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Vážení sportovní přátelé, příznivci jílovského fotbalu, 

 dovolte mi, abych Vás u příležitosti zahájení nového soutěžního 

ročníku 2013/2014 seznámil s tím, co se událo během letní přestávky 

v klubu a především u „A“ mužstva. 

 Pokud se ještě v krátkosti můžeme vrátit ke konci uplynulé sezóny, 

tak je třeba říci, že se bohužel nepodařilo udržet krajský přebor a po ročním 

účinkování v této soutěži budeme hrát opět „jen“ I.A. třídu. Na druhou 

stranu měla naše účast určitě řadu pozitivních aspektů, ať už v tom smyslu, 

že na jaře jsme získali dvojnásobný počet bodů oproti podzimu 

(podzim 8, jaro 16), především mladí hráči získali v utkáních 

s vyspělejšími soupeři  řadu zkušeností a zlepšená jarní výkonnost se 

promítla i do utkání poháru SKFS, jež nakonec vyústila v dosažení 

historického vítězství v této soutěži a možnosti účasti v celostátním poháru 

České pošty. Domácí finále s mužstvem z Velimi bylo velmi atraktivním 

zápasem, kdy jsme ještě v 70 minutě prohrávali 1:2, ale nakonec jsme 5:2 

zvítězili. Krásný  pohár, jenž  převzal kapitán Tomáš Javůrek (a možná tím 

i završil svoji dlouholetou kariéru v rámci áčka) je už vystaven na čestném 

místě klubové restaurace a bude nám tento úspěch do budoucna připomínat. 

Je třeba si vážit i účasti většiny našich partnerů na tomto utkání s tím, že 

vítězstvím byli také velmi potěšeni. 

 Teď už však pojďme k novinkám v klubu, protože fotbalový život 

neúprosně běží. Tak především se i díky ceně za 2. místo v zimním turnaji 

podařilo zlepšit kvalitu naší hrací plochy. Částečná rekultivace ve formě  

provzdušnění, dosetí a zapískování určitě prospěla a je to jak se říká 

„pažitka“. 

 U „A“ mužstva skončil celý realizační tým. Moje účinkování 

v pozici hlavního trenéra trvalo tři roky, Robert  Bradáč s Toníkem   

Kolihou působili u mužstva dokonce 5 let a i proto jsme si řekli, že je třeba 

trochu svěžího větru. Svým dvěma kolegům chci za společnou práci velmi 

poděkovat a doufám, že i ostatní  členové a  příznivci  klubu se připojí, 

protože šlo z mého pohledu o časově náročnou, a snad i trochu úspěšnou  

práci, především pak s mladými hráči. 

 Už během jarní části sezóny vedl některé tréninkové jednotky náš 

bývalý hráč Dan Korda s tím, že jsme byli předběžně domluveni, že od léta 

mužstvo převezme, což se i stalo. Jeho asistentem bude další bývalý 

spoluhráč Tomáš Procházka a vedoucím sekretář Honza Bernard. 

S tréninkovým procesem určitě vypomůže i Jirka Strnad a věřme, 

že se realizační tým podaří ještě rozšířit, neboť práce je u týmu dost a dost. 

   

Jan Bernard – vedoucí družstva 
 Honza Bernard je pravým Jílovákem a od svého narození žije 

v našem městečku. Honza je názorným příkladem toho, jak by se mělo 

v malých městských klubech pracovat s rodilými odchovanci. V klubu 

FC Jílové vyrůstá od svých 6 let a za tuto dobu prošel veškerými 

mládežnickými týmy, až se nakonec stabilně zabydlel v našem 

„B“ družstvu, hrajícím Okresní přebor Prahy-Západ. Po dobu studia na 

vysoké škole působil v roli asistenta trenéra místních starších žáků a za 

největší trenérský úspěch může jistě považovat 2. místo na velmi kvalitním 

mezinárodním turnaji žáků v dánské Kodani. 

 Ve funkcionářském prostředí se Honza pohybuje zatím velmi krátce, 

jelikož s pozicí aktivního hráče se funkcionářská činnost vykonává značně 

obtížně. Poprvé do tohoto prostředí nakoukl v roce 2010 jako pomocník 

zkušeného a dlouholetého sekretáře klubu, pana Pavla Razima, od kterého 

získával cenné informace a především bohaté letité zkušenosti.  Do 

funkce sekretáře FC Jílové byl Honza Bernard jmenován Valnou Hromadou 

klubu v roce 2011. Při tvorbě nového realizačního týmu, před zahájením 

soutěžního ročníku 2013/2014, mu byla nabídnuta, k stávající funkci 

sekretáře, také důležitá role vedoucího „A“ družstva. 

 Tuto roli přijal s odpovědností sobě vlastní, jak vyplývá z jeho slov, 

„ Funkci vedoucího „A“ jsem přijal s vidinou být součástí perspektivního 

a hlavně úspěšného týmu. Mojí povinností je, aby vše fungovalo tak, jak 

má.  Aby kluci měli zajištěný potřebný komfort, dodržovali životosprávu 

a všeobecně měli k dispozici vše, co potřebují k odvedení maximálního 

výkonu na hřišti. Jsem pevně přesvědčen o tom, že naše družstvo úspěšné 

bude a věřím tomu, že ve velmi krátké době budu součástí týmu, který 

naváže na úspěšné tažení pohárem SKFS a pokusí se o obhajobu prestižní 

trofeje. Nebo třeba postoupí zpět do Krajského přeboru“. 

 

         Redakce 

 

 



 

 

 

 

 

 

Union Cerhovice 

 Klub byl založen 27.listopadu 1929. 

V sezóně 2012/2013 hráli 1.A třídu skupiny A, kde 

skončili na 12. místě s 9 výhrami, 7 remízami a 14 

prohrami. 

 V této sezóně nastupují s družstvy : 

  “A“ - 1.A třída skupina A 

  “B“ - III.B třída 

  Mladší žáci 

  Mladší přípravka 

  Starší přípravka  

 Stejně jako FC Jílové prošel tým Unionu přes 

léto změnami v realizačním týmu. Dnes nastupují s 

novým trenérem Vladislavem Cibulkou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Změny v hráčském kádru jsou také poměrně zásadní. Do  

druholigové Viktorie Žižkov zřejmě již na definitivní přestup odchází 

brankář David Pokorný. Uvidíme, zda bude definitivním rozhodnutí našeho 

dlouholetého kapitána Tomáše Javůrka o ukončení kariéry. Honza Kos  

jako obyvatel Radlíka chce naší příměstské části vypomoci, a to mu zřejmě 

umožníme. Minimálně tyto hráče je potřeba nahradit. Všem třem patří dík,  

Javorovi s Kosákem navíc za ta dlouhá léta velký „potlesk“.   

 S ohledem na výše uvedené se po letech vrací, dnes doufejme již 

lidsky i brankářsky vyzrálý, David Kruliš z Týnce nad Sázavou.  

Spolupráci jsme navázali i s brankářskou legendou, především uplynulého 

období pražské Slavie, ale i Olomouckého fotbalu  Martinem  Vaniakem,   

a snad v ní budeme i pokračovat. 

 Další legendu, především pražské Sparty, držitele 13 titulů  mistra  

ligy a reprezentanta Jirku Novotného měli kluci možnost sledovat během 

celé  letní  přípravy a  vy diváci jej uvidíte doufejme nejen v dnešním 

prvním mistrovském utkání. Naším klubem prošla v minulosti celá řada 

bývalých ligových hráčů, a proto by výše dva jmenovaní byli pro klub 

a především naše mladé hráče obrovským vzorem a přínosem. Poslední, 

zatím jistou posilou je náš odchovanec Lukáš Dupal, který uplynulé tři 

roky působil na Jílovišti a budeme spoléhat na jeho získané  zkušenosti  

v ofenzivní činnosti. Pokud dojde v kádru k dalším změnám, budeme 

o nich samozřejmě pravidelně informovat. 

 No a nyní si už jen můžeme společně popřát dobrý vstup do soutěže 

s cílem co nejvíce vyhrávat, pokusit se vrátit do vyšší soutěže a navázat na 

letošní pohárový úspěch. 

 

                                                  FC Jílové „Do toho“ 

 

                                                                          Petr Doležal 

                                                                            předseda 

 

 

 



 

 

 

 

 



Hodnocení přípravných utkání 

 
Jílové -Tempo  1:1 

 

 Hned v 1. utkání po letní  přestávce nás čekalo v předkole českého 

poháru pražské Tempo. Nastoupili jsme posíleni o dva bývalé ligové hráče 

Jirku Novotného a Martina Vaniaka. 

 Do utkání jsme vstoupili rozpačitě a po chybě v obraně jsme 

inkasovali střelou o břevno. Tempo nás v 1. poločase přehrávalo rychlým 

přechodem do útoku a vypracovalo si i další šance. My jsme si brankovou 

příležitost vypracovali až koncem 1. poločasu, ale Matěj Štědroňský ji 

neproměnil. Zlepšená hra ve 2. poločase nám přinesla zasloužené 

 vyrovnání umístěnou střelou Vládi Mullera.  Vzhledem k tomu, že další 

příležitosti jsme již neproměnili, rozhodli o postupu pokutového kopy, 

ve kterých byli šťastnější hosté.     

 

Sestava: 

Vaniak, Malknecht, Javůrek, Vostárek, Janošov, Buchar, Novotný, Novák, 

Řípa, Štědronský,  J.Machýček 

Střídali: Boiev, Muller. 

 

Jílové - Královice 1:2 
 

 Ve 2.  Utkání jsme přivítali účastníka pražského přeboru Královice. 

Podali jsme zlepšený výkon, ale po nedůrazné koncovce jsme podlehli 1:2, 

když naši branku vstřelil Vostárek po přímém kopu Novotného. 

 

Sestava: 

Kruliš, Malknecht, Novotný, Vostárek, Janošov, M. Machýček, Müller, 

Novák, Řípa, Topol,  J.Machýček 

Střídali: Maršík   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jíloviště - Jílové 4:3 
 

 V týdnu jsme přijeli na hřiště ambiciózního nováčka přeboru. 

Naše mužstvo hrálo většinu utkání v kombinované sestavě a oproti 

kvalitnímu mužstvu to bylo znát. Domácí náš většinou přehrávali vyšší 

kvalitou. Přesto jsme si v1. poločase dokázali vypracovat několik 

vyložených šancí, ale domácí byli produktivnější. Po přestávce nás od vyšší 

porážky zachránil výborný Kruliš a v závěru jsme dokázali zkorigovat na 

přijatelný výsledek. 

Branky: Řípa, Muller, J.Machýček 

 

Sestava: 

Vaniak, Hanuš, Vostárek, Novotný, Janošov, M. Machýček, Müller, Řípa, 

Boev, Topol,  J.Machýček 

Střídali:Balouš, Krch, Kruliš 

 

 

Jílové - Jesenice 7:1 
 

 

 V nedělním vedru jsme přivítali sousední Jesenici. Od začátku 

utkání jsme si vytvořili územní převahu, ale hosté vstřelili 1. branku. 

Ve 30 min. vyrovnal Lukáš Dupal. Konečně jsme se začali prosazovat 

v koncovce a vstřelili jsme po pohledných akcích ještě 6 branek. Příslibem 

byly 4 branky L. Dupala, jenž by nás měl posílit od nové sezóny. 

Branky: Dupal 4,Topol, Řípa, J. Machýček 

 

Sestava: 

Kruliš, Malknecht, Vostárek, Nevrlý, Hanuš, J. Machýček, Müller,Novotný, 

Řípa, M.Machýček,  Dupal 

Střídali:Topol, Hanuš 


