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8. kolo FITPARTNER GASTRO  
 FC Jílové – TJ Sokol Miřetice 
 
Fotbalová soutěž se v Miřeticích začala hrát v roce 
1968, a to trvalo zhruba do roku 1974. Pak byla tato 

činnost na sedm let přerušena, ale od roku 1981 se soutěž začala hrát 
znovu. Nejprve to bylo ve čtvrté třídě. Pak jsme postoupili, o soutěž 
víš do třetí a po sléze v roce 1991 se nám podařilo postoupit do druhé 
třídy, kde jsme kopali nepřetržitě čtyři roky. Potom opět nastala 
generační krize a ještě daleko větší vyvstala s tím, že jsme ztratili 
hřiště. Dva roky jsme tak museli hrát všechny utkání venku. Z tohoto 
důvodu jsme se museli s druhou třídou rozloučit. Slavnostní otevření 
nového hřiště 2. srpna 1998. 
 
Tabulka celková 

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

1 FK FERCOM Týnec nad Sázavou 7 6 0 1 17:5 18 0 0 

2 FC Jílové 7 6 0 1 16:6 17 1 0 

3 TJ Sokol Teplýšovice 7 5 0 2 21:13 15 0 0 

4 TJ Sokol Vyšehořovice 7 4 0 3 20:16 12 0 0 

5 Spartak Průhonice 7 4 0 3 18:14 12 0 0 

6 FK Uhlířské Janovice 7 4 0 3 13:13 12 0 0 

7 TJ SOKOL Sedlec-Prčice 7 3 0 4 11:12 10 0 1 

8 TJ Sokol Miřetice 7 4 0 3 10:18 10 2 0 

9 TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 7 3 0 4 14:17 9 0 0 

10 AFK Kácov 7 2 0 5 10:11 8 0 2 

11 TJ Sokol Kondrac 7 3 0 4 7:16 8 1 0 

12 TJ Sokol Jankov 7 2 0 5 14:12 7 0 1 

13 Sokol Maršovice 7 2 0 5 12:19 7 0 1 

14 TJ Sokol NEVEKLOV 7 1 0 6 2:13 2 1 0 
 



 

Následující 9. kolo 

22.10.2016 15:30 TJ Jiskra Zruč nad Sázavou x FC Jílové 
 

 
 

6. kolo FITPARTNER GASTRO 
FC Jílové – TJ Sokol Neveklov 
1:0 (1:0) 

Sestava: Kruliš, Janošov, Radimský, Škvor (59´Boev), Hrobník 
(66´Štrach), Štědronský (89´Dvořáček), Cimpl, Hanuš, Mařík, Řípa 
(84´Šindelář), Čmelík 

Góly: 41´Radimský 

ŽK: 90´Čmelík 

 

7. kolo FITPARTNER GASTRO  
AFK Kácov - FC Jílové 
2:2 (2:1) PK 3:4 

Sestava: Kruliš, Janošov (46´Boev), Radimský, Škvor, Vostárek 
(46´Dvořáček), Štedronský, Cimpl, Hanuš, Mařík, Řípa 
(86´Kratochvíl), Čmelík 

Góly: 29´Mařík, 54´Štědronský 

ŽK: 23´Hanuš, 78´Řípa 

Rozhodující pokutový kop proměnil Kratochvíl 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. kolo SK Meteor Libeř – FC Jílové B  
  

 0:2 (0:0) 

Sestava: Vavřina, Votruba (82´Patočka), Mošnička, Šebesta, Balouš 
M., Topol, Balouš D., Müller, Zeman (60´Nevrlý), Krch (12´Bodlák), 
Švach 

Góly: 54´Müller, 74´Nevrlý 

ŽK: 51´Balouš 

 Do pár kilometrů vzdálené Libře jsme odjížděli s nadějí na dobrý 
výsledek a po dobrém výkonu jsme si odvezli zaslouženě tři body!!! 
Začali jsme velmi aktivně, vytvářeli si jednu šanci za druhou jenom to 
štěstíčko, aby jsme rozvlnili síť nám chybělo, celou první půli jsme 
domácí jasně přehrávali a k ničemu nepustili a tak se šlo do kabin v 
poločase bez branek. Začátek druhého dějství už byl zcela v naší režii 
a v 51 min Jardův roh na bližší tyč poslal Piskoř nekompromisně 
hlavou do sítě 0:1! Od této chvíle jsme už jasně dominovali a bylo jen 
otázkou času, kdy přidáme druhou branku. A to přišlo po nádherné 
akci David, Bodlo zakončoval Sváťa 0:2! A tím už bylo jasné, že s 
prázdnou neodjedeme, za velmi dobrý výkon podložený disciplínou 
jsme si výhru zasloužili a klukům jsem po zápase poděkoval!!! 

  

  

  
  
 



 7. kolo FC Jílové B – TJ Krňany 
 

3:1 (2:0) 

Sestava: Vavřina, Dvořáček J., Mošnička, Korda, Šebesta, Topol, 
Balouš D., Patočka (90´Krch), Müller, Nevrlý, Votruba (74´Bodlák), 
Švach 

Góly: 22´87´Topol, 45´Balouš D. 

ŽK: 33´Mošnička, 85´Balouš M. 

Proti vedoucímu mužstvu soutěže jsme podali výkon na hranici svých 
možností a byli zaslouženě odměněni!  Hosté hráli skutečně výborně a 
prvních 20 minut předváděl fotbal v pohybu a střelbou ze všech pozic, 
jenže je to o gólech a v 22 minutě Dan nádherně našel Jardu a ten pod 
víko 1:0! To nás nakoplo a najednou jsme byli všude a hostům 
zatápěli i my a odměnou nám bylo ve 45 minutě 2:0! Jarda poslal 
přízemní centr a David nadvakrát poslal míč do branky, je pravda že 
kdyby hosté místo tyčí (za zápas 4x), trefovali bránu, vše mohlo být i 
jinak. Do druhé půle vlítli jak uragán, my chvílemi nevěděli kam dřív 
a po těch spoustě zahozených šancí bylo v 71 min 2:1 a tak bylo na 
čase poslat na hřiště čerstvé síly hned všichni čtyři náhradníci se 
postupně zapojili do hry a byli to právě oni, kdy po akci Milda, Sajtna 
- Jarda z 30 metrů přehodil gólmana, to běžela 87 minuta a senzační 
vítězství bylo na světě 3:1 před všemi hráči, co se zapojili do hry 
smekám, odehráli na těžkém terénu vynikající zápas, opět podložený 
výbornou disciplínou! 

   
Vláďa Vodička, trenér 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

1 Krňany 7 5 0 2 33:14 15 

2 D. Břežany 7 5 0 2 19:13 15 

3 Okrouhlo 7 5 0 2 20:15 15 

4 Libeř 7 4 2 1 20:12 14 

5 Jílové B 7 4 1 2 19:11 13 

6 Hvozdnice B 7 4 0 3 17:20 12 

7 K. Přívoz 7 3 1 3 18:17 10 

8 Davle 7 3 0 4 17:14 9 

9 Jesenice B 7 3 0 4 11:20 9 

10 Vestec B 7 2 2 3 13:14 8 

11 Radlík 7 2 1 4 17:19 7 

12 D. Jirčany 7 2 1 4 11:17 7 

13 Slapy 7 2 0 5 7:25 6 

14 Hradištko 7 0 2 5 7:18 2 
 
 
 
 
 
 

Následující 6. kolo 

1.10.2016 16:00 Libeř x FC Jílové 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
6. kolo FC Jílové – SK Rakovník 
0:4 (0:2) 

Sestava: Patočka, Bodlák, Štrach, Maroušek, Hrobník, Kratochvíl, 
Pluhař, Strejček, Balouš M. (69´Mucks), Dvořáček, Cienciala 
(55´Syrový) 

ŽK: 12´Kratochvíl, 76´Hrobník, 82´Strejček 

Na další mistrovské kolo k nám přijel Rakovnický SK a od začátku 
bylo z našeho pohledu vše špatně. Na pátečním tréninku jsme se 
dozvěděli, že nepřijedou Pepa s Kubou, nemocný byl David, brankář 
Pavel S. byl se zraněnými prsty vyřazen a Sajtnovi na ruku spadla 
železná traverza, takže chytal s velkým sebezapřením. Když se nám 
při předzápasovém rozcvičení navíc zranil Kuba Nesvadba, šli na celý 
realizační tým mrákoty. Doufali jsme sice, že nás tyto absence 
semknou a podáme bojovný výkon podobně jako v Králově Dvoře, ale 
soupeř byl dnes prostě nad naše síly. Sice jsme měli nadějný začátek, 
ale po cca 10ti minutách nás soupeř začal prostě přehrávat, měl lepší 
pohyb i větší důraz v osobních soubojích a my navíc podali velice 
mdlý výkon, takže již o poločase byl stav 0:2. 

Obraz hry se ani ve druhé půlce nezměnil, soupeř si bez problémů 
hlídal vedení, my se vlastně za celý zápas nebyli schopni dostat do 
vyložené šance a zápas byl vlastně jen otázkou výše skóre. Hosté i ve 
druhé půli přidali další dvě branky a s prstem v nose si nás namazali 
na chleba. Nemrzí mne, že jsme prohráli, soupeř byl prostě lepší, ale 
na pováženou je chování některých hráčů, kteří si hrají na příliš velké 
hvězdy, odmítají se přizpůsobit taktice a pokynům trenérů a pokud 
nenaleznou pokoru a sebeovládání, tak z nich nikdy nic pořádného 
nebude. Toto všechno ale budeme probírat konkrétně na tréninku, 

Starší 
dorost  
 



pokusíme se zapracovat na větší sounáležitosti a prostě musíme zlepšit 
negativní atmosféru v mužstvu. Rozhodně v rámci našich možností 
nastanou změny. 

7. kolo TJ Tatran Rakovník – FC Jílové 
0:0 (0:0) 

Sestava: Patočka, Bodlák, Syrový (38´Antoš), Maroušek, Štrach, 
Kratochvíl, Pluhař, Strejček (46´Mucks), Balouš M., Cienciala, 
Dvořáček 

ŽK: 90´Balouš M. 

Na další mistrák jsme jeli do vzdáleného Rakovníka, abychom 
odehráli mistrák proti druhému z místních klubů, tentokrát 
Rakovnickému Tatranu. Velké absence z různých důvodů a hlavně 
nepříliš přesvědčivé výkony poslední doby, nám nedávali příliš mnoho 
optimismu a i utkání ukázalo, že budeme muset vsadit zejména na 
velkou bojovnost a odpovědný přístup, což kluci víceméně dokonale 
naplnili. Teď ještě zapracovat na nějaké nástavbě směrem dopředu a 
věřím, že se opět brzy vrátíme k našim tradičním koukatelným 
výkonům. 
 
Zápas to nebyl příliš pohledný, domácí nás vlastně celých 90 minut 
svírali a my se bránili. Zachránil nás několika bravurními zákroky 
Sajtna v bráně a dobrý výkon obou stoperů a vlastně celé defenzivy. 
Dopředu jsme si dokázali vytvořit vlastně jen jednu velkou šanci 
Bodla, který ještě v první půli netrefil zpola odkrytou branku 
domácích, a ve druhé půli jsme měli několik nadějných brejků, které 
jsme ale bohužel nedokázali dotáhnout do úspěšného konce. Měli 
jsme i štěstí, když domácí hlavou trefili břevno. Kaňkou na utkání 
bylo brzké zranění Pavla Syrového a Dana Strejčka, kteří museli již 
během první půle odstoupit a tím vlastně zcela vyčerpali naše 
možnosti střídání. Pavel se nakonec dal jakž takž do pořádku a mohl 
alespoň nastoupit za mladší dorost, ale s Danem bude jeho svalové 
zranění asi na delší dobu. 



Kluci ale zaslouží velkou pochvalu za obrovskou bojovnost, protože 
to je jediná cesta jak se dostat z útlumu formy. Bod je určitě velmi 
dobrý. 

Jiří Kratochvíl, trenér 
 
Tabulka celková 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 FK HOŘOVICKO 7 7 0 0 39:6 21 

2 SK SPARTAK Příbram 6 5 1 0 29:9 16 

3 MFK Dobříš 6 4 0 2 18:11 12 

4 TJ TATRAN SEDLČANY 6 3 2 1 21:10 11 

5 TJ Kunice 7 3 1 3 18:19 10 

6 SK Rakovník 6 3 0 3 17:19 9 

7 FC Jílové 7 2 2 3 17:18 8 

8 Fotbalový klub Králův Dvůr 7 2 1 4 16:24 7 

9 Český lev - Union Beroun, z.s. 6 2 1 3 15:25 7 

10 TJ TATRAN Rakovník 6 1 3 2 7:10 6 

11 SK Slaný 7 2 0 5 12:17 6 

12 SK Votice 7 1 1 5 11:35 4 

13 Povltavská fotbalová akademie 6 1 0 5 10:27 3 

 
 

Následující 8. kolo 

16.10.2016 10:15 FC Jílové x TJ Tatran Sedlčany 
 

 
 



 
 
6. kolo FC Jílové – SK Rakovník 
 

1:1 (0:0) 

Sestava: Radimský, Syrový, Cienciala, Héč (46´Strejček), Hervert 
(49´Kostelníček), Pulpán, Kratochvíl, Mucks, Janošov, Balouš M. 
(46´Štrach), Patočka 

Gól: 78´Pulpán 

Mladší dorostenci nebyli absencemi poznamenáni zdaleka tak, jako 
dorost starší, ale plno kluků muselo hrát za starší dorost, takže jsme 
měli tentokrát obavy z únavy. Nicméně obavy to byly naštěstí liché, 
nakonec díky našemu drtivému závěru jsme urvali alespoň bod. První 
poločas byl ale v režii hostů a jen díky tomu, že za nás dnes přijel 
chytat čaroděj a kapitán mužů Slavie Praha Jirka Bílek  , tak jsme 
drželi nerozhodný výsledek. I my jsme ale občas vylezli z defenzivy a 
měli i několik šancí, takže se hrál celkem svižný fotbal. 

Druhá půle již byla mnohem více vyrovnaná a ještě zajímavější. Hosté 
sice na začátku opět měli více ze hry a podařilo se jim nakonec našeho 
čaroděje překonat a z dorážky se ujali vedení - 0:1. Nás to však 
nezlomilo, trenér Janošov pružně na vývoj zareagoval, dobře 
prostřídal a přeskupil naše řady a najednou jsme začali hosty přehrávat 
a dostávali jsme se do velikých šancí, ale soupeř i s pomocí tyčí, 
skvělých zákroků brankáře a naší nepřesnosti stále odolával. Nám se 
čas na vyrovnání nemilosrdně krátil, kluci mocně bušili na uzavřená 
vrata hostující pevnosti jako středověké vojsko beranidlem a nakonec 
byli odměněni dvě minuty před koncem vyrovnávací brankou. Pavel 
Janošov z pravé strany poslal další z mnoha ostrých centrů do vápna 
hostů, do tvrdého, ale fér souboje s brankářem soupeře se vrhl Pavel 

Mladší 
dorost  
 



"Kamikadze" Syrový, souboj vyhrál, míč ještě prodloužil Dan 
Strejček mezi malé vápno a penaltu, kde se zjevil všudybyl Pepa 
Pulpán, propálil vše, co mu stálo v cestě a svou první brankou za 
dorost odstartoval vlnu nadšení jak na tribuně, tak na hřišti a domácí 
lavičce - 1:1. 

Za drtivý závěr jsme si určitě vyrovnat, proti výtečnému soupeři, 
zasloužili a mladší dorostenci zatím překvapivě kráčí těžkou soutěží 
velice, velice dobře. Jen tak dál kluci, jsme na vás pyšní. 

 
7. kolo TJ Tatran Rakovník – FC Jílové 
 

5:3 (1:1) 

Sestava: Radimský, Héč, Štrach, Pulpán (46´Hervert), Syrový, 
Kratochvíl, Mucks, Janošov, Balouš M., Kostelníček, Patočka 

Góly: 24´Kratochvíl, 62´Syrový, 74´Hervert 

Na zápas mladšího dorostu jsme se těšili a zároveň měli obavu z 
debaklu, neboť kvůli velikým absencím zejména ve starším dorostu, 
muselo hned 10! borců hrát za dorost starší a z toho 7 celých 90 
minut. Navíc se během tohoto zápasu zranil Dan a odjet musel Emil, 
takže jsme měli na střídání jediného borce. Domácí mladší dorost je 
navíc chloubou tohoto klubu a velkým příslibem do budoucna, takže o 
to víc mrzí, že jsme s nimi nemohli odehrát zápas v plné síle. Troufám 
si říct, že bychom neodjížděli s prázdnou. Samotné utkání bylo velmi 
pohledné, narazili na sebe sebevědomí soupeři, kteří chtěli hlavně 
útočit, a dle toho to na hřišti také vypadalo, utkání bylo plné pěkných 
útočných šancí, skvělých zákroků brankářů, střel a také branek. V 
první půli jsme se jako první radovali my, po krásné akci z levé strany, 
kdy unikl Mára, naservíroval míč pod sebe na hranici velkého vápna 
na nabíhajícího Kryštofa a ten z jedničky umístil míč prudkou střelou 
za tyč. Domácím se podařilo v závěru poločasu srovnat po pěkné 
kombinaci střelou zpoza vápna a do kabin se šlo za nerozhodného 
stavu. Nám již kvapem docházely síly a domácí svou fyzickou 



převahu využili hned ze začátku druhého poločasu. Sice jim v tom 
velmi pomohl rozhodčí, který přehlédl jasný faul na Edu, který 
bezprostředně předcházel gólu na 2:1, ale poté domácí přidali další 
dva regulérní a odskočili na rozdíl třech branek. My se však nevzdali a 
Pavel Syrový snížil, aby domácí opět odskočili na rozdíl třech branek. 
Po chvíli jsme se ale díky střele Tomáše Herverta opět dostali do hry a 
kluci v sobě nalezli zbytky sil a domácím zle zatápěli. Škoda, 
přeškoda obrovských neproměněných šancí zejména Marka Štracha a 
Tomáše Herverta, protože to byly jasné loženky, které by se prostě 
proměňovat měly. Nicméně zápas to byl opravdu pohledný, my i přes 
obrovské problémy se sestavou domácím nenechali nic zadarmo a 
odjeli jsme poraženi, ale rozhodně se ctí. 

Jiří Kratochvíl, trenér 
 

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

1 FK HOŘOVICKO 7 5 1 1 39:6 16 

2 SK Slaný 7 5 1 1 12:8 16 

3 TJ TATRAN SEDLČANY 6 5 0 1 29:5 15 

4 TJ TATRAN Rakovník 6 5 0 1 22:6 15 

5 FK Králův Dvůr 7 4 1 2 18:12 13 

6 FC Jílové 7 3 2 2 15:19 11 

7 SK SPARTAK Příbram 6 3 1 2 17:7 10 

8 SK Rakovník 6 2 2 2 13:10 8 

9 Povltavská fotbalová akademie 6 2 0 4 14:22 6 

10 SK Votice 7 1 2 4 13:29 5 

11 Český lev - Union Beroun 6 1 0 5 10:22 3 

12 MFK Dobříš 6 1 0 5 4:20 3 

13 TJ Kunice 7 0 0 7 5:45 0 
 



 

Následující 8. kolo 

16.10.2016 12:30 FC Jílové x TJ Tatran Sedlčany 
 

 

 
4. kolo D. Jirčany/Psáry – FC Jílové 2:15 (2:7) 

5. kolo FC Jílové – Hradištko 0:8 (0:4) 
 

Tabulka celková 

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

1 Jesenice 6 6 0 0 41:8 18 0 0 

2 Hradištko 6 4 0 2 34:9 12 0 0 

3 D. Břežany 5 4 0 1 31:16 12 0 0 

4 Vestec 6 4 0 2 23:20 12 0 0 

5 Zvole 6 4 0 2 34:31 11 1 0 

6 Jílové 6 3 0 3 33:19 9 0 0 

7 Lety/Černolice 5 3 0 2 40:30 9 0 0 

8 Průhonice 6 1 0 5 14:28 4 0 1 

9 Zlatníky 5 1 0 4 8:25 3 1 1 

10 Čisovice 5 1 0 4 9:31 3 0 0 

11 D. Jirčany/Psáry 6 0 0 6 9:59 0 0 0 

Mladší  
žáci 
 

http://www.fcjilove.cz/4-kolo-d-jircanypsary-fc-jilove/
http://www.fcjilove.cz/5-kolo-fc-jilove-hradistko/


1. 10. 2016 Vonoklasy – FC Jílové Andílci 2:3 (0:3) 
8. 10. 2016 Jesenice – FC Jílové Andílci 5:6p (3:1) 
Druhý zápas podzimu jsme absolvovaly 1. 10. na hřišti ve 
Vonoklasech. Hojná účast hráček i psů předpovídala, že by to mohlo 
dopadnout dobře. První půlka byla ze strany soupeřek dosti vlažná, 
čehož jsme kupodivu dokázaly využít a po první půlce jsme byly ve 
vedení 3:0. Pokud máte někdo zájem o jména střelkyň - já nevím, mě 
se neptejte, od toho máme trenéra s bločkem… určitě to tam má 
napsaný (pokud ho teda nepoužívá k účelům jako Pepik Hnátek) 
(Kačka 2x, Kája F. 1x pozn.tren.). Na druhou půli nastoupily soupeřky 
po projevu svého trenéra jako vyměněné - začaly hrát. Stále jsme ale 
držely svou hru a soupeřkám se dlouhou dobu nedařilo skórovat. 
Nakonec se však dočkaly a došlo i na zdramatizování zápasu, protože 
pár minut před koncem na nás byl vytvořený takový tlak, že jsme se 
při druhém obdrženém gólu začaly bát o své, po první půli, jasné 
vítězství. Naštěstí milosrdný konečný hvizd přišel za stavu 3:2 pro 
nás. 

Za třetím zápasem sezóny jsme si 8. 10. udělaly pořádný výlet do 
Jesenice u Sedlčan se všemi objížďkami, rozhlednami a auto-defekty. 
Do Jesenice vždycky jezdíme s malou dušičkou a staženýma 
sedínkama, protože se musíme my matky amatérky z pískoviště utkat 
s gazelami z různých fotbalových divizí, lig a soutěží, čili vždy to 
bývá potupné a nepříjemné… Rozcvičku jsme pojaly zodpovědně i v 
dešti, který nás střídavě zkrápěl v průběhu celého zápasu. Soupeřky 
nastoupily jen v sedmi kusech - hláška "je nás o jednu míň, ale to je 
náš problém" nám jasně naznačila - "cejtíme se na vás i v sedmi 
matky" - tak o tom si nedovolila ani jedna z nás pochybovat. První 
hvizd, asi pátá minuta a první gól v naší brance. Prší. Jedeme dál. 
Další gól u nás. Chjo. Prší. Bojujeme. Další gól u nás. Prší. Krásně 
kombinujem… Káča dává prvního našeho góla. Tak aspoň to nebude 
nula. Jdeme do kabin. Nálada kupodivu vcelku pohodová. Budeme 
bojovat. Druhou půli je vidět, že soupeřkám opravdu chybí síly. Máme 
šance kombinovat, střílet a trefujeme. Přesný sled si nepamatuji, ale v 
agónii nedostatkem kyslíku zaznamenávám skóre 2:4 (3. minuta druhé 
půle, stav 1:4, pozn.tren.)… poté omdlívám na střídačce. Najednou 



přišel zvrat. Snižujeme na 3:4, o chvíli později srovnáváme takovým 
šmudlou na 4:4 - no to je neuvěřitelný.... hra ještě není u konce, chybí 
asi 5 minut. Další naše střela a jsme ve vedení 5:4. Pro nás s tímto 
soupeřem dost neuvěřitelná situace.... poslední minuta… soupeřky 
koupou roh… no a co myslíte… my zase hrajeme naší oblíbenou hru 
"Jé hele kutálí se míč, nech ho, schválně kam se dokutálí" ...zápas 
končí remízou 5:5. Vzhledem ke změně pravidel a bodování jak již 
bylo řečeno, přichází v tomto případě na řadu penaltový rozstřel, kdy 
vítěz bere 2 body a poražený 1 bod. Nebudu to natahovat, penalty 
trénujeme a taky to asi rozhodlo. Domů jsme si odvezly 2 body a 
oskalpovanou Jesenici (sice jich bylo méně, ale my vyhrály a jak? Na 
to už se historie neptá)… Účast: celý tým - 16, všechny děti - 6, 
všichni psi – 3. 

Poreferovala: Pravá Bečka 

Jílovský fotbal má dalšího reprezentanta, 
tentokrát v U17…  
Skvělého osobního úspěchu dosáhl náš bývalý hráč, který ještě loni 
oblékal dres FC Jílové, Václav Peričevič, když byl panem trenérem 

Kotalem nominován do užšího výběru reprezentace 
ČR U 17. Václav Peričevič je levonohý ofenzivní 
fotbalista s kvalitní koncovkou a finální přihrávkou 
a v našem klubu odehrál řadu sezon ve výběru 
trenérů Kratochvíla a Janošova v žácích i dorostu. 
Díky zrušeným střídavým startům letos v létě 
odešel na přestup do Bohemians 1905 a skvělými 
výkony si vysloužil nominaci do reprezentačního 

výběru ČR U 17.  K tomuto úspěchu mu z celého srdce gratulujeme a 
přejeme, aby se stal pevnou součástí reprezentačního výběru ČR. Po 
Patriku Haitlovi, je to již druhý "náš" hráč, který se v současné době 
dostal do mládežnických reprezentačních výběrů ČR a značí to 
kvalitní trenérskou práci v našem klubu a je to pro celý klub FC Jílové 
skvělou vizitkou.  

Vaškovi, jeho rodičům a trenérům k nominaci, gratulujeme!!! 

http://www.fcjilove.cz/jilovsky-fotbal-ma-dalsiho-reprezentanta-tentokrat-v-u17/
http://www.fcjilove.cz/jilovsky-fotbal-ma-dalsiho-reprezentanta-tentokrat-v-u17/


     

       

                 Šedivý Invest 

   

PAMAR.CZ Restaurace Florián  

Václav Navrátil – autodoprava  Country club U Čudy 

ŠP-TRUHLÁŘSTVÍ – Škarvada Přemysl 

Restaurace U Dušků  Pivnice Hřiště 

Děkujeme všem sponzorům!!! 
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