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Soupeř A týmu je FK Mníšek pod Brdy 
 

Sponzor dnešního utkání je FC Jílové 
 
 



3. kolo SPORT INVEST  
FC Jílové – FK Mníšek pod Brdy 
Vážení sportovní přátelé, 

Čas prázdnin se se opět nachýlil ke svému konci a máme tady 
již třetí kolo nového soutěžního ročníku, kdy přivítáme soupeře, které jsme v 
loňském roce dvakrát porazili při celkové skóre 5:0. Soupeře i jeho fanoušky tedy 
vítáme s tím, že mi máme po dvou kolech na bodovém kontě nulu skóre 3:9, 
kdežto naši hosté momentálně okupují druhou příčku tabulky s dvěma vítězstvími 
při skóre 6:1. 

První domácí utkání jste viděli sami a porážka 0:5 musela většinu z Vás jistě 
zarazit i v souvislosti s mým komentářem o postupu a vítězství v poháru. V dalším 
utkání v Klecanech jsme již tři branky vstřelili, odehráli jsme úplně jiné utkání, 
ale bohužel nově sestavené a opět notně omlazené mužstvo se v poslední minutě 
nevyvarovalo chyby při standartní situaci, obdrželi jsme branku na 3:4 a utkání 
tak prohráli. Bohužel ještě nenastoupil v brance avizovaný David Pokorný, 
nicméně registraci už se podařilo dotáhnout a doufejme, že prvně jej uvidíte ve 
středečním pohárovém utkání proti účastníkovi Ondrášovka krajského přeboru 
Spolek TJ Nespeky. 

Zklamání bylo obrovské, nicméně je to pryč a uvidíme, jestli se z posledního místa 
začneme, za postupem šplhat už dnes . V této souvislosti bych rád představil 
další nové hráče. Josef Pouček (narozen 1996) k nám přišel z Nového Knína. V 
loňském ročníku byl i za situace, že Nový Knín měl v naší skupině I. A třídy po 
podzimu pouhé čtyři body se 14 brankami nejlepším střelcem celé soutěže a na 
jaře odešel do divizních Hořovic. Celé léto se připravoval s účastníkem České 
fotbalové ligy TJ Štěchovice, ale angažmá nezískal. Byl jsem s ním v kontaktu už 
v zimě, ale Pepu se podařilo zlákat až pro druhé kolo a hned se uvedl 
vyrovnávající brankou na 3:3 a slušným výkonem. Proto Pepo, vítej a pověst 
střelce zkus potvrzovat . 

Dalším „snajprem“ by se měl stát hráč ročníku 1999 Ondřej Jankele. Ondra 
vyrůstal v mládeži České Třebové, pak působil v FK Pardubice a naposledy v FK 
Chrudim, nováčkovi Fortuna národní ligy. Ondra se v loňském ročníku stal 
nejlepším střelcem dorostenecké ligy s 36 brankami. V Klecanech první branku 
dal, u dalších dvou asistoval novému kapitánovi Tomáši Maříkovi a již 
zmíněnému Pepovi Poučkovi a jen potvrdil, že je to hráč s velkým talentem. Jeho 
angažování u nás stálo značné úsilí s tím, že Ondra musí zapracovat na řadě věcí 
včetně disciplíny, aby nám za a) skutečně pomohl a za b) aby dosáhl cíle, který si 
před sebe sám ve fotbale vytyčil. 



 

Je řada věcí, které by se mi zde ještě před dnešním utkáním chtělo říct, ale řeknu 
už jen jedno. Těm z Vás, kteří skutečně jílovskému fotbalu fandíte, se chceme 
dnešním výkonem a snad i výsledkem za vstup do soutěže omluvit!!! 

Tak doufám, že nám svými hlasivkami a třeba i bubnováním pomůžete . 

Mgr. Petr Doležal, předseda a trenér 

 
 
 
 
 

1. kolo SPORT INVEST  
FC Jílové – FK Komárov  
0:5 (0:1) 

Sestava: Adámek, Bodlák (64´Kostelníček), Kos, Malknecht 
(81´Dvořáček), Škvor, Peričevič (84´Šindelář), Štrach (46´Cienciala), 
Hrobník, Mařík, Hanuš, Dvořák 

 
2. kolo SPORT INVEST  
FC Jílové – FK Komárov 
4:3 (2:2) 

Sestava: Adámek, Janošov (56´Cienciala), Kos (63´Bodlák), Malknecht, 
Jankele, Štrach (87´Štrach), Hrobník, Mařík, Hanuš, Pouček, Dvořáček 

Góly: 5´Jankele, 11´Hanuš, 84´Pouček 

ŽK: 37´Jankele, 70´Malknecht, 72´Hanuš 

 
 
 
 
 
 



 

Tabulka celková 

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

Penalty 
- 

1 FK Komárov 2 2 0 0 9:2 6 0 0 

2 FK Mníšek pod Brdy 2 2 0 0 6:1 6 0 0 

3 TJ Dynamo 
Nelahozeves 2 2 0 0 5:0 6 0 0 

4 Spartak Průhonice 2 2 0 0 3:1 6 0 0 

5 FK Kosoř 2 1 0 1 6:5 3 0 0 

6 TJ Jíloviště 2 1 0 1 3:3 3 0 0 

7 TJ KOVOHUTĚ 
Podlesí 2 1 0 1 3:3 3 0 0 

8 SK VOTICE 2 1 0 1 6:7 3 0 0 

9 SK Petrovice 2 1 0 1 3:4 3 0 0 

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

11 TJ Sokol Klecany 2 1 0 1 6:8 3 0 0 

12 SK Doksy 2 1 0 1 2:4 3 0 0 

13 SK Tochovice 2 0 0 2 1:3 0 0 0 

14 UNION CERHOVICE 2 0 0 2 0:2 0 0 0 

15 FC Čechie Velká Dobrá 2 0 0 2 2:5 0 0 0 

16 FC JÍLOVÉ 2 0 0 2 3:9 0 0 0 
 
 

 
 

Následující 4. kolo 

2.9.2018 10:30 TJ Kovohutě Podlesí x FC Jílové 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kolo 

25.8.2018 17:00 Hradištko x FC Jílové 
 

Následující 2. kolo 

2.9.2018 17:00 FC Jílové x Libeř 
 

1. kolo 

26.8.2018 10:15 FC Jílové x SK Horymír Neumětely 
 

Následující 2. kolo 

2.9.2018 17:00 SK Olympie Dolní Břežany x FC Jílové 
 

Dorost  
 



Letní příprava našeho dorostu 
Na tradiční letní soustředění dorostu jsme odjížděli první celý srpnový týden, 
tradičně od soboty do soboty. Již potřetí jsme soustředění absolvovali na Přimdě, 
která se tentokrát kvůli šíleným vedrům ukázala jako ta nejlepší volba, neboť i 
když bylo pořád vedro, zde bylo zhruba o 5 stupňů méně než jinde v republice.  

Areál na Přimdě sice zvenčí vypadá jako věznice Pabla Escobara, ale uvnitř nám 
nabízí takový servis a nabídku různého všesportovního vyžití, že by nás toto jinde 
stálo minimálně jednou tolik. Chlapci mají k dispozici samozřejmě fotbalové 
hřiště, školní travnaté hřiště, dvě tělocvičny a jednu halu, skvěle vybavenou 
posilovnu, spinningovou místnost, místnost na úpolové sporty s velikou tatami, 
místnost s trampolínkami, boxerskou místnost, letos nově i místnost s cestou po 
stropě ve stylu ninja faktoru, pingpongové stoly, kurty na volejbal, nohejbal a 
tenis a pro trenéry i místnost s kulečníkem a fotbálkem, kde jsme dávali některým 
již dospělým chlapcům lekce, na které určitě jen tak nezapomenou ...  

Na soustředění nás bylo 15 chlapců a dva trenéři a zejména ti co s námi jeli 
poprvé, záhy poznali, že jsme opravdu nepřijeli na rekreaci. Každý den jsme měli 
třífázový trénink, kdy dopolední tréninková jednotka byla vždy věnována 
zejména nabírání fyzické kondice a dvě odpolední již byly herní na hřišti. 
Čtyřikrát jsme ještě znavené borce vzali večer do místního akvaparku, kde 
vyplavili únavu v bazénu, vířivce a zařádili si na tobogánu. Zejména ti chlapci, 
kteří s námi jeli poprvé, zjistili, že letní příprava opravdu bolí a ze čtyř borců 
ročníku 2003 vydrželi do konce pouze Vojta Bartoněk s Romanem Léblem, dva 
zbývající nás opustili z různých důvodů již ve středu večer. Všichni ostatní se 
však přípravy zhostili příkladně a zejména nenáviděné závody lesem až nahoru 
ke zřícenině hradu Přimda přinesly tentokrát skvělé časy a výkony na hranici 
možností každého ze zúčastněných. Přípravný zápas proti Tachovu, jsme měli 
naplánovaný na čtvrtek, ale bohužel se soupeř omluvil s tím, že dá dohromady 
pouze 8 lidí a musí zápas odvolat - velice překvapivé, když hrají Krajský Přebor 
a musí mít k dispozici dorosty dva. Poslední večer proběhla i tradiční volba 
kapitána, kdy kapitánem byl zvolen jasně Emil Cienciala, prvním zástupcem 
kapitána Filip Mucks a druhým Mára Štrach.  

Soustředění se celkově velmi podařilo, musím všem přítomným poděkovat za 
příkladný přístup a nasazení a věřím, že i přes fakt, že náš dorost z různých důvodů 
opustilo devět hráčů, bude náš dorost opět konkurenceschopný a kluci budou sebe 
a diváky bavit dobrým fotbalem.  

Jiří Kratochvíl, 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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