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 Soupeř A týmu je SK Slaný 

 

Sponzor dnešního utkání je Restaurace u Dušků 
 

 



 

16. kolo FC Jílové – FK Slaný 

 

 

 

 

 
 TABULKA 

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 1. Velvary 14 11 3 0 41: 15 36 
 

( 15) 

 2. Tuchlovice 14 11 2 1 31: 14 35 
 

( 14) 

 3. Pořící 14 9 2 3 33: 18 29 
 

( 2) 

 4. Lhota 14 9 0 5 42: 27 27 
 

( 3) 

 5. Černolice 14 7 5 2 32: 18 26 
 

( 2) 

 6. Benešov B 14 7 2 5 24: 26 23 
 

( 2) 

 7. Nespeky 14 6 2 6 19: 22 20 
 

( 2) 

 8. Všenorský SK 14 6 0 8 25: 28 18 
 

( -3) 

 9. Jílové 14 5 2 7 21: 28 17 
 

( -1) 

 10. Slaný 14 5 1 8 24: 25 16 
 

( -5) 

 11. Hvozdnice 14 5 0 9 24: 35 15 
 

( -9) 

 12. Votice 14 3 5 6 27: 31 14 
 

( -4) 

 13. Zavidov 14 3 2 9 27: 31 11 
 

( -7) 

 14. Lety 14 2 2 10 17: 41 8 
 

(-13) 

 15. Cerhovice 14 1 2 11 13: 41 5 
 

(-13) 

  
 

 

17. kolo 15.03.2015 

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

A2A1705 Hvozdnice Jílové 14.03.14:30 SO 
 

 

 

 

 

 

 



 

Vážení sportovní přátelé, 

  

 zimní období uteklo jako voda a nás již dnes čeká první 

mistrovský zápas našeho A mužstva mužů.  

  

 Této první jarní fotbalové vlaštovce předcházela řádná Valná 

hromada klubu, na které byli přítomni jak členi klubu, tak i pozvaní 

hosté v čele se starostkou města paní Mgr. Květou Halanovou a 

místostarostou panem Pavlem Peškem.  

  

 Valná hromada začala zprávou pana předsedy Petra Doležala o 

hospodaření klubu, které můžeme považovat za úspěšné, neboť i přes 

výrazné investice do celkového rozvoje FC Jílové, skončilo dokonce s 

mírným přebytkem.  

  

 Poté svou zprávu podal o sportovním rozvoji mládeže a dobré 

spolupráci s okolními kluby manažer mládeže pan Jiří Kratochvíl, ve 

které přítomné detailně seznámil se strukturou a vedení jednotlivých 

mládežnických mužstev, kdy vypíchl zejména příkladnou spolupráci s 

kluby jako Kamenný Přívoz, Kostelec u Křížků či s Povltavskou 

Fotbalovou Akademií. Spolupracujeme i s dalšími kluby, ale s těmito 

je spolupráce v těchto ročnících nejintenzivnější a přináší již první 

plody několikaleté dřiny, kdy například v mužstvu starších žáků, 

máme v současnosti 10 kmenových hráčů, kteří hrají nejvyšší 

žákovskou soutěž v republice na střídavé starty, což pokládáme za 

obrovský úspěch a vypovídá to o kvalitě přípravy dětí v našem klubu.  

 Poté se již o jednotlivých družstvech rozhovořili jejich trenéři a 

zhodnotili sezonu a zimní přípravu. Jako poslední z trenérů si vzal 

slovo i staronový trenér áčka mužů pan Robert Bradáč, který své 

působení u mužstva potvrdil právě v den Valné hromady. Věříme, že 

se svého nelehkého úkolu zhostí minimálně tak úspěšně jako při svém 

posledním vedení A mužstva mužů a krajskou soutěž se podaří 

zachránit. A právě pana Roberta Bradáče jsme se zeptali na několik 

otázek a jeho velice zajímavé názory a myšlenky vám teď přinášíme. 



Pozice hlavního trenéra vám není neznámá, zvažoval jste 

nabídku trénovat A tým dlouho? 

Musím říct, že ano. Problém byl si uspořádat své pracovní vytížení s 

povinnostmi trenéra. Nakonec jsem si vše uspořádal, abych oboje 

časově zvládal, i když je to náročné.  

 

 

Uvažujete o možnosti startu nějakého našeho dorostence v 

A týmu? 

 

Moje spolupráce s dorostem byla vždy prvořadá, každý tým by měl 

dbát na to, aby si odchoval vlastní kvalitní hráče a to bez společné 

práce A Tým, B Tým, dorost nejde. Dnes máme v dorostu samé mladé 

kluky, kteří mají ještě čas dozrát. V jádru A Týmu je M. Machýček a 

šanci dostává i D. Balouš, kterého bych pochválil za jeho píli.  

 

Čeho byste chtěl s naším klubem dosáhnout nebo jak vidíte 

naše šance? 

 

Město jako je Jílové u Prahy a jeho sportovní areál, který zde byl 

vybudován, by si zasloužilo hrát krajský přebor. Naše šance: Jsem 

realista, setrvat v A třídě, hrát pohledný fotbal, aby na tribuny přišlo 

co nejvíce diváků. Postupové ambice bych nechal na novou sezónu. 

 

Robert Bradáč, trenér a Ivana Bodláková, PR manažer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zimní příprava B Týmu 

 

MSK Dobříš B - FC Jílové B         

 

1:7 (0:3) 

  

 První přípravný zápas na jarní sezonu jsme sehráli v sobotu 28.2. 

na UMT v Dobříši s účastníkem III. třídy okr. Příbram. Všichni hráči 

k utkání přistoupili velmi poctivě a soupeře jasně přehráli a přestříleli, 

bylo znát, že většina z nich se na zápas po zimě těšila. Ale také 

upřímně takového soupeře asi v boji o záchranu v okr. přeboru těžko 

potkáme… hráči si aspoň zvedli sebevědomí!!!!!!!!!!!! 

Branky stříleli: Müller 3, Zeman 2, Kos a Balouš  

 

 Příští zápas sehrajeme v neděli 15.3.2015 od 15.00 hodin v 

Jílovém proti Jablonné nad/Vltavou,  jste srdečně zváni!!!!!!!!!!! 

  

                                                           Vláďa Vodička, trenér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A jako zajímavost Vám přinášíme další rozhovor s naším 

úspěšným odchovancem, který svůj talent rozvíjí v ligovém 

klubu FK Baumit Jablonec jde o Patrika Haitla… 

 

 

 

V kolika letech a kde jsi začal s fotbalem? 

S fotbalem jsem začínal v FC Jílové v nějakých 4 letech.  

Jak na jílovské začátky vzpomínáš, s kým jsi hrál a kdy sis 

začal uvědomovat, že fotbal by Tě třeba mohl jednou i 

živit? 

Na začátky vzpomínám v dobrém, byly to krásné časy, kdy jsme 

nevnímali tolik věcí okolo jako teď. Já už vlastně od přípravky hrál se 

staršíma a myslím, že to mi v tom všem hodně pomohlo. Začínal jsem 

hrát třeba s Lukášem Novákem, s kterým jsem tady v Jablonci. A 

fotbalem živit? Až právě tady v Jablonci v ligovém dorostu, je to tu 

všechno malý krůček do velkého fotbalu, jen to chce dřinu a trochu i 

toho štěstí.  

Jaký je rozdíl mezi Jabloncem a třeba Slavií, kterou jsi 

také prošel? 

Tak ve Slavii jsem byl ještě v žáčcích, ale myslím, že málo klubů to 

má udělané tak jako tady. Pro mě to byl veliký skok. Vlastně už mám 

za sebou přípravu s juniorkou a i pár tréninků s ligovým Áčkem a   



 

vtom je to jiné, snaží se už nás zapracovávat, jak to chodí ve velkém 

fotbale a pro mě určitě veliká zkušenost. To je určitě skvělá práce, tak 

by to mělo být.  

Víme, že pravidelně nastupuješ za nejstarší dorost U19 i 

když věkově patříš ještě do U17. Kolik takových talentů, 

kteří přeskočí dva ročníky jablonecký fotbal má? A možná 

i celorepublikově vás nebude mnoho? 

Tak teď jsme v týmu 3, ale je pravda, že jinde v týmu není skoro 

nikdo z mého ročníku. Takže je pravda, že nás moc nebude. Pro mě je 

teď důležité se tu udržet, což se mi díky bohu zatím daří, pak uvidíme, 

co bude dál. My, co Tě známe, vůbec nepochybujeme, že se Ti to 

podaří .  

Poslední otázka je zejména pro jílovské kluky. V FC Jílové máme 

momentálně ve starších žácích 10 kmenových hráčů, kteří pravidelně 

nastupují v žákovské 1. lize v různých týmech na střídavé starty. 

Někteří možná jako další fotbalový krok učiní to samé co Ty a Lukáš 

a půjdou do Jablonce.  

 

Mohl bys říct, jaké největší úskalí se mají připravit, na 

čem zejména mají makat a jestli jim tento krok doporučíš? 

Já myslím, že hlavní je pořád to dělat naplno, to uslyší celou kariéru, 

pokud nebudou chtít hrát jen okresní přebor. Čím výš jdete, tím víc do 

toho musíte dát dnešní fotbal je také hlavně o síle, proto máme 2x až 

3x týdně posilovnu, tak možná na to ať se připraví, ale to uvidí časem. 

Doufám, že tu brzy nějakou známou tvář z Jílového uvidím.  

Moc děkuji za příjemné povídání, přeji Ti hodně štěstí a 

úspěchů, jsme na Tebe moc pyšní. 

 

 
 



 

Zimní příprava u Andílků 

  

 Andílci jako nováček v soutěži Holčiny Cup skončili po 

podzimní části na předposledním 8. místě. Splnili tedy hlavní cíl – 

neskončit poslední. Holky zažily poprvé kouzlo mistrovských utkání. 

Získaly první zkušenosti, ochutnaly trpkost proher, sladkost vítězství, 

krutost smolných remíz, ale i křivdy od sudích. Poznaly co je to 

smůla, ale i štěstí ve fotbalovém světě. Zjistily, že fotbal bolí, nejen na 

hřišti, ale i po ránu (po vítězném utkání). Pevně věříme, že nově 

nabyté zkušenosti prodají v jarní části soutěže. Jednoznačným cílem 

pro jaro je další rozvoj taktických a herních dovedností, které se 

odrazí v dalším posunu v tabulce směrem „ku předu, zpátky ani krok“ 

. 

 Klíčem k úspěchu je kvalitní zimní příprava. Zde bychom rádi 

holky pochválily, protože jejich dosavadní přístup k zimním 

tréninkům je výborný. Řečí čísel od 3.1. proběhlo 9 tréninkových 

jednotek při průměrné účasti 10 andílků/trénink. Vrcholem zimní 

přípravy bude soustředění. Rovněž se povedlo do řad andílku přivést 

nové posily, Lucku a Nikču. 

  

 Přejeme holkám do jarní části pevné zdraví, hodně gólů v 

soupeřových sítích, toleranci manželů či partnerů a hlavně aby jim 

vydržel dosavadní přístup a entusiasmus ke kopané. 

Trenéři 

 



       

 

 Pivnice Hřiště 

 

PAMAR.CZ   Restaurace Florián 

 

Václav Navrátil – autodoprava 


