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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 21. kola celek TJ Jíloviště. Obec Jíloviště se nachází 

v okrese Praha-západ, kraj Středočeský, na severním zakončení 

brdských Hřebenů. 

 

21. kolo SPORT INVEST  

FC Jílové – TJ Jíloviště 

 

20. kolo SPORT INVEST  

FC Čechie Velká Dobrá – FC Jílové 

2:2 (1:0) PK 4:5 

Sestava: Pokorný, Bodlák, Cienciala, Topol (83´Janošov), Dzaba, Šifra, 

Hrobník, Mařík, Hanuš, Pouček, Dvořáček 

Góly: 48´Topol, 77´Pouček 

ŽK: 79´Dvořáček, 80´Topol, 88´Hrobník 

Čtyři porážky a dost  

Vážení příznivci jílovského fotbalu,   

Věřme, že tohoto hesla se budou naši hráči i my jako realizační tým držet v 

nadcházejících 10 utkáních jarní části sezóny, tedy v poslední třetině soutěže.   

Po čtyřech porážkách s  Komárovem, Klecany, Mníškem a Podlesím  konečně 

přišla remíza a výhra na penalty v utkání, kdy už v prvním poločase jsme našeho 

soupeře předčili minimálně na počet šancí.  Z našich čtyřech tutovek nebylo 

bohužel nic, no a soupeř dá se říci z jediné situace „udeřil“ a vedl 1:0. V kabině 

jsme si řekli, že  pokud  na náš výkon ve druhé půli navážeme, tak nějaké body 

urvat musíme. Po faulu na  Nathana,  který se po čtyřměsíční absenci způsobené 

operačním zákrokem na jaro vrátil a věříme, že nám pomůže, se krásně trefil 

nejstarší hráč na hřišti Jarda Topol. To, že je nejstarší 

však  rozhodně  neubralo  nic z jeho přínosu pro tým z pohledu kvality a 

zkušenosti. Když se poté konečně po  pěkné kombinační  akci  prosadil i Pepa 

Pouček, věřili jsme, že cca 10 minut před koncem tři body urveme. Bohužel ze 

standardní situace, kdy postavení střelce silně zavánělo institutem zvaným 



„offside“ soupeř srovnal. Další premiéru jsme letos zažili při pokutových 

kopech, kdy jsme teprve ve   čtvrtém  remízovém utkání konečně 5x správně 

zacílili a soupeř poslední pentli poslal vedle. To resultovalo dva body, kdy nás 

podržel David v bráně, ale především tým, byť jsme měli jen jednoho hráče 

na  střídání,  příkladně makal a konečně už to chtěl zlomit. Udržet soutěž bude 

těžké, ale co  je  v životě lehké nemá z mého pohledu cenu.   

AGRO CS pohár osmifinále  

SK Votice - FC Jílové 

1:1 (0:0) PK 7:8 

Sestava: Pokorný, Bodlák, Cienciala, Janošov, Dzaba, Šifra, Hrobník, Mařík, 

Hanuš, Pouček, Dvořáček (75´Antoš) 

Góly: 62´Pouček  

Rozhodující kop z pokutové značky proměnil Bodlák. 

ŽK: 92´Šifra 

Opět jen se 12 hráči jsme ve středu 10. dubna odjížděli na osmifinále poháru 

AGRO SKFS do Votic, tedy k soupeři který je účastníkem naší skupiny a na 

podzim nás porazil 3:1. Myslím, že obě mužstva přispěla k dobré úrovni 

pohárového utkání, kdy tentokrát je třeba říci, že první půli byl soupeř z pohledu 

šancí jasně lepší, David nás opětovně podržel, a my jsme na soupeřova brankáře 

de facto nevystřelili, i když nelze říci, že hra byla zásadní propadák. To  vše 

znamenalo poločasový smír bez branek. Druhá půle byla z naší strany určitě 

lepší, ale přesto cca v 60 minutě  opět ze standardní situace  stejně jako ve Velké 

dobré trestal soupeř. Ale z kluků bylo opět cítit, že se chtějí o výsledek a postup 

poprat, a když se  Pepíno Pouček asi v 65 minutě krásně trefil po individuálním 

průniku, zápas nabral na tempu. Šance soupeře opět likvidoval Dave, ale i my 

jsme byli nebezpeční, a kdyby to  Hrobas před koncem posunul na Nathana, šel 

by sám na branku. Penaltová loterie, to bylo celkem 18 penalt, kdy jsme se báli, 

že dojde i na vedoucí Ivču  .    

Ale nervy jsme prostě měli lepší, jsme mezi posledními osmi,  a ve čtvrtfinále 

nás 24. dubna čeká další díl pohárové bitvy s  účastníkem 1. B třídy Ligmetem 

Milín, bohužel opět na soupeřově hřišti.   

Tak  budeme  bojovat  tam i  dneska s TJ Jíloviště, kdy soupeře i jejich příznivce 

na našem hřišti vítáme.   



Tak FC Jílové, pojďme pro body a fanoušci  pomozte nám .   

                                                            Mgr. Petr Doležal, předseda a trenér 

20. kolo SPORT INVEST  

FC Čechie Velká Dobrá – FC Jílové 

2:2 (1:0) PK 4:5 

Sestava: Pokorný, Bodlák, Cienciala, Topol (83´Janošov), Dzaba, Šifra, 

Hrobník, Mařík, Hanuš, Pouček, Dvořáček 

Góly: 48´Topol, 77´Pouček 

ŽK: 79´Dvořáček, 80´Topol, 88´Hrobník 

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

1 FK Komárov  20 18 0 2 63:21 53 

2 TJ Viktoria Vestec  20 16 0 4 58:28 47 

3 FK Kosoř  20 14 0 6 59:38 43 

4 TJ Sokol Klecany  20 14 0 6 70:35 42 

5 TJ Jíloviště  20 12 0 8 48:37 36 

6 TJ KOVOHUTĚ Podlesí  20 12 0 8 37:28 36 

7 SK VOTICE  20 12 0 8 41:35 36 

8 FK Mníšek pod Brdy  20 10 0 10 37:37 32 

9 TJ Dynamo Nelahozeves  20 10 0 10 33:26 31 

10 Spartak Průhonice  20 11 0 9 36:37 29 

11 FC Čechie Velká Dobrá  20 8 0 12 29:45 22 

12 SK Doksy  20 8 0 12 23:55 22 

13 UNION CERHOVICE  19 4 0 15 16:35 15 

14 SK Tochovice  20 4 0 16 40:59 13 

15 FC JÍLOVÉ  20 3 0 17 23:54 11 

16 SK Petrovice  19 3 0 16 21:64 9 

 



 

 

 

 

 

15. kolo Meteor Libeř - FC Jílové B 

4:2 (3:1) 

Sestava: Vavřina, Janošov, Mošnička (71´Kaňok), Antoš, Balouš, Müller, 

Nevrlý, Mucks, Krch, Švach, Votruba (46´Kovář) 

Góly: 27´Nevrlý, 66´Fedič VB 

ŽK: 40´Krch, 42´Müller 

Proti vedoucímu mužstvu soutěže jsme sice žádný bod neudělali, ale určitě jsme 

nezklamali. Domácí na nás vlítli a my nevěděli chvílemi kam dřív, bohužel byli 

produktivní ze standartek (penalta, roh, trestňák) my sice snížili Sváťou na 2:1, 

ale třetí gól těsně před půlí byl asi rozhodující.  

Po poločase jsme ale tempo hry a převahu měli my, jiskřička naděje přišla po 

snížení na 3:2, jenže co jsme neproměnili za tutovky, nemohli jsme brát body, 

škoda! Domácí pak v poslední minutě kdy už jsme všichni útočili, pečetili 

vítězství. 

16. kolo FC Jílové B - Kamenný Přívoz 

1:6 (0:3) 

Sestava: Gaži, Balouš, Mošnička, Müller, Antoš, Janošov (80´Janošov), Topol, 

Bodlák, Krch, Nevrlý (73´Kovář), Pokorný 

Góly: 16´Pokorný, 21´46´49´Nevrlý, 39´Janošov, 51´Bodlák 

Následující 22. kolo 

20.4.2019 10:30 FK Kosoř x FC Jílové 
 



Další zápas venku a další aspirant postupu  -  zatím druhé místo, bod za vedoucí 

Libří  -  jenže co nám nevyšlo minulý zápas, vyšlo dnes, domácí i s Jirkou 

Novotným a třemi hráči s áčka prožili šokující zápas. Hráli jsme fakt výborně, 

měli dvě skvělé pětiminutovky a ty rozhodly. 16. min David 0:1 , 21. min Sváťa 

0:2 a ve 39. min Pindour mladší 0:3. Domácí byli na ručník, ale další K.O. přišlo 

po přestávce . Lepší úvod druhé půle jsme si ani nemohli přát 46. min Sváťa 0:4 

, 49. min Sváťa 0:5 a dílo zkázy dokonal v 51. min Bodlo 0:6 . Domácí lavička 

jen těžce rozdýchávala totální debakl jen kroutili nevěřícně hlavou !!! Od této 

chvíle se už dohrávalo jen s nutnosti, my ubrali plyn a domácí dvě minutky před 

koncem dali čestný úspěch, což nás mrzelo chtěli jsme aby Emil dochytal 

s nulou, ale radost z vítězství nám to nepokazilo.  

Po zápase jsem klukům poděkoval, byl to fakt famózní výkon. Opět se 

potvrdilo, že když se béčko sejde, nemá konkurenci! 

Vladimír Vodička, trenér 

Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Libeř  16 12 3 1 57:23 39 

2 Vestec B  16 11 2 3 72:36 35 

3 Davle  16 10 3 3 45:26 33 

4 Jílové B  16 9 1 6 50:31 28 

5 Jesenice B  16 7 3 6 59:60 24 

6 Vrané  16 6 4 6 37:35 22 

7 Průhonice B  16 7 1 8 49:50 22 

8 Jíloviště B  16 6 4 6 44:53 22 

9 Okrouhlo  16 6 0 10 45:42 18 

10 Pikovice  16 5 3 8 60:60 18 

11 Hradištko  16 5 3 8 19:35 18 

12 Hvozdnice B  16 5 1 10 39:55 16 

13 Radlík  16 3 4 9 23:56 13 

14 K. Přívoz  16 3 2 11 30:67 11 

 



 

15. kolo FC Jílové – SK Olympie Dolní Břežany 

 4:2 (2:1) 

Sestava: Borecký, Héč, Cienciala, Remenár, Kostelníček, Kostelníček, Štrach, 

Mucks (82´Bodlák), Janošov, Ctibor (62´Petržílek), Jelínek, Půlpán 

(82´Svoboda) 

Góly: 24´Jelínek, 36´79´Štrach, 75´Petržílek 

Ve druhém mistrovském kole jsme na našem pažitu přivítali soupeře z 

nedalekých Dolních Břežan. Ze zápasu jsme měli respekt, neboť hosté byli asi 

jediní na podzim, kteří nás nejenom porazili, ale zejména zcela fotbalově 

přehráli. Ale kdeže loňské sněhy jsou ... Na začátku podzimu jsme celé 

mužstvo ještě dávali dohromady, nevěděli jsme kde, kteří kluci mají nastupovat, 

prostě se nový dorost tvořil za pochodu. Ale máme za sebou celý podzim, velice 

úspěšnou zimní přípravu a i když se nám vstup do soutěže minulý týden příliš 

výsledkově nepovedl, tak herně to vůbec nebylo špatné. Z hostů jsme měli 

respekt, je to jeden z mála soupeřů v soutěži, kteří se opravdu snaží hrát fotbal, 

který má hlavu a patu. 

Do utkání jsme šli s tím, že budeme hrát vysunutý pressink, který bude sice 

velmi náročný na běhání a napadání, ale je to cesta, kterou chceme prostě jít. 

Vnutit soupeři svůj styl, odebrat míče již v zárodku jeho akcí a kombinačně se 

dostávat přes křídelní prostory do šancí. A šlo nám to od začátku zápasu velice 

dobře. Bylo vidět, že kluci systému začínají věřit, baví je a je opravdu účinný. 

Od první minuty se valil jeden útok za druhým na hostující obranu, sice nebylo 

vše úplně přesné, trochu nám vadil i terén, který je v brzkém jaru ještě poměrně 

hrbolatý a když chcete "ťukat kulečník", tak to není úplně ideální, ale přesto byl 

průběh první půle naprosto jednoznačný. Tedy až na tu koncovku. V té jsme 

znovu a znovu selhávali i v těch největších šancích, když jsme buď bránu vůbec 

Následující 17. kolo 

14.04.2019 14:00 Pikovice x FC Jílové 
 

Dorost  
 



netrefili, nebo orazítkovali konstrukci brány, a nebo své mužstvo držel výtečný 

Jakub Srb, který chytal v reprezentační formě. Náš nápor ale musel nakonec 

přinést své ovoce, neboť šancí jsme prostě měli hodně. A první branka přišla ve 

23. minutě, kdy rohový kop zakroutil Mára na hlavu Tomáše Jelínka, který se 

vyšrouboval do vzduchu jako Sabovčík při čtverném axelu a nekompromisně 

hlavou k tyči propálil Srba a vedli jsme 1-0. Hra se neměnila, hosté se sice 

snažili dostat kombinačně od vlastní branky z našich kleští, ale kluci napadali 

dobře a útoky hostů byly velmi ojedinělé, a když už nějaký míč propadl, 

zpracovali ho stopeři spolu s velice jistým Jirkou Boreckým v naší brance. Ale 

jak už bývá naším dobrým zvykem, tak jsme soupeři darovali vlastní chybou v 

rozehrávce šanci a ten ji s radostí využil a Jakub Polák vyrovnal v 35. minutě na 

1-1. My však na tuto facku z ničeho odpověděli okamžitě po minutě a v 36. po 

krásné rychlé akci vyzval Filip Mucks nabíhajícího Máru Štracha mezi beky a 

ten krásnou bombou po zemi na zadní "alias Pepi Bican" nekompromisně trestal 

a opět jsme o gól vedli 2-1. 

Do poločasu se již nic nezměnilo, klukům jsme vysvětlili nějaké zejména 

taktické chyby a šli jsme do druhé půle s vědomím, že není třeba na naší hře 

cokoli měnit a že si musíme dát pozor na očekávanou zvýšenou aktivitu 

hostů. Ta také přišla, ale kluci opět v četných soubojích ovládli střed pole, a i 

když hosté přeci jen o trochu hru vysunuli, tak jsme to byli my, kteří se v 

rychlých kontrech dostávali do šancí, které jsme ale opět neproměňovali a tak se 

hra začala pomalu vyrovnávat. Přeci jen řada opor měla v nohách velkou porci 

zápasu za áčko, či béčko mužů z předchozího dne a náročný styl, který po 

chlapcích chceme, si začínal vybírat svou daň. Hosté měli čím dál více prostoru 

a začali se dostávat k našemu vápnu i tím, že výrazně zjednodušili svou hru. V 

69. minutě se dostali k rohovému kopu, který sice Jirka vyrazil, ale k míči se 

dostal zapomenutý Vojta Kohelů a zblízka vyrovnal na 2-2. Teď nastal kritický 

úsek zápasu, přeskupili jsme řady, prostřídali a čekalo nás posledních 20 minut, 

ve kterých nás čekala obrovská dřina. Kluci ale opět prokázali obrovskou 

morální i fotbalovou kvalitu, vydolovali v sobě poslední zbytky sil, zapnuli na 

vyšší obrátky a v 75. minutě jsme už opět vedli, když nádhernou rychlou akci z 

pravé strany dostal do vápna Filip Mucks a zleva mu zavřel zadní tyč z beka 

sprintující Martin Petržílek a bylo to 3-2. Obrovská radost a zasloužené 

vedení. Hosté se samozřejmě pokusili o vyrovnání, ale vlastně už se díky skvělé 

obranné činnosti nedostali do šance a byli jsme to mi, kteří jsme zápas 

definitivně rozhodli v 79. minutě po naší typické, nacvičené křídelní akci 

neúnavný Eda Héč našel nabíhajícího Máru Štracha a ten dal výsledku 

definitivní a zcela zaslouženou podobu 4-2. 

Odehráli jsme velmi dobré utkání proti těžkému soupeři, ukázali jsme všem, že 

jsme od podzimu ušli obrovský kus cesty, kluci věří sobě i systému, který se 

snažíme našim borcům vštěpovat a je skvělé, že fotbalem baví sebe i přítomné 



fanoušky. Velká gratulace pro celý tým a teď už jen potvrzovat to co umíme v 

každém dalším utkání . 

16. kolo TJ Sokol Teplýšovice - FC Jílové 

1:3 (1:1) 

Sestava:  Héč, Petržílek, Cienciala, Remenár, Kostelníček, Borecký, Štrach, 

Ctibor (80´Bodlák), Jelínek, Janošov 

Góly: 38´Cienciala, 65´Borecký, 81´Petržílek, ŽK: 28´Kostelníček, 59´Štrach 

Na třetí jarní kolo jsme jeli na hřiště beznadějně posledních Teplýšovic. Po 

skvělém a těžkém zápase s Břežany, nás čekal sice soupeř z chvostu tabulky, ale 

evidentně přes zimu tvrdě trénující, neboť poslední výsledky byli pro domácí 

sice bez bodu, ale velmi těsné. Měli jsme také trošku obavy z podcenění, a když 

jsme viděli ten příšerný, hrbolatý mlat, který může směle konkurovat "poli" v 

Neumětelích, tak jsme tušili, že nás nečeká nic lehkého. 

Do zápasu jsme ale vstoupili výborně a přes špatný terén jsme jasně dominovali 

hře a kluci i velice slušně kombinovali, hráli v pohybu a domácí nevěděli kam 

dřív skočit. Naše největší slabina ale je koncovka a ta se dnes opět projevila v 

plném lesku, šancí jsme si prostě dokázali vytvořit hodně, ale to co jsme 

dokázali nedat, bylo do nebe volající. A v 16 minutě jsme se potrestali za 

neproduktivitu sami, když při odkopu malé domů Eda podklouzl a trefil 

dobíhajícího Daniela Škvora do hýždí, od kterých se míč odrazil až do naší 

branky a bylo to 1:0 pro domácí. Byl to blesk z čistého nebe, který domácím vlil 

síly a my byli asi deset minut jako opaření. A mohlo být ještě hůře, neboť v 25 

rozhodčí Kocan posoudil souboj Kostelníčka se Škvorem jako nedovolený a 

domácí kopali penaltu. Tentokrát ale Eda vytáhl fantastický zákrok a střelu k 

tyči vyškrábl na roh. Tím nás udržel ve hře, protože dvoubrankové manko by 

bylo již kritické a otáčelo by se nám mnohem hůře, neboť domácí s námi 

překvapivě vydrželi běžecky, dohrávali každý souboj a byli opravdu nepříjemní. 

Edův zákrok nás ale opět nakopl k herní dominanci v utkání a v 38. minutě bylo 

vyrovnáno, když penaltu suverénně proměnil Kostelníček za faul na agilního 

Janošova a bylo to 1:1. Za tohoto stavu jsme šli do kabin, kde jsme chlapce 

velmi důrazně nabádali k zachování disciplíny, neboť někteří velmi nelibě nesli 

některá rozhodnutí sudího Kocana a místo soustředění se na vlastní výkon 

rozhodčího kritizovali, ten si to samozřejmě nenechal líbit a jasně všem ukázal 

kdo je pánem na hřišti. Také jsme upozornili Jirku Boreckého, který dnes hrál 

pravého beka na jeho útočnou pasivitu a chtěli po něm výrazné zvýšení jeho 

útočné aktivity. 



Druhý poločas začal z našeho pohledu ještě lépe než ten první, kluci domácí 

doslova svírali v kleštích, ale se šancemi jsme stále zacházeli zcela marnotratně. 

Až v 65 minutě Jirka Borecký ukázal všem, jak si vzal rady trenérů k srdci, 

vyrazil do odvážného průniku, narazil si s Tomášem Jelínkem a dostal se až před 

skvěle chytajícího domácího Ondřeje Stěhuleho a tentokrát mu nedal šanci, 

udělal mu chladnokrevnou kličku a konečně odčaroval jeho kouzlo a vsítil 

vítěznou branku utkání a vedli jsme 1:2!!! Spadla z nás trochu nervozita, utkání 

jsme zcela ovládli, domácí se vlastně nedostali k absolutně žádnému ohrožení 

naší branky a v 81 minutě pečetil výsledek Petržílek, který z pravé strany 

roztančil brazilskou sambu, k tanci s míčem vyzval postupně tři protihráče a po 

zemi efektně "Bodlem" propálil i bezmocného Stěhuleho a pečetil výsledek na 

1:3. 

Utkání jsme dohráli naprosto zkušeně na půlce domácích, neproměnili ještě asi 

238 brankových příležitostí a po utkání si v kabině radostně zakřičeli. 

Druhé a naprosto zasloužené vítězství v řadě, mělo dva stejné ukazatele- 

Hrajeme sice mnohem lepší fotbal, než soupeři, ale vlastními chybami je 

zbytečně dostaneme zpět do hry a neproměňujeme velké šance. Doufejme, že 

zejména Pepíček Půlpán opět vysuší svůj zvlhlý střelecký prach, protože jeho 

góly teď prostě chybí. Příští týden doma přivítáme Dobříš a doufáme, že 

navážeme na vítěznou šňůru a ještě více se přiblížíme k medailovým pozicím. 

Jiří Kratochvíl, trenér 

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

1 SK Slavia Jesenice  14 14 0 0 75:17 42 

2 TJ Ligmet Milín  15 9 2 4 47:30 29 

3 SK VOTICE  15 9 1 5 46:42 28 

4 SK Olympie Dolní Břežany  15 9 0 6 51:43 27 

5 SK Horymír Neumětely  15 8 1 6 46:35 25 

6 FC JÍLOVÉ  15 7 3 5 49:36 24 

7 SK JINCE 1921  15 7 1 7 66:45 22 

8 TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem  14 7 0 7 34:25 21 

9 TJ Sokol Sedlec-Prčice  14 6 1 7 33:49 19 

10 SK LITAVAN Bohutín  15 6 1 8 32:54 19 

11 MFK Dobříš  15 4 3 8 28:37 15 

12 FK Týnec nad Sázavou  15 3 1 11 39:64 10 



13 TJ Sokol Teplýšovice  15 0 0 15 9:78 0 

 

 

 
 

12. kolo Mníšek/Čísovice - FC Jílové 5:2 (2:0) 

 
Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Psáry  12 10 1 1 71:6 31 

2 Hradištko  12 10 1 1 72:15 31 

3 Rudná  11 10 0 1 64:16 30 

4 Jílové  12 7 0 5 39:22 21 

5 Kazín  12 6 1 5 36:23 19 

6 Týnec n. S.  12 6 0 6 29:30 18 

7 D. Břežany  12 5 2 5 45:24 17 

8 Mníšek/Čisovice  12 5 1 6 32:32 16 

9 Průhonice  11 3 1 7 30:61 10 

10 Tuchoměřice/Roztoky  12 3 0 9 22:66 9 

11 Jeneč  12 1 2 9 11:58 5 

12 Řevnice  12 0 1 11 3:101 1 

Následující 17. kolo 

14.02.2019 10:15 FC Jílové x MFK Dobříš 
 

Starší 

žáci 
 



 

 

 

 
 

10. kolo FC Jílové/D.Jirčany – Vestec B 4:2 (1:1) 

 
Tabulka celková 

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

1 Průhonice  10 9 0 1 71:19 27 0 0 

2 Povltavská FA B  10 8 0 2 44:28 24 0 0 

3 Zvole  10 6 0 4 43:22 18 1 1 

4 Psáry A  10 6 0 4 48:35 17 1 0 

5 D. Břežany  10 5 0 5 41:39 16 0 1 

6 Jesenice  10 5 0 5 50:28 15 0 0 

7 Hradištko  10 5 0 5 27:31 15 1 1 

8 Vestec B  10 3 0 7 36:70 9 0 0 

9 Jílové/D. Jirčany  10 2 0 8 22:65 6 0 0 

10 Úhonice  10 1 0 9 19:64 3 0 0 

 

 

Následující 13. kolo 

20.4.2019 10:00 Tuchoměřice/Roztoky x FC Jílové 
 

Následující 11. kolo 

10.11.2018 10:00 FC Jílové x Jeneč 
 

Mladší 

žáci 
 



 

 Výbor klubu Spolek FC Jílové, tímto vyzývá ty 

členy klubu, kteří k dnešnímu dni neuhradili 

členské příspěvky za rok 2019 k jejich úhradě, a to 

nejpozději v termínu do 30. 4. 2019 na číslo účtu 

klubu 382674309/0800 do zpráv pro příjemce 

jméno a příjmení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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                                                    

                            

    

        

       

 

 


