Jílovský fotbalový zpravodaj
Sezóna 2016/2017
1. vydání – podzim

Soupeř A týmu je Sokol Maršovice
Sponzor dnešního utkání Pivnice Hřiště

Spolek FC Jílové - sezóna 2016/2017
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás jménem výboru klubu seznámil s výsledky předchozího
soutěžního ročníku a pozval Vás na nadcházející fotbalovou sezónu.
Po lítém jarním boji, kdy jsme získali 23 bodů a nakonec jsme se z poslední
příčky I. A třídy posunuli v tabulce na konečné 14 místo je třeba říci, že ani to
nestačilo na záchranu v soutěži a po pěti letech „A“ tým sestoupil do I. B třídy
Středočeského kraje. Je to velká škoda, nicméně chtěli bychom se pokusit o
okamžitý návrat. Přesto se však kádr „A“ mužstva mění. Do radlického AFK
odešel jeden z nejzkušenějších hráčů Honza Kos, který byl v posledních
sezonách kapitánem mužstva. „Kosákovi“ patří za dlouholeté stabilní výkony
velké poděkování a přejeme mu, ať mu slouží především zdraví a na Radlíku je
důležitou součástí mužstva. Dále působení ukončil tuniský hráč Billel Wahbi ,
internacionál Erich Brabec, který bude působit v Dolních Chabrech a Vojta
Maršík, který přestupuje do mužstva vítěze okresního přeboru Kosoře. Klukům
také děkujeme a přejeme hodně sportovních úspěchů.
Nově naopak přichází zkušený hráč bulharské národnosti Vasil Boev, který je i
trenérem třetiligového Litoměřicka, ze Slavie Praha devatenáctiletý stoper či
defenzivní záložník Tomáš Mařík, který je i členem juniorské reprezentace
malého fotbalu, po roce se z Jablonce vrací i talentovaný šestnáctiletý Marek
Radimský, kterého jsme získali nedlouho předtím rovněž ze Slavie, no a z
Kamenného Přívozu se vrací další mladý hráč Kuba Votruba. Kádr by měli
doplnit i dva hráči ročníku 1995, kteří zde působili již na jaře, a to Michal Škvor
z Modřan a Jakub Šindelář z Dolních Břežan. Uvidíme, jestli se zapojí náš hráč
Petr Čmelík, který byl v posledních dvou letech na hostování v přeborovém SK
Rudolfov. Samozřejmě ještě větší šanci v utkáních budou dostávat naši
dorostenci a uvidíme, jakou skutečnou sílu bude omlazený kádr v soutěži mít.
Novým kapitánem bude Marek Cimpl, který se v klubu zapojil i do trenérské
práce a povede mladší žáky.
„Béčko“ bojovalo takřka do posledního kola o postup do okresního přeboru, ale
ani tady nám štěstí nepřálo. Mám však za to, že i letos se můžeme o „okres“
pokusit, a i do béčka přijdou nové tváře a mužstvo se budeme snažit „okysličit“.
Rovněž na Radlík odešel zkušený Honza Zeman, takže i jemu patří dík za
fotbalovou „dlouholetost“ a s ohledem na jeho věk ho třeba ještě v našem dresu
uvidíme.

Mnohem více radosti nám udělali dorostenci, kteří se ve své skupině středočeské
I. A třídy umístili na pátém místě a prvně v historii jílovského fotbalu bude
dorost hrát krajský přebor v kategorii staršího i mladšího dorostu. Takže budeme
držet palce, ať se kluci dál zlepšují a soutěž pro klub udrží.
Spolupráce s Kamenným Přívozem přinesla své ovoce v podobě dalšího zlepšení
družstev mladších žáků a přípravek, a i tady se určitě máme na co těšit.
Velký výkonnostní sportovní skok udělalo i družstvo žen a dívek -„Andílci “ a
ve své soutěži chtějí dosáhnout na ještě vyšší příčky.
Největší prázdninovou událostí byl první ročník Letní fotbalové školy FC Jílové
za velké podpory Středočeského kraje. Týdenního „kempu „ se účastnilo 55 dětí
z Jílového a okolí a když to popíši stručně nadšeni byli všichni, děti, rodiče,
trenéři i vedení klubu.
Důležité pro činnost klubu jsou ještě tři změny. Od nové sezóny se jmenujeme
Spolek FC Jílové, protože jsme „naplnili“ požadavky nového občanského
zákoníku, ale především budeme užívat nové logo, které je jednodušší, ale
vyjadřuje všechny důležité atributy spojené s klubem, to je královská korunka
jako symbol města Jílového, modrobílé klubové barvy, datum založení klubu a
fotbalový míč, který jasně identifikuje, co vlastně chceme dělat. Věřím, že se
Vám bude líbit.
Pozici správce klubu od července vykonává Pavel Hanuš a já bych za více jak
pětiletou práci chtěl poděkovat Jaromírovi „Kočkovi“ Štědroňskému a popřát
mu hodně zdraví a úspěchů v podnikání.
Na úplný závěr patří poděkování i všem trenérů a funkcionářům za jejich práci v
uplynulém ročníku pro klub, který v příštím roce oslaví již 95 let od svého
založení a popřát jim hodně štěstí v té nadcházející.
No a teď už jen pozvání pro Vás, přijďte nás v podzimních bojích povzbudit, ať
nám to líp kope .
Mgr. Petr Doležal, předseda

Srdečně Vás zveme na domácí mistrovský pohár
AGRO CS, který náš A tým odehraje ve středu
31. 8. 2016 od 17:30h s FK Mníšek pod Brdy.

1. kolo FC Jílové – Sokol Maršovice
Z historie kopané v Maršovicích
Oddíl kopané byl v Maršovicích založen v roce 1922 pod
názvem SK Maršovice. Zakládajícími členy byli pp. Josef Drábek, František
Mrázek, Antonín Klika, Josef Erbek, Josef Šindelář, Václav Bláha, Jaroslav
Topol, Otakar Hošta a Berta Čáp. V roce 1882 vznikl v Maršovicích spolek
ochotnicko-čtenářské jednoty "Kolár", jehož pokračovatelem byl od roku 1932
Sokol Maršovice, pod jehož křídla byl vzat i fotbalový oddíl. Prvním předsedou
Sokola byl zvolen Antonín Vrňák, který byl v únoru 1945 popraven nacisty v
Drážďanech. Dalšími členy zakládajícího výboru byli Karel Litoš, Otakar
Klaudys, Bedřich Kaunický, Antonín Novák, Jan Štanc a Antonín Fremut. Obec
Maršovice.
Maršovický fotbal vede kroniku, která je podrobnější od roku 1962, kdy se zde
hrála IV. třída. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se zdejší fotbalisté
probojovali do okresního přeboru, ale v roce 1973 ho museli z administrativních
důvodů z nesestupové příčky opustit, protože zde nebylo mužstvo dorostu, kdy
pro celek hrající II. třídu bylo tehdy toto povinností. Z tehdejší doby si fanoušci
pamatují Stanislava Fürsta, Františka Haška, Miloše Fremuta, Josefa Zavadila
st., Tomáše Mušku, Stanislava Jarolíma, Stanislava Šetinu st. a další. V letech
1973 - 1996 se v Maršovicích hrála s výjimkou sezóny 1987 - 1988 (okresní
přebor) III. třída. K nejznámějším tvářím této éry patří Josef Šach, Miloš
Honzík, Miloslav Kubásek, Joszef Fedoriak, bratři Petr a Pavel Švestkovi, Jiří
Kubásek, Josef Dudek, Antonín Vaněk.
Že smůla jednoho, může být štěstím druhého ukázala sezóna 1993 - 1994, kdy
se do Maršovic vrátil ze zdravotních důvodů náš odchovanec Michal Hašek,
fotbalista tehdy druholigového Benešova. Ten se ujal trenérské práce a v ročníku
1995 - 1996 postoupil s týmem do okresního přeboru. Ačkoli mu mnozí
předvídali brzký sestup, došlo k něčemu úplně opačnému. Po třech sezónách ve
špičce II. třídy postoupily Maršovice v roce 1999 do krajské I. B třídy, kde
odehrály čtyři sezóny a po sestupu v ročníku 2002 - 2003 si I. B třídu
zopakovaly ještě v letech 2008 - 2010.

Následující 2. kolo
03.09.2016 17:00 FK FERCOM Týnec nad Sázavou x FC Jílové

A ještě jedna milá zpráva a tou je, že dnes
slaví své 40. narozeniny náš dlouholetý
kapitán a opora našeho jílovského fotbalu
Tomáš Javůrek. Tímto Ti Tomáši, přejeme
vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať ti to ještě
dlouho kope.

1. kolo 28. 08. 2016
datum a čas

domácí

hosté

skóre

hřiště

A tým

27.8.2016 17:00

FC Jílové

Sokol Maršovice

-- : --

FC Jílové

B tým

28.8.2016 17:00

Hvozdnice B

FC Jílové B

-- : --

Hvozdnice

Starší dorost

28.8.2016 10:15

FC Jílové

SK Votice

-- : --

FC Jílové

Mladší dorost

28.8.2016 12:30

FC Jílové

SK Votice

-- : --

FC Jílové

2. kolo 04. 09. 2016
datum a čas

domácí

hosté

skóre

hřiště

A tým

3.9.2016 17:00

FC Jílové

FK FERCOM Týnec nad Sázavou

-- : --

FC Jílové

B tým

3.9.2016 17:00

Slapy

FC Jílové B

-- : --

Slapy

Starší dorost

4.9.2016 10:15

FC Jílové

FK Hořovickou

-- : --

FC Jílové

Mladší dorost

4.9.2016 12:30

FC Jílové

FK Hořovicko

-- : --

FC Jílové

datum a čas

domácí

hosté

skóre

hřiště

A tým

11.9.2016 17:00

TJ Sokol Kondrac

FC Jílové

-- : --

TJ Kondrac

B tým

11.9.2016 17:00

FC Jílové B

Radlík

-- : --

Jílové

Starší dorost

11.9.2016 9:30

Fotbalový klub Králův Dvůr

FC Jílové

-- : --

FK Králův Dvůr

Mladší dorost

11.9.2016 11:45

Fotbalový klub Králův Dvůr

FC Jílové

-- : --

FK Králův Dvůr

Mladší žáci

10.9.2016 15:00

Čisovice

FC Jílové

-- : --

Čisovice

datum a čas

domácí

hosté

skóre

hřiště

A tým

17.9.2016 17:00

FC Jílové

TJ Sokol Teplýšovice

-- : --

FC Jílové

B tým

17.9.2016 16:30

Okrouhlo

FC Jílové B

-- : --

Okrouhlo

Starší dorost

18.9.2016 10:15

FC Jílové

Český lev - Union Beroun, z.s.

-- : --

FC Jílové

Mladší dorost

18.9.2016 12:30

FC Jílové

Český lev - Union Beroun, z.s.

-- : --

FC Jílové

Mladší žáci

17.9.2016 9:00

FC Jílové

Vestec

-- : --

Jílové

3. kolo 11. 09. 2016

4. kolo 18. 09. 2016

5. kolo 25. 09. 2016
datum a čas

domácí

hosté

skóre

hřiště

A tým

24.9.2016 10:15

TJ Sokol Vyšehořovice

FC Jílové

-- : --

TJ Sokol Vyšehořovice

B tým

25.9.2016 16:30

FC Jílové B

Hradištko

-- : --

Jílové

Starší dorost

25.9.2016 10:15

MFK Dobříš

FC Jílové

-- : --

MFK Dobříš

Mladší dorost

25.9.2016 12:30

MFK Dobříš

FC Jílové

-- : --

MFK Dobříš

Mladší žáci

25.9.2016 14:00

Jesenice

FC Jílové

-- : --

Jesenice

Ohlédnutí za 1. ročníkem Letní fotbalové školy
V termínu od 18.7. - 22. 7.16 pořádal klub FC Jílové první ročník Letní
Fotbalové Školy pro děti ve věku 4-13 let. Brzké přípravy, kvalitní trenérské
obsazení, zábavný a náročný program a lidová cena byly příslibem velkého
zájmu mezi dětmi, ale zájem a nápor nakonec překonal veškerá očekávání a
vlastně i maximálně danou kapacitu, se kterou jsme ani nepočítali, že by se
naplnila. Nakonec se kempu zúčastnilo 55 dětí, pod vedením devíti zkušených a
licencovaných trenérů a trenérek. Děti byly dle věku rozděleny do čtyř skupin,
kdy se nám dokonce jednu ze skupin podařilo složit pouze z děvčat! Od prvního
dne měly připraven zábavný program, kdy pilovaly nejenom fotbalové
dovednosti, ale měly i všesportovní olympiádu a uspořádali jsme i několik
výletů, z nichž největší úspěch slavil ten do lanového parku Slapy, kde si děti
vyzkoušely i stabilitu, sílu a velkou dávku adrenalinu. Velké zaujetí a spoustu
otázek děti projevily i při besedě s trojicí hostů Lukáš Novák (hráč FC Jablonec
a odchovanec FC Jílové), Markem Hanouskem (kapitán Dukly Praha) a
Lubošem Kozlem (bývalý internacionál a současný úspěšný trenér), beseda a
následná autogramiáda se velice povedla a hosté se velmi zdrželi . Celodenní
vyváženou stravu nám zajistil v restauraci Na Hřišti hostinský Pavel Hanuš se
svým týmem, dětem i trenérům velmi chutnalo. Děti si odnesly nejenom medaile
za účast a za umístění v Olympiádě, slušivá klubová trička od našeho partnera
firmy Umbro, ale hlavně hromadu zážitků a sportovního rozvoje. Věříme, že se
nám tímto úspěšným týdnem podařilo nastartovat novou tradici a další ročníky
budou minimálně stejně úspěšné, laťka byla nasazena rozhodně vysoko. Tímto
bychom rádi poděkovali všem zúčastněným a především je třeba velmi
poděkovat Středočeskému kraji, za dotaci, která nám umožnila takto úspěšný
kemp uskutečnit.
Jiří Kratochvíl, trenér

Foto dodala p. Hrubá a p. Vostárek a tímto také moc děkujeme.

Šedivý Invest
PAMAR.CZ

Restaurace Florián

Václav Navrátil – autodoprava

Country klub U Čudy

ŠP-TRUHLÁŘSTVÍ – Škarvada Přemysl
Restaurace U Dušků

Pivnice Hřiště

Děkujeme všem sponzorům!!!

