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Soupeř A týmu je AFK Kácov 
  

Sponzor dnešního utkání je FC Jílové 
 



Naši jubilanti Jiří Strnad a Václav Navrátil 
 
 

 
 
Před domácím zápasem A týmu s TJ Sokolem 
Vyšehořovice jsme popřáli našim jubilantům Jiřímu 
Strnadovi 60 let a Václavu Navrátilovi 65 let. 
 
Poděkovali jim za jejich práci, podporu, popřáli  
a oslavili společně jejich krásná jubilea… 
 
 
 
 

http://www.fcjilove.cz/nasi-jubilanti-jiri-strnad-a-vaclav-navratil/


20. kolo FITPARTNER GASTRO 
FC Jílové – AFK Kácov 
 
 

 

Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi Vás přivítat na dalším mistrovském utkání jarní části 
sezóny a stejně tak vítáme naše hosty z AFK Kácov. 

Je příjemné, že jako hostitel stále držíme první příčku v tabulce, ale již 
pouze s dvoubodovým náskokem. O to důležitější bude dnešní utkání 
s tím, že vzájemný podzimní duel skončil remízou 2:2 a náš tým byl 
šťastnější při střelbě pokutových kopů, takže jsme si přivezli dva 
body. 

Pokud jde o utkání „jara“ s Vyšehořovicemi, sami jste byli svědky 
našeho dobrého výkonu, kdy je třeba ale uznat, že soupeř byl 
efektivnější v koncovce a tedy zaslouženě zvítězil. Svoji sílu pak 
potvrdil i v domácím utkání s Týncem, kde minulou sobotu dopoledne 
zvítězil 4:0 a tím se dostal na první místo tabulky i z toho pohledu, že 
my jsme hráli s TJ Sokol Neveklov až odpoledne. 

Ale chceme se dál o postup rvát a proto si myslím, že náš odpolední 
výkon s výsledkem 4:0 jasně vyjadřuje, kdo byl na hřišti tím lepším. 
Pomohl nám poměrně rychlý gól Michala Škvora, který pro něj 
samotného byl první v mistrovském utkání. Do poločasu přidal druhý 
ještě stoper Tomáš Mařík po odvážném vyjetí ze své obranné pozice. 
Další šance jsme využili až ve druhém poločase, kdy se trefili ještě 
Marek Cimpl a Petr Čmelík. 

To už je ale pryč, a proto je třeba se těšit na dnešní utkání s tím, že 
chceme první příčku uhájit. 

Tak pojďme na to a podpořte nás  !!! 

Petr Doležal 



18. kolo FITPARTNER GASTRO 
FC Jílové – TJ Sokol Vyšehořovice 
 
1:3 (0:2) 

Sestava: Kruliš, Janošov (50´Kratochvíl), Malknecht (58´Šifra), 
Škvor, Hrobník, Čmelík, Cimpl, Mařík, Řípa, Popelka (90´Patočka) 

Góly: 62´Mařík 

ŽK: 34´Řípa, 65´Hrobník 

 
 
19. kolo FITPARTNER GASTRO 
Neveklov - FC Jílové  
 
0:4 (0:2) 

Sestava: Kruliš, Janošov (60´Kratochvíl), Malknecht, Škvor, Hrobník 
(65´Šifra), Cimpl, Hanuš, Mařík, Řípa (75´Dvořáček), Čmelík, 
Popelka (80´Bodlák) 

Góly: 4´Škvor, 33´Mařík, 53´Čmelík, 60´Cimpl 

 

 

 

 

 

 



Tabulka celková 

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

Penalty 
- 

1 FC Jílové 19 16 0 3 47:22 44 4 0 

2 TJ Sokol Vyšehořovice 19 14 0 5 62:31 42 0 0 

3 TJ Sokol Teplýšovice 18 11 0 7 48:36 34 0 1 

4 FK Uhlířské Janovice 19 11 0 8 41:36 33 2 2 

5 AFK Kácov 19 10 0 9 38:30 32 0 2 

6 FK FERCOM Týnec nad 
Sázavou 19 11 0 8 35:27 32 1 0 

7 Spartak Průhonice 19 9 0 10 42:37 30 0 3 

8 TJ Sokol Miřetice 19 11 0 8 33:37 30 3 0 

9 TJ Jiskra Zruč nad 
Sázavou 19 9 0 10 43:48 27 0 0 

10 TJ SOKOL Sedlec-Prčice 19 8 0 11 29:38 23 2 1 

11 TJ Sokol Kondrac 18 7 0 11 22:45 21 1 1 

12 Sokol Maršovice 19 6 0 13 36:44 20 0 2 

13 TJ Sokol NEVEKLOV 19 5 0 14 16:37 14 3 2 

14 TJ Sokol Jankov 19 4 0 15 27:51 14 1 3 

 

 

Následující 21. kolo 

14.05.2017 17:00 TJ Sokol Miřetice x FC Jílové 
 



 

 

 

 
18. kolo Hradištko - FC Jílové B 

2:5 (0:2) 

Sestava: Vavřina, Šebesta, Dvořáček J. (56´Semerád), Mošnička 
(84´Krch), Petr, Dvořák (81´Patočka), Topol, Müller, Nevrlý, Zeman, 
Votruba 

Góly: 17´36´69´Zeman, 48´Votruba, 80´Dvořák 

 

19. kolo FC Jílové B - Libeř 

2:0 (1:0) 

Sestava: Vavřina, Janošov, Mošnička, Müller, Šebesta, Votruba 
(62´Semerád), Švach, Cimpl (83´Bodlák), Topol, Nevrlý, Zeman 
(80´Zeman) 

Góly: 42´Nevrlý, 77´Zeman 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

1 Jílové B 19 14 2 3 67:27 44 

2 D. Břežany 19 14 1 4 59:30 43 

3 Hvozdnice B 19 13 2 4 69:43 41 

4 Krňany 19 12 1 6 77:45 37 

5 Libeř 19 11 3 5 51:31 36 

6 Okrouhlo 19 9 2 8 37:32 29 

7 Radlík 19 8 1 10 38:37 25 

8 K. Přívoz 19 7 3 9 42:42 24 

9 Vestec B 19 6 5 8 37:49 23 

10 Jesenice B 19 7 1 11 28:54 22 

11 Davle 19 6 3 10 32:33 21 

12 D. Jirčany 19 5 2 12 35:53 17 

13 Hradištko 19 3 3 13 31:54 12 

14 Slapy 19 3 1 15 20:93 10 

 

 

Následující 20. kolo 

06.05.2017 17:00 Krňany x FC Jílové B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
18. kolo MFK Dobříš - FC Jílové 
3:1 (1:1) 

Sestava: Syrový, Borecký, Maroušek, Antoš (88´Cienciala), Bodlák, 
Kratochvíl, Mucks, Šifra, Janošov (46´Pluhař), Dvořáček, Patočka 

Góly: 5´Patočka, 51´Sádlo, 89´Pluhař 

ŽK: 65´Pluhař 

Poté co jsme protrhli minulý týden smůlu v Berouně a konečně se nám 
podařilo zlomit prokletí nešťastných porážek, jsme doma přivítali 
dorostence Dobříše a věřili jsme, že silné mužstvo hostů můžeme 
potrápit a bodovat. Z různých důvodů nemohlo hrát několik klíčových 
opor, ale přesto jsme nastoupili ve slušné sestavě a od začátku šli tvrdě 
za svým cílem - třemi body. V úvodu utkání jsme urostlé hosty 
překvapili aktivitou, rychlými kombinacemi je dostávali do úzkých a 
výsledkem našeho náporu byla vedoucí branka, když Kryštof našel v 
5. minutě z volného přímého kopu přesně hlavu "císaře France 
Patočky" a jeho kladivo udeřilo naprosto přesně - 1:0. To ovšem 
probudilo hosty, kteří přijeli, jakoby uspáni jarním spánkem a začali 
prokazovat svou kvalitu. Tlačili se neustále na naši polovinu, leč naše 
obrana fungovala precizně a pokud něco prošlo, poradil si s tím dnes 
opět výtečný "Pečený" v naší brance. Hosté nás mačkali stále víc a 
začali se dostávat i k velice nebezpečným standartním situacím, což 
bylo přesně to, čeho jsme se při výšce některých hostů oprávněně 
obávali. Ani my jsme ale nevynechali žádnou příležitost k rychlému a 
nebezpečnému brejku a tak se hrál svižný fotbal. Když už nápor hostů 
pomalu opadal, tak se jim i zásluhou neuvěřitelně rychlých podavačů 
míče  podařilo vyrovnat. My jsme opět odvrátili na naší pravé straně 
jeden z útoků soupeře na aut, naši "skvělí podavači" okamžitě hodili 

Starší 
dorost  
 



míč do rukou z jednoho záložníků soupeře, který vhodil míč hluboko 
za naši obranu, kde se nestačil vrátit hostující útočník a ten už si s 
nabídnutou příležitostí poradil zkušeně a bylo to 1:1. Hostům to vlilo 
síly do žil a do konce poločasu byli lepším týmem, ale vypracovali si 
jen jednu gólovku, kterou fantastickým zákrokem vytáhl Pavel S. na 
roh. 

V poločase jsme udělali jednu změnu a do utkání nasadili Šimona 
Pluhaře, který se na nás přišel podívat podruhé od vánoc a nakonec se 
to ukázalo jako skvělý tah. Do druhého poločasu jsme vstoupili stejně 
jako do prvního, tedy velice aktivně a opět se nám podařilo brzy vsítit 
vedoucí branku. Bodlo kopal roh z pravé strany, domácí ho odvrátili, 
Kryštof míč získal a posunul zpět do křídla na Bodla a ten svým 
dalším centrem již našel připraveného Sádla a vedli jsme 2:1. Hosté se 
opět snažili tlačit na naši polovinu a do vápna, ale tentokrát jsme to 
byli my, kteří do otevřené obrany podnikali velice nebezpečné brejky, 
ve kterých měl prsty zejména velice agilní Bodlák, ale z několika 
šancí se mu rozvlnit nepodařilo. Hosté bušili na naši obranu jako 
beranidlem, ale brány našeho hradu zůstaly tentokrát pevně uzavřeny 
a naše obranná fáze fungovala skvěle. Hostům pomalu docházeli i 
morální síly a tak se nám podařilo v závěru definitivně ukončit jejich 
trápení a ránu z milosti jim uštědřil právě výše zmiňovaný Šimon, 
který si naběhl za obranu soupeře, kam dostal nádhernou průnikovku a 
nemilosrdně podél brankáře trestal na 3:1. Skvělé a zasloužené 
vítězství v zápase, ve kterém jsme si šli od začátku soustředěně pro tři 
body a také je sebrali. Jsme konečně na vítězné vlně, tedy zatím vlnce 
a věříme, že příští týden bychom na 1. máje mohli překvapit i na hřišti 
favorizovaného Rakovníka. 

19. kolo SK Rakovník - FC Jílové 
9:1 (4:0) 

Sestava: Syrový, Borecký, Cienciala (60´Héč), Maroušek, Hrobník, 
Bodlák, Kratochvíl, Mucks (70´Kostelníček), Janošov, Dvořáček, 
Patočka 

Gól: 54´Patočka 

ŽK: 21´54´Kratochvíl - červená karta 



Na zápas na hřiště favorizovaného Rakovníka jsme jeli v obavách, 
neboť Filipo - Jakubská noc, která předcházela zápasu, dávala tušit, že 
stav některých plejerů, nebude 100% a někteří se možná zápasu ani 
nezúčastní. Druhá varianta naštěstí nenastala, první obava se bohužel 
naplnila vrchovatě. Domácí na nás od začátku vlétli, byli ve všech 
směrech lepší, hráli opravdu dobrý fotbal, kdy jejich křídelní 
kombinace v rychlosti naše defenziva příliš nestíhala a zejména 
stoperská dvojice, mohla tentokrát bránit hlavně svým dechem . 
Domácí si do 30 minuty vypracovali třígólový náskok a teprve potom, 
po přeházení sestavy, jsme se ke slovu začali dostávat i my, ale 
bohužel jsme nedokázali proměnit ani ty největší příležitosti a že jich 
bylo!! Naprosto sami byli před domácím brankářem postupně Pítr, 
Bodlo i Kuba, ale všichni v těchto obrovských šancích selhali a 
domácí přidali ještě jednu branku. 

Do druhé půle jsme šli s odhodláním zápas zdramatizovat, protože jak 
byli domácí silní ve hře dopředu, tak byli zranitelní ve hře dozadu, 
jenže my prokazovali totální střeleckou neschopnost. Bohužel k této 
neschopnosti se přidala i totální nedisciplinovanost Kryštofa 
Kratochvíla, který, ač byl od nás několikrát důrazně upozorňován, že 
již má žlutou kartu a že nesmí udělat druhou, tak po hádce se stoperem 
domácích z něj frustrace doslova stříkala a téměř okamžitě si jí vybil 
na jiném protihráči, kterého zezadu sestřelil jako asfaltového holuba a 
po druhé žluté kartě se pakoval do kabin. Tato nepochopitelná 
hloupost měla dopad nejen na důstojné dohrání zápasu, ale 
samozřejmě i na následující zápas mladších dorostů a vzhledem k 
tomu, že Kryštof nastupoval pravidelně i za A mužstvo mužů, tak se to 
dotkne i áčka bojujícího o návrat do 1. A třídy. Tímto tento blikanec, 
ale rozhodně neskončil a bude mít jistě pro Kryštofa dalekosáhlé 
důsledky. Od tohoto momentu jsme se už jen modlili, aby zápas co 
nejdříve skončil, domácí pohodlně přidávali branku za brankou a 
zápas si doslova užívali, my již méně. Naši čestnou branku vstřelil 
Michal "Franc" Patočka z přímého kopu. 

Domácí vyhráli naprosto zaslouženě, dávali branky po pěkných 
kombinacích, my naopak byli absolutně střelecky neschopní, šancí 
jsme si vytvořili opravdu velké množství a výsledek je přeci jen příliš 
krutý. Musíme se ze zápasu oklepat, příští týden přivítáme doma 



druhý rakovnický celek a to je místní Tatran. Jsme určitě schopni 
navázat na předešlé dobré výkony, na tuto blamáž musíme rychle 
zapomenout a s Tatranem se doma pokusíme bodovat, tak, jak se nám 
to podařilo již na podzim u nich. 

 

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

1 FK HOŘOVICKO 19 16 1 2 80:22 49 

2 TJ TATRAN SEDLČANY 18 14 2 2 79:23 44 

3 SK SPARTAK Příbram 20 13 4 3 83:28 43 

4 SK Rakovník 19 13 1 5 64:40 40 

5 SK Slaný 20 10 1 9 52:38 31 

6 TJ Kunice 20 8 3 9 39:49 27 

7 TJ TATRAN Rakovník 19 7 5 7 29:52 26 

8 MFK Dobříš 18 7 2 9 46:33 23 

9 Fotbalový klub Králův Dvůr 19 7 2 10 50:66 23 

10 Povltavská fotbalová akademie 19 5 3 11 37:59 18 

11 FC Jílové 20 4 3 13 40:78 15 

12 SK Votice 20 3 3 14 29:80 12 

13 Český lev - Union Beroun, z.s. 19 2 2 15 29:89 8 

 

 

Následující 20. kolo 

07.05.2017 10:15 FC Jílové x TJ TATRAN Rakovník 
 



 
 
18. kolo MFK Dobříš - FC Jílové 
0:1 (0:0) 

Sestava: Héč, Cienciala, Borecký, Hervert, Adámek, Půlpán, Hron, 
Kratochvíl, Mucks, Patočka, Kostelníček ŽK: 50´Borecký 

V zápase mladších dorostů jsme tentokrát body nebrali, ale náš výkon 
byl i přes nemožnost střídání a dva žáci v základu, velmi slušný. 
Škoda jen, že jsme některou z velkých šancí neproměnili v prvním 
poločase, protože tam ještě síly byly. Do druhé půle musel Edu v 
bráně vyměnit Kryštof, který měl zraněné lýtko a nemohl běhat a 
připsal si tak svůj historickou premiéru v brance a prokázal nesporné 
kvality, od neděle to je navždy Kryštof "Gigi" Kratochvíl . Do 
útočení a šance jsme se již prakticky nedostávali a hosté zahráli dobře 
jednu standartku, ze které se jim podařilo vstřelit vítěznou branku. Pro 
nás, ale bylo potěšujícím faktem to, jak Plopík s Adámkem zvládli 
celých 80 minut zápasu. Bohužel jsme o gól prohráli, ale kluci sehráli 
slušný zápas, což je samozřejmě to nejdůležitější. 

19. kolo SK Rakovník - FC Jílové 
2:0 (2:0) 

Sestava: Syrový, Borecký, Cienciala, Héč, Adámek (41´Hrobník), 
Mucks, Janošov, Hron, Hervert, Patočka, Půlpán (60´Kostelníček) 

Zápas mladších dorostů byl poznamenán vyloučením klíčového 
záložníka Kryštofa v utkání starších dorostů a tak náš výkon byl 
zaměřen zejména na defenzivu. Domácí byli lepší, ale nebyl to na 
druhou stranu soupeř, který by nás měl nějak více potrápit, pokud 
bychom byli v kompletním složení. Domácím se v závěru poločasu 

Mladší 
dorost  
 



podařilo dvěma góly prolomit náš obranný val, my do druhého 
poločasu rezignovali na naši kombinační hru, vysunuli dopředu k 
Pájovi J. i Pavla Syrového, do branky se zasunul Sajtna a chtěli 
domácí potrápit nákopy na tuto útočnou dvojici. Kluci však byli dobře 
bráněni a i když se prali jako lvi, tak proti zdvojení domácích obránců 
neměli příliš šancí. Domácí už také Sajtnu neprostřelili a tak zápas 
skončil výhrou 2:0. 

Zaslouženou výhrou. Jedinou kaňkou zápasu bylo chování domácího 
trenéra, který i při evidentních bolestivých nakopnutí našich 
nejmladších hráč, nechtěl přerušit hru ani za rozhodnutého stavu a řval 
na své svěřence, aby hráli dál a směrem k naší lavičce pořvával, ať ty 
prcky šoupnem do přípravky. Nepochopitelné, neurvalé a bezohledné 
chování však nic nezměnilo na tom, že domácí vyhráli zcela 
zaslouženě a my se vraceli s prázdnou. 

Jiří Kratochvíl 

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

1 TJ TATRAN SEDLČANY 17 15 0 2 82:16 45 

2 TJ TATRAN Rakovník 17 14 0 3 59:15 42 

3 FK HOŘOVICKO 17 13 2 2 76:16 41 

4 SK SPARTAK Příbram 19 11 3 5 67:21 36 

5 SK Slaný 19 9 6 4 36:23 33 

6 SK Rakovník 17 6 3 8 32:30 21 

7 Povltavská fotbalová akademie 18 7 0 11 34:63 21 

8 FK Králův Dvůr 17 4 2 11 26:50 14 

9 FC Jílové 18 3 5 10 27:54 14 

10 MFK Dobříš 17 4 2 11 19:59 14 

11 Český lev - Union Beroun 17 4 1 12 25:65 13 

12 SK Votice 19 2 4 13 30:101 10 



 

Následující 20. kolo 

07.05.2017 12:30 FC Jílové x TJ TATRAN Rakovník 
 

 

 
 

15. kolo FC Jílové – Dolní Jirčany/Psáry 
9:1 (5:0) 
Mladší žáci přivítali minulé kolo soupeře z Psár/Dolních Jirčan, se 
kterými jsme odehráli na podzim jednoznačný zápas v náš prospěch. I 
na jaře jsme do zápasu vstoupili dobře a již po 10. minutách jsme 
vedli 3:0 díky hatricku Lukáše Přeučila. Kluci měli do hry velkou 
chuť a celý poločas střídala akce akci. Do poločasu se ještě trefil Dan 
Plop a Matěj Kiowský uzavřel poločasové skóre na 5:0 pro Jílové. 
Dolní Jirčany přes několik povedených situací nedokázali vstřelit 
kontaktní gól a druhý poločas se pak vyvíjel v plné režii hráčů 
Jílového.  

V druhém poločase náskok zvýšil ještě Adam Bodlák, Patrik Pála, 
Lukáš Přeučil a Dan Plop. Jirčany nakonec čestného úspěchu dosáhli 
po naší chybě v obraně a konečné skóre se uzavřelo na 9:1. 

 

 

 

Mladší  
žáci 
 



Tabulka celková 

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

Penalty 
- 

1 Jesenice 16 14 0 2 89:22 42 0 0 

2 Vestec 15 11 0 4 62:34 33 0 0 

3 Hradištko 16 10 0 6 57:28 29 1 0 

4 D. Břežany 15 9 0 6 73:57 28 0 1 

5 Lety/Černolice 15 9 0 6 92:63 27 0 0 

6 Zvole 14 9 0 5 70:53 26 1 0 

7 Jílové 16 8 0 8 74:61 24 0 0 

8 Zlatníky 15 5 0 10 43:66 15 1 1 

9 Čisovice 15 5 0 10 39:76 15 0 0 

10 Průhonice 14 1 0 13 30:80 5 0 2 

11 D. Jirčany/Psáry 15 2 0 13 28:117 5 1 0 
 
 
 
 

Následující 16. kolo 

08.05.2017 17:00 Hradištko x FC Jílové 
 

 

 

 

 



 
 

FC Jílové Andílci – Pivoženky Jesenice  
3:3 (2:1) na penalty Jesenice 

Sestava: Žába – Domča, Péťa F., Adéla (Ilča) - Smrček, Káča, Péťa P., 
Kája (Šárka) – Bára (Dana) 

Dne 29. 4. jsme od 17:00 na domácím hřišti odehráli zápas proti 
Jesenici. Byli jsme odhodlané a toužili jsme po výhře. Od začátku 
jsme cítili, že to nebude úplně jednoduchý zápas. Prvních 10 minut na 
nás Jesenice výrazně tlačila a převážně se hrálo na naší polovině. Pak 
jsme se konečně probudili a pokusili se o šance. Po naší chybě se 
Jesenická hráčka dostala do šance, vystřelila na branku a Žábě se o 
kousek nepodařilo míč chytit. Stav 0:1 pro nás nebyl zrovna příjemný, 
tak jsme se kousli a Šárčina střela na branku se vydařila! 1:1. Do 
konce poločasu byl zápas plný napětí. Pomalu se blížila 30. minuta a 
tentokrát se do šance dostala Péťa P. Se skórem 2:1 odcházíme 
spokojeny do kabin a chystáme se na druhou polovinu.  

Začal druhý poločas a Jesenici se opět podařilo úspěšně vystřelit, stav 
2:2. Začali jsme chvilku tlačit na soupeřky a naše snažení bylo 
úspěšné. Naše kapitánka Káťa krásnou střelou k tyči umístila další 
gól. Stav 3:2 dlouho netrval, protože soupeřky rychlým protiútokem 
daly gól. Skóre 3:3 bylo konečné. Čekaly nás obávané penalty což už 
bylo spíše o náhodě. Soupeřky byly holt přesnější a tak jsme na 
penalty prohrály. To nám ale vůbec nevadí, protože jsme do toho 
zápasu vložili veškerou snahu a energii a jsme na sebe pyšní. Další 
zápas nás čeká 20.5 v Malešicích, tak doražte nebo aspoň držte palce. 

Andílci 

 
   

FC Andílci  
 





 



PAMAR.CZ Restaurace Florián  
Václav Navrátil – autodoprava  Country club U Čudy 

ŠP-TRUHLÁŘSTVÍ – Škarvada Přemysl 

Restaurace U Dušků  Pivnice Hřiště  Kuneš Petr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem sponzorům!!! 
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