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Soupeř A týmu je Union Cerhovice 
 

Sponzor dnešního utkání je FC Jílové 



16. kolo SPORT INVEST  
FC Jílové – Union Cerhovice 
FC Jílové si Vás dovoluje přivítat po dlouhé zimní přestávce 
na našem hřišti, kde dnes hostíme v úvodním utkání jarní části 

SPORT INVEST I. A třídy skupiny A v rámci 16. kola celek Union Cerhovice. 
Vítáme v našem areálu nejen hráče a realizační tým, ale také fanoušky. 

Na podzim jsme obdrželi na stadionu Unionu Cerhovice porážku 2:0 (2:0). Náš 
soupeř bohužel předváděl velmi důrazný fotbal, se kterým se zejména naši mladí 
hráči nedokázali vypořádat. První gól hráč soupeře krásně trefil z cca 25 metrů a 
Krulda se marně natahoval a druhý jsme dostali opět po našem nedůrazu minutu před 
poločasem. Druhou půli dvojí střídání a vyjasnění věcí v kabině však bohužel vedli 
jen ke zlepšení hry a vytvoření si šancí, ale výsledek jsme bohužel korigovat 
nedokázali. Náš dnešní soupeř se po polovině soutěže nachází na 10. místě tabulky. 

Bodláková Ivana 

Vážení sportovní přátelé, 

dovolte i za mě, abych Vás přivítal na prvním domácím utkání jarní části sezóny. 
Počátkem nového kalendářního roku se do zimní přípravy zapojila všechna mužstva, 
mini přípravkou počínaje a družstvem „staré gardy“ konče. Letošní zima byla 
teplotně velmi proměnlivá a doufejme, že stejně proměnlivé nebudou výkony našich 
mužstev na jaře, a že budeme hlavně vítězit a bavit diváky a příznivce dobrým 
fotbalem. 

Pokud jde o „A“ tým účastnili jsme se zimního turnaje SK Uhříněves, kde jsme v 
konkurenci šesti mužstev obsadili druhé místo, tedy stříbrnou pozici a získali 
peněžitou cenu 5 000 Kč,- a soudek „Krušovické 11“. Je však třeba říci, že příprava 
nebyla z nejpovedenějších především díky slabé tréninkové docházce z různých 
důvodů, a je velmi těžko předpovídat v jaké formě se na jaře představíme. Do 
Bohemians Praha navíc odešel jeden z našich nejefektivnějších hráčů Lukáš Hrobník 
a to je samozřejmě co se týče útočné fáze oslabení. Ze Sparty Praha jsme naopak 
získali stejně „starého“ dorostence, brankáře Ondru Adámka, tak věříme, že se zlepší 
naše defenziva a Tomáš Kruliš bude mít v brance konečně odpovídající konkurenci. 
Jakub Šifra ji promarodil celou zimu a je otázka, kdy bude k dispozici a tak by se 
dalo pokračovat i u dalších hráčů. Fotbal je spravedlivý v tom, že vše se ukáže na 
hřišti a pokud nám budete fandit alespoň tak jako na podzim, tak věřím, že to 
společně zvládneme. První dvě kola jsme díky prodloužené zimě neodehráli a tak 
uvidíme, jak si v prvním ostrém zápase povedeme. 

Mgr. Petr Doležal, předseda 



Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty 
+ 

Penalty 
- 

1 SK Tochovice 18 13 0 5 51:33 41 0 2 

2 SK Baník Libušín 16 13 0 3 56:18 40 0 1 

3 TJ sportovní klub 
Hřebeč 17 13 0 4 40:26 37 2 0 

4 TJ Kovohutě Podlesí 17 12 0 5 45:28 35 2 1 

5 TJ Jíloviště 17 11 0 6 40:29 34 0 1 

6 TJ Viktoria Vestec 18 9 0 9 41:31 29 0 2 

7 SK VOTICE 17 9 0 8 37:33 26 1 0 

8 FK Komárov 16 9 0 7 38:37 24 3 0 

9 TJ Sokol Klecany 16 8 0 8 28:35 21 3 0 

10 UNION 
CERHOVICE 15 7 0 8 26:32 20 1 0 

11 FK Mníšek pod Brdy 16 6 0 10 19:28 20 0 2 

12 Spolek FC JÍLOVÉ 15 6 0 9 34:32 19 0 1 

13 FC 05 Zavidov 16 6 0 10 30:47 18 0 0 

14 FK Kosoř 16 5 0 11 22:40 15 2 2 

15 SK Černolice 16 4 0 12 33:61 12 0 0 

16 SK Nový Knín 16 0 0 16 19:49 2 0 2 

 

Následující 19. kolo 

31.3.2018 15:00 Mníšek pod Brdy x FC Jílové 
 

 



 
 

 

14. kolo Kamenný Přívoz - FC Jílové 2:4 (2:2) 
Sestava: Vavřina, Janošov, Mošnička (60´Javůrek), Hanuš, Šebesta, 
Semerád (60´Bodlák), Čmelík, Švach, Votruba (75´Héč), Müller, Krch 
(70´Nevrlý) 

Góly: 21´Müller, 33´50´Krch, 89´Bodlák 

Tabulka celková 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Krňany 13 11 1 1 65:18 34 

2 Libeř 13 10 1 2 45:20 31 

3 Hvozdnice B 13 9 1 3 48:40 28 

4 Jílové B 14 9 0 5 45:27 27 

5 Okrouhlo 14 7 2 5 36:28 23 

6 Vestec B 14 7 1 6 41:41 22 

7 Průhonice B 13 7 0 6 32:37 21 

8 Radlík 13 6 2 5 26:21 20 

9 Vrané 13 6 2 5 27:31 20 

10 Davle 13 5 0 8 22:36 15 

11 Hradištko 13 4 0 9 23:36 12 

12 Jesenice B 13 1 3 9 26:45 6 

13 K. Přívoz 14 1 3 10 20:47 6 

14 D. Jirčany 13 1 2 10 16:45 5 



Následující 16. kolo 

7.4.2018 16:30 Davle x FC Jílové 
 

 

 
18. kolo FC Jílové - Sedlec-Prčice  
5:2 (2:1) 

Již třetí jarní kolo, ale teprve první zápas, neboť první dvě kola byla odložena kvůli 
nezpůsobilému terénu a i přes dlouhou zimní přípravu to bylo znát až nečekaně 
hodně. Mraky nepřesností, neuvěřitelné množství neproměněných jasných šancí, 
špatné řešení jednotlivých situací, soustředěný, houževnatý výkon soupeře a 
nervozita v obranné fázi, přinesla sice zasloužené a jasné, leč velmi upachtěné 
vítězství. Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, tak jak jsme si řekli, vysunutým 
presingem jsme dostali hosty pod drtivý tlak, ze kterého se začaly rodit šance, velké 
šance a i neuvěřitelným způsobem zahozené tutovky. Po pěti minutách však konečně 
udeřilo, když se k odraženému míči dostal Pája Janošov a jeho střelu ztečoval Kryštof 
pod břevno bezmocného Remeše v bráně hostů 1:0. A náš tlak pokračoval stále více, 
hosté nevěděli kam dřív skočit a v 10. minutě udeřilo podruhé, když Filip nahrál do 
křídla Márovi, ten pláchl obráncům a našel ve vápně nabíhajícího Půlpána a ten 
nekompromisně zavěsil a bylo to 2:0. A tím byl od nás do půle konec, kluci 
nepochopitelně polevili, místo toho, aby soupeře dorazili, tak ho nechali nadechnout, 
najednou jsme neudrželi míč, ten byl stále spíše ve vzduchu, což vyhovovalo 
urostlým hráčům soupeře a ve 39. minutě po naší chybě v rozehrávce, se jim podařilo 
z dálky přehodit Edu Héče v naší brance a zásluhou Pecha to bylo 2:1. Stále jsme 
sice byli výrazně nebezpečnější, ale i hosté měli nebezpečné situace a vyrovnání stále 
viselo na vlásku. O poločase se v kabině strhla bouře, která se vystupňovala v orkán, 
a dokonce se z ní stal hurikán George. Chlapcům asi teplý fén od trenéra něco řekl, 
neboť do druhého poločasu jsme vstoupili podobně jako do prvního, již ve 48. našel 
Lébl krásným pasem sprintujícího Dvořáčka, který nechal promluvit svou 
legendární, obávanou levačku a zvýšil na 3:1. Místo toho, aby nás branka definitivně 
uklidnila, stal se opět opak, vybrali jsme si opět patnáctiminutovku hrůzy a soupeř v 
65 minutě opět snížil po zmatcích v naší obraně Molnárem na 3:2.  Tato branka naše 

Dorost  
 



borce ale definitivně probrala z letargie a opět zařadili vyšší rychlostní stupeň. V 69. 
minutě nádherně utekl po levém křídle Hervert, našel hlavu kanonýra Dvořáčka a ten 
vsítil svou druhou branku v utkání 4:2. Pak už jsme hráli víceméně pouze my, ale 
opět jsme nedávali jasné šance a tak zápas definitivně rozhodl kapitán Bodlák, který 
si naběhl na krásný pas od Kryštofa a podél padajícího brankáře Remeše uzavřel 
skóre na konečných 5:2. Vítězství to bylo sice naprosto zasloužené, ale dlouhé herní 
výpadky v obou poločasech a neproměňování jasných šancí, by nás proti 
kvalitnějším soupeřům mohli velmi mrzet. Příští týden hrajeme ve Voticích a to se 
ve všech aspektech musíme velmi zlepšit, jinak nemáme šanci na úspěch.  

 

Následující 19. kolo 

31.3.2018 10:15 Votice x FC Jílové 
 

 

 
Zimní příprava mladších žáků začala už v půlce ledna, avšak ve velké intenzitě a 
nasazení. I přes časté nemoci, lyžařské výcviky jsme v okleštěné sestavě odehráli 
dva zimní turnaje (4. a 7. místo) a několik přátelských zápasů, ve kterých byly znát 
známky zlepšení oproti minulému roku, avšak taky známky nerozehranosti. Sezona 
nám začíná již za dva týdny, takže nám držte palce k dobrým výsledků a hlavně 
dobrému fotbalu. 

 

Do příštího zpravodaje pro Vás připravujeme rozhovor s naší 
novou posilou Ondrou Adámkem. Dozvíme se např., co Ondru 
spojuje s naším městem, kde Ondra působil, největší fotbalový 
zážitek nebo třeba jaký je jeho oblíbený hráč… 

 

 

Mladší  
žáci 
 



PAMAR.CZ Restaurace Florián  

Václav Navrátil – autodoprava  Country club U Čudy 

ŠP-TRUHLÁŘSTVÍ – Škarvada Přemysl 

Restaurace U Dušků  Pivnice Hřiště  Kuneš Petr 

Jiska s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

                          

Děkujeme všem sponzorům!!! 

 

 

 

 

 



Šedivý Invest                                                    
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