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Vážení sportovní přátelé,  

dovolte mi, abych Vás jménem výboru FC Jílové seznámil nejen s 
výsledky předchozího soutěžního ročníku, ale informoval i o tom, co 
se událo v letní přestávce a především Vás pozval na nadcházející 
fotbalovou sezónu.  

Loni v létě jsem s lítostí Vám čtenářům oznamoval, že „A“ tým 
bohužel sestoupil po pěti letech z I. A třídy, ale že se budeme snažit o 
okamžitý návrat. Od začátku letní přípravy jsme tvrdě pracovali a díky 
tomu jsme do jarní části soutěže vstupovali z druhého místa jen 
s minimální ztrátou na druhý Sokol Teplýšovice. Hned po třech 
jarních kolech jsme se dostali na první příčku a tu jsme de facto drželi 
až do předposledního kola. Náš největší soupeř TJ Sokol Vyšehořovice 
v čele s exreprezentantem Janem Blažkem však mocně finišoval, což 
pro nás nakonec znamenalo konečné druhé místo v tabulce, ale přesto 
po roce návrat do vyšší soutěže. Tímto si dovolím poděkovat svým 
kolegům z realizačního týmu, hráčům i fanouškům, kteří nás celou 
sezónu podporovali   a  jsem rád, že jsme svůj předsezónní cíl splnili.   

„Béčko“ stejně jako loni bojovalo takřka do posledního kola o postup 
do okresního přeboru, ale oproti loňsku svoji úlohu zvládlo a soutěž 
vyhrálo. I našemu druhému týmu dospělých tedy patří velké 
poděkování za reprezentaci klubu i města. S ohledem na věkové 
složení týmu došlo po vzájemné dohodě vedení klubu a hráčů 
k  rozhodnutí nevyužít možnost postupu a nadále hrát soutěž s kluby 
z nejbližšího okolí jako je AFK  Radlík  či TJ Tatran Kamenný Přívoz, 
tedy místní „derby zápasy“ ve III. třídě Okresu Praha-západ.    

Dorostenci, kteří nás reprezentovali v soutěži nejnáročnější, tedy 
krajském přeboru mladšího a staršího dorostu měli velice těžkou 
úlohu nejen vzhledem k soupeřům, ale i postupným ztrátám v kádrech. 
Přesto se však se svojí úlohou popasovali a v obou soutěžích obstáli.  

 I jim je tedy třeba pogratulovat, byť jsme se právě s ohledem na počet 
hráčů a náročnost soutěže rozhodli v novém roce hrát jen krajskou I. 
A. třídu.  



Spolupráce s TJ Tatran Kamenný Přívoz, AFK Radlík  a nově i s SK 
Čechoslovanem Dolní Jirčany u družstev žáků a přípravek přináší pro 
nadcházející soutěžní ročník velké plus v tom, že obsadíme všechny 
kategorie v příslušných soutěžích okresu Praha-západ, tedy starší i 
mladší žáky, starší i mladší přípravky, a své první utkání sehraje i 
družstvo mini přípravky, které čítá téměř 25 dětí.  Při této příležitosti 
nelze opomenout II. ročník Letní fotbalové školy FC Jílové, který se 
konal na začátku července, zúčastnilo se ho téměř padesát dětí ve věku 
6 až 13 let, a svoji úrovní se vyrovnal řadě podobných fotbalových 
škol a kempů majících delší tradici. I tady je třeba poděkovat všem 
mládežnickým trenérům klubu, kteří se na jeho přípravě a průběhu 
podíleli, jakož i sponzorům, mezi které patřila I. Jílovská a.s. a 
Regionální muzeum v Jílovém. Třešničkou na dortu pro všechny 
účastníky byla pak beseda se zástupci mistra ligy Slavie Praha, a to 
trenérem Jaroslavem Šilhavým a kapitánem Jiřím Bílkem. Více se o 
průběhu můžete dočíst na našem webu fcjilove.cz.   

Svou soutěž samozřejmě hraje i naše družstvo žen a dívek „Andílci “, 
a i jim patří za uplynulý sportovní rok poděkování. Snad se v blízké 
době dočkají i „posil“ z nového projektu Ladies Football Academy, 
vzniknuvšího opět z aktivity mládežnických trenérů okolních klubů.  

V neposlední řadě je třeba zmínit i v letní přestávce provedenou 
rekonstrukci hrací plochy, která již byla velmi potřeba i s ohledem na 
výše uvedený počet družstev, která celý areál využívají. Stejnou 
údržbu by si zasloužila i naše „ umělka“, ale uvidíme, zdali se nám 
podaří, zajistit dostatek finančních prostředků.  

Poslední prázdninový víkend si pak připomeneme 95 let od založení 
našeho klubu při dvoudenních fotbalových bitvách.  

Na závěr bych Vás příznivce a diváky rád pozval nejen na oslavy, ale i 
na všechna utkání příštího soutěžního ročníku, a že jich zase bude . 

Mgr. Petr Doležal, předseda 

 



Naše nová posila „A týmu“ Michael Kasík 
Ahoj, krátce se představ našim 
fanouškům a popiš nám, jaké byly tvé 
fotbalové začátky a kdo tě k fotbalu 
přivedl? 
Ahoj, tak jmenuji se Michael Kasík, je mi 22 let a 
ještě studuji Vysokou školu obchodní. Mé 
fotbalové začátky byly asi v 5 letech vedle ve 
vesnici, kde bydlím v TJ Prostřední Lhota, k 

fotbalu mě samozřejmě přivedl táta . Jinak jsem fotbal začal naplno 
hrát až někdy v 15, kdy jsem přestoupil do Bohemky.   
 
Jaký je Tvůj post a jaká hra tobě osobně vyhovuje?  
 
Co se týká postu, tak nejvíce mi vyhovuje kraj zálohy a je mi jedno z 
jaké strany, ale také jsem občas nastoupil i na hrotu. 
 
Co očekáváš od působení v týmu FC Jílové?  
 
Od působení v Jílovém očekávám hlavně to, že se fotbalově zvednu a 
posune mě to někam dál.  
 
Jsi v týmu teprve krátce, i přesto - jaké jsou Tvé první 
dojmy ze zázemí, spoluhráčů, fanoušků?  
 
Mé první dojmy jsou výborné, kluci mě hnedka v kabině přivítali a 
myslím, že jsem zapadl do týmu . Zázemí v Jílovém je super, co se 
týká hřiště, kabin i lidí co se tady o fotbal starají. 
 
Máš nějaký svůj fotbalový vzor/oblíbený tým? 
 
Můj nejoblíbenější tým je Chelsea a fotbalový vzor John Terry. 
 
Díky Kasovi za rozhovor a přeji hodně štěstí do dalších zápasů! 



1. kolo SPORT INVEST 

Union Cerhovice - FC Jílové 
2:0(2:0) 

Sestava: Kruliš, Vostárek (77´Dvořáček), Malknecht, Škvor 
(80´Bodlák), Šifra (45´Hrobník), Cimpl, Hanuš, Mařík, Balouš 
(46´Čmelík), Kasík, Popelka (62´Kratochvíl) 

ŽK: 55´Popelka 

V prvním utkání nového soutěžního ročníku jsme zavítali do městečka 
blízko Berouna, tedy na stadiónek Unionu Cerhovice.  

Naposledy jsme zde hráli před dvěma lety, kdy jsme se zachraňovali 
v I. A třídě a bohužel prohráli. Doufali jsme tedy, že tentokrát 
výsledek bude jiný, ale bohužel se tak nestalo. Náš soupeř bohužel 
předváděl velmi důrazný fotbal, se kterým se zejména naši mladí hráči 
nedokázali vypořádat. Pokud k tomu přidáme, že 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, 
museli jsme druhou půli změnit hodně věcí. Dvojí střídání a vyjasnění 
věcí v kabině však bohužel vedli jen ke zlepšení hry a vytvoření si 
šancí, ale výsledek jsme bohužel korigovat nedokázali.  

Proto chceme v dnešním prvním domácím utkání napravit nepovedený 
vstup do soutěže, ale náš soupeř SK Baník Libušín v prvním domácím 
utkání „nadělil“ Novému Knínu 5 branek, takže nás rozhodně nečeká 
nic lehkého.  

Dovolte mi tímto tedy hráče, funkcionáře i příznivce Libušína 
v našem areálu přivítat, a Vám naším fanouškům a příznivcům popřát 
pěknou podívanou, snad pro nás s úspěšným koncem 

Takže pojďte nám svými hlasivkami pořádně pomoct pokřikem FC 
Jílové do toho  !!! 

Mgr. Petr Doležal, trenér 



Tabulka celková 

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

Penalty 
- 

1 SK Baník Libušín 1 1 0 0 5:0 3 0 0 

2 TJ Viktoria Vestec 1 1 0 0 4:0 3 0 0 

3 SK Tochovice 1 1 0 0 3:0 3 0 0 

4 FK Komárov 1 1 0 0 5:3 3 0 0 

5 UNION CERHOVICE 1 1 0 0 2:0 3 0 0 

6 TJ Sokol Klecany 1 1 0 0 4:3 3 0 0 

7 SK VOTICE 1 1 0 0 3:2 3 0 0 

8 TJ sportovní klub Hřebeč 1 1 0 0 1:1 2 1 0 

9 TJ Kovohutě Podlesí 1 0 0 1 1:1 1 0 1 

10 SK Černolice 1 0 0 1 3:4 0 0 0 

11 FK Mníšek pod Brdy 1 0 0 1 2:3 0 0 0 

12 FK Kosoř 1 0 0 1 3:5 0 0 0 

13 Spolek FC JÍLOVÉ 1 0 0 1 0:2 0 0 0 

14 FC 05 Zavidov 1 0 0 1 0:3 0 0 0 

15 TJ Jíloviště 1 0 0 1 0:4 0 0 0 

16 SK Nový Knín 1 0 0 1 0:5 0 0 0 

 

Následující 3. kolo 

26.08.2017 10:30 FK Komárov  x FC Jílové 
 

 

 



 

1. kolo dorost 

27.08.2017 10:00 TJ Sokol Sedlec Prčice  x FC Jílové 
 

 

 

1. kolo B tým 

27.08.2017 17:00 FC Jílové x K. Přívoz 
 

 

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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