
 
 

 

 

Děkujeme všem sponzorům!! 

 

Jílovský fotbalový zpravodaj 
1/2012 

 

Soupeř A Týmu SK Spartak Příbram! 

 

Příloha - Rozlosování podzim 2012 

 
 

Sponzor dnešního utkání je Pivnice Hřiště. 

  

 



Vítá nás nová sezóna!! 
 Dovolte mi Vás přivítat jménem celého vedení 

a hráčů klubu FC Jílové v podzimní části 

nadcházející sezóny roku 2012/2013. 

 Doufáme, že se nám povede ve všech soutěžích 

alespoň tak dobře jako v minulé sezóně. Věříme, že 

nás budete jako věřní fanoušci v hojném počtu i 

nadále podporovat při všech našich zápasech. 

Těšíme se na Vás! 

  FC Jílové 

 

 

 

SK Spartak Příbram 
 Prvním soupeřem na domácím 

hřišti  nám bude SK Spartak Příbram. 

 Spartak bude již tento rok slavit 

své 118. výročí od založení klubu. Spolu 

se Slavií, Spartou, Kolínem a Plzní se 

řadí 

k nejstarším fotbalovým klubům v 

České republice. 

 Od 1. února 2012 nastoupil do Spartaku nový trenér. 

Jedná se o Jindřicha Dejmala, známého kouče, který v li 
vedl Slavii, České Budějovice či Jablonec. 

 

 

Sponzoři FC Jílové 
 

 Briggs LTD 

 Hotel Javorník – JUDr. Stárek 

 PAMAR.CZ 

 Restaurace Florian 

 Restaurace Kamenný stůl, Praha 1 

 Václav Navrátil – autodoprava 

 Pivnice Hřiště 

 Dan Hyťha – zemní práce 

 ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Starší přípravka: 

 Pod vedením Michala Strnada hrála pod hlavičkou 

Újezdu-Praha 4 1.třídu pražského přeboru a skončila na skvělém 

třetím místě. Hlavní hvězdou mužstva byl v uplynulé sezoně 

mimo jiné Emil Cienciala, který svými výkony již dávno přerostl 

svou věkovou kategorii. 

Mladší žáci: 

 Pod vedením Jiřího Kratochvíla a Pavla Janošova hráli 

chlapci také 1.třídu pražského přeboru a skončili na výtečném 

4.místě. 

V mužstvu vyrůstá několik mimořádných fotbalových 

individualit 

z nichž je třeba vyzdvihnout zejména kanonýra Jakuba Popelku, 

střelce cca. 60ti!! branek, mozek mužstva Kryštofa Kratochvíla, 

všudybyla Jana Bodláka a dva ministry obrany Josefa Antoše a 

Filipa Muckse. A další borci jim zdatně sekundují. O těchto 

hráčích, pokud je nesemele puberta, v budoucnu bezpochyby 

ještě uslyšíme. 

Starší žáci: 

 Vlastně naprosto shodné mužstvo jako mladší žáci s 

výjimkou jednoho mimořádného hráče Šimona Pluhaře navíc, 

hrálo pod vedením Jiřího Kratochvíla a Pavla Janošova i okresní 

přebor starších žáků. V soubojích proti až o 4 roky starším 

hráčům soupeře, naši kluci rozhodně ostudu neudělali, většinu 

soupeřů herně přehráli, 

ale fyzická převaha byla až příliš veliká. I když kluci po podzimu 

byli na neuvěřitelném čtvtém místě, do jarní sezony nás bohužel 

opustili tři ze čtyř starších žáků v sestavě a pro mladší kluky byli 

dobré výsledky, i přes výbornou hru v poli, neřešitelné a skončili 

jsme celkově jedenáctí. 

 

Trenér Jiří Kratochvíl 

 

 A mužstvo, pod vedením trenérů Petra Doležala a Roberta 

Bradáče, se po pátém kole podzimu nacházelo na posledním 

místě tabulky I. A třídy. Když jsme my trenéři společně 

s vedoucím mužstva Toníkem Kolihou seděli a probírali tenhle 

neutěšený stav, říkali jsem si, že musíme zatnout zuby a začít víc 

pracovat, protože sestup v roce „90 narozenin“ by určitě nebyl 

pěkný dárek k tomuto jubileu. Je dobře, že to pochopili i hráči   

a obraz hry i výsledky se začali měnit. 

 Návrat brankáře Davida Pokorného ze Slavie Praha byl 

asi tím nejdůležitějším bodem zlomu, protože v průběhu sezóny 

jsme dokonce 9x udrželi čisté konto a konečným výsledkem 

bylo celkové šesté místo. Říká se, že pokud jdete štěstí naproti, 

ono si vás najde. Snad  proto, a i díky určité reorganizaci 

divizních soutěží, jsme využili možnost postoupit do krajského 

přeboru, tedy soutěže, kterou jsme naposledy hráli v sezoně 

1995/1996. 

 Věříme, že to bylo rozhodnutí správné, a doufáme, 

že i výsledky a výkony „ačka“ v letní přípravě by mohli 

do našeho areálu přivábit větší počet diváků, především pak  

jílováků, než tomu bylo v uplynulých letech. 

 Mužstvo se nyní skládá ze starších zkušených hráčů 

a mladých, většinou dorostenců, přičemž nám absentuje střední 

generace mezi 24 a 28 lety. Věříme však, že se staneme 

důstojným účastníkem této, po všech stránkách náročnější 



soutěže. 

Trenér Petr Doležal 

 

 

90. let fotbalu v Jílovém, 

přijďte to s námi oslavit! 
 

 Tento rok je to již 90. let, co se v 

Jílovém od středového kruhu vykopl první míč. 

Dovolte mi abych Vás blíže seznámila s celým 

programem našich oslav. 

 Celá ceremonie začíná v sobotu v 8:30 

slavnostním průvodem po městě Jílovém. 

Průvod pokračuje na fotbalový stadion FC 

Jílové, zde už nás čeká zahájení dvoudenních 

oslav, které se budou 

odehrávat jak jinak než ve 

fotbalovém duchu. 

 V 11:00 budete moct posoudit výkony 

našich mladých talentovaných fotbalistů 

z jílovské žákovské přípravky proti žákům 

z Bohemians 1905. Hned poté se nám předvedou jílovští starší 

žáci proti SK Slavii Praha. Od 14:00 znovu vyzkouší jílovský 

trávník bývalí hráči FC Jílové, nastoupí proti sobě ve dvou 

týmech jako červení a modří. 

 Po krátké přestávce se od 17:00 odehraje 

4. mistrovský zápas jílovského A týmu 

v krajském přeboru proti FK Čáslav B. Jílováci 

nezapomeňte pořádně fandit. 

  Sportovně vytížený den zakončíme 

pohodovým společenským večerem a naladíme se za poslechu 

hudby od Minibandu Zdeňka         Volešáka na další 

slavnostní den. 

 

 

 V porovnání s minulostí byla loňská sezona jednou z 

nejúspěšnějších. Vybojovali jsme druhé místo. Po podzimní 

části jsme dokonce vedli tabulku s pětibodovým náskokem. 

Hra byla pohledná s řadou šancí, které proměňovali naši 

nejlepší střelci Matěj Štědronský a Zdeněk Chalupa, ostatní 

hráči plnily své úkoly. 

  Na jaře mužstvo provázelo mnoho zranění a 

nepodařilo se nám nahradit Václava Řípu s Matějem 

Svobodou, kteří odešli do Slavie. Dále nás oslabovala 

vytíženost borců nastupujících souběžně za "A" tým. Z 

úzkého kádru není moc na výběr a ztráty hráčů jsme 

nedokázali nahradit. Na druhou stranu, zájem o jejich 

nasazení nás těší. Máme mladé mužstvo a věříme, že 

vyrostou další kteří budou schopni rozšířit soupisku "A" 

týmu. 

 V zápasech nastupovali: David Vostárek, Ondřej Vostárek, 

Tomáš Havelka, Jan Coufal, Michal Cihlář, Martin Machýček, 

Andy Rosen, Lukáš Novák, Matěj Štědronský, Zdeněk Chalupa, 

Pavel Hanuš (kapitán), Ondra Válek, Honza Dvořáček, Václav 

Řípa, Mirek Hofman, Matěj Svoboda, Patrik Haitl, Mikula 

Michal. 



 Na závěr bych rád poděkoval p.Chalupovi , 

p.Štědronskému a p.Rejžkovi, kteří střídavě plnili funkci 

vedoucího mužstva. 

Trenér Jiří Strnad 
     

  

 Začátek loňské sezóny se nám celkem povedl, když jsme 

po úvodních pěti kolech měli na kontě 9 bodů a zdálo se, 

že navážeme na slušné výsledky z minulé sezóny. Bohužel 

se poté zranilo několik klíčových hráčů, takže se nám již 

nepodařilo náš bodový účet rozšířit. 

 Do jarní části sezóny jsme vstoupili s odhodláním 

zachránit se v Okresním přeboru, ale i po celé jaro jsme 

se potýkali se zraněními a slabou docházkou. Díky remíze na 

hřišti posledních Černošic a poté nečekané výhře v Měchenicích 

se nám náš cíl podařilo se štěstím splnit. 

 Doufám, že v nové sezóně se nám bude dařit lépe, 

abychom divákům připravili více důvodů k radosti a nám 

hráčům a trenérům mnoho důvodů ke spokojenosti z předvedené 

hry a dosažených výsledků. 

Trenér Miloš Krch    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V neděli začneme 

hodinu před polednem 

zápasem bývalých hráčů FC 

Jílové proti slavné Amforě 

Praha, která u nás na oslavách 

hraje už několikátým rokem. 

Celé slavnosti ukončíme mistrovskými zápasy 

jílovského dorostu proti Sokolu Podlesí a 

jílovského B týmu proti Sokolu Dobrovíz. 

 Doufám, že si slavnosti užijete a zažijete zde mnoho 

sportovních žážitků. 

SPORTU ZDAR!! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nela Doležalová 

 

 

 

 


