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1. vydání – podzim 

 
 

Soupeř A týmu je FK Komárov 
 

Sponzor dnešního utkání je Pivnice Hřiště 



FC Jílové si Vás dovoluje přivítat na našem hřišti, kde dnes 
hostíme v prvním domácím utkání podzimní části SPORT 
INVEST I. A třídy skupiny A celek FK Komárov 

Vítáme v našem areálu nejen hráče a realizační tým, ale také 
fanoušky. 

 Městys Komárov se nachází v západní části Středočeského kraje, 
6 km od dálnice spojující Prahu a Plzeň. Skládá se z částí Komárov 
a Kleštěnice. Jižně Komárov ohraničuje vojenský prostor Brdy.  
 

 
1. kolo SPORT INVEST  
FC Jílové – FK Komárov  
 
 
Vážení sportovní přátelé,  
 
dovolte mi, abych Vás, stejně jako našeho soupeře FK Komárov přivítal na prvním domácím 
utkání podzimní části sezóny a především Vás informoval o dění v klubu.  A je třeba říci, že 
letošní horké léto bylo opravdu „horké“ z mnoha důvodů.  
 
V posledním jarním zpravodaji jsem podal informaci o možném konci dospělého fotbalu na 
úrovni krajské soutěže, protože na to, abychom mohli důstojně representovat v úrovni kraje, je 
třeba vytvořit potřebné podmínky, a to především mít zajištěný rozpočet. V posledním utkání 
jara v Tochovicích (mimochodem čtvrtý tým tabulky) jsme i bez kapitána Marka Cimpla odehráli 
poločas snů a vedli  tři nula a i přes zlepšení domácích ve druhém dějství jsem zvítězili 3:2, 
získali celkem 44 bodů a skončili jako nováček na slušném 9. místě, a následně si užili rozlučku 
ve formě Retro diskotéky. Opravdu se povedla .  
 
De facto celý měsíc jsem jako předseda, tedy funkcionář s nejvyšší mírou odpovědnosti za chod 
klubu přemýšlel jestli „áčko“ přihlásit nebo ne. Navíc na mimořádné valné hromadě 
rezignoval i místopředseda Inmar Al-Azzawi, ve výboru klubu jsme zůstali pouze čtyři 
„stateční“ a to všechno bylo třeba pečlivě vyhodnotit.  
 
Konečné rozhodnutí znáte, protože dnes sehrajeme první mistrovské utkání sezóny I. A třídy 
ročníku 2018/2019. Tohle resumé se však narodilo teprve po mnoha jednáních právě v průběhu 
letní pauzy, a to především s členem výboru, mým nejlepším kamarádem Robertem Bradáčem, 
a s členy našeho kontrolního výboru předsedou JUDr. Stanislavem Bernardem a především Ing. 
Tomášem Rosenem.  Tito tři zmínění, a především posledně jmenovaný de facto 
„spolurozhodli“, že klub lze rozvíjet podle koncepce nastavené na Valné hromadě v listopadu 
2015. „A“ tým je vlajkovou lodí každého klubu a pokud jsme získali v mládeži Statut 
Sportovního střediska, v červenci úspěšně uspořádali už třetí ročník Letní fotbalové školy (za 
což je třeba poděkovat trenérům mládeže) tak právě pro tu mládež musí být úroveň soutěží dospělých 
zachována, a naopak v klubu by  měli  všichni dělat maximum, aby se sportovní úroveň ještě 
posouvala do vyšších „pater“.  
 
 



Proběhla i jednání na Radě města a v zápise z tohoto jednání je příslib podpory ve výši 70 000 
Kč,- do  konce kalendářního roku a vedou se i další jednání, např. o areálu klubu jako celku. 
Snad svá slova z května letošního roku přehodnotil i pan starosta a pochopil, proč je třeba 
náš klub podporovat. 
 
Pokud bych se měl vyjádřit ke složení, čili kádru týmu, tak i tady je změn jak se říká požehnaně. 
Kdo nás opustil?  Do profesionální soutěže Fortuna národní ligy namířil Nathan Christián 
Dzaba. Hned po skončení naší sezóny se začal připravovat s Viktorií Žižkov, nakonec 
přestoupil do FK Varndsdorf a zatím nastoupil v základní sestavě ve všech odehraných utkáních 
na pozici hrotového útočníka. Nathanovi to moc přeju, protože jde o hráče, ale především 
člověka s velkým charakterem. Po cca pěti letech odešel brankář Tomáš Kruliš do přeborové 
Vykáně. Musím říci, že s ohledem na Tomášův věk odešel bez finanční kompenzace, ale je to 
hráč a člověk s charakterem, který šel chytat i třeba s  velkými zdravotními obtížemi, a proto je 
mu třeba za klub poděkovat. Mě osobně mrzí i odchod Vaška Řípy, který ač byl grázlík, tak na 
hřišti nikdy nic nevypustil a za áčko hrál od svých 16 let, tedy cca 8 let.  Jeho důvody chápu 
stejně jako u Dana Galuse, který dva roky nehrál kvůli pracovnímu zaneprázdnění a 
zdravotním důvodům. S fotbalem prý skončil Petr Čmelík, tak uvidíme, ale mě osobně se ještě 
neozval. No a pak tu máme dalšího hráče, který přestupuje do Vykáně, náš kapitán Marek 
Cimpl.  Asi takhle, myslel jsem, že kluka, kterého jsem v patnácti letech přivedl do Slavie, aby 
tam rozvíjel svůj nesporný fotbalový talent znám, ale to jsem si bohužel jen myslel .   
Kryštof Kratochvíl přestupuje do FK Benešov, kde bude hrát dorosteneckou ligu a přeju mu, 
ať se prosadí. On změnu potřebuje z mnoha důvodů. Do Vykáně nakonec zamířil i náš nejlepší 
střelec uplynulého roku Michael Kasík. Pobyl u nás pouze jednu sezónu, ale kdo v klubu být 
nechce, tomu v odchodu určitě bránit nebudeme. Ať se Vám všem daří a třeba se jednou 
do klubu vrátíte. Sedm hráčů tedy odešlo a jeden asi skončil, a kdo je tu nový… 
Z Bohemky se vrací stále ještě dorostenec Lukáš Hrobník, náš nejefektivnější hráč podzimní 
části loňského ročníku. Před rokem a půl do Bohemky odešel také ještě dorostenec Václav 
Peričevič a také je zpět. K Vaškovi je třeba říci, že v sezóně byl s 21 góly nejlepším střelcem 
klubu a věřím, že se v blízké době stejně jako jiní mladí hráči přesune do vyšší soutěže (to stejné 
platí pro Lukáše), ale chvíli nám pomůže . Na úvod jsme transferovali bývalého kapitána 
Honzu Kose. Stejně tak jsem se domluvil na pomoci s Ivanem Dvořákem a uvidíme, jak to 
bude z pohledu rodinných a pracovních povinností zvládat. 
 
Z dorostu přišli čtyři hráči ročníku 1999, a to Jan Bodlák, Jakub Nesvadba, Petr Dvořáček 
a Josef Antoš a záleží jen na nich jak šanci hrát za „A“ tým využijí. Do áčka byl přeřazen i hráč 
ročníku 2001 Marek Štrach, který jako nesporný talent musí dozrát především v hlavě a snad 
mu to kluci z áčka usnadní. Zůstává i brankář Ondra Adámek, který přišel před půl rokem ze 
Sparty a věkem je také ještě dorostenec. No a největší posilou pro náš klub by měl být jeho 
konkurent David Pokorný, který bohužel dnes ještě nebude a snad se jeho působení podaří 
dotáhnout. David přišel v devatenácti do Jílového, následně přestoupil do Slavie, pak nám půl 
roku pomáhal zahraňovat krajský přebor (byť se to nepovedlo) následoval přestup a dvouleté 
angažmá ve Viktorii Žižkov, čtyři roky v Německu (Regensburg-3.liga a Neugesdorr-4.liga) 
vždy jako profík. Tak věřme. A to snad ještě s  příchody nekončíme .  
Trenéři? Chtěl jsem dát šanci mladému klukovi, jmenuje se Dominik Rodinger. Nevydržel a po 
týdnu to vzdal  (nyní je v Březiněvsi-pražská I. A třída).   Na jednu stranu se nedivím, když na prvním 
tréninku byli 4 hráči áčka a na druhém 3 (jinak celkově 11 a 9).  Takže je to zase na mě a Robertovi, 
kdy nám někdy vypomáhá Jirka Strnad.  Ale pracovat s mladými se určitě nebojíme a snad to i 
trochu po těch letech umíme . Novák,  Štědroňský, Haitl, Pokorný nebo nově Dzaba jsou toho 
příkladem. Ale i realizační tým může být doplněn a  nebo třeba  i změněn.  
 



Všechno má ale svůj čas .  
 
Příště bych rád obšírně informoval o mládeži, protože i tady jsme o letní přestávce výrazně 
zapracovali. 
 
 
Takže držte palce a fanděte, protože úkol zní jasně: postup do krajského přeboru a 
vítězství v poháru SKFS  .  

                                                                       
 

 Mgr. Petr Doležal, předseda a trenér  
 
 

 

 
3. ročník Letní fotbalové školy  
 
Léto plné fotbalu a her 
 
O letošních prázdninách opět – a to již při třetím ročníku Letní fotbalové školy Jílové – se na 
fotbalovém hřišti v Jílovém doslova „roztrhl pytel“ s fotbalovými míči a tréninkovými 
pomůckami. Tu byla na hřišti připravena prolézačka, tam zase barevné značky pro vedení míče 
v podobě rozkvetlé fotbalové louky. Také spousta malých fotbalových branek, které lákaly 
vstřelit do nich gól. Hned při nástupu v pondělí 23. července si to spousta kluků a děvčat běžela 
vyzkoušet. Více jak padesát účastníků fotbalové školy bylo nutné rozdělit do čtyř seskupení. 
„Tak, jak už nám zkušenost radí, jsme děti rozdělovali podle fotbalových dovedností a i 
fyzických předpokladů,“ připomenul Martin Doutnáč, trenér mládeže v Kamenném Přívozu 
a hlavní organizátor tohoto fotbalového kempu. A pokračoval „ jsem hrozně rád i za všechny 
trenéry, že naše škola fotbalu si v jílovském regionu získala oblibu a i letos se přihlásilo hodně 
dětí.“  A tak z nejmladších účastníků vzniklo družstvo Tučňáčků , dále Tygříků a Lvíčat až po 
družstvo Žraloků, těch nejzdatnějších.  Mezi nimi byl i hráč přípravky Sparty Praha, hráči z 
Benešova a dokonce jeden chlapec, který celoročně bydlí na Mallorce. 

 
                                                                    

Následující 2. kolo 

18.8.2018 17:00 TJ Sokol Klecany x FC Jílové 
 



 
 
Program kempu byl hodně pestrý… 
 
Po oficiálním zahájení akce předsedou klubu Petrem Doležalem a společném focení se všichni 
zapojili do fotbalových, a jiných pohybových her, také nácvikům fotbalového kumštu. Celý 
týden se sportovalo dopoledne i odpoledne. V úterý dopoledne děti navštívily již tradičně 
Lanový park Slapy u Nebřichu. Ty zdatnější borci včetně trenérů zdolávali nejtěžší lanové trasy, 
ty mladší děti spolu se staršími trenéry v lanovém areálu našly zábavu méně náročnou – hry a 
prolézačky. Další program kempu vyplnily hry a zábavné soutěže letní kempové olympiády – 
sprint, skok do dálky, počet nožiček, přesná střelba. Velice zajímavá byla i návštěva Vojenského 
muzea v Lešanech a návrat zpět na základnu vláčkem – „Posázavským pacifikem“. Především 
pro starší kluky a i starší trenéry bylo v muzeu mnoho zajímavého ke zhlédnutí. 
Již nedílnou součástí programu jsou brankářské tréninky. Opět je vedl Zdeněk Hruška, bývalý 
reprezentační brankář a mistr ligy s Bohemians Praha, společně s Honzou Kutilem. A opět 
tréninky vedli s velkým zaujetím.  Mnozí se také i opětovně těšili na trénink juda. Všichni 
dostali ve školní tělocvičně pěkně zabrat, učili se i základní judistické chvaty. 
 
Važte si práce svých trenérů… 
 
Ve středu odpoledne všichni účastníci zasedli na tribunu na hřišti a k přepravovanému stolku 
zasedli vzácní hosté. Letní fotbalovou školu v Jílovém navštívili Martin Hašek, bývalý 
fotbalový reprezentant a nyní trenér Bohemians 1905 a Erich Brabec, především mládežnický 
fotbalový reprezentant a také trenér, nyní dorostenců Sparty Praha, a také moderátor České 
televize na mistrovství světa v Rusku. Oba připomenuli své fotbalové začátky – Martin v 
Pardubicích, později v Chebu a Erich ve Větřní a později v Českém Krumlově. Vzpomenuli na 
svá angažmá ve Spartě Praha, Erich dále i ve Slavii Praha a také na svoje působení právě v 
Jílovém. Zajímavé bylo jeho povídání o zahraničních angažmá v Rusku, Turecku a dalších 
zemích.  Dotkli se také správné životosprávy fotbalistů, jak připravují nápoje a regenerují jejich 



svěřenci v obou klubech. „ Nejlepším pitím v tomto horkém počasí je voda,“ zdůraznil Erich a 
Martin doplnil „ kluci a děvčata, určitě pro správné stravování vám nepomůže jíst brambůrky 
a zapíjet colou.“ Na závěrečný dotaz o srovnání pozice hráče a trenéra se oba shodli, že je to 
samozřejmě rozdíl – hráč má vlastně všechno připravené doslova pod nosem… kdežto trenér 
naopak vše musí organizovat, zajišťovat tak, aby to do sebe zapadalo. „Važte si vašich trenérů, 
važte si jejich práce a všeho, co pro vás dělají,“ zdůraznil Martin Hašek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na závěr mistrovství světa a ocenění 
 
V závěrečný den se rozběhlo i nefalšované mistrovství světa – hra jeden na jednoho, každý s 
každým. A pro zajímavost Belgie uhrála druhé místo, vítězem se stala Anglie a Francie skončila 
třetí. Není důležité, jaký tým si který kluk vybral, důležité však byla radost dětí ze hry, ze sportu 
a fotbalu obzvlášť. A vlastně za to všichni účastníci obdrželi hezký pamětní diplom a pravou 
medaili. Samozřejmě po akci nechyběla tradiční „tiskovka“ pro vedoucí a trenéry. Shodli se na 
tom, že akce byla hodně povedená, padaly návrhy na další vylepšení a jiná připomenutí. „Tady 
v našem regionu je to mimořádná akce, výborně organizovaná. Hodně to přispívá k výchově 
a rozvoji mladých fotbalových nadějí. Naším dalším krokem v této činnosti je i získání statutu 
okresního fotbalového střediska mládeže – slibujeme si od toho postupné zkvalitnění celého 
systému přípravy. Věříme v budoucnu i ve velkou podporu města, která už nyní není 
nezanedbatelná,“ podotknul Jaromír Jarůšek, trenér mládeže v Jílové a vedoucí trenér 
zmiňovaného střediska. Doplnil Viktor Tejček, organizátor Ladies Academy – dívčího fotbalu, 
která je součástí střediska s činností na Radlíku: „ Je to opravdu velká propagace i pro náš 
projekt a celá škola se fakt vydařila.“ A Martin Doutnáč, vedoucí trenér přípravek 
fotbalového střediska na závěr přidal: „prostě musím se opakovat – fotbalovou školu jsme 
posunuli dál a všem jsme ukázali, jak tady děláme fotbal a sport pro děti.“   
 
Letní fotbalové školy 2018 se zúčastnili vedoucí a trenéři: Monika Papíková, Martina 
Svobodová, Jaromír Jarůšek, Martin Doutnáč, Viktor Tejček, David Hlaváč, Jakub Protiva, 
Lukáš Sadloň, Kryštof Kratochvíl, Tomáš Dvořák 

Jarůšek Jaromír, trenér 



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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