Kluci odehráli další super zapas! 
Soupeře jsme předčili v každé dovednosti! Spokojenost!“ 

hosté 


