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Valná hromada klubu. V pátek 15. března se konala řádná hromada klubu se 
standartním programem jako např. zpráva o činnosti výboru za uplynulé období, 
zpráva o činnosti jednotlivých družstev, zpráva o hospodaření za uplynulé období, 
zpráva revizní komise a rozprava neboli diskuse. 

Valné hromady se stejně jako v uplynulých letech zúčastnil starosta pan Pavel Pešek 
a dále zástupci našich partnerských klubů, za AFK Radlík místopředseda Viktor 
Tejček, za Čehoslovan Dolní Jirčany paní Romana Hájková, za TJ Tatran Kamenný 
Přívoz Martin Doutnáč, který je zároveň smluvním trenérem našeho Sportovního 
střediska mládeže, a samozřejmě i členové výboru, revizní komise a členové klubu. 

Stejně jako v uplynulých letech se diskutovalo financování klubu a zajištění jeho 
provozu, i o dalších problémech, které trápí nejen náš klub. 

Jedním z bodů programu související se zprávou revizní komise byl i dopis Rady 
města, který obdrželi právě členové výboru a revizní komise již v průběhu února 
2019, a k němuž se zástupci výboru a revizní komise sešli ke dvěma jednáním. K 
tomuto bodu se pak vyjádřila revizní komise ve své zprávě, vystoupil k ní i pan 
starosta, a poměrně obšírně jsem tento bod programu okomentoval i já jako předseda 
pohledem do minulosti i současnosti. Na přímý dotaz směřující na předsedu revizní 
komise zda-li bylo vše v souladu se zákonem a stanovami klubu bylo odpovězeno 
jednoznačně kladně. 

Ovšem věc, která byla JUDr. Bernardem přirovnána k bouři ve sklenici vody, pro mě 
osobně znamená přece jen něco více. Proto bych si tímto dovolil členskou základnu 
vyzvat, aby velmi intenzivně diskutovala o novém kandidátovi/kandidátech na 
předsedu klubu, a možná i o dalších členech výboru, za které nechci rozhodně mluvit, 
ale znám některé jejich názory na klubové dění. Jak se říká „všechno má svůj čas“, 
a já chci věřit tomu, že o pozice ve vedení klubu bude zájem a může tak být 
představena i nová vize budoucnosti klubu, samozřejmě včetně finančního 
zabezpečení. 

Přes výše uvedené bychom se jako výbor s ohledem na ještě probíhající mandát měli 
pokusit dořešit některé věci především ve vztahu s městem a pozemkové 
problematice areálu, pokusit se zachránit „A“ tým v soutěži, stabilizovat financování 
a udržet především mládežnickou základnu v té podobě jaká je, protože jestli se něco 
v uplynulých cca tří letech povedlo, tak určitě ten statut SpSM, jehož udržení bude 
nepochybně stát hodně úsilí. 

Závěrem si dovolím všem družstvům a hráčům popřát úspěšnou jarní sezónu, našim 
příznivcům hodně pěkných sportovních zážitků a funkcionářům a trenérům pevné 
nervy. 

Petr Doležal, předseda 



 
 

19. kolo SPORT INVEST  
FC Jílové – TJ Kovohutě Podlesí 
FC Jílové si Vás dovoluje přivítat na našem hřišti, kde dnes 
hostíme v  utkání jarní části SPORT INVEST I. A třídy skupiny 
A v rámci 19. kola celek TJ Kovohutě Podlesí.  

 
18. kolo SPORT INVEST  
FK Mníšek pod Brdy – FC Jílové 
1:0 (1:0) 

Sestava: Pokorný, Bodlák, Mol, Šifra, Dzaba, Javůrek, Hrobník, Mařík, Hanuš, 
Štrach, Pouček 

ŽK: 39´Mol, 45´Pokorný, 78´Javůrek 

 

Tabulka celková 

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

Penalty 
- 

1 FK Komárov 18 16 0 2 61:21 48 1 1 

2 TJ Viktoria Vestec 18 14 0 4 55:27 42 0 0 

3 FK Kosoř 18 13 0 5 51:31 40 0 1 

4 TJ Sokol Klecany 18 13 0 5 64:33 39 0 0 

5 SK VOTICE 18 11 0 7 39:29 33 0 0 

6 TJ Jíloviště 18 10 0 8 41:35 31 1 2 

7 TJ KOVOHUTĚ 
Podlesí 18 10 0 8 32:27 30 1 1 

8 TJ Dynamo 
Nelahozeves 18 9 0 9 31:25 27 2 2 



 
 

9 FK Mníšek pod Brdy 18 8 0 10 33:36 27 0 3 

10 Spartak Průhonice 18 10 0 8 31:36 25 5 0 

11 SK Doksy 18 8 0 10 23:48 22 2 0 

12 FC Čechie Velká 
Dobrá 18 8 0 10 26:41 21 3 0 

13 UNION 
CERHOVICE 17 4 0 13 16:33 14 1 3 

14 SK Tochovice 18 4 0 14 35:49 12 2 2 

15 FC JÍLOVÉ 18 2 0 16 21:50 9 0 3 

16 SK Petrovice 17 3 0 14 19:57 9 2 2 

 

 

 

 

 
 
14. kolo FC Jílové B – Hradištko 
0:2 (0:1) 
Sestava: Gaži, Janošov, Mošnička, Kostelníček, Bernard (61´ Kovář), Topol, 
Müller, Nevrlý, Krch, Berecký, Héč 
ŽK: 22´Mošnička, 44´Héč, 70´Krch, 73´Kostelníček 

 
 
 

Následující 20. kolo 

6.4.2018 10:30 FC Čechie Velká Dobrá x FC Jílové 
 



 
 

 
Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Libeř 14 10 3 1 49:18 33 

2 Vestec B 14 10 2 2 68:29 32 

3 Davle 14 9 3 2 43:23 30 

4 Jílové B 14 8 1 5 42:26 25 

5 Průhonice B 14 7 0 7 45:43 21 

6 Jesenice B 14 6 2 6 54:57 20 

7 Vrané 14 5 4 5 34:31 19 

8 Pikovice 14 5 3 6 56:51 18 

9 Jíloviště B 14 5 3 6 40:51 18 

10 Hradištko 14 4 3 7 18:34 15 

11 Hvozdnice B 14 4 1 9 32:50 13 

12 Okrouhlo 14 4 0 10 35:37 12 

13 Radlík 14 3 3 8 21:52 12 

14 K. Přívoz 14 3 2 9 27:62 11 

 

 

 

 

 

Následující 15. kolo 

30.3.2018 15:00 Libeř x FC Jílové B 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
14. kolo FC Jílové – SK Horymír Neumětely 
5:3 (1:2) 
Sestava: Héč, Remenár, Kostelníček, Bartoněk, Borecký, Štrach, Mucks, Ctibor 
(58´Petržílek), Jelínek, Půlpán, Janošov 
Góly: 6´45´Půlpán, 48´Ctibor 
ŽK: 86´Janošov 

 Na první mistrovský zápas do Neumětel jsme jeli po dobré zimní přípravě 
natěšeni, s důvěrou ve vlastní schopnosti a zároveň s respektem, neboť domácí 
jsou soupeř z vršku tabulky, s velmi urostlými borci a hrající tím nejjednodušším 
stylem, bez jakékoli mezihry, kdy má vzadu i vpředu několik urostlých a rychlých 
chlapců, kteří to prostě jednoduše překopávají. Když jsme viděli i stav místního 
hřiště, které bylo samý drn a při jakékoli nahrávce po zemi Vám míč "třikrát 
nafackoval a dvakrát vyrazil zuby", bylo nám jasné, že nás opravdu nečeká nic 
lehkého.  A samotný zápas jen potvrdil očekávání. Již v 1 minutě jsme vyrobili i 
díky terénu hrubici a soupeř se ujal vedení na 1:0. Nás to nijak nezlomilo, řekli 
jsme si, že i přes zoufalý terén prostě budeme hrát naši kombinační hru a 
nesejdeme na snažší cestu i s rizikem, že se třeba zápas výsledkově nepodaří.  A 
také jsme byli lepší, byli jsme to my, kteří hráli fotbal, drželi míč a dostávali se 
do šancí.  Už v 6 minutě jsme vyrovnali, kdy Eda našel krásným míčem Pepíčka 
Půlpánojc a ten prokázal své střelecké kvality a vyrovnal na 1:1.  Dál jsme udávali 
tempo hry a naše dobrá hra přinesla své ovoce v 45 minutě, kdy se podruhé 
prosadil Pepíček Půlpán, který dorazil do sítě tvrdou ránu Filipa Muckse a vedli 
jsme 1:2.  Šlo se do kabin a my věděli, že máme zápas jednoznačně ve svých 
rukou.  

Chlapci dostali pokyny přestát úvodní tlak domácích a hrát svou hru.  Žádný 
domácí tlak ale nepřišel, neboť domácí už vlastně pořádně nemohli, když se v 
první půli alespoň občas snažili o náznak nějaké kombinace, tak ve druhé už pouze 
kopali míče dopředu, kde měli tři borce, kteří se vůbec nevraceli.  My začali opět 
dobře o po krásné akci a skvělé nahrávce všudybyla Půlpána před branku na 
nabíhajícího Štracha, který ale jen trefil domácího brankáře, dorážel do sítě Standa 
Ctibor a vedli jsme již 1:3.  Pak ale na nás asi padlo uspokojení a na domácí kýbl 
štěstí. V 51. nejprve domácí Spousta dorazil střelu, kterou jen před sebe vyrazil 
Héč, bylo to 2:3 a hned o minutu později v 52. domácí kopali z půlky přímák, pro 

Dorost  
 



 
 

vysoký balon si šel náš gólman, protože nikdo nedobíhal, na penaltě míč skočil a 
nešťastného Edu přeskočil a bylo to 3:3.  My ale zůstali v klidu, stále jsme hráli 
svou hru a dostávali se do šancí, které však kluci trestuhodně zahazovali a domácí 
brankář Špicl doslova čaroval a držel naděje domácích. Další hřebíček do rakve 
nám domácí zatloukli v 63., kdy se jim povedl protiútok do otevřené obrany, kdy 
jsme nedokázali zkrotit nakopnutý, dlouhý míč a i když situace silně zaváněla 
ofsajdem, tak praporek našeho "mávače" zůstal dole a domácí se dokonce ujali 
vedení na 4:3.  Stále zbývalo plno času na otočení zápasu, domácí příkladně 
bojovali a my zahazovali vše, co jsme si dokázali vytvořit. Třikrát jsme byli úplně 
samotní před domácím mágem mezi tyčemi Špiclem, ale ten podával skvělý 
výkon a naše střelce přiváděl k zoufalství. Měli jsme i plno nadějných střel, ale 
většina se mezi tyče nevešla a tak zápas spěl k překvapivému konci, vzhledem k 
výkonům obou mužstev. V poslední minutě navíc domácí rozhodli pěkným 
brejkem do už zcela otevřené obrany při naší zoufalé snaze o vyrovnání a pečetili 
na konečných 5:3.  Zápas skončil naší porážkou, vzhledem k chybám, které jsme 
dokázali vyrobit, střelecké nemohoucnosti a stylu hry obou mužstev v souvislosti 
s terénem asi zasloužené. Po zápase sice přišel rozhodčí zápasu a gratuloval nám 
k pěkné hře, což samozřejmě potěší, ale body nám to nedá.  V souvislosti se 
zápasem mne ale napadá, že náš mládežnický fotbal není na dobré cestě, když  při 
vší úctě k domácím, může mužstvo s takovýmhle herním stylem atakovat 
medailové příčky. My jsme ale na dobré cestě, musíme se vyvarovat chyb a už se 
těšíme na příští týden, na náš pěkný pažit, kdy přivítáme dorost Dolních Břežan, 
což je fotbalově úplně jiný level a můžeme se těšit na pěkný zápas, ve kterém se 
hostům pokusíme vrátit podzimní porážku.  

Jiří Kratochvíl, trenér 

 

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

1 SK Slavia Jesenice 13 13 0 0 73:16 39 

2 TJ Ligmet Milín 13 8 2 3 43:26 26 

3 SK Olympie Dolní Břežany 13 8 0 5 43:36 24 

4 SK Horymír Neumětely 13 7 1 5 42:31 22 

5 SK VOTICE 13 7 1 5 41:40 22 

6 SK JINCE 1921 13 6 1 6 55:40 19 



 
 

7 SK LITAVAN Bohutín 13 6 1 6 30:40 19 

8 FC JÍLOVÉ 13 5 3 5 42:33 18 

9 TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem 12 6 0 6 27:22 18 

10 TJ Sokol Sedlec-Prčice 13 6 0 7 31:47 18 

11 MFK Dobříš 13 4 2 7 25:32 14 

12 FK Týnec nad Sázavou 13 2 1 10 32:55 7 

13 TJ Sokol Teplýšovice 13 0 0 13 7:73 0 

 

 
 
 
 
 

Prosíme všechny členy o úhradu členských 
příspěvků na číslo účtu klubu 
382674309/0800 do zpráv pro příjemce 
jméno a příjmení.  
 
Žáci, dorost – 1800.- Kč/jaro 
aktivní členové hráči/hráčky – dospělí 1500.- 
Kč nehrající členové – dospělí- 400.- Kč 
důchodci 200.- Kč 

 
 
 
 
 
 
 

Následující 15. kolo 

31.3.2019 10:15 FC Jílové x SK Olympie Dolní Břežany 
 



 
 

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                                                    

                            

    

        

       

 

 


	Tabulka celková
	Tabulka celková
	Tabulka celková

