
 
 

 

 

Děkujeme všem sponzorům!! 

 

Jílovský fotbalový 
zpravodaj 

2/2012 

 
Soupeř A Týmu Český Lev Union Beroun! 

 

 
Sponzor dnešního zápasu je UMBRO. 

 



 

 
Je tu další vydání Vámi „doufám“ oblíbeného zpravodaje.
 Dovolte nám upřesnit údálosti několika předešlých 

týdnů, které uplynuli od prvního vydání. Jedná se zejména 
o mistrovské zápasy, které podrobně rozebereme v 

jednotlivých kategorií, a hlavně povyprávíme 

o nejočekávanější jílovské fotbalové události letošní 

sezóny, a to o oslavě 90. let fotbalu v našem městě. 

 

Takhle se slaví v Jílovém!! 
 Jak všichni dobře víte, ve dnech 1. a 2. září se konaly oslavy 90. let 

fotbalu v Jílovém. Organizátoři měli už od sobotního rána co dělat, aby vše 

proběhlo bez problémů a stihlo se vše připravit. 

 S menším zpožděním se vedení, fotbalisté a jejich rodiny vydali 

na pochod městem za doprovodu hudby kapelníka Josefa Hotového. 

Jelikož se průvod konal v sobotu ráno většina města ještě spala po dlouhém 

pracovním týdnu, ale i tak jsme poloprázným městem prošli zvesela. 

 Po ukončení průvodu došlo k oficiálnímu zahájení oslav, při kterém 

byla pokřtěna publikace „90 let fotbalu v Jílovém“, vydaná za účelem 

tohoto významného výročí.  Publikaci pokřtila starostka města Mgr. Květa 

Halanová společně s nejstarším žijícím členem klubu Václavem Čapkem, 

předsedou Mgr. Petrem Doležalem a dalšími členy výboru. 

Šlo o dojemný zážitek, především pak pro pana Čapka, který se na přípravě 

publikace významně podílel. 

 Po slavnostním zahájení již započala sportovní klání našich 

mládežnických mužstev proti věhlasným soupeřům. Na krásně 

připraveném trávníku se nejprve utkala žákovská přípravka proti silnému 

soupeři  Bohemians 1905, utkání skončilo drtivou porážkou jílového. 

Hned na to porazila SK Slavia Praha jílovské žáky 2:5. I přes to musíme 

naše mladé borce z přípravky a žáků pochválit za výborný výkon a za 

pevné nervy, které měli se známějšími protihráči. 

 Po bohaté tombole, která určitě potěšila všechny výherce, 

se rozděleni do dvou týmů ukázali ve 14:00 v nejlepší formě hráči jílovské 

„Staré gardy“. O zábavu i napětí bylo při tomto zápase postaráno. Všichni 

zúčastnění hráči přežili vzájemné zápolení ve zdraví, když výsledek 

v tomto případě nebyl podstatný. 

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 
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Vrcholem sobotního programu byl mistrovský zápas našeho 

 „A“ týmu proti soupeři z Čáslavi. Je na místě připomenout, že po 

dlouhých šestnácti letech je náš tým znovu účastníkem soutěže krajského 

přeboru. Možná i díky atmosféře a hojnému počtu přihlížejících diváků tým 

předvedl doposud nejlepší letošní výkon v soutěži, dosáhl tak 

jednoznačného vítězství 4:1, čímž si připsal první soutěžní body. 

 Slavnostní večer ožil ve 20 hodin hudbou od Minibandu Zdeňka 

Volešáka. Zazněli známé písně od Věry Špinarové přes Michala Davida 

po Metallicu. Až na několik rozbitých skleniček se společenský večer plný 

tance a zpěvu vydařil.   

 V druhý slavností den nastoupili všichni po 

bujaré oslavě v plné síle (až na pár nejmenovaných 

jedinců). Čekal nás totiž zápas se slavnou Amforou. 

Před 11 hodinou už byla nastoupena na hřišti celé 

řada známých osobností jako například Vladimír 

Šmicer, Ladislav Hron, Jakub Kohák, Václav 

Tittelbach, Petr Salava a mnoho dalších. Celým 

zápasem provázel Petr Novotný a slavnostní výkop 

provedly Monika Absolonová s Jitkou Zelenkovou. 

Amfora nastoupila proti jílovské „Staré gardě“ a i 

když jsme v první polovině zápasu vedli, nakonec 

jsme odcházeli s porážkou 7:5. 

 Jak se slehla zem po Amforě, tak s ní zmizela i většina diváků a dva 

poslední zápasy se odehráli s menším počtem fanoušků. Jak se říká, jejich 

smůla, přišli o velice napínavý zápas jílovského dorostu proti Sokolu 

Podlesí, který skončil 5:3. Poslední slavnostní zápas odehrálo 

v 17 hodin jílovské „béčko“ proti Sokolu Dobrovíz. Výhry 1:0 jsme 

dosáhly až v druhém poločase. 

 Závěrem je třeba poděkovat všem našim příznivcům, kteří se na 

přípravě a průběhu oslav podíleli. Zvláštní poděkování pak přísluší Městu 

Jílové u Prahy a všem našim sponzorům za jejich přínos našemu klubu, 

neboť zejména jejich podpora nám pomáhá v naší sportovní činnosti.  

Věřím, že ve spolupráci se všemi příznivci jílovské kopané budeme moct 

slavit další významná jubilea jílovského fotbalu. 

 

 



 

První mistrovský zápas v Louňovicích! 
 Přístup hráčů v přípravě byl na velmi slušné úrovni, stejně tak jako 

výkony a výsledky pohárových a přípravných zápasů. Proto jsme jeli 

s velkým očekáváním k prvnímu mistráku do Louňovic. Výkon byl 

především v prvním poločase velmi slušný a z důvodů známých zřejmě jen 

trojici rozhodčích nám nebyla uznána branka po krásné útočné kombinaci. 

Ve druhém poločase jsme se k  nějaké vyložené brankové příležitosti již 

nedostali a soupeř v situaci silně připomínající offside branku bohužel pro 

nás vsítil. I když domácím nelze upřít kvalitu, odjížděli jsme pocitem  

křivdy a přemítali o tom, že se jako nováček musíme psychicky obrnit. 

 

 

Na domácím hřišti se Spartakem Příbram! 
V prvním domácím utkání nás čekal Spartak Příbram vedený známým 

trenérem Jindřichem Dejmalem.  Tady  jsme  zaplatili nováčkovskou daň 

se vším všudy, především pak mladí  hráči  poznali,  co všechno ještě musí 

zlepšit.  Po 20 minutách byl stav 0:3, přesto  nám  svitla  naděje,  když  byl   

před koncem poločasu po druhé žluté  kartě  vyloučen soupeřův brankář, 

a stav jsme korigovali na  1:3  tvrdou střelou Mráze.  První gól v přeboru 

po šestnácti letech nám přinesl jen trochu radosti, protože hrubé 

individuální chyby ve druhém poločase měnili průběžný  stav  dokonce na  

1:5.  Vzhledem k tomu, že soupeři  v deseti  ubývali  síly, korigovali jsme  

a  konečný výsledek 3.6  je  s ohledem na  náš  fatální fotbalový projev 

ještě příznivý.  Sečteno a podtrženo - nedisciplinovanost, nedůraz,  

technicko- taktické   nedostatky,   malé  sebevědomí  = debakl je na světě. 

 

 

 

 

 

První mistrovský zápas proti starším žákům Řeporyjí! 
 Byl to zápas dvouch rozdílných poločasů, kdy mnohem starší a 

urostlejší hosté v tom prvním nevěděli kam dřív skočit. Naopak v tom 

druhém nás dlouhými nákopy nakonec přetlačili a vývoj utkání otočili. 

To co se soupeřem, ale prováděli naši borci první půli, byla prostě paráda. 

 Útok za útokem se valil na hostujícího brankáře a kombinační oku 

lahodící hra našich borečků, přinášela své ovoce v podobě krásných branek. 

Tu první vstřelil krásnou ranou z hranice vápna Popi po nahrávce skvěle 

hrajícího Máry Štracha 1:0. Po chvilce po typické kombinaci na jeden 

dotek po pravé straně vyzval krásným míčem mezi beky Kryštof opět 

Popiho a ten všem upláchl, udělal kličku i brankáři a zvýšil na 2:0. Aby 

toho nebylo málo z přímáku Kryštof nejdříve trefil zeď a odražený balon 

poslal bombou pod břevno a bylo to 3:0. 

 Hosté ovšem zbraně nesložili a začali nás postupně jednoduchými 

nákopy přetlačovat a i když fantastický Syrový v brance čaroval lépe než 

čaroděj Vaniak v dobách své největší slávy, přesto se jim podařilo do půle 

snížit na 3:2. 

 Bohužel do druhé půle jsme vstoupili zakřiknutě a hosté toho 

využili a třemi góly zápas otočili na 3:5. Jiskřičku naděje poté ještě 

vykřesal Pluhař gólem na 4:5, když proměnil pokutový kop za faul na 

Kostelníčka, který se neohroženě vrhl do souboje s brankářem a ten ho 

srazil. Naši kluci vrhli všechny poslední síly do útoku, ale bylo z něj pouze 

Kostelníčkem nastřelené břevno a velká Popiho šance, když však poté 
co udělal kličku gólmanovi netrefil pořádně míč a soupeř nás z brejků 

do otevřené obrany ještě dvakrát potrestal a skóre se zastavilo na pro nás 

velmi krutých 4:7. 

 Kluci ale předvedli parádní fotbal, soupeř herně zcela přehráli a 

ukázli sami sobě, že fotbal hrát umí a umí s ním bavit i přítomné diváky. 

Hoši jen tak dál, pracovat, zlepšit rozehrávku a zase začneme zápasy 

vyhrávat. 

 

 

 

 

 

Přátelák se Slavií skončil porážkou! 
 Na přátelský zápas v rámci oslav 90ti let klubu, jsme si pozvali 

nejtěžšího možného soupeře s největším a nejslavnějším fotbalovým 

jménem v republice. Na zápas se kluci i trenéři moc těšili. 



 Začali jsme sebevědomě, po celé utkání jsme hráli svou kombinační 

hru a kdyby si soupeři v prvních 20ti minutách vyměnili dresy, tak by to 

nikdo nepoznal. Prostě jsme Slavii přehrávali, víc jsme drželi míč a naše 

hra snesla nejpřísnější měřítko.  

 Naši kluci ukázali, že prostě fotbal hrát umí a Slavii byli více než 

vyrovnaným soupeřem. Zápas se postupně začal otáčet díky možnosti 

střídání pražského velkoklubu. Našim klukům prostě začali čím dál víc 

ubývat síly a čerství borci Slavie tím získávali půdu pod nohama. Ale ani 

ve druhé půli jsme zbraně nesložili a i přes stále se zvyšující tlak soupeře 

jsme se dokázali prosadit a to i gólově. 

 Bohužel výsledek se rozhodl na začátku druhé půle, kdy Slavia 

během chvilky potrestala dvě naše chyby a utekla na rozdíl třech 

branek. Naši kluci se nesložili a odměna se dostavila v podobě dvouch 

gólů za zády nejlepšího českého brankáře v této věkové kategorii 

Matěje Svítila. Nejdříve snižoval Pavel Janošov po nahrávce Popiho a 

poté Kryštof Kratochvíl proměnil pěkně přímý kop. Konečný výsledek 

2 : 5, byl možná až příliš krutý, ale to není vlastně vůbec důležité. Pro 

nás platí, že jsme proti špičkovému klubu předvedli svou hru a možná 

přinutili mladé trenéry soupeře k zamyšlení. 

 My trenéři jsme na naše kluky za předvedený výkon velmi pyšní. 

Škoda, že jsme nemohli kvůli dovoleným být kompletní ,možná by se 

zrodilo i jedno velké výsledkové překvapení. 

 

 

 

 

 

 

Další prohra v Ovčárech! 
 Co s tím, byla otázka pro realizační tým před utkání v Ovčárech. 

Tenhle klub ještě loni hrál ČFL a respekt k tomuto soupeři byl rozhodně na 

místě. Navíc jsme měli problémy se složením základní sestavy s ohledem 

na zranění, nemoci a dovolené. Jak se říká, všechno zlé je něčemu dobré a 

o první půli můžeme hovořit ve smyslu dokonalého zaskočení soupeře. 

Opticky měl navrch, ale šance jsme si vytvářeli především my. Drzý průnik 

Matěje Štědronského znamenal vedení 1:0, a kdyby se Venca Řípa a Honza 

Popelka lépe soustředili, mohlo to být ještě o dvě branky lepší. Ztráta 

koncentrace v poslední minutě znamenala soupeřovo vyrovnání. Do druhé 

půle šel Honza Machýček a svoji rychlostí dělal soupeři obrovské problémy. 

Nejen, že vstřelil branku na 2:1, ale když soupeř po zaváhání  obrany opět  

vyrovnal,  unikl, a obránce soupeře ho zastavil jen za cenu červené karty. 

Jaké bylo překvapení nás všech, když  rozhodčí  vytáhl jen  žlutou. Co nám 

bylo platné, že delegát utkání v zápise uvedl pochybení rozhodčího. Ztráta 

koncentrace a uspěchaná standartka v závěru změnila průběh utkání tak, že 

jsme potřetí prohráli. Přesto je třeba mančaft za tenhle výkon ocenit. 

 

Konečně první výhra! 
 S nula bodů na kontě jsme před sebou měli utkání s Čáslaví 

„B“ v rámci oslav 90 let založení fotbalu v Jílovém. V páté minutě 

zahrávali hosté volný přímý kop, a bylo to 0:1. Ovšem pak jsme předvedli 

nejlepší dosavadní výkon v průběhu sezony, a i když měl soupeř v sestavě   

zahraniční akvizice, je pro něj výsledek 4:1 ještě milosrdný. Matěj 

Štědroňský vstřelil tři branky, jednu přidal Franta Nevrlý, ale především  

předvedený týmový výkon znamenal zisk prvních třech bodů. Aplaus 

diváků a především ocenění z řad bývalých hráčů znamenal i pro realizační 

tým velkou úlevu a především radost. 

 

Na závěr Klecany! 
 O to větší rozčarování přišlo se zápasem v Klecanech. Nejde o to, 

že jsme prohráli 1:0, ale jde o to, jak se hráči na utkání připravili a co 

potom v utkání předvedli. Další hodnocení touto formou není na místě 

a radši to rozebereme uvnitř týmu. 

 

Český Lev Union Beroun 
 Klub byl založen roku 1910 jako Sportovní klub Závodí. 

Několikrát změnil jméno jako např. Český lev Beroun, 

Lokomotiva Beroun nebo FK Český lev Beroun.K nejlepším 

letům klubu patřil počátek sedmdesátých let, kdy A mužstvo 

dospělých hrálo divizi. V padesátých letech její A mužstvo 



několik sezón trénoval světoznámý fotbalový internacionál 

František Plánička. 

 Beroun má zasebou jednu výhru se Spartakem Příbram a 

čtyři prohry s Dobřichovicemi, Novou Vsí, Tn Rakovník a 

Čáslaví B. 
 

FK Lety 
 FK Lety byly založeny partou nadšenců v roce 1933 

jako Letovský SK. Během své existence se stal součástí 

Sokola Lety a pod názvem Sokol Lety - oddíl kopané působil 

až do roku 1992. 

 Dorostenci mají v této sezóně za sebou jednu remízu s 

Dalekými Dušníky a dvě prohry s Dobříší a Petrovicemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstup do krajské soutěže nezačal pro dorost příliš pozitivně. 
 V zápasu na hřišti v Loděnici jsme trefily pouze jednu branku v 

podání Martina Machýčka. Utkání nakonec skončilo 3:1 pro domácí 

mužstvo. 

 

 

Napínavý zápas na domácím hřišti proti Sokolu Podlesí. 
 Druhé utkání, které jsme absolvovali v rámci oslav v neděli, při 

kterém jsme mohli využít služeb hráčů  z A týmu se nám výsledkově 

povedl. Začátek utkání nám nevyšel a v 5. minutě jsme prohrávali 2:0. 

Naši hráči se pomalu dostávali do tempa. Do poločasu se nám podařilo 

snížit na 2:1. Ve druhém poločase jsme přidali další branky na konečných  

5:3 pro nás. Branky za nás střelili: M.Machýček(2), M.Štědronský, 

Z.Chalupa a V.Řípa. 

 

 

Ve třetím kole jsme nastoupili v Týnci. 
 Pro nás to byl smolný zápas, hned v úvodu utkání jsme měli několik 

tutovek, které skončily na tyči nebo nastřelením domácího brankáře. Stále 

platí, nedáš dostaneš. Šli jsme do kabin za stavu 2:0 pro domací. V druhé 

půli se podařilo snížit na 2:1 díky brance Matěje Štědronského, ale další 

šance jsme již neproměnili. Utkání skončilo 3:1 pro Týnec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozlosování do konce září s výsledky minulých zápasů! 

První zápas v Čisovicích. 
 Do nové sezony jsme vstoupili vítězstvím 3 : 0 kontumačně, 

protože domácí tým nebyl schopen doložit ID čísla. 

 

V druhém kole proti Sokolu Dobrovíz. 
 V rámci oslav 90. výročí založení klubu jsme přivítali tým 

Dobrovíze a od začátku se hrál velmi slušný fotbal. V prvním poločase 

jsme si vytvořili územní převahu, ze které plynulo několik šancí. Při 

hlavičkách Kuby Kahouna a samostatném nájezdu Mošny hostující tým 

podržel výborný gólman. 

Do druhého poločasu poslal trenér do hry dva čerstvé hráče a náš 

tlak ještě zesílil a obzvláště dvě šance Sváti volaly po gólu, kterého jsme se 

nakonec dočkali po šťastné střele Zdeňka Chalupy. Poté hosté hru otevřeli a 

my jsme mohli výsledek pojistit, bohužel se tak ale nestalo, takže jsme se 



radovali z těsné výhry 1:0. 

 

První prohra v Rudné. 
Do Rudné jsme přijeli s odhodláním uhrát co nejlepší výsledek, 

bohužel hned v páté minutě vyrobil Grůša hrubku a domácí se dostali do 

vedení. Během zbytku prvního poločasu se nám nedařila kombinace a 

nebyli jsme schopni vytvořit si žádnou větší šanci. Zato domácí ještě dvě 

tutovky nevyužili. Když už to vypadalo, že půjdou do kabin 

s jednobrankovým vedením, vyslal Miloš kolmicí Kubu Zemana a ten se 

sám před brankářem nemýlil. 

 Ani začátek druhé půle se nám nevydařil, když opět Pinďa zbytečně 

ztratil míč a po následném závaru se domácí opět ujali vedení. Poté jsme 

dvacet minut působili odevzdaným dojmem a domácí nás po našich 

chybách potrestali dalšími dvěma góly. Až čtvrt hodiny před koncem opět 

zafungovala spolupráce Berry, Miloš, Kuba Zeman a posledně jmenovaný 

ještě vykřesal jiskřičku naděje. Po následném průniku Berryho ještě Marek 

Cimpl nastřelil tyč, ale to bylo z naší strany vše. 

TJ Sokol Měchenice 
 Dne 13.srpna 1927 byl založen sportovní klub, který 

dostal název AFK Měchenice (atletický fotbalový klub). V 

témže roce bylo vybudováno také první hřiště, které bylo ale při 

stavbě vranské přehrady zatopeno. V roce 1940 tak bylo 

vybudováno v centru obce hřiště nové, na kterém se hraje i nyní. 

Toto hřiště bylo při povodních v srpnu 2002 značně poškozeno. 

 Měchenice mají za sebou jednu prohru s Libčicemi a dvě 

remízy s Rudnou a Úhonicemi. 

 

 

 


