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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 20. kola celek SK Votice. Vítáme 
v našem areálu nejen hráče a realizační tým, ale také fanoušky. 

20. kolo SPORT INVEST  
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. 

K nejznámějším a nejslavnějším osobnostem minulosti votické kopané patří Mirek 
Beránek, hráč a trenér Slávie a reprezentace. Dobrou reklamou pro votický fotbal je 
i Pavel Zíka manažer s licencí FIFA.  

Klubové barvy jsou modrá a bílá. 

16. kolo SPORT INVEST  
FC Jílové – Union Cerhovice 
0:3 (0:1) 

Sestava: Adámek, Janošov (46´Vostárek), Čmelík (80´Bodlák), Cimpl, Hanuš, 
Mařík, Kasík, Topol (65´Malknecht), Kratochvíl (80´Cienciala), Škvor, Řípa 
(65´Dvořáček) 

Tak jak jsme do jarní částí vstoupili? Byť se obě úvodní utkání odehráli ještě v 
březnu, a to domácí s Cerhovicemi ve středu 28. března, a venkovní v Mníšku v 
soboru 31. března, dalo by se říci, že výkony i výsledky byli aprílové, tedy velmi 
proměnlivé. Prohra v prvním utkání doma 0:3 jen bohužel potvrdila stav mužstva a 
celkovou, především kondiční připravenost. Otázky fanoušků co jsme přes zimu 
dělali, měli rozhodně své opodstatnění. Trenér soupeře nám sdělil, že trénují třikrát 
v týdnu s účastí 12 až 16 hráčů, což bylo výrazně znát. Následný čtvrteční 
pozápasový trénink sloužil k tomu, abychom se částečně fyzicky, ale především 
psychicky dali dohromady, a i k tomu, aby si všichni hráči utkání sami vyhodnotili. 

http://www.marila-balirny.cz/
http://www.skvotice.cz/clanek/beranek-miroslav-1957
http://www.skvotice.cz/clanek/beranek-miroslav-1957
http://www.skvotice.cz/clanek/Zika-pavel


Ode mě pak slyšeli, co je třeba dělat pro to, aby se první utkání výsledkově 
neopakovalo. Je samozřejmě i velkou škodou, že v domácím utkání debutoval v 
brance mladý Ondřej Adámek a mužstvo mu jeho start v Jílovém rozhodně 
neulehčilo. 

19. kolo SPORT INVEST  
FK Mníšek pod Brdy – FC Jílové 
0:2 (0:1) 

Sestava: Kruliš, Dzaba (80´Kratochvíl), Malknecht (88´Cienciala), Škvor, Čmelík, 
Cimpl, Hanuš, Šindelář (66´Adámek), Kasík (89´Bodlák), Vostárek, Mařík 

Góly: 2´Čmelík, 80´Kasík 

ŽK: 64´Vostárek 

V sobotu ráno hrál dorost ve Voticích, jeli jsme tedy do Mníšku přesně v 11 lidech a 
čtyři dorostenci dorazili s mírným zpožděním, ovšem s výhrou 7:1. Nálada v týmu 
byla mnohem „koncentrovanější“, protože v případě neúspěchu už velmi výrazně 
hrozil posun směrem k sestupovým příčkám. Do utkání samotného jsme vstoupili 
velmi dobře, už ve druhé minutě zahrál Mára Cimpl výborně trestný kop a Čmelák 
hlavou chytře tečoval, což resultovalo naše vedení. Pro domácí to byl trochu šok, 
nicméně my jsme hráli velmi dobře a vytvářeli jsme si další šance, kdy postupně 
Nathan Dzaba, naše nová posila mohl dvakrát skórovat sám, a poté ještě připravil 
tutovku pro Kasu. Bohužel produktivní jsme nebyli a je třeba připomenout, že jasnou 
tutovku si vypracoval i soupeř, ovšem Krulda nás v brance výrazně podržel a tak 
jsme do poločasu vedení udrželi. 

Druhý poločas se na nás Mníšek od začátku snažil vlítnout, ale vlastní 
nedisciplinovaností se domácí střídající hráč už po deseti minutách nechal vyloučit. 
My jsme poté hru proti deseti vcelku kontrolovali a utkání definitivně zlomili ve svůj 
prospěch deset minut před koncem, kdy Fík zahrával rohový kop a Kasa opět hlavou 
„zabil“ pojistku na vítězství. Do hry se postupně dostali všichni hráči a chtěl bych 
věřit, že toto utkání nám dodá tu správnou vzpruhu do dnešního utkání. 

Tak FC Jílové pojďme SK Votice porazit a fanoušci Jílové do toho!!!!! 

Petr Doležal 

 
 
 



Tabulka celková 

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

Penalty 
- 

1 SK Tochovice 19 13 0 6 51:34 41 0 2 

2 SK Baník Libušín 17 13 0 4 56:19 40 0 1 

3 TJ Jíloviště 19 13 0 6 44:31 40 0 1 

4 TJ Kovohutě Podlesí 18 13 0 5 46:28 38 2 1 

5 TJ sportovní klub 
Hřebeč 18 13 0 5 42:30 37 2 0 

6 FK Komárov 18 11 0 7 47:40 30 3 0 

7 TJ Viktoria Vestec 19 9 0 10 41:32 29 0 2 

8 SK VOTICE 18 10 0 8 41:33 29 1 0 

9 TJ Sokol Klecany 17 9 0 8 32:38 24 3 0 

10 UNION CERHOVICE 17 8 0 9 32:36 23 1 0 

11 Spolek FC JÍLOVÉ 17 7 0 10 36:35 22 0 1 

12 FK Mníšek pod Brdy 17 6 0 11 19:30 20 0 2 

13 FK Kosoř 17 6 0 11 23:40 18 2 2 

14 FC 05 Zavidov 17 6 0 11 32:53 18 0 0 

15 SK Černolice 18 5 0 13 39:66 15 0 0 

16 SK Nový Knín 18 0 0 18 20:56 2 0 2 

 
 
Následující 21. kolo 

14.4.2018 16:30 FK Kosoř x FC Jílové 
 

 
 



Naše nová posila Ondra Adámek 
 

 
 
Ahoj, krátce se představ našim fanouškům a popiš nám, jaké byli 
tvé fotbalové začátky a kdo tě k fotbalu přivedl? 
 
Jmenuji se Ondřej Adámek a narodil jsem se 7. 3. 2000. Teoreticky se mohu 
považovat za Jílováka, protože tátova rodina a táta pocházejí z Jílového. Já jsem v 
Jílovém bydlel první rok mého života a poté jsme se přestěhovali s rodiči do Prahy. 
Do Jílového jsem ale furt jezdil za babičkou a dědou a už od malička byl můj nejlepší 
a největší kamarád fotbalový míč. K fotbalu mě přivedl táta, protože ho v dětství i v 
dospělosti hrál. Na první trénink jsem šel v pěti letech do fotbalového klubu Háje 
SOS a do dneška si pamatuji, co jsem měl na sobě, byl to dres Petra Čecha a takové 
ty klasické černožluté gumové kopačky. Po roce, tedy v mých šesti letech, mě táta 
vzal na nábor na Strahov, což je tréninkové centrum pražské Sparty. Trenéry Sparty 
jsem zaujal natolik, že hned druhý den už jsem šel se svým ročníkem na trénink.  
 
Vím, že tvůj post je brankář, ale už jsem tě viděla i v poli, tak jak 
to tedy máš? 
 
Dříve to na Spartě nebylo tak jak je tomu teď, že už v šesti letech se každý kluk 
zaměří na určitou pozici. Já to tak ještě neměl a všichni jsme se tak nějak střídali v 
poli a v bráně. Můj táta i děda chytali, takže já jsem se do brány od malička cpal taky. 
Na stálo jsem se v bráně zabydlel až ve dvanácti letech, předtím jsem hrál levého 
záložníka a možná proto se občas objevím i v poli, protože mě to tam baví a myslím 
si, že ani tam se neztrácím.  



Jaký je tvůj největší fotbalový zážitek? 
 
Sparta byla doposud můj jediný klub, za který jsem hrál a těch zážitků je za těch 
dvanáct let opravdu hodně, ale asi nejvíce mi v hlavě utkvěl turnaj Mini Euro, na 
kterém jsme se utkali s týmy jako je Manchester United, Juventus, Ajax Amsterdam 
nebo Bayern Mnichov. Takový čerstvější zážitek je dva roky starý, kdy jsme díky 
postupu A týmu Sparty do Evropské ligy odcestovali do Německa, kde jsme odehráli 
zápas proti stejně starým klukům z Schalke 04, které jsme porazili a po zápase jsme 
se šli podívat na zápas A týmů. Byla tam neuvěřitelná atmosféra.  
 
 
Co očekáváš od působení v týmu FC Jílové? Jsi v týmu teprve 
krátce, i přesto - jaké jsou Tvé první dojmy ze zázemí, spoluhráčů, 
fanoušků? 
 
Do Jílového jsem přišel s jasným cílem - získat zkušenosti v dospělém fotbale, které 
by mi mohly být užitečné v budoucnu. Dále doufám, že budu pro tým přínosem a 
společně dosáhneme dobrých výsledků. Otázky, které se týkají zázemí, budou pro 
mě těžké, protože jak už jsem zmínil, doposud jsem nehrál za jiný tým než Spartu a 
Sparta má prostě ty nejkvalitnější a nejlepší podmínky v celé republice. Na druhou 
stranu si nemyslím, že by na tom Jílové bylo nějak špatně. Jedna z věcí, která je v 
Jílovém fakt super je to, že má Jílové hřiště, na kterém může trénovat v zimě, nebo i 
v létě za nepříznivého počasí. Co se týče spoluhráčů, tak si myslím, že mě přijali 
dobře. Jak v A týmu tak v dorostu.  
 
Máš nějaký svůj brankářský nebo fotbalový vzor/oblíbený tým? 
 
Fotbalových vzorů jsem měl fakt hodně, ale momentálně mám dva favority a to je 
Manuel Neuer a Gigi Buffon. Manuel Neuer má neskutečnou hru nohama a to je v 
dnešním fotbale nejdůležitější atribut gólmana. Gigi Buffon patří do starší školy, 
přesto má neuvěřitelné reflexy na brankové čáře a hlavně na něm obdivuji jeho 
zapálení pro hru. Jako správný Ital dává své emoce najevo i během zápasu. Co se 
týče fotbalových klubů, tak mé srdce jednoznačně patří pražské Spartě a v zahraničí 
mé srdce vítr odvál do hlavního města Španělska. Ze zahraničních klubů je mým 
favoritem číslo jedna Real Madrid. 
 
Díky Ondrovi za rozhovor a přeji hodně štěstí do dalších zápasů a 
ať se daří! 
 

Bodláková Ivana 



 
 

 

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

1 Krňany 14 11 1 2 67:26 34 

2 Libeř 13 10 1 2 45:20 31 

3 Hvozdnice B 14 10 1 3 56:42 31 

4 Jílové B 14 9 0 5 45:27 27 

5 Vestec B 15 8 1 6 46:42 25 

6 Průhonice B 14 8 0 6 37:38 24 

7 Okrouhlo 14 7 2 5 36:28 23 

8 Vrané 14 6 3 5 28:32 21 

9 Radlík 13 6 2 5 26:21 20 

10 Davle 14 6 0 8 28:39 18 

11 Hradištko 14 4 1 9 24:37 13 

12 Jesenice B 14 1 3 10 29:51 6 

13 K. Přívoz 15 1 3 11 21:52 6 

14 D. Jirčany 14 1 2 11 17:50 5 

 

Následující 16. kolo 

7.4.2018 16:30 Davle x FC Jílové 
 

 



 
19. kolo SK Votice - FC Jílové 
1:7 (0:3) 

O Velikonočním prodlouženém víkendu jsme jeli na mistrovské utkání na půdu 
našeho velkého rivala a mužstva, které nám na podzim připravilo jedinou porážku 
do Votic. V tabulce byla situace před zápasem vykreslena jasně, domácí druzí, my 
třetí v těsném závěsu. Očekával se vyrovnaný zápas a my jsme do Votic jeli plni 
odhodlání domácím vrátit podzimní porážku. Na druhou stranu jsme jeli i s obavami, 
neboť nám z různých důvodů chybělo sedm hráčů, na lavičce jsme měli jen jediného 
borce a to žáčka Dana Plopa a samozřejmě i plni pokory k síle soupeře. Domácí do 
utkání vstoupili sebevědomě, v první pětiminutovce byli lepším mužstvem, ale 
všechny ošemetné situace vyřešila naše improvizovaná obrana v čele se skvělým 
Ondrou Adámkem v brance. Poté se hra vyrovnala, my jsme se zklidnili v rozehrávce 
a začali získávat i herní převahu. V 8 minutě udeřilo poprvé, když se středem 
prokombinoval Bodlo s Kryštofem, prvně jmenovaný se ocitl sám před domácím 
brankářem Malíkem, který jeho střelu vyrazil před vápno, kde se nejlépe zorientoval 
všudybyl Pulpán a míč vrátil z voleje do opuštěné branky a bylo to 0:1. Domácí se 
snažili o vyrovnání, zejména přes svého kapitána a nejlepšího hráče Kramného, 
kterého však zcela vygumoval skvěle hrající Pavel Syrový, který překvapivě 
nastoupil poprvé v životě na stoperu a domácímu kapitánovi zápas doslova znechutil. 
My stále hráli svou hru, pressingem na půlce soupeře nutili domácí k chybám a 
rychlou kombinací se dostávali do pěkných příležitostí. Ve 23. minutě jednu z nich 
proměnil tváří tvář domácímu brankáři Mára Štrach a vedli jsme již o dvě branky - 
0:2. Domácí zcela vypadli z role, my je mohli a měli z několika obrovských šancí 
dorazit, ale proti byla naše střelecká nemohoucnost a domácí čaroděj Malík v bráně, 
který nám několika fantastickými zákroky zkazil radost. Nestačil až v 41 na precizně 
zahraný přímý kop Kryštofa Kratochvíla, který trefil nekompromisně přes zeď 
šibenici, a bylo to 0:3. Po této brance jsme si asi mysleli, že se soupeř již nezvedne, 
ale opak byl pravdou, my přestali dostupovat a domácí si vypracovali dvě velké 
příležitosti, které však domácí neproměnili a tak se šlo do kabin za stavu 0:3.  

V kabině jsme chlapce nabádali na možnost otočení zápasu ze strany domácích, které 
jsme měli z podzimu stále v živé paměti, na očekávaný tlak zareagovali změnou 
rozestavení, kdy jsme reagovali hlavně na mezírky v obraně a silné stránky 
domácích. Scénář z podzimu se ale neopakoval, kluci domácí prakticky nepustili k 
naší bráně a byli jsme to naopak my, kteří stále diktovali tempo hry, a v 51 bylo 

Dorost  
 



vlastně definitivně rozhodnuto, když domácí s velkými problémy odvraceli útok 
vedený z pravé strany, míč se odrazil někam na penaltu, kam se jako rozjetý 
Šinkanzen vřítil Kryštof a nekompromisně propálil vše, co mu stálo v cestě a bylo to 
0:4. Hra se neměnila, my zápasu zcela kralovali, hráli koncentrovaně, vyhrávali 
souboje a právě tento atribut symbolizovala branka v 66 minutě, kdy míč za 
brankovou čáru doslova dokopal i s obráncem Emil Cienciala a bylo to 0:5. Asi 
nejkrásnější moment utkání si ale připravila o deset minut později dvojice Bodlák - 
Kratochvíl, kdy prvně jmenovaný dlouhým míčem našel z pravé strany druhého 
jmenovaného, Kryštof se do letícího míče položil a nádhernou bombou propálil 
bezmocného Malíka pošesté a bylo to 0:6. Utkání bylo rozhodnuté a i my si dovolili 
drobné zaváhání v 79 minutě, kdy se uvolnil domácí kapitán Kramný, prokázal svůj 
um a fotbalovost, skvěle se v rychlosti zorientoval a ze třiceti metrů obstřelil Adámka 
v naší brance a snížil na 1:6. Byla to však domácí labutí píseň, na hře se nic 
nezměnilo, my stále utkání jasně dominovali a skóre utkání definitivně uzavřel Eda 
Héč, který si ve vápně našel krásný centr od Josefa Antoše, a bylo to 1:7. Utkání, ze 
kterého jsme měli obavy, jsme tedy zvládli velkolepě, příští týden nás doma čeká 
další těžký soupeř, zřejmě nejfotbalovější mužstvo soutěže borci Slavie Jesenice a 
my musíme potvrdit úspěch ve Voticích, jinak toto vítězství přijde vniveč. Bude to 
určitě těžké utkání, ale pokud k němu přistoupíme stejně jako ve Voticích, měli 
bychom zápas zvládnout a vydat se na stíhací jízdu za dosud vedoucí Zelenčí. 

Jiří Kratochvíl 

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

1 SK Zeleneč 15 14 1 0 94:16 43 

2 Spolek FC JÍLOVÉ 15 11 3 1 101:29 36 

3 SK VOTICE 16 11 2 3 95:26 35 

4 SK Slavia Jesenice 16 10 1 5 89:47 31 

5 SK Kostelec u Křížků 16 9 2 5 82:56 29 

6 FK Bílkovice 13 7 2 4 41:30 23 

7 FK Týnec nad Sázavou 16 7 0 9 58:65 21 

8 TJ Sokol Nespeky 16 6 2 8 55:49 20 

9 TJ Kunice 16 6 0 10 52:72 18 

10 TJ Sokol Teplýšovice 15 5 3 7 35:58 18 



11 SK Úvaly 14 4 1 9 33:88 13 

12 TJSokol Sedlec-Prčice 14 3 0 11 48:74 9 

13 TJ Sokol Mukařov 15 1 3 11 23:71 6 

14 TJ Slavoj Čerčany 15 1 2 12 11:136 5 
 

 
Letošní zima prý byla jedna z nejteplejších za posledních několik desetiletí. Tak si 
vyber…, na Vánoce bláto, ale ke konci března  tuhé mrazy. To samozřejmě narušilo 
zimní přípravu, tak asi jak všech, tak i starších žáků. K tomu se přidaly nemoci hráčů 
a jejich školní aktivity. "Opravdu celé tři měsíce byly velmi složité, nepříjemné 
počasí,  v podstatě jsme na akcích a trénincích nikdy nebyli kompletní, bohužel 
mnohdy chybělo i více hráčů - byl týden, kdy bylo nemocných až 9 kluků". Přesto 
se tým v lednu a únoru zúčastnil halových turnajů v Říčanech, vždy s umístěním pod 
stupni vítězů. 
 
Vyvrcholením zimní přípravy starších žáků na jarní sezonu byl Zimní turnaj starších 
žáků (11 března), tým skončil na třetím místě po vítězství nad FK Kavalier Sázava,  a 
přípravné utkání s SK Benešov U 13 (24. března). "Obě tyto akce byly pro náš tým 
velmi dobrou konfrontací s kvalitními týmy, vždyť se jednalo o týmy z vyšších 
soutěží - krajských i republikových. Ukázalo nám to, jak na tom jsme a na čem je 
třeba dál pracovat, a to tvrdě!" 
 
Zimní turnaj starších žáků: 
Finále: FC Sellier + Bellot Vlašim U14 - FK Týnec nad Sázavou 6:0 (3:0) 
O třetí místo: FC Jílové - FK Kavalier Sázava 2:0 (1:0) 
Nejlepší brankář turnaje: Hošek Pavel, nejlepší střelec turnaje: Vaňkát Tomáš (oba 
Vlašim), nejlepší hráč turnaje: Lébl Roman (FC Jílové). 

 
Jaromír Jarůšek 

 

Následující 20. kolo 

8.4.2018 10:15 FC Jílové x SK Slavia Jesenice 
 

 

Starší  
žáci 
 



Následující 14. kolo 

8.4.2018 10:30 Psáry x FC Jílové 
 

 

 

Následující 10. kolo 

7.4.2018 10:00 Hradištko x FC Jílové/D.Jirčany 
 

 

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!  

Mladší 
žáci 
 



Šedivý Invest                                                    
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