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Vážení sportovní přátelé, příznivci jílovské kopané
Dovolte mi, abych Vás jménem výboru klubu přivítal na prvním domácím
utkání „A“ mužstva v soutěžním ročníku 2014/2015.
Změn se v našem klubu během léta uskutečnila celá řada a v tomto zpravodaji i na našich webových stránkách www.fc jilove.cz Vás o nich budeme
pravidelně informovat, stejně tak jako o činnosti celého klubu a jeho jednotlivých mužstvech.
Nejzásadnější změna proběhla u „Áčka“, kde se trenérské taktovky ujal
Zdeněk Hašek, který se Vám představí v samostatném rozhovoru. Samozřejmě došlo i k určité rotaci hráčů, tak jak je to běžné ve všech klubech.
Těší nás, že svůj talent bude v ligovém klubu FK Baumit Jablonec rozvíjet
trojice Matěj Štědronský, Lukáš Novák a Patrik Haitl, kteří do letní přípravy nastoupili už 18. června. Zatím jde o hostování a uvidíme, jak se klukům bude dařit.
Petr Čmelík, který na jaře hostoval v jihočeském SK Rudolfov, bude studovat půl roku v Dánsku a tak k dispozici nebude. Na půlroční hostování z
FK Příbram přichází 19 letý bosenský útočník Mirsad Djedovič a ze Slavie
Praha se podařilo zatím také na hostování opětovně získat trio Dan Galus
(rok pracoval v Kanadě) Dominik Buchar a Vojta Maršík. Snad se podaří
opětovně zrealizovat i angažmá slovenského hráče Martina Samka a věříme, že se zapojí i Sváťa Nevrlý a Honza Machýček, kteří celé jaro promarodili.
Samozřejmě, že v novém ročníku se chceme pohybovat v tabulce co nejvýše, ale teprve první utkání nám ukáží, jak na tom jsme. Proto mi především
dovolte pozvat Vás fanoušky, diváky a příznivce, abyste chodili v co nejhojnějším počtu a všechny naše týmy co nejvíce podpořili. Takže FC Jílové
do toho!!!!!!
Mgr. Petr Doležal, předseda

2. kolo FC Jílové – SK Hvozdnice

TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

1.

Tuchlovice

1

1 0 0 5: 2

3

( 3)

2.

Lhota

1

1 0 0 3: 0

3

( 0)

3.

Pořící

1

1 0 0 3: 1

3

( 0)

4.

Benešov B

1

1 0 0 4: 3

3

( 0)

5.

Velvary

1

1 0 0 3: 2

3

( 0)

6.

Černolice

1

1 0 0 1: 0

3

( 0)

7.

Slaný

1

0 1 0 1: 1

1

( -2)

8.

Jílové

1

0 1 0 1: 1

1

( 1)

9.

Nespeky

1

0 1 0 0: 0

1

( -2)

10.

Votice

1

0 1 0 0: 0

1

( 1)

11.

Cerhovice

1

0 0 1 3: 4

0

( 0)

12.

Hradištko

1

0 0 1 2: 3

0

( 0)

13.

Zavidov

1

0 0 1 0: 1

0

( 0)

14.

Všenorský SK

1

0 0 1 1: 3

0

( 0)

15.

Hvozdnice

1

0 0 1 2: 5

0

( -3)

16.

Lety

1

0 0 1 0: 3

0

( 0)

PK

(Prav)

FC JÍLOVÉ
ROZLOSOVÁNÍ - PODZIM 2014

1.kolo SK Slaný – FC Jílové
(0:0) 1:1
Sestava: Kruliš, Malknecht, Kos, Vostárek, Maršík, Hanuš, Řípa, Galus,
Machýček, Džedovič, Buchar
Remízu bych před utkáním bral, ale myslím, že jsme mohli odjíždět i se
třemi body. Chyběl nám klid v koncovce. Jinak musím hráče pochválit za
bojovnost a přístup k utkání. Ukázali svojí určitou kvalitu a jestli to byl
odrazový můstek ke zlepšování, tak jsem spokojený.
Hráli jsme více týmově než domácí a to nás dovedlo k úspěchu. Je potřeba
ještě hodně pracovat, ale hráči se přesvědčili, že to jde.

Den

Datum

Družstvo

Zápas

Začátek

sobota

9.8.2014

A

SK Slaný - FC JÍLOVÉ

17:00

sobota 16.8.2014

A

FC JÍLOVÉ - SK Hvozdnice

17:00

neděle

24.8.2014

A

Sportovní klub Benešov "B" - FC JÍLOVÉ

10:30

sobota 30.8.2014

A

FC JÍLOVÉ - SK Lhota

17:00

sobota

6.9.2014

A

TJ Slovan Velvary - FC JÍLOVÉ

17:00

sobota 13.9.2014

A

FC JÍLOVÉ - TJ Slovan Hradištko

17:00

neděle

21.9.2014

A

Fotbalový klub LETY - FC JÍLOVÉ

16:30

sobota 27.9.2014

A

FC JÍLOVÉ - UNION CERHOVICE

16:30

sobota 4.10.2014

A

AFK Tuchlovice - FC JÍLOVÉ

16:00

neděle 11.10.2014

A

FC 05 Zavidov - FC JÍLOVÉ

16:00

sobota 18.10.2014

A

FC JÍLOVÉ - Všenorský SK

15:30

sobota 25.10.2014

A

SK Votice - FC JÍLOVÉ

14:30

sobota 1.11.2014

A

FC JÍLOVÉ - S.K. Černolice

14:00

sobota 8.11.2014

A

TJ Sokol Nespeky - FC JÍLOVÉ

14:00

sobota 15.11.2014

A

FC JÍLOVÉ-SK Posázavan Poříčí nad Sázavou

13:30

Gól: 77´ Hanuš

3. kolo 24.08.2014
Zápas

Domácí

Hosté

Termín

Den

Hřiště

A2A0305

Benešov B

Jílové

24.08. 10:30

NE

Pyšely

B tým zítra 17.5.2014 v 17:30 hodin odehraje poslední přípravné přátelské
utkání s Okrouhlem.

Prošel vašima rukama nějaký ligový fotbalista?

Zdeněk Hašek
nový trenér
A týmu
Co považujete za váš dosavadní největší fotbalový úspěch?
Všechny postupy byly krásné a neopakovatelné (Sparta Kladno žáci, SK
Kladno dorost, FC Vlašim muži, FK Kunice muži), ale kdybych měl něco
nadřadit, tak to byla pětiletka v Kunicích. Přišel jsem, když bylo mužstvo
na sestupovém místě v Divizi, a tak záchrana v Divizi, pak postup do ČFL
a třikrát třetí místo v ČFL. To byly opakované úspěchy, které nikdo nemohl
zpochybnit.
Jak jste se dostal k trénování v FC Jílovém?
Dostal jsem nabídku od vedení klubu, jmenovitě pana Doležala. Moc jsem
si jí vážil, protože přišla v době, kdy jsem se vrátil z léčebny, kde jsem se
léčil ze závislosti na hazardní hře. Domluvili jsme se na spolupráci až po té,
co s tím byli obeznámeni všichni členové výboru a souhlasili s mým angažováním. Nechci se tím tajit, a proto Vám tak odpovídám. Nejsem na to
hrdý, ale je to skutečnost. Minulost už neovlivním, ale budoucnost ano, a
tak začínám v Jílovém. Jsem za to moc rád, protože fotbal patří k mému
životu.
Čeho byste chtěl s naším klubem dosáhnout nebo jak vidíte naše šance?
Všechno je to o práci a chuti. Nejdříve je potřeba stabilizovat kádr „A“
mužstva. To je hlavní úkol. Buď to bude z vlastních zdrojů ze stávajícího
kádru „A“ mužstva, z hráčů „B“ mužstva, dorostu anebo začneme spolupracovat s klubem, který hraje vyšší soutěž a hledá pro své hráče herní praxi. V prvním mistrovském utkání ve Slaném mě hráči překvapili svým výkonem. Za poctivý a pracovitý výkon si zaslouženě vezeme bod. Sedm
hráčů do 20 let v základní sestavě hovoří pro nás z pohledu budoucnosti a
možnosti zlepšování. Jen je potřeba mužstvo doplnit, protože není možné
odehrát sezónu v 11 hráčích. Taktika, bojovnost, a týmový výkon je to, na
čem budu stavět. Jdeme zápas od zápasu a uvidíme. Je to o kolektivu a chuti pracovat, tím myslím celý klub.

Bylo jich hodně, a to hlavně z kádru SK Kladno, z Kunic Engelmann, ale
jestli mám někoho jmenovat, tak je to Josef Marek. Je to příklad pro mladé
poctivé kluky, kteří chtějí někam ve fotbale dojít. Pepa je z vesnického
klubu, a když jsem přišel do Kunic tak byl náhradník, ale svojí pracovitostí
a přístupem se dostal přes Bohemians Praha 1905 a Duklu až do ligy. Momentálně je ve Viktorce Žižkov. Mám radost ze setkání se všemi hráči,
které jsem trénoval a vidím, že žijí spokojený život ať fotbalový nebo
osobní.
Váš trenérský sen?
Ten se hodně změnil. Dnes je to o tom, že chci dělat trenéřinu anebo jinou
činnost ve fotbale tak, abych z ní měl dobrý pocit, a tak k tomu přistupuji i
v Jílovém. Pracovitost, erudovanost, zápal a srdce je to na čem stavím. Pro
mě je sen, že jsem u fotbalu.
Jaký je váš fotbalový a trenérský vzor?
Co se týče fotbalového vzoru, tak mám rád pracovité hráče a spíše ty co
jsou pro normální fanoušky obyčejní hráči. Ze světových hráčů je to třeba
Xabi Alonso z Realu, nebo od nás Patrik Gedeon z Dukly anebo Jiří Veselý
z Kladna, jsou velmi platní i mimo hřiště. Trenérsky to mám tak, že jsou to
hlavně trenéři, se kterými jsem spolupracoval a jejich přístup a fotbalové
myšlení mi něco dalo. Nejdříve to byl Mirek Koubek a v poslední řadě
hlavně Luboš Kozel. Oba jsou profesně jiní trenéři, ale mají společnou pracovitost. Míra hodně dbá na disciplínu a Luboš na systém a lidský přístup.
Luboš je pro mě trenérsky TOP u nás.
Komu fandíte nebo jaký je váš oblíbený tým v české lize?
Nemám tým, kterému fandím jako skalní fanoušek. Když české mužstvo
hraje s cizím týmem, tak samozřejmě fandím našemu a tak to mám i s reprezentací. Také sleduji práci v klubech, koncepčnost klubů a podle toho
posuzuji vedení v tom či onom klubu.
Vím, že hrajete golf. Je to váš jediný koníček nebo jich máte více?
Spíše jsem golf hrál, teď už moc nehraji. Letos jsem byl jednou. Moc mě to
bavilo a byl to dobrý relax, mám hc.6,9 a také jsem si udělal trenérský
kurz, nikdy jsem totiž neměl trenéra. Když jsem se dostal na úroveň průměrného amatéra hc.25, tak jsem měl období, kdy jsem se nezlepšoval, a
proto jsem si udělal trenérský kurz, abych se mohl zlepšovat. Ale zpět k
otázce, mám rád film, tenis a hlavně klid. Rád se směji.

Nové působení Petra Doležala
ve funkci generálního ředitele v klubu FK
BAUMIT Jablonec
„Jsem tu hlavně pro to, aby
byl klub úspěšný,“ říká zkušený
fotbalový funkcionář a dlouholetý
činovník FAČR Petr Doležal, který
byl od 1. srpna 2014 jmenován
do funkce generálního ředitele
klubu FK BAUMIT Jablonec.
Jak byste mohl shrnout svoji dosavadní profesní kariéru?
Profesí jsem právník, po studiích na gymnáziu s nástavbou zahraničního
obchodu jsem absolvoval právnickou fakultu UK v Praze. Následně jsem
pět let pracoval v justici, z toho dva roky jako trestní soudce. Nicméně po
celou dobu mě to táhlo k fotbalu, který jsem aktivně hrál od svých šesti let
za Jílové u Prahy, dále za žáky Slavie Praha, druhou dorosteneckou ligu za
Viktorku Žižkov a divizi dospělých za Montáže Praha nebo Radotín. V roce
1995 jsem proto přijal nabídku pracovat pro fotbalový svaz jako právník.
Po čtyřech letech jsem potom povýšil do pozice ředitele právního oddělení
tehdejšího ČMFS, kde jsem nakonec strávil dalších šest let.
Při Vašem působení na svazu jste se také podílel na úspěšném období
mládežnické reprezentace…
Byla to pro mě velká motivace, když jsem získal také možnost působit u
reprezentační mládeže v pozici technického vedoucího. Nejprve jsem začal
u výběru do 16 let a později jsem se dostal až k jednadvacítce, kde jsem
zažil krásné období s trenéry Brücknerem a Beránkem a hlavním vedoucím
Petrem Fouskem. Společně jsme dosáhli velkých úspěchů v podobě
druhého místa na EURU na Slovensku, účasti na olympiádě v Sydney a
především pak titulu Mistrů Evropy ve Švýcarsku v roce 2002.

Další Vaše kroky potom následovaly do Slavie. Co Vás k tomu vedlo?
Chtěl jsem se více zapojit do živého fotbalu a vyzkoušet novou výzvu,
kterou mi Slavie představila. Po dobu čtyř let jsem tam zastával roli
generálního ředitele a člena představenstva. Na tu dobu vzpomínám jen v
dobrém. Byla to pro Slavii úspěšná éra korunovaná dvěma českými tituly a
premiérovou účastí v Lize Mistrů.
V roce 2010 jste „přestoupil“ zpátky na Strahov…
Tehdy jsem dostal nabídku znovu převzít legislativně právní oddělení svazu
a vize tehdejšího předsedy Ivana Haška mně byla velmi sympatická.
Podařilo se prosadit například nové stanovy nebo projekt členství, který
získal cenu UEFA. Ovšem scházel mi živější kontakt s fotbalovým
prostředím tak, jak tomu bylo ve Slavii. Proto jsem přivítal nabídku pana
Pelty na pozici generálního ředitele jabloneckého klubu a na tuhle práci se
moc těším.
Jaký byly hlavní důvody, proč jste nabídku přijal?
Cítil už jsem určitou stagnaci, ale především mi chyběl každodenní kontakt
s tím „živým“ fotbalovým prostředím, takový ten správný adrenalin. Jsem
i držitel trenérské licence UEFA „A“ a dlouholetý předseda klubu v
Jílovém, což rovněž mohu dílčím způsobem využít v mé nové roli.
S jakými osobními cíli vstupujete do role generálního ředitele FK
Baumit?
Velmi mne zaujaly ambice klubu prezentované majitelem pro nadcházející
období. Střelnice je útulný stadion a líbí se mi Jablonec a jeho okolí.
Prostředí znám z mého působení u ČR „21“. Infrastruktura kolem stadionu
se navíc stále zlepšuje, máme třeba nádhernou novou vstupní budovu do
areálu. Předpoklady k naplnění vytyčených cílů tady rozhodně jsou.

Jak hodnotíte vstup klubu do letošní sezony?

Slyšeli jsme, že jste velký patriot Jílového?

Na takové hodnocení je příliš brzy. Viděl jsem oba zápasy A týmu i
juniorky. Klub vyvinul maximální úsilí do propagace startu SYNOT ligy
a myslím, že zápas proti Brnu byl i příjemným mimosportovním zážitkem,
umocněný ziskem tří bodů díky výkonu mužstva. Nyní nás trochu mrzí
prohra v Plzni. Nicméně právě zápas na západě Čech nám dal vizi, v čem
se dá zlepšit na hřišti ale i v dalších věcech kolem.

Ano, v Jílovém jsem už téměř 22 let předsedou místního FC a nyní
i místostarostou. Je to moje rodné město a myslím, že je to stejné jako
u Mirka Pelty a jeho vztahu k Jablonci. Rodina se do Jablonce stěhovat
nebude, ale já samozřejmě budu co nejvíce přebývat tady, abych mohl chod
klubu řídit co nejefektivněji.

Jste součástí poměrně rozsáhlých změn v organizaci klubu. Jak
vnímáte celý tento projekt?

Jaké jsou Vaše záliby mimo fotbal?

Po důkladných průzkumech ohledně postavení a vnímání klubu v rámci
celého regionu Jablonecka snad víme, kudy bychom se měli ubírat. Rádi
bychom fanouškům nabídli odpovídající produkt po všech stránkách. Jsme
si vědomi, že pro diváka je zásadní sportovní stránka a výsledek. Zároveň
ale chceme, aby se návštěva zápasu na Střelnici stala i zábavou a aby byl
ligový zápas pro diváka naplněním jeho volnočasové aktivity. V zásadě
bychom chtěli klub více otevřít veřejnosti, získat na svou stranu maximální
množství příznivců z celého regionu nebo zlepšit komunikaci
s regionálními kluby. Aktivit bude stále přibývat a zároveň chceme i uvnitř
klubu vytvořit jednotný tým. Od nejmenších žáčků po A mužstvo a všechny
zaměstnance musíme v klubu táhnout za jeden provaz a docílit toho, aby
prestiž Jablonce stoupala vzhůru.
Pozice generálního ředitele v Jablonci je nová funkce. Jak vnímáte
svůj přínos pro klub?
Klub má své představenstvo jako nejvyšší řídící orgán v rámci klubu.
Nicméně stejně jako v dalších špičkových klubech se majitel rozhodl zřídit
tuto pozici. Věřím, že díky svým zkušenostem nejen z fotbalové asociace
a Slavie budu pro FK Baumit prospěšný. Slavia byla a je český velkoklub,
ale spousta věcí se dá přenést i do Jablonce, který pracuje více na
regionální úrovni, což ale může být v některých aspektech velkou výhodou.

Mám čtyři dcery, a proto se snažím volný čas věnovat především rodině.
Ale víte, jak je to u fotbalových bláznů, všichni přece známe film Kožené
slunce nebo seriál Okresní přebor, takže manželka má svatou trpělivost.
Samozřejmě jsem rád, že můj největší koníček je zároveň mým povoláním.
Jinak rád lyžuji a chodím na houby. I tohle všechno mě na Jablonecku láká.
Jablonecký gól | 3. kolo SYNOT ligy 2014/2015

Petru Doležalovi blahopřejeme
k nové funkci, známe ho jako
schopného, energického manažera
a pevně věříme, že tato pozice bude
také ku prospěchu jílovského fotbalu.

