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90 LET
FOTBALU
V JÍLOVÉM U PRAHY
1922 - 2012

Celkový pohled na město z výše asi 150 metrů.
Jílové je prostě krásné a malebné městečko.

Pohled na zaplněné tribuny 30. 6. 2002
Oslavy 80 let založení fotbalu v Jílovém.
Tribuny byly v neděli dopoledne
narvány k prasknutí.
Pokladník zaznamenal
více než 1.000 diváků, tak to má být.
AMFORA a naše stará garda – to byl tahák.

Autoři: Mgr. Petr Doležal, Mgr. Jaromír Košťák
Foto: archiv fotbalistů
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DEVADESÁT LET JE VĚK
ÚCTYHODNÝ

MOMENTKY Z HISTORIE KLUBU
Žáci 1983
Stojící zleva:

Jílové patří k nejstarším spolkům v našem městě a oslavit takové výročí je důležité nejen

Bára - trenér, Halim, Zeman, Adámek, Hanuš,
Žaba, Černický a Pavčula – vedoucí
Před nimi: Havlík, Ján, Blahoňovský

pro všechny příznivce fotbalu, ale i pro Jílováky jako občany města.

Ležící:

Devadesát let je věk úctyhodný, jak z hlediska lidského, tak spolkového. Fotbalový klub

Said, Kotalík

Za ono období prošlo jílovským fotbalem tolik fotbalistů, činovníků a fanoušků, že bychom je počítali na stovky, ne-li tisíce. Vždyť v současné době má klub kolem 140 aktivních členů včetně mládeže a připočtěme si k tomu fanoušky a rodiny… zkrátka, kdyby
se všichni za ta léta seskupili na hřišti, tak se dá dohromady fotbalový šampionát.
Přeji našemu FC Jílové, aby měl ty nejlepší, zapálené hráče a nadějné mladé fotbalisty,
kteří ponesou pomyslnou štafetu jílovského fotbalu do mnoha dalších let. Přeji klubu
stále skvělé fotbalové funkcionáře, mnoho fanoušků, příznivců a také štědré sponzory,
s jejichž přispěním se bude rozvíjet celý fotbalový areál a „kopat“ se bude mnohem lépe.
Za město Jílové mohu ještě slíbit stálou podporu, protože spolkové práce a nadšené
aktivity si nesmírně vážím, a zcela jistě i ostatní zastupitelé.
Zleva nahoře:
Kulhavý Mil., Červinka, Ehrenberger,
Rys, Čapek, Burianek

Mgr. Květa Halanová

Zleva dole:
Valeš, Bejček Fr., Punčochář, Zvelebil Fr.

starostka

V červenci letošního roku jsem byl požádán o pomoc při sestavování sborníku k 90. výročí jílovského fotbalu. Nikdy jsem nebyl aktivním fotbalistou, i když v době své vojenské
prezenční služby jsem na Klatovsku s fotbalisty úzce spolupracoval jako jejich manažer
a tiskový mluvčí. Tenkrát se však tato slova nepoužívala. Poznal jsem, že k úspěchu na
hřišti nepatří jen schopnosti a fyzická námaha, ale i hodně štěstí. Od té doby si tohoto
druhu sportu vážím, a je.li třeba, pak pomohu.

Mužstvo A, 19??
Zleva nahoře:
Ferda Douda, Olda Koliha, Jarda Skřivan, Eman
Bouchal, Josef Valkoun, Ladislav Kratochvíl,
v pokleku:
Venca Maršál, Jirka Boudník, ???, Jirka Chvojka,
Vojta Fečke
Dorost 1997
Zleva nahoře:

Mgr. Jaromír Košťák

Tonda Koliha – trenér,
Ivan Dvořák, Jan Paučula, Vašek Ihl,
Petr Liška, Kuba Kahoun, Vašek
Odrazil, Martin Trantina, Vašek
Skramuský, Franta Nevrlý, Jan
Šebánek, Tomáš Eger, Jan
Bernard, Sváťa Nevrlý, Michal
Bernard, Kuba Zeman, Honza Kutil
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90 LET FOTBALU V JÍLOVÉM
Vážení sportovní přátelé, příznivci jílovského fotbalu

je nazýván „Pod školou“, byl vybudován v polovině šedesátých let. Soupeřem při ot-

Tato „kniha“ či spíše publikace, almanach nebo sborník je určena všem Vám, kteří máte

víracím utkání byl tehdy reprezentační výběr juniorů. V sedmdesátých letech se zde

vztah k nejkrásnější hře na světě a kteří jste se s ní ve svém životě potkali právě pro-

rovněž konala okresní spartakiáda a současná podoba areálu je především výsledkem

střednictvím našeho klubu. Ať už to bylo v pozicích funkcionářů, trenérů, hráčů, členů

dobrovolné práce členů klubu za posledních 30 let. Tenhle stadionek zažil zatím největší

realizačních týmů, podporovatelů, fanoušků nebo jen občasných návštěvníků nějakých

sportovní úspěch klubu v roce 1981, a to postup do divize.

utkání na jílovských fotbalových hřištích. Devadesát let je úctyhodný věk, za jehož prů-

Nejdůležitější součástí každého spolku jsou lidé. Tedy ti, kteří se dobrovolně sdruží,

během je třeba se ohlédnout, a alespoň trošku zavzpomínat.

a chtějí v daném místě konat nějakou činnost. V případě jílovského fotbalu bylo těch

V okamžiku rozhodnutí něco hmatatelného vytvořit jsme věděli, že obsah nemůže být

fotbalových nadšenců spousta. Ovšem už dopředu je třeba omluvit se všem těm, kte-

věrným souhrnem všeho, co se za 90 let v Jílovském fotbale událo, už jen proto, že se ne-

ří nebudou jmenováni, byť by si to určitě zasloužili. Ve vzpomínkách rodáka, dnes

vedla žádná ucelená kronika, ale mělo by jít především o připomenutí si událostí a lidí,

šestačtyřicetiletého předsedy klubu, které sahají bohužel jen na začátek let sedmdesá-

kteří v tomhle fotbalovém spolku působili a působí, a fotbal v našem malebném městeč-

tých, mi dovolte alespoň některé připomenout.

ku hráli, podporovali, bavili se jím, a dál ho chtějí rozvíjet. Měla by být i vzpomínkou na

V osmi letech jsem začal hrát za žáky, kde mými trenéry byli členové klubu a „výboři“

ty, kteří mezi námi dnes již nejsou a se kterými je jílovský fotbal neodmyslitelně spojen.

Slávek Eger a Ruda Nedvěd. Hlavním představitelem fotbalu té doby byl pan František

Sportovní klub, tedy SK Jílové, byl založen jílovskými fotbalovými nadšenci v roce 1922

Červinka. Jílovský pekař, jehož pečivo bylo známé v širokém okolí, ale především bý-

a první hřiště se nacházelo v „Drnce“. Dobové fotografie se jmény hráčů nám připome-

valý hráč a posléze předseda určoval směrování fotbalu v Jílovém téměř 30 let. V pozici

nou první mužstva v krásných sešívaných modrobílých dresech s pěticípou hvězdou.

předsedy jsem ho ve funkci střídal za poměrně dramatických okolností v roce 1992. Ale

Zda-li to byla inspirace podobat se jednomu ze dvou nejslavnějších českých klubů, to se

čas náš vzájemný vztah narovnal, a on je určitě nejen pro mne nejvýraznější postavou

už dnes asi těžko dozvíme, ale zkusme se na to třeba přímo na oslavách dne 1. a 2. září

jílovské fotbalové historie. Jeho přínos pro fotbal byl v roce 2003 oceněn cenou Dr. Vác-

2012 zeptat jednoho z nejstarších členů a zároveň bývalého hráče a funkcionáře našeho

lava Jíry, tedy nejvyšším fotbalovým vyznamenáním v rámci českého fotbalu.

klubu pana Václava Čapka.

Mirek Blahoňovský byl 30 let jeho věrným sekretářem a pravou rukou. Ve funkci člena

Název klubu se v průběhu let měnil. Po roce 1948 na Tělovýchovnou jednotu Sokol

výboru a sekretáře poté působil více jak dvacet let až do letošního roku Pavel Razim.

Jílové a v roce 1953, snad i z důvodu hornické tradice, na Sportovní organizaci Baník.

Zdeněk Mošnika byl členem výboru a věnoval se i mládeži.

V době velké podpory místního zemědělského družstva, v jehož čele stál předseda An-

Důležitým elementem každého klubu je správce. Ať už to byl Pepa Dušek, zvaný

tonín Doležal jsme se jmenovali TJ JZD Rozvoj Posázaví Jílové, na začátku devadesá-

Leon s manželkou Růženou, mladá rodina Střihavků, můj nelepší kamarád Robert

tých let pak Fotbalový klub Jílové, poté krátce podle nejvýznamnějšího sponzora FC

Bradáč s manželkou Evou, Pavel a Iva Novákovi, manželé Pálovi, Standa Turovský,

SAKE Jílové, až po nynější Football Club Jílové, tedy zkráceně FC Jílové.

Čenda Rejžek nebo dnes další můj velký kamarád Jarda Štědronský. T i všichni se

Stejně jako se měnil název, tak se měnilo i působiště, nebo chcete-li sídlo klubu. O ma-

snažili vytvořit pro fotbal odpovídající podmínky, především pak připravit voňavé

lebné „Drnce“, hřišti hned vedle lesa, můžeme mluvit jako o prvním významném fot-

dresy a pěkný pažit.

balovém místě. Pamětníků prvorepublikové doby žije dnes již skutečně málo, takže se

Plejádu trenérských jmen začnu Milošem Urbanem, který pozvedl sportovní úroveň na

zasněme do této doby a zkusme být účastníky fotbalového mače v dobách pana Habáska

konci šedesátých let. No a každý ať si zapřemýšlí,v kterém období naše A mužstvo vedly

a Načeradce, vášnivých fotbalových fanoušků Slavie a Viktorky Žižkov z filmu „Muži

úspěšné trenérské osobnosti - Frantové Mysliveček a Rajchl, Pepové Konta a Ketner,

v ofsajdu“ podle předlohy knihy Karla Poláčka.

Vojta Fečke zvaný Šaroši, Pavel Tramba, Jarda Malecký či bývalý kapitán Sparty Olda

Druhým významným fotbalovým kolbištěm bylo hřiště „V Lázních“. Klub se tam pře-

Urban a především dnes úspěšní ligový trenéři Franta Cipro a Jarda Hřebík. Někteří

sunul již v roce 1938, ale první oficiální utkání se zde sehrálo až v čase II. světové války

dokonce přímo z hrací plochy.

v roce 1940. Jak říkají jílovští pamětníci, v neděli ráno se šlo do kostela a po obědě celé

Vždy nejtěžší je vyzdvihnout hráče. Kdo byl lepší Pelé nebo Maradona nebo Me-

rodiny mířily na fotbal do Lázní , aby se pak ve stejnojmenné restauraci posedělo a

ssi? A kdo byli ti nejlepší hráči v Jílovém? Tvrdý obránce Červinka, člen významné

krásně se strávilo nedělní odpoledne a podvečer. Na hřišti probíhaly tuhé fotbalové boje

jílovské rodiny, dlouholetý kapitán Karel Šindelář, brankář Zdeněk Vršník, zvaný

a ještě v sedmdesátých a osmdesátých letech bylo využíváno k tréninkovým účelům

Lapák, někdo z bývalých ligistů jako třeba Ivan Voborník, nebo jílovští rodáci a sna-

nejenom fotbalistů, ale třeba i hasičů. Konaly se zde i jiné různé sportovní a společenské

jpři Jirka Dvořák ml. , Viktor Zikmund, Honza Kmoch nebo později Robert Bradáč,

akce. Dnes je už bohužel nevyužíváno, ale přesto patří známé jílovské rodině Klomínků

Jarda Štědroňský či Pepík Machýček. Nebo dnešní kapitán Tomáš Javůrek? Každý

dík za to , že tu mohli Jílováci trávit krásné sportovní a společenské chvíle.

má určitě toho svého vyvoleného, a to je dobře. Ale všichni hráči jílovský fotbal měli

Současný fotbalový stánek, jehož adresa je sice Spartakiádní 554, ale většinou Jílováků

rádi a dobře ho reprezentovali.
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Výrazným způsobem se do historie našeho klubu zapsaly i dvě fotbalové rodiny. Jirka
Dvořák ml. byl již zmiňován jako vynikající útočník. Jeho otec Jiří Dvořák starší byl
nejen výborný hráč, ale především funkcionář. A byl to on, kdo na fotografii postupu
do divize třímal jílovský prapor. No, a v mých očích musí mít každé mužstvo výborného

STRUČNÁ HISTORIE
JÍLOVÉHO

zdravotníka. Tuto roli v Jílovém dlouhá léta plnil bývalý brankář Jaroslav Bejček starší,

Ta je zejména zásluhou zlatých dolů rozsáhlá a slavná. Dochovaných písemných prame-

a poté jeho syn, dnes už rovněž šedesátník Jarda Bejček mladší. Byť doktorské vzdělání

nů je však málo, a proto se leckdy mísí pověsti, legendy a dohady s těžko prokazatelnou

neměl ani jeden, vždy každého vykurýrovali alespoň povzbuzujícím slovem.

skutečností.

Co říci na závěr tohoto krátkého souhrnu? Snad jen to, aby měl jílovský fotbal dál ve

V nejstarších dobách zřejmě využívali Keltové jílovské zlato k ražení svých mincí – du-

svých řadách spoustu zapálených lidí a aby byl dál nedílnou součástí sportovně kultur-

hovek. V době posledních Přemyslovců jejich lesk a sláva měly spojitost se zlatem. Svatý

ního života města.

Mikuláš byl patronem štědrosti a jílovský kostel nesl jeho jméno. Také pozdější kroni-

Takže na zdraví, devadesátiletý fotbalový mladíku.

kářské zápisy o těžařích jménem Šloiger ( Šlojíř) a Jan Rotlev mají spojitost se zlatem.
První písemný doklad pochází z 13. září 1331. Největší sláva jílovských zlatodolů patří
do vlády Karla IV. To už je Jílové královské horní město a z jeho zlata byly postaveny

Mgr. Petr Doležal
předseda

v Praze Karolinum ( původně Rotlevův dům), předtím Havelská čtvrť, snad i Karlštejn,
řada jiných domů a kostelů, ovšem také Betlémská kaple. Národní klenot v podobě
Svatováclavské koruny nese výrazné stopy jílovského zlata. Velké škody však utrpěly
jílovské doly v husitských válkách. Po jejich skončení potvrzovali panovníci jílovská
privilegia. Od Vladislava Jagelonského se dostalo do znaku W, neboť jím se tenkrát
začínalo jeho jméno. Úpadek nastal v polovině 19. století, práce byly přerušeny, doly
prodány. Ve městě se zachovala řada kamenných budov. Původně dvůr Věž se stal v 18.
století radnicí, dům zvaný Mince býval skutečně mincovnou. V době protireformační
stával na náměstí minoritský klášter, jenž byl zrušen císařem Josefem II. Kromě kostela
dnes sv. Vojtěcha měli horníci na cestě do dolů kostel Božího těla, dnes hřbitovní a
místo posledního odpočinku významných jílovských osobností. Od roku 1850 sídlily
v Jílovém okresní úřady, které dodávaly vážnost převážně zemědělskému městečku, jemuž se průmysl vyhýbal, a to i železnice dnes zvaná Posázavský Pacifik. Ta vstoupila do
katastru na města na zásah radnice spojený s finanční úplatou, ale také za cenu nákladného Žampašského viaduktu. Tato technická památka dnes patří k cenným a turisticky
vyhledávaným stavebním raritám, navíc byl poprvé opravován až v roce 2012. V jeho
blízkosti je možnost vstupu do děl, kde se před staletími těžilo zlato. Samotná těžební
historie byla ukončena v roce 1969 pro nerentabilnost. Dodnes věří nejen Jílovští ve
velké zásoby zlata, i když „zatím“ v nedostupných místech.

Krásné vedení míče při oslavách 80 let v roce 2002. Slávii jsme bohužel neporazili, ale byl to požitek,
zahrát si proti druhému klubu svého srdce.
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NĚKOLIK DAT
• 13. 9. 1331 v listině Jana Lucemburského pro Oldřicha Zajíce z Valdeku se poprvé
hovoří o městečku Jílovém.
• Roku 1371 jílovský těžař Jan Rotlev se stal později mincmistrem v Kutné Hoře.
V pověsti O šlojíři se připomíná jeho zbohatnutí jílovským zlatem.
• 9. 5. 1480 kromě těžebních privilegií potvrdil Vladislav Jagelonský privilegia města
a do městského znaku přibylo písmeno W. Tím totiž začínalo panovníkovo křestní
jméno.
• Z roku 1511 je zachována první zlatá mince z jílovského zlata a v Jílovém ražená.
• Roku 1681 zemřelo ve městě 340 lidí na mor.
• V květnu 1721 byla provedena rekonstrukce věže kostela a byla doplněna zlatou bání
na špici.
• 11. 12. 1832 se narodil Leopold Čihák, vynikl jako zakladatel muzea, historik a autor
známých PAMĚTÍ, které stále patří k cenným historickým pramenům.
• 1851 zřízena na náměstí Pošta, začal sloužit dostavník.
• 1861 založena místní záložna a knihovna.
• Roku 1875 vznikla hasičská jednota.

• Dne 1. 1. 1980 se opět připojila Luka pod Medníkem. Postupně na místě zahrádek za
Radlickou ulicí proti škole se začalo stavět největší jílovské sídliště.
• V roce 1980 mělo Jílové včetně Studeného, Luk, Borku a Kabátů 2 250 obyvatel (před
sto lety ale 2 808).
• 1981 byla dokončena čistička odpadních vod.
• 18. – 20. září 1981 proběhly oslavy 650. výročí města (hudební skladatel J. Hanuš
složil znělku, Z. Lukáš pak znělku, kterou uváděly Jílovské rozhlasové noviny).
• Roku 1983 muzeum zahájilo činnost výstavou o Národním divadle zásluhou J. Fremunda.
• 1984 v okolí města je 1700 chat.
• 10. 11. 1987 se dožil E. Korn 100 let.
• 1989 začalo vysílání Jílovských rozhlasových novin.
• 29. 12. 1989 byl zvolen prezidentem V. Havel, jílovským starostou se po tajné volbě
stal Ing. Zb. Šorm.
• JZD se změnilo v ZD, změněno vedení, část půdního fondu (2077 ha) byla vrácena
původním majitelům.

• 1881 byla stržena věž radnice a byla postavena do dnešní podoby.

• V roce 1992 začala privatizace; v říjnu vyhořela Červinkova pekárna.

• Roku 1882 byl upraven pramen pitné vody, dodnes zvaný Žlábek.

• 1. 1. 1993 se rozpadlo Československo, měna byla kolkována, byla zavedena DPH

• 1891 založeno městské muzeum, ale také vybudována silnice do Davle.

(daň z přidané hodnoty)

• 1. 5. 1900 byla zahájena jízda z Čerčan do Prahy.

• ZD se změnilo na I. akciovou společnost.

• V roce 1921 zřízena první telefonní linka z Prahy.

• 1994 Kulturní dům – vila čp. 291 byla vrácena původnímu majiteli; vzniklo Kulturní

• O deset let později (1931) bylo zahájeno autobusové spojení Praha – Jílové – Neveklov – Sedlčany – Milevsko – Bechyně.
• Ve stejném roce byla vydlážděna Šenflukova (podle Ing. F. I. Schönpfluga) ulice

centrum v severním křídle radnice pod vedením J. Boučkové.
• 1995 MF Dnes přinesla první zprávu o projektované dálnici D 3 v katastru Luk.
• 27. a 28. 3. 1996 navštívila naší zemi britská královna Alžběta II.

od radnice až k hejtmanství. To sloužilo pro potřeby okresu, nyní SOU). Komunika-

• začala plynofikace Jílovska výstavbou vysokotlakého přivaděče.

ce byla dále vybetonována až k Lázním.

• Od počátku roku 1997 přijal fotbalový klub největšího sponzora SAKE s.r.o., tedy

• V roce 1952 založeno JZD, v roce 1962 vytvořeno JZD Rozvoj Posázaví se sídlem
v Jílovém v čele s uznávaným odborníkem Ant. Doležalem. Po JZD ve Slušovicích
druhý nejznámější zemědělský závod ve státě.
• V 60. letech bylo postaveno několik objektů JZD, Civilní obrany hl. m. Prahy, závodů
Směr (umělohmotné sáčky na mléko), PAL (komutátory, elektrosoučástky nejen pro
automobilový průmysl).
• V říjnu 1953 na konferenci o činnosti MNV za účasti okresních představitelů bylo
usneseno vybudovat v Jílovém jedenáctiletku. Nakonec byla zřízena v Kunraticích.

FC SAKE.
• V únoru 1998 se stali naši hokejisté mistry světa.
• 12. 3. 1999 se stala ČR členem NATO.
• Rok 2000 – profesionální hasiči působí v našem městě již 20 let.
• 22. 8. 2001 navštívil prezident V. Havel Jílovsko, zajímal se o plánovanou dálnici D3.
• 2. 1. 2002 se začalo ve 12 státech EU platit eurem.
• Začaly poznávací zájezdy ZŠ do německého Holzgerlingenu, Anglie a Itálie.

• 31. 8. 1958 prováděl ředitel V. Touš novou budovou školy.
• V pol. 70. let se začal rozrůstat závod HAKI ve Studeném (výroba kovového lešení

(Podle Sborníku k 650. výročí města a podle kroniky MĚSTA JÍLOVÉHO)

do výše 80 metrů ve švédské licenci, které bylo vyhledáváno stavaři nejen v našem
státě).
• Ve stejné době bylo zemědělské učiliště nahrazeno potravinářským pro Čokoládovny
v Modřanech.
• Roku 1977 začala rekonstrukce domu Mince.
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NEJSTARŠÍ ŽIJÍCÍ ČLEN KLUBU

Poválečná léta:
Dvořák Jiří
Čapek Václav

Vzpomínka na začátky fotbalu v DRNCE v roce 1922 a některé hráče.

Hodek Miloslav

Hráči: Jirák, majitel hospody na Radlíku
jeden z Tomanů, majitel cihelny v Drnce
MUDr. Kauderz, měl ordinaci a bydliště u Bouchalů
Šindelář Karel, syn starosty, kapitán mužstva
Doubek, syn městského strážníka a bubeníka
Němeček, měli hospodu a malý koloniál /dnes J. Skřivánek/
Štros, bratr MUDr. Štrose, který se zlobil, že nedostuduje
Kratochvíl, jílovský lakýrník
Kabiny – nebyly, jen bouda na sudy s vápnem, kterým se označovaly lajny. Hráči se
oblékali v hospodě U Českých (dnes U Dušků), do Drnky šli pěšky.
Dnes už je jediným pamětníkem pan stavitel Václav Čapek /nar.1926/, který hrál od
r. 1947 jako střední záložník /centrhalf/ spolu s Frantou Bejčkem – brankářem a obráncem. Kapitánem mužstva byl léta K. Šindelář. Hodně pamatovala paní M. Bejčková.
Podle vyprávění p. V. Čapka 31. 7. 2012

ZAPOMENUTÁ HISTORIE
OD VÁCLAVA ČAPKA /NAR.1926/
Můj poslední článek s názvem „Vzpomínky na kapitána jílovské kopané“.
Mnoho přátel se ptalo, proč je hrací plocha umístěna tak, jak je dodnes?
Ve smlouvě mezi SK Jílové a okresním výborem kopané, který práce na instalaci financoval, byla tato podmínka. Hrací plocha musí být vytyčena tak, aby okolo hrací plochy
zůstalo místo, kde by v budoucnu měla být vybudována atletická dráha na 400metrů,
tak jako je to na atletických stadionech.
Tento článek nebyl vytištěn prý pro nedostatek místa.
A ještě několik dat:
• hřiště v Drnce sloužilo do roku 1937
• v Lázních se začalo hrát od následujícího roku, tedy 1938.
První zápas se však uskutečnil až 14. 4. 1940.
• 1. 5. 1938 se vzdal funkce Karel Šindelář
• 5. 8. 1945 se stal předsedou Kmoch st.

zleva: (Sýkora), -, -, Dvořák, Vávra, Čapek, -,(Skřivan Jar.)
dole: Rys, Dvořáček, -, Maršál, - .
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SPORTOVNÍ KLUB JÍLOVÉ

Zápasů sehráli: 29

Šindelář K.

28

Hodek V.

27

Bejček F., Bejček J., Kulhavý M.

26

Koliha O.

25

Kram R.

24

Punčochář R., Škopek V.

Přátelský zápas v Jílovém s S.K. Dolní Břežany – 8:1

23

Kulhavý B.

Sestava :

Šmakal

21

Krois J.

Heřman – Veselý

17

Hodek M.

Hlaváček – Jirák – Škopek

8

Suldovský J., Dvořáček V.

5

Švára B.

Střelci branek: Ždichovský 3, Bouchal 1, Eckert 2, Kmoch 1, Doubek 1.

2

Heřan

Zahájení saisony. Výsledek odpovídá průběhu zápasu. Dle hry mužstva možno souditi

1

Lambert, Cinkl, Rys, Konečný, Host, Charvát, Maršál, Čelda

Výpis z kroniky I. fotbalového mužstva z roku 1932.
1. zápis a zápas
Dne 3. dubna 1932

Doubek – Eckert – Bouchal – Ždichovský – Kmoch L.

na dobré výsledky v saisoně.

Celkem se vystřídalo v I. mužstvu 24 hráčů.

2. zápis a zápas
Dne 10. dubna 1932

Zleva:

Přátelský zápas v Jílovém s Kamenným Oujezdcem – 13:0 /4:0/
Sestava:

Šmakal

Vaidl, Sklenář, Ehranberger, Červinka, Havlík,
Čapek (Špaček), Bejček Rud., Kratochvíl, Dvořáček Emil, Řezníček

Heřman – Hlaváček
Jirák – Krois – Škopek /Doubek/
Eckert – Bouchal – Schreiner – Ždichovský – Veselý
Střelci branek: Ždichovský 4, Schreiner 3, Doubek 3, Bouchal 1, Krois 1, Heřman 1
Hráno v Jílovém za naprosté převahy domácích. Hráno pouze na branku hostí. Ucelený
Hřiště Dolní Jirčany

výkon mužstva, v němž exceloval forvard.

Bílé dresy zleva – Jílové
Klomínek, Kulhavý, Valeš a u něho Hubička
z Jirčan, Čapek, Červinka

Bilance SK Jílové za rok 1940
Celkem bylo sehráno 29 zápasů:

Před brankou Jirčan

26 vítězných, 1 nerozhodný, 2 prohrané

Tato fotografie patří k článku z Ml. Fronty
+ fotce (nástup mužstev) z 1. 12. 1946

Poměr branek 161: 61 pro Jílové.
Střelci branek: 1. Šindelář Karel /pravé křídlo/

37

2. Kulhavý Miroslav / střední útočník/

36

3. Punčochář Rudolf /levé křídlo/

32

4. Kramr Robert /pravá spoj/

13

5. Suldovský Jaroslav / levá spoj/

10

6. Kolina Oldřich /levý obránce/

9

7. Krois Jan / pravý záložník/

9

8. Hodek Miroslav /levý záložník/

4

9. Švára Bohumil /střed. záložník/

3

10. Kulhavý Bohumil /střed. záložník/

2

11. Vlastní soupeře

2

12. Bejček František /levý obránce/

1

13. Škopek Václav /levý záložník/

1

14. Konečný Jaroslav /levé křídlo/

1

15. Heřman /levé křídlo/

1

8 branek bylo docíleno z 12 výkopů, 12 desítek bylo zahozeno
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ÚVAHA
Rok 1940 nalezl SK Jílové po 15 letech na jiném hřišti než v Drnce. Velkou obětavostí
členstva i značným finančním nákladem bylo vybudováno nové hřiště v Lázních. Náklad na stavbu činil asi 20 tisíc. Po dvouletém nuceném odpočinku, který způsobila
ztráta hřiště v Drnce, představilo se mužstvo Jílového opět na vlastním hřišti svému
obecenstvu. A musíme říci, že zcela úspěšně. V mužstvu Jílového objevila se nová generace, mladí vystřídali staré. Vždyť z mužstva, které hrálo o poslední sportovní slavnosti
v Drnce v roce 1936 zůstali pouze 3 hráči. Proto bylo nutné mezi mladé hráče získati
zkušeného rutinéra, který by je usměrnil. Tím byl R. Kramr, který byl získán výhodně
z SK Nusle a úkolu se zhostil zcela dobře. A štěstěna to byla, která nám přivedla do cesty
R. Punčocháře, soudního úředníka, přeloženého z Uhlířských Janovic, jímž byla obsazena naše Achillova pata – levé křídlo.
V mužstvu panoval kamarádský duch, který byl hlavním podkladem četných úspěchů.
Obětavost a touha po vítězství u mladých hráčů nesla ovoce. Bylo nutno zvoliti též
nový způsob hry – více kombinací, při kterém se musí ukázati práce celého kolektivu. Vždyť rozdíl mezi hráči Jílového z roku 1940 a z roku řekněme 1935 je jako mezi
Davidem a Goliášem. Dnešní mužstvo tvoří hráči menších postav a tělesně slabší než
mužstvo, v kterém hráli takoví Žichovský, Šmakal, Bouchal, Veselý, Heřman atd., kde se
hrálo často jen individuálně a robusností byly nahrazovány vlastní nedostatky. Dnešní
mužstvo hraje po stránce technické ještě alespoň o třídu lépe, což se ukázalo ve hře se
soupeři méně tak dobrými.
Mužstvo sehrálo 16 přátelských zápasů vesměs vítězných a 13 mistrovských z toho

Březiněves 44
– mistr.zápas (vítězství 5:1)
Zleva: Kulhavý Boh., Čapek,
„Bukša“ Kamenický, Herget,
Šindelář, Kulhavý Mil., Špaček
Sklenář, Punčochář, Hodek V.,
Hodek Mil.

10 vítězných, 1 nerozhodný a 2 porážky, pro které by se snad dala najíti omluva. V prvním s SK Požáry – zatěžkávacím zápasu, nepodlehli hráči, ale jejich nervy. V mistrovství
1939 – 1940 skončilo mužstvo na 4. místě s 12 body, když získalo na cizích hřištích
pouze 1 bod.
V mistrovství 1940 – 1941 stojí naše mužstvo po podzimním kole na prvním místě
s 12 body a brankovým poměrem 41 : 15 a stojí na prvém schodě ke vstupu do II. třídy.
Lze si jen přáti, aby vytrvalo na této úspěšné cestě a dospělo k vytčenému cíli. Největším
úspěchem letošního roku bylo vítězství nad Čechoslovanem Košíře v poměru 8 : 5.
Nutno se ještě zmíniti o získání dalších dvou hráčů ke konci sezóny. Prvním byl Suldovský, hráč SK Mělník, jeden z nejpopulárnějších hráčů a dlouholetý kapitán SK Mělník,
který ač byl již v Jílovém 2 roky zaměstnán, do Mělníka každou neděli k zápasům dojížděl. Druhým byl B. Švára, který byl po onemocnění B. Kulhavého získán z SK Michle
a svým smyslem pro kombinační hru znamená pro mužstvo posilu. Je tedy mužstvo
SK Jílové po hráčské stránce na příští sezonu náležitě připraveno.

Zapsal 7. XII. 1940
Šindelář Karel
Kapitán

Čerpáno z fotbalové kroniky nazvané Činnost Sportovního klubu Jílové v roce 1932. Tu zapůjčil pan
stavitel a před lety aktivní fotbalista p. Václav Čapek
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FRANTIŠEK ČERVINKA

S věrným sekretářem Mirkem
Blahoňovským, členem klubu
Frantou Škopkem a brankářem
Zdeňkem Vršníkem.

František Červinka je největší funkcionářskou postavou jílovského fotbalu. Jako jediný
v Jílovém obdržel cenu Dr. Václava Jíry za celoživotní práci za fotbal. Byl tvrdým obráncem na hřišti a všemi mastmi mazaným předsedou u zeleného stolu.
Fotbal miloval a miloval i pražskou Slavii, kam pravidelně dojížděl na její ligová utkání.
Navíc byl vynikající pekař a jeho rohlíky znali lidé v širokém okolí. U něj v pekárně se
„pekly“ všechny přestupy a ještě dnes používáme bojovou píseň „Červinkovy rohlíky,
ty stavějí ……“

Takže Františku, děkujeme za všechno.
Předávání cen žákům na stadionu pod školou

Hráči zleva:
Čapek – Šindelář, Havlík, Ehrenbereger, Novák,
Steininger, Rys, Kulhavý Boh., Červinka, Bejček
Jiří.
Dole vpravo Kratochvíl.
Nahoře vlevo od Šindeláře funkcionář Kmoch Lad.
Zleva:
Panc, Havlík, Červinka, Klomínek, Čapek,
Kulhavý Boh., Kulhavý Mil., - , Bejček Jar.,
Pechar, Dvořáček Emil.
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FOTBAL JÍLOVÉ

kdy jsem v Jílovském fotbalu působil. Vykonával jsem to sám a někdy to nebylo vůbec

Citace:

sokolovnu na taneční zábavy včetně honoráře správci hřiště, za praní prádla, údržbu

lehké. Zařizovat dopravu s utkáním, zařizovat proviant jak na hřiště na utkání, tak na
hřiště a cestovného rozhodčím.

Hlavním organizátorem tělovýchovy a sportu se stala Tělovýchovná jednota Sokol Jílové. V září 1952 se TJ Sokol Jílové sloučil se Sokolem SRD, v dalším roce byla však

Samozřejmě nejvíce starostí proběhlo při okresní spartakiádě a hlavně pak, když se hrá-

vytvořena v rámci organizace naší tělovýchovy dobrovolná sportovní organizace Ba-

la divize.

ník. Ten za pomoci SRD a MNV začal budovat v Jílovém sportovní stadión. Baník měl

Přes pana Poláčka, který v té době působil ve vysoké funkci na Jednotě Praha – západ se

aktivní odbory základní tělovýchovy, kopané, hokeje, stolního tenisu, později také ša-

nám to podařilo kladně zařídit.

chový. Masová tělovýchova a sporty se v Jílovém v 1. pol. 50. let celkem dobře rozvíjely,

Nesmí se hlavně opomenout kladný přístup všech fandů, kteří při všech utkáních a zá-

pořádala se řada veřejných a ideově motivovaných masových tělocvičných, sportovních

bavách pomáhali jako pořadatelé, protože bez nich by to nefungovalo.

i turistických akcí. Vyvrcholením bylo slavnostní zahájení nácviku na I. celostátní spartakiádu v r. 1955. Koncem 50. let byl zhruba ukončen nový stadión, v provozu však bylo
i hřiště v Lázních a malé hřiště u sokolovny.

Osobnosti působící v jílovském fotbale: Miloš Urban, Oldřich Urban, Cipro, Myslive-

Sekretář Mirek Blahoňovský s kolegy Jirkou Rysem
a Karlem Baldou pečlivě vybírají vstupné na jílovský fotbalový karneval

ček, Kettner, Tramba, bratři Malečtí, Maniš, Zeman, Krch senior, Kontové senior a junior, Hanton, Vohanka, Hájek, Panenka Jar. Senior, Panenka Jarda junior, Hrdlic, Chvoj-

(Podle publikace JÍLOVÉ U PRAHY, 1987, 9. kapitola, autorka Eva Radová)

ka, Ondrášek, Voborník, Málek.
Citace:
V letech 1975 a 1980 se konaly v Jílovém velmi úspěšné okresní spartakiády na jílovském stadiónu. Novináři tehdy psali o nádherném sportovním amfiteátru.

Výboři klubu na dobových fotografiích – zima 197…..
Zleva:
Josef Korotvička, Miroslav
Blahoňovský, Zdeněk Vršník,
František Červinka, Sláva Eger

Odbor kopané mívá na výroční schůzi kolem sta účastníků. Má v současnosti dvě družstva žáků, družstvo dorostenců a I. A družstvo. V roce 1981, tedy šedesátiletí jílovské
kopané, mužstvo I.A dosáhlo největšího úspěchu v historii jílovského fotbalu – probojovalo se do divizní soutěže. Bohužel již další rok z ní opět sestoupilo a hraje krajský
přebor. Dobře si vedou žáci a dorostenci.
V průběhu sedmdesátých let byly na stadiónu vybudovány kabiny, tribuna a oplocení. Přestal však být přístupný veřejnosti. Pro mužstvo žáků bylo opět upraveno hřiště
v Lázních.
Děti a mládež si chodí zasportovat na Radlík, kde si místní TJ Sokol vybudovala v 70. letech rovněž pěkné hřiště a kabiny se společenskou místností. TJ Sokol Radlík má pouze
odbor kopané, a to družstvo žáků a I. A mužstvo.
(Podle publikace JÍLOVÉ U PRAHY -1987, 10. kapitola, autorka Eva Radová)
Zleva:

Vzpomínka sekretáře Mir. Blahoňovského
Zázemí /kabiny/ se stavěly postupně, pak přišla na řadu bytovka pro správce, tribuna,
lavičky, studna s nautilou pro zavlažování hrací plochy, odvodnění kolem hřiště, vyasfaltování příjezdových komunikací včetně parkoviště pro auta, vysázení zeleně, elektric-

Mirek Blahoňovský, Jirka Vobecký st.,
Franta Škopek,…………..,
Franta Červinka, Sláva Eger
Dole:
lapák Zdeněk Vršník a správce Pepa
Dušek.

ká přípojka nejprve provizorně ze školy, později od RPR a vybavení klubovny /dnešní
restaurace na hřišti/. Většina proběhla dle finančních možností a brigádně.
Peníze se sháněly mizerně, a proto musel fotbal pořádat celý rok taneční zábavy, aby
mohl fungovat.
Bylo také nutno jezdit na fotbalové svazy jak na okresní /mládež/, tak na krajské, a to do
různých komisí: disciplinární, přestupkové, legislativní atd. Jelikož tehdejší předseda F.
Červinka byl zaneprázdněn prací v pekárně, obstarával jsem tyto úkony po dobu 30 let,
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1967

Asi rok 1975

zleva nahoře:
Adámek Mir., Konvalinka František, Štěpánek
Miroslav, Vršník Vlastimil, Vršník Zdeněk, Vršník
Vladislav, trenér Korotvička Josef
zleva dole:
Zámečník Milan, Skřivan Jaroslav, Kotek Josef,
Maršál Václav, Houba Vojtěch, Rak František

Jarda Bejček rád ukazoval své sportovní tělo,
ale ostatní výboři byli slušně ustrojeni a měli
dobrou náladu.
Zleva nahoře:
Eger Jaroslav, Blahoňovský Miroslav,
Červinka František, Dvořák Jiří st.,
Zleva dole:
Bejček Jaroslav ml., Jaroslav Vršník,
Jiří Dvořál ml., Vršník Vladislav,
Bejček Jaroslav st.
– po brigádě na stadionu.

Eger Jaroslav
Fečke Vojtěch
Červinka František
Zikmund Jan
Eman Kraus
Krausová
Josef Valkoun
Jaroslav Bejček
Marcela Vrbická
Zdeněk Vršník
Karel Vondráček
Jan Kmoch
Standa Pata
Věra Dvořáková
Antonín Vinecký
Pavel Vrbický
Vít Zikmund
Anna Bejčková
Jiří Dvořák
Vladislav Vršník
Jiřina

– člen výboru
– trenér
– předseda
– příznivec klubu
– člen klubu

1970
soustředění hráčů, manželek a fanynek v Harrachově.
Přítomno bylo rovněž vedení v čele s předsedou.

A drobné příběhy?
Knihu hostů vyplňoval Fr. Červinka a lehce zjistil, že 19. ledna má narozeniny Anna
Bejčková a její manžel následující den. Spravily to 2 lahve Becherovky. Oslava byla
velkolepá. Ráno byl však narušen plán tréninku. Vlastně dostavil se jen trenér Vojta
Fečke /nar. 1936/, zvaný doktor Šaroši kvůli maďarskému původu. Ale do konce
týdne se vše spravilo.
V kolektivu byla také Maková Panenka. Byla to manželka E. Krause.
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Znak své doby, ale přesto náš.
Patronát místního JZD byl pro činnost klubu velmi zásadní, takže
kolegům družstevníkům také děkujeme.
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ÚSPĚŠNÁ 70. LÉTA
Doprovodné fotografie jsou převzaty z fotbalového deníku žáka TJ Rozvoj Posázaví,
který si vedl Petr Doležal.
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Rozhovor s dalším úspěšným hrajícím trenérem Františkem Myslivečkem.

A ještě jedna fotografie z utkání předchůdců – tentokrát na hřišti v Krhanicích.

Ze středočeského deníku
SVOBODA 27.7.1978
V sedmdesátých letech se v Jílovém
vytvořilo silné mužstvo pod vedením Franty Reicha. Fakt se na to
dalo koukat a my žáci jsme hladově
podávali míče.

Tmavé dresy zleva: Čapek a vedle Berka z Kamenice, Steininger, Kulhavý Boh., Ehrenberger
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POSTUP DO DIVIZE
V ROCE 1981

„A“ MUŽSTVO V ROCE 1991
Po roce 1989 jsme díky Slávovi Egrovi dostali krásné dresy od společnosti SHELL, moc
nám to slušelo.

Tahle fotografie je vzpomínkou na zatím největší sportovní úspěch našeho klubu, a to
Zleva stojící:

postup do divize.

kou sportovní silou. Uvidíme, jestli se podobný úspěch někdy v budoucnu podaří zo-

Štrach Marek, Kukla Jan, Procházka
Tomáš – Šiška, kluk z plakátu Karel Kříž,
Petr Doležal, Petr Liška, Robert Bradáč,
Petr Bína, Karel Liška, Jirka Dvořák.

pakovat.

Zleva sedící:

Pod vedením dnes úspěšného ligového trenéra Franty Cipra se vytvořil kolektiv s vel-

Jarda Štědronský, Franta Míček, Pepa Machýček, Koza – Jarda Bejček, trenér Pavel
Tramba, Jeruzelski – Sláva Eger, Robert
Zuber – Bédí, Jirka Strnad, Miloš Krch.

Zleva stojící:
Vojta Fečke, Béda Procházka, Ivan
Dvořáček, Jaroslav Bejček st., Luboš Bárta,
Jiří Dvořák st., Míla Burian, Zoubek
Mirek, Karel Klíma, Jindra Moravec,
Vít Zikmund a Richard Vágner.
Zleva klečící:
Cipro František - hrající trenér, Mirek
Kouřil, Martin Lehotský, Jirka Dvořák
ml.,Franta Mysliveček, Ivan Voborník
a Pepa Konta.

V roce 1996 jsme zatím poprvé a naposledy vyjeli na zahraniční zájezd. Město Holzgerlingen nedaleko Stuttgartu je opravdu moc hezké. Starali se o nás úžasně, byli
jsme v rodinách po dvou. Největším zážitkem byla návštěva muzea automobilek
Porsche a Mercedes.
No a tohle je účastník krajského přeboru z roku 1986. Hráči z mužstva divizního postupu byli doplněni mladíky a některými získanými hráči z Prahy a okolí. Trenérské
taktovky se ujal Jarda Hřebík, další z dnes úspěšných koučů. I zdravotník byl jiný, měl
trošku bříško, poznáte ho?
Bojovali jsme o postup do divize, ale bohužel…..
Zleva stojící:
Mirek Rybka -Rybář, Karel Zeman, Petr
Doležal, Dan Peško, ??, Jirka Dvořák Paša, Pepa Machýček, „Pidi“ Vašíček,
Jirka Koliha.
Zleva klečící:
Jarda Hřebík - trenér, Robert Bradáč,
Vít Zikmund, Ivan Dvořáček – Motýl,
Jaromír Štědronský, Jirka Strnad – Čejka,
Jarda Nebeský – Nebe.
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Holzgerlingen – červen 1996
Jeli jsme tam společně i s jílovskými volejbalistkami ze Sokola. Cesta byla úmorná,
ale pak to stálo za to.
Sehráli jsme přátelská utkání, obě dvě jsme vyhráli. Na společenském večeru jsme
se pak učilo pít kvasnicové pivo z tupláků. Některým hráčům to šlo úžasně, jako by
to pili odjakživa.
Zleva stojící:
Zíma Tomáš, Topol Jaroslav, Štědronský
Jaromír, Bradáč Robert, Klima Petr, Javůrek Tomáš, Doležal Petr.
Zleva klečící:
Koza – vedoucí, Tonda Koliha, Štula Ladislav, Kukla Jan, Mošnička Petr, Strnad Jiří,
Kutil Jan.

Ten smějící se Němec na fotografii byl soupeřův kapitán. Chvílemi to vypadalo, jako by
k nám chtěl přestoupit. Takže věříme, že si ještě nejaký zahraniční zájezd zopakujeme.
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OSLAVY „75“

Oslavy 75 let byly de facto prvním historickým setkáním hráčů a funkcionářů všech
generací. Velká účast potvrdila správnost téhle myšlenky a měla by se stát tradicí
i do budoucna.
Zleva:
Jirka Novák, Otto Veigel, Pepa Valkoun,
Eda Král, Láďa Mildner, Ferda Douda,
Vojta Houba.

Mámě pěknou hospůdku, kde se dobře sedí. Jako bifé to začal provozovat Poláček František. No a pak se nájemci střídali -Pálovi, Mirek Jelen a teď Pavel Hanuš.
Tak ať nám tu po zápase pořád chutná.

A další stůl:
asi Ivan Voborník, Eman Bouchal, Láďa Vršník, Saroši Fečke, Čouda Kouřil, Standa Šmídl.

Společná fotografie červených a modrých:
Zleva stojící:
Reichl František, Král Eda, Forejtek Karel, Malecký Jarda, Valkoun Josef, Vršník Zdeněk, Mildner Láďa, Panenka Jaroslav ml., Bouchal Eman, Kmoch Jan,
Konta Josef, Malecký Josef, Koliha Jiří, Tramba Pavel, Jedlička Karel, Lubas Ivo, Hrdlic Milan, Dvořák Jiří.
Klečící zleva:
Veniger Josef, Douda Ferdinand, Novák Jiří, Procházka Bedřich, Zikmund Vít, Nebeský Jaroslav, Voborník Ivan, Křikavka Jaroslav, Lehotský Martin, Pleva
Petr, Strnad Jiří, Fečke Vojta, Manyš Zdeněk, Burian Míla, Kouřil Mirek, Klíma Karel.
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Přátelské stisky rukou po letech, bývalí hráči se
určitě přijdou rádi podívat i v budoucnu.

„KULTURA VE SPORTU“
Klub pořádal v 70. a 80. letech pravidelné karnevaly a pro děti pak v neděli Šibřinky. V polovině 90. let jsme založili novou tradici plesů fotbalistů a letos již proběhl
16. ročník.
1998

Společné foto s týmem Internacionálů.
Zkusme ty hráče poznat…..

No a to jsou zástupci té nejstarší generace.
Kdo by nepoznal Jardu Bejčka st., nebo
Maršála Jeruzalského Slávu Egra.
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V roce 2002 jsme měli krásnou TOMBOLU, ale to máme vždy. Starali se o ni Jarda
Bejček ml., Jarda Bejček nejml. a Václav
Doležal.
Bez sponzorů se fotbal dělat nedá. I Vám
všem děkujeme.
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OSLAVY 80 LET

Vzpomínky Karla Šindeláře

– to už jsme i mediálně prezentovali, byla to sakra událost.

jsme chodili na trampské turnaje do Luk.

Rád vzpomínám, že v neděli odpoledne
Bylo tam možné vidět hrát i Bicana, Kopeckého, Vycpálka a další. Na moji generaci navázala nová, mladší, která, jak
ukázal vývoj klubu, a především výsledky,
mnoho dokázala. Protože po celý svůj
dosavadní život udržuji přátelské styky s
Františkem Červinkou, musím potvrdit,
že to byl on, kdo se dokázal v nových podmínkách
orientovat za podpory své vzácné ženy a
dokázal kolem klubu soustředit nadšence. Jim se podařilo postupně vytvořit dílo,
které zasluhuje obdiv a uznání. Na místo
již nevyhovujícího hřiště v Lázních byl na
druhém konci vybudován stadion s vyniČestný výkop provedla Zlatá slavice Iveta Bartošová, pomezní rozhodčí Buřil se k ní ale lísá,
hlavním byl Josef Pelíšek, sponzor a kamarád
Láďa Stádek přemýšlí, kdy předat květinu. Kapitán
Amfory Petr Sláva kuje pikle s brankářem Martinem Michalem a náš kapitán Jarda Bejček vzorně
kouká na fotografa….

kající hrací plochou, tribunou a sociálním
zázemím, kde nechybí téměř nic ke spokojenosti hráčů a diváků. Jsou zde šatny,
umývárna, klubovna a nechybí ani restaurace. Na svou dobu neměl v širokém okolí
konkurenci a mnohým sloužil jako vzor.
Štafetu přebírá nová generace. Kolem
Petra Doležala, funkcionáře a vedoucího
pracovníka Česko-moravského fotbalového svazu za pomoci nového sponzora se
vytváří kolektiv obětavých funkcionářů.
Rád bych závěrem popřál upřímně z celého srdce do dalších let jílovskému klubu, jeho funkcionářům, členům a hráčům
mnoho nových úspěchů sportovních i
společenských, aby se vždy hrdě mohli
hlásit, že působili v mém rodném Jílovém.

Karel Šindelář
(Jílovské noviny, 10/2002; zkráceno)
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To jsou naše naděje: Michal Cihlář, Zdeněk Chalupa a malý Sparťan Pavlík Hanuš - už je zpátky
na „domácí hroudě“.

Trenér Jaroslav Hřebík s předsedou klubu Petrem Doležalem
diskutují s žáky FC Jílové a AC Sparta Praha.
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OSLAVY 85 LET

V roce 2007 byla pod vedením trenérů Jirky
Kratochvíla a Aleše Ungra velmi úspěšná naše přípravka. Však si taky náležitě užívali oslavy 85 let
založení fotbalu v Jílovém, při jejichž příležitosti
se pochlubili s medailemi za umístění v soutěži.
A pořád si vedou velice dobře, byť už to jsou dnes
mladší žáci.
Amfoře se postavil elitní výběr naší staré gardy, tedy především Ti stateční, kteří přežili předcházející společenský večer. Bohužel to stejně nestačilo, protože olympijský vítěz Roman Šebrle a nestárnoucí František
Veselý nás pěkně proháněli. Ale zážitek to byl skvělý, no a v hospůdce jsme to pěkně rozebrali.

Představovat slavné mužstvo AMatérských FOtbalových RArit neboli AMFORU není asi třeba.
Slušností je určtě se zmínit o něžném pohlaví,
které je součástí mužstva a dorazilo k nám do
Jílového. Jiřinka Bohdalová je úžasná dáma
a především úžasná herečka, Dáša Damková pak
skvělá rozhodčí. No a páni fotbalisté? Jedna hvězda showbysnysu či sportovního světa vedle druhé.
Ale, že to byl těžký soupeř.....

Jiřinka Bohdalová provádí čestný výkop za „přísného“ dozoru Dáši Damkové. Utkání bylo zahájeno......
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Legenda Slavie Praha a českého fotbalu František
Veselý. Pohled na jílovské lesy v Drnce dokresluje
sílu této fotografie....

FC JÍLOVÉ – SOUČASNOST
Jílovské noviny – březen 2012
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás po delším čase poinformoval o činnosti FC Jílové před nadcházející
jarní částí sezóny. Počátkem nového kalendářního roku se do zimní přípravy zapojila všechna
mužstva, přípravkou počínaje a družstvem „staré gardy“ konče. Nejmladší - přípravka pod
vedením trenérské dvojice Roman Javorský a Michal Strnad, a jejich starší kamarádi žáčci,
pod vedením Jirky Kratochvíla a Pavla Janošova, polykali tréninkové dávky i za velmi nepříznivých mrazivých podmínek pravidelně 2x týdně. Součástí zimní přípravy se staly i turnajové zápasy, především pak již druhý ročník turnaje žáků v areálu našeho stadionu za účasti
šesti družstev včetně našich mladých borečků. Výsledky v přípravě nejsou až tak důležité, ale
můžete se s nimi seznámit na našich webových stránkách: fcjilove.cz a věříme, že jste některé
zápasy i osobně navštívili. Obě družstva dospělých zahájila společnou přípravu s hráči dorostu již 7. ledna utkáním zimního turnaje na Kačerově. Hned na začátek jsme porazili nedaleké

Dva obři v přátelském objetí. Tak kdo je větší Jirka
Novák nebo „Princ a chuďas“ Roman Skamene?
Na hřišti byli přibližně stejně rychlí a byla radost
je sledovat.......

Dolní Břežany 11:1, ale jak jsme dopadli celkově, nebylo v době psaní tohoto článku ještě jasné. Nicméně osvědčený způsob přípravy, tj. tréninky v úterý a čtvrtek + víkendový turnajový
zápas pod vedením Petra Doležala, Roberta Bradáče a Jirky Strnada, snad přinese své ovoce v
podobě především dobré fyzické připravenosti. Malou kaňkou je snad menší účast dorostenců, ale věříme, že kluci to během jara doženou.
Svůj turnaj na hřišti ČAFC Praha absolvovala i naše „Stará garda“. Bojovnost hráčů nad 35 let
je třeba obdivovat. Rychlost a obratnost již trochu chybí, ale myšlenka ve hře a provedení, to
je pro diváka požitek. :-) Výbor klubu včetně velké části hráčů a dalších členů velmi pečlivě
připravil i 16. ročník tradičního plesu, který se opět konal v poslední lednovou sobotu. Je třeba poděkovat tanečnímu orchestru Josefa Hlavsy za skvělý hudební doprovod, sponzorům za
jejich významné příspěvky do tomboly a samozřejmě všem příchozím za to, že přišli a doufáme, že se dobře pobavili. Pro nás všechny, kdo ples připravovali, byl jeho průběh pěknou odměnou za odvedenou práci s tím, že i my sami jsme se bavili náramně. Nejšťastnější výherce
v tombole si odnesl automatickou pračku věnovanou firmou Forman s.r.o., ale stejnou radost
měli i Ti, kteří vyhráli ceny menší nebo se třeba trefili ve střelbě na šampaňské. Takže již teď si
můžeme všichni poznamenat, že tato pěkná společensko-sportovní akce se bude konat již posedmnácté, v sobotu 26. ledna 2013. Na pátek 2. března ve 20 hodin byla svolána řádná valná
hromada klubu, která vždy hodnotí rok předcházející z pohledu sportovních výsledků, ale i
hospodaření a výhledu na rok následující. V této nelehké ekonomické době je na místě poděkovat všem sponzorům, neboť bez jejich pomoci by byla sportovní činnost velice složitá. Náš
klub bude v letošním roce slavit významné výročí, a to 90 let od jeho založení. Jako třetí nejstarší spolek občanů ve městě byl založen již v roce 1922. Toto významné jubileum chceme
společně oslavit poslední prázdninový víkend, tedy v sobotu 1. a v neděli 2. září. Takto
v předstihu chceme pozvat všechny občany našeho města i okolí, ale především všechny
stávající i bývalé hráče, funkcionáře, trenéry i další členy. Stejně tak Vás zveme na utkání
jarní části sezóny, která zahájí soubojem „A“ mužstva v sobotu 10. března ve 14.30 hod.
s klubem z Červených Peček.
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Dorost v roce 2011.

Syn našeho dvorního fotografa Martina Vostárka
Ondra.Sice hrál nejdříve tenis,ale zlepšuje se a náš
jílovský dres mu opravdu sluší.....

Jílovská ženská jedenáctka. Tahle fotografie
vznikla především díky krásnému počasí a díky
tomu, že jsme chtěli prezentovat krásu našich žen,
které nám rodí spíše fotbalistky než fotbalisty. Jsou
samozřejmě i vyjímky.....

No a naši fotogalerii uzavřeme Lukášem Novákem. Všichni jsme zvědaví kam to při svém
talentu dotáhne......

B tým v roce 2011.Taky strašně silné mužstvo....

strana 48

strana 49

ZPRÁVA PŘEDSEDY FC JÍLOVÉ

1.

Za období 2005-2008

od města Jílového ve formě výpůjčky na de facto 65 let pozemky o celkové výměře

Pokud jde o majetkoprávní vztahy k pozemkům je třeba připomenout, že klub má

13 000 m2. Tímto právním aktem byla de facto získána nejen výrazná majetková hodnoCílem této zprávy je seznámit členskou základnu s činností výboru klubu za uplynulé

ta, ale především garance zachování stávající sportovní plochy s tím, že by se klub měl

období

pokusit získat tyto pozemky do přímého vlastnictví. Pro lepší orientaci jde o pozemky
jejichž hranicí je protější postranní čára rekonstruované hlavní hrací plochy. Druhý díl

Rekapitulace úkolů z Valných hromad:

pozemkové problematiky je část ve vlastnictví pana Hájka, tedy především travnatá tréninková plocha.Jde o dlouhodobou záležitost jejímž dočasným vyústěním bylo uzavře-

Úkoly z VH 2005

ní nájemní smlouvy na pronájem pozemků o výměře 20 000 m2 na dobu určitou v letech

• dořešit majetkoprávní vztahy související s vlastnictvím pozemků hrací plochy fotba-

2004 a 2005. Ve spolupráci s městem byla vedena jednání s cílem záležitost uzavřít v

lového hřiště
• navázat užší spolupráci se ZŠ v Jílovém u Prahy s cílem zajistit lepší tréninkové možnosti pro zimní přípravu mládeže a kvalitnější výběr talentovaných hráčů
• připravit v roce 2002 důstojné oslavy 80 ti - letého výročí fotbalu v Jílovém

souladu se zájmy klubu. Je však třeba zcela otevřeně přiznat, že záležitost těchto pozemků se přes snahu v tomto funkčním období vyřešit nepodařilo a tato věc bude vážným
úkolem k řešení pro další období. Ve vlastnictví klubu jsou dále pozemky o výměře cca
3 500 m2, tzv. horní trojúhelník areálu.
2. Oslavy 85 let založení klubu jsou ještě v živé paměti mnohých z nás. Jednotlivá

Úkoly z VH 2006
• uzavřít majetkoprávní vztahy související s vlastnictvím pozemků hrací plochy fotbalového hřiště
• rozvíjet spolupráci se ZŠ a Sokolem v Jílovém s cílem zajistit co nejlepší tréninkové
možnosti pro zimní přípravu mládeže a pro kvalitnější výběr talentovaných hráčů

mužstva sehrála v rámci dvoudenního fotbalového kolotoče přátelská utkání . Vrcholem sportovního sobotního dne bylo utkání „A“ mužstva dospělých s „A“ dorostem
Slavie Praha a večer pak společenská část v areálu klubu. V neděli dopoledne to pak
bylo utkání „Staré gardy“ s mužstvem Amfory. Výborná divácká kulisa byla příjemnou
odměnou za odvedenou práci ale především důkazem, že fotbal v Jílovém má svoji vysokou společenskou důležitost a tradici.

• zabezpečit důstojné oslavy 85 ti- letého výročí fotbalu v Jílovém
3.
Úkoly z VH 2007

Spolupráce se Základní školou i TJ Sokol v uplynulém období probíhala ve stan-

dardní úrovni. Družstva klubu využívala zařízení k tréninkovým jednotkám a sál sokolovny navíc k pořádání pravidelného plesu. Se školou nadále probíhala spolupráce

• všestranně podporovat činnost mládežnických družstev klubu
• u všech kolektivů dbát na jejich morální výchovu a vystupování na hřišti i na veřejnosti

v oblasti školního turnaje Mc Donalds Cup, s tím, že mužstva byla převážně vytvořena
z hráčů klubu.Za výrazné pomoci členů klubu se podařilo získat prostředky na vybudování hřiště s umělou trávou ve školním areálu. Touto kvalitní tréninkovou plochou ztra-

• zabývat se podněty z rozpravy na VH

til klub paradoxně část svých příjmů z potenciálního pronájmu vlastní UMT, nicméně

• nadále rozvíjet spolupráci se ZŠ a TJ Sokol

je určitě dobře, že toto hřiště slouží jako volnočasová aktivita řady lidí města i okolí.
4.

Úkoly z VH 2008

De facto nejdůležitějším a zároveň stálým úkolem výboru klubu bylo a je zajistit

jeho ekonomické fungování a stabilitu. Finanční zdroje lze rozdělit do několika oblastí.

• cca stejně jako v letech 2003
•

V rozpočtu klubu se za uplynulé čtyřleté období opětovně výrazně promítla i pře-

Výbor klubu zvolený na VH v březnu 2005 pracoval ve složení Mgr. P. Doležal-před-

stupová politika. Cílem této politiky bylo a je vychovávat či získávat do jednotlivých

seda, Ing. Ladislav Čmelík-místopředseda, Pavel Razim-sekretář, Jaroslav Bejček- člen,

mužstev hráče sportovních kvalit se vztahem ke klubu a městu. Prodejem hráčů či je-

Jiří Strnad -člen. Tímto mi dovolte čtyřem , zde přítomným kolegům za spolupráci

jich hostováním byl v období 2005 - 2008 realizován finanční přínos pro klub ve výši

v uplynulém období poděkovat, stejně tak jako předsedovi a členům revizní komise

477 000 Kč. Naproti tomu výdaje související s příchody hráčů v souladu s výše uvedený-

JUDr. Stanislavu Bernardovi, Ing.Josefu Machýčkovi a Václavu Doležalovi.

mi principy byli pouze ve výši cca 66 000 Kč,-.

V uplynulém období výbor pracoval na úkolech uložených VH ,ale stejně tak na za-

•

dáních a záležitostech vyplývajících z celkových potřeb souvisejících s odpovídajícím

zajištění vlastní sportovní činnosti, je nepochybně sponzorská a reklamní prezentace.

zajištěním a fungováním fotbalového klubu.

Za uplynulé období se podařilo díky činnosti v této oblasti získat stálé i občasné partne-
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ry a vygenerovat částku ve výši 1 636 000 Kč,- .(V roce 2005 to bylo 246 000 Kč,-, v roce

podle počtu a úspěšnosti jednotlivých družstev klubu. S ohledem na propad výnosů

2006 465 000 Kč,- v roce 2007 423 000 Kč,- a loňském roce 502 000 Kč,-). Pro srovnání

společnosti Sazka, která je hlavním zdrojovým místem této oblasti lze však v budoucnu

v letech 1997 až 2000 to bylo 390 000 Kč,- a v letech 2001-2004 740 000 Kč,- Nárůst

očekávat spíše snížení těchto příspěvků.

oproti prvnímu oddobí více jak čtyřnásobný, oproti druhému období více jak dvojnásobný. Je třeba si uvědomit, že pro získání těchto peněz je třeba vyvinout značné úsilí

•

Stálým zdrojem příjmů se stal i ples klubu pořádaný každoročně v lednu. Přes svoji

členů klubu, především pak statutárních zástupců.

zejména organizační a časovou náročnost se tato akce stala nedílnou součástí společensko-kulturního života města. Finanční aktivum se pohybuje okolo 50 tisíc korun jako

•

Mezi nejvýznamnější a nejstálejší partnery uplynulého období lze zařadit spo-

přímý zisk. Nepřímé plus je pak třeba vidět i v účasti sponzorů, zástupců města a obča-

lečnosti:Techniserv, Novera, Restaurace Kamenný Stůl, Haki, Haki Trade, Promal,Au-

nů s možností prezentace klubové činnosti i v nesportovní sféře. Letošní, již 13 ročník

todoprava Navrátil,Klarp,JISS, Nový Domov, Pragosport a Instalatérství Marek Kůrka.

opětovně potvrdil, že jde o akci, která má svůj významný přínos.

Společnosti I. Jílovská, I. Jílovská divize Exar, Hotel Javorník a Agromex lze považovat
za partnery s jejichž pomocí lze do budoucna určitě počítat. Někteří partneři jako tře-

•

V neposlední řadě je třeba zmínit podíl města Jílového. Jednoznačně lze deklarovat

ba Pragocon,Pískovna Toušeň, LC Technik, Autodoprava Kraus, AK Servis, Vesymo,

význačný přínos v oblasti řešení pozemkové problematiky, jehož konečným cílem by

ČSOB, Renix, Hopecke či Europrague svoji spolupráci s klubem ukončily z objektivních

mohlo být získání pozemků do přímého vlastnictví, jak bylo již uvedeno výše. Pokud

či subjektivních důvodů. Nově se podařilo získat partnery jako např. Lomoz, Optrea-

jde o přímý finanční přínos města z kapitoly činnost spolků, jednalo se v uplynulém

l,Brigss,Autodoprava Veselý, Forman, Jisa Color, ZP MV, Restaurace Záložna, Bemett,

období o úhrnnou částku ve výši 373 000 Kč,-, což je částečné navýšení o přibližně

GBS a ROTO. Příspěvky ve formě především materiálního plnění poskytli i firma Faho

30 000 Kč,- oproti minulému období. Jde opětovně o velmi významný finanční přínos

a Restaurace u Dušků..Stejně tak rodiče a funkcionáři mládežnických družstev přispí-

v celkové finanční bilanci.

vají především formou materiálních hodnot na činnost jílovské budoucnosti.
•
•

Na úplný závěr finanční bilance je třeba připomenout i dobrovolnou brigádní čin-

V souvislosti s lepší možností seznámení se s činností klubu byla organizována se-

nost. Přesný finanční výnos z této aktivity je samozřejmě těžko měřitelný, avšak rovněž

tkání se sponzory.. Tato osobní forma komunikace samozřejmě přispívá k prohloubení

velice podstatný. Zejména v letech 2005 a 2006 při dokončování rekonstrukce hracích

marketingové strategie a dobrého jména klubu,nicméně poslední setkání se uskutečnilo

ploch bylo uskutečněno 9 oficiálních brigád s poměrně vysokou účastí. Tento trend

v roce 2006, neboť najít vhodný termín je náročnější pro členy klubu i zástupce jednotli-

opadl v roce 2007 a 2008, kdy byla uskutečněna pouze jedna a jedna oficiální brigáda

vých sponzorů. V souvislosti s činností výboru klubu v této oblasti je na místě stejně tak

s účastí 26 a 21 členů. Snadnými počty lze dojít k tomu, že někteří členové se domnívají,

jako v předchozím funkčním období připomenout i výrazný přínos předsedy revizní

že jejich hlavní přínos pro klub je o víkendu si přijít zahrát na pěkné hrací ploše, pak

komise JUDr. Bernarda.

se osprchovat, dát si pivko a jít po svých. Mám za to, že i toto je vážné téma do diskuse
dnešní VH.

•

Výrazným finančním přínosem pro klub byl samozřejmě i pronájem „Občerstvení

na hřišti“. Za uplynulé čtyřletí se jednalo o částku cca 480 000 Kč,-, kdy provozovateli

•

Celkový souhrn finančních aktiv za uplynulé období, kdy nejsou započítány člen-

restaurace byly poskytnuty určité slevy především v zimních měsících, které však byly

ské příspěvky) lze vyjádřit částkou pohybující se v rozmezí pěti a půl až šesti miliony

kompenzovány prací v areálu.

korun. Jak byli tyto prostředky využity na vlastní činnost či investiční akce je samozřejmě součástí ročních ekonomických zpráv hospodáře klubu s kontrolu revizní ko-

•

Další a v tomto čtyřletém období ekonomicky velmi významnou zdrojovou oblastí

mise, eventuelně příslušných daňových přiznání. Po dokončení úprav areálu bude jistě

především do investiční sféry byl zisk grantů . Částku 880 000 Kč,- se podařilo získat

důležité formou znaleckých posudků provést přesné finanční ohodnocení nově vybu-

na projekty rekonstrukce kabin, tréninkové hrací plochy a zájezdu žákovského mužstva

dovaných zařízení. Pro potřeby dnešní valné hromady však toto rámcové zhodnocení

na turnaj do Dánska z prostředků Středočeského kraje za výrazné pomoci Ing. Šorma

provede ve svém příspěvku Láďa Čmelík. Toto vyjádření bude pak nepochybně dekla-

a Mgr. Coufala. Základní částka 400 000 Kč,- v souvislosti se zahájením rekonstrukce

rovat pozici klubu ve vztahu k dalším osobám jako subjektu systematicky rozvíjenému

hlavní hrací plochy byla získána v rámci projektu ČMFS „Zelený trávník“. Další žádosti

v souladu s jeho posláním a cíly v oblasti sportovní, ekonomické i společenské.

v oblasti grantové politiky směřují v letošním roce na ČMFS – tzv. minipitches, Středočeský kraj a ČSTV. Kvalita podaných projektů,jakož i jednání v této souvislosti vedená,

•

nám dávají slibné šance pro jejich následné získání.

dobí je třeba ještě doplnit potvrzené příjmy na rok 2005. ……………..

•

Pro ucelený souhrn ekonomicko finančních aktivit výboru klubu za uplynulé ob-

Mezi pravidelná aktiva klubu je třeba počítat i roční příspěvky střešních organiza-

cí, tedy ČMFS a ČSTV. Tyto prostředky se pohybují v rozmezí 60 až 100 tisíc Kč,- ročně.
Lze je rozdělit jako prostředky na údržbu nemovitého majetku a prostředky na činnost
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SEZNAM HRÁČŮ A ČLENŮ
V JÍLOVSKÉM FOTBALE

• Dvořáček Jaroslav ml.

• Herget Vilém

• Javorský Roman

• Dvořáček Jaroslav st.

• Heřman Antonín

• Javůrek Tomáš

• Dvořáček Václav

• Heřman František

• Jedlička Karel

• Dvořák Ivan

• Hlaváček Bohumil

• Jehlička Jan

• Dvořák Jiří ml.

• Hodek Miloslav

• Jelen David

• Adámek David

• Beneš Prokop

• Coňk David

• Dvořák Jiří nejml.

• Hodek Václav

• Jirák

• Adámek Jan

• Beran Ota

• Coňk Ladislav

• Dvořák Jiří st.

• Hofman Miroslav

• Jirásek Miloslav

• Adámek Karel

• Berecký Štefan

• Coufal Jan

• Dvořák Karel ml.

• Holba Vojtěch

• Jirsák František

• Adámek Ladislav

• Bernard Jan

• Čapek Václav

• Dvořák Karel st.

• Holub Marian

• Jirsík Pavel

• Adámek Libor

• Bernard Ladislav

• Černický Roman

• Dvořák Tomáš

• Holub Tomáš

• Jirsík Petr

• Adámek Miroslav

• Bernard Michal

• Černohorský Jan

• Eckert Miloslav

• Host František

• Jirsík Václav

• Adámek Tomáš

• Bernard Stanislav

• Černý Pavel

• Eger Oldřich

• Hošek Petr

• Jizba Vladimír

• Al-Azawi Halim

• Bílek Daniel

• Červ Radek

• Eger Sláva

• Hrachovec Josef

• Kahoun Jakub

• Al-Azawi Inmar

• Bína Petr

• Červinka František

• Eger Tomáš

• Hrachovec Michal

• Kaláb Oldřich

• Al-Azawi Patrik

• Blahoňovský Miroslav

• Češka Jan

• Ehrenberger František

• Hrdina

• Kalla Václav ml.

• Al-Azawi Said

• Blahoňovský Zdeněk

• Čmelík Ladislav

• Eiselt Pavel

• Hrdlic Milan

• Kalla Václav st.

• Babánek Karel

• Borek Marcel

• Čmelík Petr

• Erben Roman

• Hrubý Bohumír

• Kamenický Bohumil

• Baborovský Michal

• Boudník Jiří

• Dobrkovský Ladislav

• Fecske Vojtěch

• Hrubý Jaroslav ml.

• Kaňok Martin

• Balcar Jan

• Bouchal Eman

• Dolejš Bedřich

• Fedorko Pavel

• Hrubý Jaroslav st.

• Kaudrs

• Balcar Jan ml.

• Bouchal František ml.

• Doležal Petr

• Fiala František

• Hřebík Jaroslav

• Keller Antonín ml.

• Balda Jan ml.

• Bouchal František st.

• Doležal Václav

• Fiala Pavel

• Hřebík Miroslav st.

• Keller Antonín st.

• Balda Jan nejml.

• Bouchal Jan

• Doubek

• Finger Karel

• Hudec Jan ml.

• Keller Robin

• Balda Jan st.

• Bradáč Robert

• Douda Ferdinand

• Fiřt Martin

• Hudec Jan st.

• Kerek Norbert

• Balda Karel

• Bradáč Rudolf

• Douda Ladislav

• Flachs Zdeněk

• Hudec Jaroslav

• Kettner Josef

• Ballek Bohumil

• Bradáčová Eva

• Dubský Antonín

• Forejtek Karel

• Hůrka jan

• Kisel

• Ballek Martin

• Brejla Václav

• Dudek Petr

• Galus Dan

• Hůrka Lukáš

• Klíma Karel

• Balog Mirek

• Březina Láďa

• Dukát Václav

• Geyer David

• Chaloupka Antonín

• Klíma Pavel

• Balog Zdeněk

• Březina Pavel

• Dupal František

• Grůša Zdeněk

• Chalupa Zdeněk ml.

• Klíma Petr

• Bára Bohumil

• Březina Petr

• Dupal Jan ml.

• Gyomer Robert

• Chalupa Zdeněk st.

• Klomínek Jiří

• Bára Stanislav

• Bučko Michal

• Dupal Jan st.

• Haitl Patrik

• Charvát Václav

• Klomínek Zdeněk

• Bárta Luboš

• Buchta Antonín

• Dupal Lukáš

• Hanton

• Chlumecký Vít

• Kmoch Jan

• Bejček František

• Buk Miroslav

• Dupal Pavel

• Hanuš Pavel ml.

• Chojka Jiří

• Kmoch Ladislav

• Bejček Jaroslav ml.

• Burda Jan

• Dupal Tomáš

• Hanuš Pavel st.

• Chvojka Jiří

• Kmoch Ladislav st.

• Bejček Jaroslav st.

• Burian Miroslav ml.

• Dušek Josef ml.

• Hartman

• Ihl Václav

• Kniha Jiří

• Bejček Jiří

• Burian Miroslav st.

• Dušek Josef st.

• Havelka Tomáš

• Jakeš Radovan

• Kniha Lukáš

• Bejček Rudolf

• Burianek Fáfa

• Dušek Karel

• Havlíček Josef

• Janecký František

• Kokta Josef ml.

• Bejček Rudolf ml.

• Cihlář Michal

• Dušek Václav

• Havlík Jaroslav

• Janošov Pavel ml.

• Kokta Josef st.

• Bejček Rudolf st.

• Cimpl Marek

• Dušková Libuše

• Havlík Václav

• Janošov Pavel st.

• Koliha Antonín

• Belda

• Cinkl Jan

• Dvořáček Emil

• Heller Jiří

• Janů Miroslav

• Koliha Jiří

• Benedikt Štěpán

• Cipro František

• Dvořáček Ivan

• Heller Tomáš

• Jasanský Pavel

• Koliha Oldřich ml.
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• Koliha Oldřich nejst.

• Kříž Karel

• Míček František

• Ondrášek Karel

• Průcha Jiří

• Schreiner Jan

• Koliha Oldřich st.

• Kučera Karel

• Mikláš Jan

• Ott Stanislav

• Přeučil Vojtěch

• Sklenář Zdeněk

• Konečný

• Kudláček Miroslav - Manekýn

• Mildner Ladislav

• Páca Vlastimil

• Ptáček Jaroslav

• Skramuský Václav

• Konvalinka Bedřich

• Kuka Pavel

• Milt Jan

• Pála Milan ml.

• Ptáček Stanislav

• Skramuský Václav st.

• Konvalinka František

• Kukač Ladislav

• Moravec (psovod)

• Pála Milan st.

• Punčochář František

• Skřivan František

• Konvalinka Luděk

• Kukla Jan

• Moravec Jaroslav

• Palko Lukáš

• Punčochář Jiří

• Skřivan Jaroslav

• Kopal Miroslav

• Kukla Karel

• Morávek

• Pálová Svatava

• Punčochář Rudolf

• Skřivan Jaroslav ml.

• Kopřiva Radek

• Kulhavý Bohumír

• Mošnička Petr

• Panenka Jaroslav ml.

• Rada Josef

• Skřivan Jiří

• Korbel

• Kulhavý Miloslav

• Mošnička Zdeněk

• Panenka Jaroslav st.

• Rak František

• Skřivan Miroslav

• Korda Dan

• Kutil Jan ml.

• Moulis Miroslav

• Papík Jiří

• Rak Ladislav

• Skřivánek Jiří

• Korotvička Josef

• Kutil Jan st.

• Mráz Lukáš

• Papírník Miroslav

• Razim Jakub

• Skřivánek Martin

• Kos Jan

• Kutiš David

• Mrkva Milan ml.

• Pata Jiří

• Razim Pavel

• Slabý Zdeněk

• Kotalík Martin

• Kvapil

• Mrkva Milan st.

• Pata Stanislav

• Reichl František

• Sopr Bohumil

• Kotek Josef

• Landa Jakub

• Müller Miroslav

• Pavčula Jan ml.

• Reitmajer

• Starka Pavel

• Koula (brankář)

• Landa Ondřej

• Müller Vladimír

• Pavčula Jan st.

• Rejšek Čenda

• Steiner

• Koura Zdeněk

• Lehotský Martin

• Muranský Martin

• Pávek Jan

• Režný Tomáš

• Steininger Ladislav

• Kouřil Miroslav

• Lískovec Milan

• Mysliveček František

• Pavlas

• Ričl David

• Stibůrek Michal

• Kouřil Miroslav ml.

• Liška Karel

• Nádeník Václav

• Pechar Antonín

• Rohlíček Martin ml.

• Stránský Emil

• Kovařík Milan

• Liška Petr

• Nápravník

• Pechar Josef

• Rohlíček Martin st.

• Strnad Jiří

• Krajčovič Peter

• Lněnička František

• Navrátil Václav

• Pešička Michal

• Rosen Andreas

• Strnad Michal I.

• Král Eduard

• Lněnička Josef

• Nebeský Jaroslav

• Pešička Roman

• Rosenbaum Vladimír

• Strnad Michal II.

• Kramer Robert

• Loužecký David

• Nedvěd Rudolf

• Peško Daniel

• Rosenbaumová Pavla

• Střihavka Dan

• Kratochvíl Jiří

• Machoň

• Němeček

• Petříček Antonín

• Roubíček Petr

• Střihavková Romana

• Kratochvíl Krištof

• Machýček Jan

• Nešleha Antonín

• Pipek Václav

• Rudolf Jan

• Suldovský Jaroslav

• Kratochvíl Ladislav

• Machýček Josef ml.

• Nešleha Václav

• Pitelka Jaroslav

• Růžička František

• Svoboda Pavel

• Krejčí Michal

• Machýček Josef st.

• Nevrlý František ml.

• Pitelka Miloš

• Rybka Miroslav

• Svoboda Tomáš

• Krch Miloš

• Machýček Martin

• Nevrlý František st.

• Pitelka Václav

• Rys Jiří

• Sýkora Karel

• Krištůfek Kamil

• Malecký Jaroslav

• Nevrlý Svatoslav

• Pleva Petr

• Rys Václav

• Šebánek Jiří

• Krištůfek Pavel

• Malecký Josef

• Nežerný

• Pleva Petr ml.

• Rys Vojtěch

• Šebek

• Krištůfek Vlastimil

• Málek Josef

• Novák Bedřich

• Plop Ivan

• Řehák Josef

• Šimek Pavel

• Krois Jan

• Malknecht Štěpán

• Novák Jiří

• Podhradský Ivan

• Řezníček

• Šindelář Karel

• Krois Miloslav

• Malý David

• Novák Lukáš

• Podrazský

• Říha Jiří

• Škarvada Přemysl

• Krotký Eman ml.

• Manyš Zdeněk

• Novák Pavel ml.

• Pokorný David

• Říha Oldřich

• Škopek František

• Krotký Eman st.

• Maršál Václav

• Novák Pavel st.

• Poláček František

• Řípa Václav

• Škopek Libor

• Krotký Pavel

• Maršál Václav ml.

• Novotný Antonín

• Pospíšil Václav

• Sefzig Jan

• Škopek Václav

• Kruis Tomáš

• Maršík František

• Novotný František

• Procházka Bedřich

• Sehnal Adam

• Šmakal Václav

• Kruliš Tomáš

• Mašek Prokop ml.

• Novotný Patrik

• Procházka Jan

• Sehnal Petr

• Šmíd Jaroslav

• Křehlík Petr

• Matoušek

• Odrazil Václav

• Procházka Michal

• Sekrt Michal

• Šmídl Stanislav

• Křikava Jaroslav

• Matoušek Tomáš

• Olivierus

• Procházka Tomáš

• Sekrt Pavel - učitel

• Šmídl Tomáš
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• Šnerer Josef

• Valeš Josef

• Vršník Pavel

• Špaček František

• Valin Jiří

• Vršník Vlastimil ml.

• Štědronský Jaromír

• Valin Miroslav

• Vršník Vlastimil st.

• Štědronský Matěj

• Valkoun Josef

• Vršník Zdeněk

• Štěpánek Jaroslav

• Valtr Michal

• Vyhnal Miroslav

• Štěpánek Miroslav

• Váňa Zdeněk

• Vyskočil

• Štorc Aleš

• Vašíček Václav

• Zahradník Petr

• Štrach Marek

• Vávra

• Zach Jiří

• Štrach Marek ml.

• Vavřina Miloslav

• Záchenský Pavel

• Štros Miloslav

• Večeřílek

• Zámečník Milan

• Štula Ladislav

• Veigel Otto

• Zápotocký Josef

• Šuda

• Veniger Josef

• Zelenka Jan

• Šulek Ladislav

• Veselý Bohumil

• Zelenka Martin

• Švára Bohumil

• Veverka Josef

• Zeman Jakub

• Švéda Karel

• Vích Tomáš

• Zeman Jan

• Tejček Viktor

• Vimmer Oldřich

• Zeman Karel

• Toman Filip

• Víšek

• Zeman Miloslav

• Toms Jaroslav

• Vlček

• Zídek Tomáš

• Topol Jaromír

• Vobecký Jiří ml.

• Zikmund Jan

• Topol Jaroslav ml.

• Vobecký Jiří st.

• Zikmund Vít

• Topol Jaroslav st.

• Voborník Ivan

• Zíma Tomáš

• Topol Lukáš

• Vodička Vladimír

• Zoubek Miroslav

• Toužil

• Vopěnka Petr

• Zuber Robert

• Tramba Pavel

• Vorel Eduard

• Zvelebil František

• Trantina František

• Vospálek Miroslav

• Zvelebil Josef

• Trantina Martin

• Vostárek David

• Zvelebil Karel

• Tulis Miroslav

• Vostárek Martin

• Zvířecí Petr

• Turek

• Vostárek Ondřej

• Zvířecí Zdeněk

• Turovský Daniel

• Votruba Jakub

• Žaba Antonín

• Turovský Stanislav

• Vrba

• Žaba Pavel

• Tvrdík Josef

• Vrba Daniel

• Žák František

• Uhrin Dušan

• Vrba Martin

• Žemla František

• Ungr František st.

• Vrbický František

• Žichovský Ladislav

• Urban Miloš

• Vrbický Pavel

• Žižka Václav

• Urban Oldřich

• Vrbický Petr

• Urban Tomáš

• Vrňata Jan ml.

• Vačkář Josef

• Vršník Jaroslav - Panák

• Válek Ondřej

• Vršník Josef

• Valenta Martin

• Vršník Ladislav
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