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Soupeř A týmu je SK Votice 

 
Sponzor dnešního utkání je 

„PIVNICE HŘIŠTĚ“ 

 



Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi, abych Vás jménem fotbalového klubu FC Jílové přivítal 

na prvním utkání jarní části sezóny 2015/2016, které dnes sehrajeme s 

mužstvem SK Votice. 

Od skončení podzimní sezóny se v klubu odehrálo spoustu věcí, z 

nichž asi nejdůležitější bylo konání mimořádné valné hromady 21. 

listopadu 2015 a řádné valné hromady 4. března 2016. O závěrech 

valných hromad i jejich průběhu jsme průběžně informovali či 

informujeme na našich webových stránkách fcjilove.cz a dále 

Jílovských novinách, takže jen pro připomenutí výbor klubu pracuje 

nyní ve složení Mgr. Petr Doležal jako předseda, Inmar Al-Azzawi 

jako místopředseda, sekretářem je Ing. Jan Bernard a členové Robert 

Bradáč a Jiří Kratochvíl. Čtyřčlennou revizní komisi ve složení 

předseda JUDr. Stanislav Bernard, Václav Doležal, Ing. Josef 

Machýček a Ing. Tomáš Rosen doplnil Ing. Martin Kaňok. Chtěl bych 

touto cestou poděkovat členům minulého výboru – Mgr. Jaroslav 

Topol, Jiří Strnad, Libuše Dušková, Miloš Krch a Pavel Hanuš za 

práci v uplynulém období, a chci věřit, že se dál budou aktivně do 

dění v jílovském fotbale zapojovat, což se ostatně již děje. 

V lednu byl klubem uspořádán jubilejní 20. fotbalový ples, který se z 

našeho pohledu vydařil a přinesl do svého průběhu řadu novinek a 

zajímavostí včetně soutěže o hlavní cenu. Dodatečně chci rovněž 

poděkovat všem sponzorům i všem hostům, kteří se účastnili. 

Příznivce a fanoušky však především zajímá sportovní dění a tady je 

třeba říci, že nás na jaře nečeká rozhodně nic lehkého. „A“ mužstvo se 

nachází na posledním místě tabulky I. A třídy a záchrana této soutěže 

by měla být pro klub prioritou. Nicméně i ostatní mužstva, tedy „B“ 

tým, dorost, žáci, přípravky i ženy mají své cíle a pro jejich naplnění 

bude třeba usilovně pracovat. Je třeba říci, že jednotlivá mužstva se 

připravovala s jinou mírou odpovědnosti, takže uvidíme, jak to jaro 

nakonec dopadne. Jelikož „A“ tým a dorost začínají již tento víkend, 

asi je třeba zmínit především jejich aktuální situaci. 

Realizační tým áčka nyní pracuje ve složení trenérského triumvirátu 

Petr Doležal, Jiří Kratochvíl a Erich Brabec, bývalý kapitán Slavie a 



Sparty, který by měl v jarní části vypomoci především na hrací ploše. 

Novými tvářemi v týmu by měl být na hostování tuniský hráč Bilel 

Wahbi se zkušenostmi z profesionálního fotbalu (Rubin Kazaň a 

Arsenal Kyjev) či mladíci jako Michal Švor, který naposledy působil 

v SK Modřany nebo Jakub Šindelář, který je hráč Břežan. Věříme, že 

ze zahraničí se co nejdříve vrátí podzimní opora Marek Cimpl a 

pracujeme i na dalším doplnění kádru, tak abychom cíl záchrany v 

soutěži zvládli. Pokud jde o odchody, tak na přestup odešel Adam 

Kačer do Lešan a na hostování do jihočeského klubu SK Rudolfov byl 

opětovně uvolněn na hostování Petr Čmelík, který studuje v Českých 

Budějovicích. 

Pokud jde o dorost, i tady jsme mužstvo doplnili a na přestup přišli 

Lukáš Hrobník ze Slavie Praha a Jakub Nesvadba z SK Kamenice. 

Mužstvo pod vedením realizačního týmu ve složení trenér Jiří 

Kratochvíl, asistent Pavel Janošov a vedoucí Ivana Bodláková 

zvítězilo v zimní dorostenecké lize, kterou náš klub pořádal. Cíl je 

jednoznačný, dostat se v tabulce co nejvýše s možností postupu do 

přeboru. 

Vážení příznivci tolik asi na úvod, přeji pěkné sportovní zážitky v 

jarní části a Jílové do toho!!!! 

Mgr. Petr Doležal, předseda klubu 

 

A ještě jedna milá zpráva. Dovolila bych si i touto 

cestou za celé FC Jílové popřát našemu předsedovi 

Mgr. Petru Doležalovi k jubilejním 50. 

narozeninám všechno nejlepší jak na pracovním 

poli, tak i v osobním životě. 

Petře, vše NEJ… 

 

 



Bilel WAHBI  
Hráč, který má zkušenosti 

s profesionálním fotbalem (Rubin Kazaň 

a Arsenal Kyjev). Hrál první a druhou 

tuniskou ligu. Doufáme, že Bily bude 

naše hvězda, která rozsvítí náš tým. Jak 

jsem mohla pozorovat v tréninku a zimní 

přípravě Bily je pracovitý, poctivý, je 

velmi rychlý a technický hráč, má úžasné vedení míče v rychlosti, 

skvělé centry, brejky jsou jeho doménou, uteče hráčům i s míčem na 

noze, takže věříme, že nám velmi pomůže v boji o záchranu. Doufám, 

že se budou Bilyho umem bavit i diváci a myslím, že i hráči takovou 

posilu ocenili. Bilymu přeji, ať se u nás cítí jako doma a ať mu to 

kope!!! 

 

 

A ještě jedním velice příjemným překvapením, pro všechny příznivce 

i funkcionáře našeho klubu je brzký návrat Marka Cimpla ze stáže po 

jihoamerických fotbalových klubech . Ač svůj návrat původně 

avizoval až na začátek dubna, neodolal volání svého jílovského srdce 

a přijel již teď, aby pomohl svému klubu na cestě vzhůru. Všichni se 

těšíme na jeho fotbalové umění a věříme, že právě jeho návrat bude 

tím hlavním impulzem v cestě za záchranou 1. A třídy. Marku vítej ! 

 

Ivana Bodláková, PR manager 

 

16. kolo FC Jílové – SK Votice 

Počátek historie votické kopané sahá do roku 

1920, kdy se v rámci tehdejší tělocvičné jednoty, 

existující již od roku 1892, ustavil fotbalový klub 

SK Votice. 

 



V roce 1954 došlo k přejmenování na TJ Blaník Votice a v roce 1955 

se hrál poprvé ve Voticích krajský přebor. Od roku 1962 na dlouhá 

léta převzal nad fotbalem patronát votický závod Tesla a do roku 1997 

se hrálo pod názvem Spartak Tesla Votice. Po vstupu nového 

sponzora – Středočeské plynárenské a.s. se fotbalový klub 

přejmenoval na neutrální název FK Votice. Sloučením se sousedním 

Budenínem se v roce 2004 opět přejmenoval podle hlavního sponzora 

na současný název – SK MARILA Votice. 

 

Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 
Penalty 

+ 

Penalty 

- 

1 FK Zbuzany 15 13 0 2 52:16 37 2 0 

2 SK Hvozdnice 15 10 0 5 39:22 29 3 2 

3 Všenorský SK 15 10 0 5 28:19 29 2 1 

4 MONGEO Podlesí 15 8 0 7 34:27 25 1 2 

5 Černolice 15 8 0 7 29:27 25 1 2 

6 SPARTAK Příbram 15 8 0 7 28:20 24 3 3 

7 Mníšek pod Brdy 15 8 0 7 24:17 24 1 1 

8 SK Votice 15 8 0 7 31:26 24 2 2 

9 Zavidov 15 8 0 7 26:23 24 1 1 

10 Nespeky 15 9 0 6 16:23 23 6 2 

11 Kunice 15 7 0 8 27:27 21 0 0 

12 Slavia Jesenice 15 6 0 9 26:25 20 1 3 

13 LETY 15 5 0 10 26:33 18 1 4 

14 Hostomice 15 7 0 8 21:43 18 3 0 

15 AFK Kácov 15 2 0 13 18:42 10 0 4 

16 FC Jílové 15 3 0 12 14:49 9 0 0 

http://www.marila-balirny.cz/


 

Následující 17. kolo 

19.03.2016 15:00 Slavia Jesenice X FC Jílové 
 

 

B Tým, vás srdečně zve na přípravný zápas: 

 
Neděle 20.3. - 15.00 hod. FC Jílové B - SK Týnec B 

Vláďa Vodička, trenér 

 
 

Dorost A měl svým realizačním týmem připravenu náročnou a tvrdou 

zimní přípravu. Od začátku ledna tři tréninky týdně plus zápas a navíc 

řada dorostenců hrála i za A muže, takže se kluci připravovali vlastně 

každý den. V rámci přípravy jsme se zúčastnili Zimní Jílovské ligy, 

kterou jsme suverénně vyhráli, klukům ohromně pomohla možnost 

trénovat a hrát s muži, což se nejvíce ukázalo v přípravném zápase 

proti stejně starým klukům z Říčan, kteří hrají o soutěž výš než my a 

navíc tam jsou po podzimu třetí, ve kterém jim naši borci téměř 

nepůjčili míč a soupeře deklasovali rozdílem třídy a rozdrtili 6:1. 

Vše se ale ukáže až v mistrovských zápasech, jsme zvědavi, kam se 

naše výkonnost posunula a zda budeme schopni již letos zabojovat o 

postup do Krajského přeboru a porážet mužstva ze špičky 1. A třídy, 

které jsou v tabulce před námi. Tímto Vás na celé jaro srdečně  

zveme, kluci jsou pýchou našeho klubu a vaši podporu si bezpochyby 

zaslouží. 

Jiří Kratochvíl, trenér 

 

Dorost A 
 



Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 SK Litavan Bohutín 13 12 0 1 66:19 36 

2 FK LETY 13 11 0 2 61:15 33 

3 SK Votice 13 9 2 2 45:12 29 

4 MONGEO Podlesí 13 8 2 3 50:17 26 

5 Sokol Teplýšovice 13 8 1 4 38:35 25 

6 SK Petrovice u Sedlčan 13 6 0 7 51:44 18 

7 TJ Ligmet Milín 13 5 2 6 33:32 17 

8 FC Jílové 13 4 5 4 24:38 17 

9 SOKOL Sedlec-Prčice 13 4 3 6 34:35 15 

10 FK Týnec nad Sázavou 13 4 3 6 23:39 15 

11 FK Mníšek pod Brdy 13 3 2 8 18:36 11 

12 Rožmitál pod Třemšínem 13 2 2 9 17:66 8 

13 TJ Slavoj Čerčany 13 2 1 10 19:40 7 

14 FK RADOŠOVICE 13 0 3 10 13:64 3 

 

 

 

Následující 17. kolo 

19.03.2016 10:15 Slavia Jesenice X FC Jílové 
 

 

 

B tým začíná hrát první mistrovské utkání v neděli 27. 3. 16 doma 

s Jesenicí B. Dorost B a mladší žáci v sobotu 9. 4. 16 informace o 

zimní přípravě a tabulky přineseme v dalším čísle Jílovského 

fotbalového zpravodaje. 

 



     

   Pivnice Hřiště           

                                 

PAMAR.CZ     Restaurace Florián    FAHO ruční výroba knedlíků 

Václav Navrátil – autodoprava              Country klub U Čudy 

Město Jílové  ŠP-TRUHLÁŘSTVÍ – Škarvada Přemysl 

Restaurace U Dušků 

 

Děkujeme všem sponzorům!!! 

 

   

FC Andílci  
 


