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Děkujeme všem sponzorům!!

Jílovský fotbalový zpravodaj
Podzimní sezóna

3/2013

Soupeř A týmu S.K. Černolice.

Sponzor dnešního utkání je Restaurace U Dušků.



S.K. Černolice
Klub byl založen 18

zakládajícími členy v první
polovině roku 1933.

Dlouhých deset let (1998-
2008) se Černolice drželi v
krajském přeboru. Od roku 2009 hrají 1.A třídu. 
V minulosti se v týmu S.K. Černolice vystřídalo mnoho 
známých fotbalových osobností jako například Josef 
Chovanec, Ivan Hašek, Petr Rada, Miroslav Beránek a 
mnoho dalších.

Aktuálně se v tabulce drží na 3. místě. Zatím mají 
na kontě tři výhry s Všenorským SK, Loděnicí a 
Poříčím, a jednu prohru s Hostouní. 

Družstvo mladších žáků vstupuje do sezóny  
konečně také pod hlavičkou našeho klubu FC Jílové 
a bude hrát svá domácí utkání v soutěži 
OFS Prahy-západ. Budeme hrát vždy před utkáním 
našeho „Áčka“. 

Mužstvo mladších žáků se musí dát „dohromady“ 
po všech stránkách a je dobře, že se mu minimálně 
jedenkrát týdně bude věnovat fotbalová legenda Jirka 
Novotný. Doufejme, že náš rodák Pavel Kryštůfek se, 
s Jirkovou pomocí, mužstva také zodpovědně ujme , 
a že z řad rodičů získáme i spolehlivého vedoucího 
mužstva. Tréninky budou pravidelně každé úterý 
a čtvrtek od 16:30 hod. 

Dnešní utkání sehrajeme s kluky z Čísovic 
a věříme, že do soutěže vstoupíme s úspěchem.

Tabulka A týmu
Rk. Tým Zápas + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Jílové 4 3 1 0 16:6 10 (4)
2. Hostouň 4 3 1 0 11:4 10 (4)
3. Černolice 4 3 0 1 14:7 9 (0)
4. Velvary 4 3 0 1 14:8 9 (6)
5. SK Rakovník 4 3 0 1 7:3 9 (3)
6. Votice 4 2 1 1 6:3 7 (1)
7. Hradištko 4 2 1 1 5:7 7 (1)
8. Všenorský SK 4 2 0 2 11:8 6 (0)
9. Lhota 4 2 0 2 6:8 6 (0)
10. Poříčí 4 1 1 2 11:8 4 (-2)
11. Tuchlovice 4 1 1 2 4:5 4 (1)
12. Slaný 4 1 1 2 8:11 4 (-2)
13. Hvozdnice 4 1 0 3 6:10 3 (-3)
14. Týnec 4 1 0 3 6:16 3 (-3)
15. Loděnice 4 0 1 3 4:17 1 (-8)
16. Cerhovice 4 0 0 4 4:12 0 (-6)



Letní příprava Starších žáků FC Jílové

Přípravu na sezónu 2013/14 jsme zahájili již 3.8.2013 odjezdem 
na týdenní soustředění v Louňovicích pod Blaníkem, kde jsme byli již loni.
Letos s námi jelo několik chlapců z mladších žáků a dvě posily z Kostelce 
u Křížků, takže nás bylo i s realizačním týmem 25, což je rekordní účast. 

Trénovali jsme dvou až trojfázově a volné chvíle měli kluci 
zpestřeny populárním sportovním desetibojem, takže se nikdo ani chvilku 
nenudil. Všichni k tréninku přistoupili poctivě a zodpovědně, takže i přes 
velikou náročnost celého programu, to všichni kluci ve zdraví zvládli. 

Odehráli jsme i dva přípravné duely, kdy mladší žáci si po 
statečném výkonu odvezli výprask od ligových mladších žáků Benešova 
0:6, ale starší žáci naopak nad ligovým výběrem žáků Vlašimi zvítězili 
suverénně 5:1.

Do konce prázdnin se ještě většina v posledním týdnu zúčastnila 
fotbalového kempu v Jílovém pod vedením Jiřího Kratochvíla. Na celou 
novou sezonu se všichni velmi těšíme, neboť konečně budeme hrát pod 
hlavičkou FC Jílového na vlastním stadionu, před vlastními fanoušky. 
Doposud jsme totiž hráli pražskou soutěž pod hlavičkou SK Újezd Praha 4,
kvůli větší kvalitě pražských soutěží. 

Do nové sezony vstupujeme s velkým očekáváním a s těmi 
nejvyššími ambicemi, neboť mužstvo je vyzrálé, zkušené a věříme, že svou
velikou ofenzivní silou většinu soupeřů smeteme. 

Tímto všechny příznivce fotbalu zveme na naše zápasy a věříme, že
všechny přítomné potěšíme zejména krásným kombinačním fotbalem, plno 
góly a že se milovníci fotbalu v Jílovém a okolí budou na naše zápasy rádi 
vracet, nudit se rozhodně nebudou. 

.
Jílové- Týnec 6:2

V dalším domácím utkání byl naším tradičním soupeřem 
Týnec n. Sázavou. Do utkání jsme vstupovali jako favorizované 
mužstvo a po rohu Nováka jsme se ujali vedení. Do kabin jsme 
šli za stavu 3:1. Hosté na začátku 2. poločasu ukázkovou střelou 
snížili, ale Lukáš Dupal brzo vstřelil další 2 branky a utkání bylo
rozhodnuto. Zápas jsme s přehledem dohráli a z mnoha šancí 
přidali ještě jednu branku
Branky: Dupal 3, Řípa, Muller, J. Machýček

Sestava:
Kruliš, Malknecht, Nevrlý, Vostárek, Muller, J.Machýček, 
Novotný, Novák, Řípa, Štědronský,  Dupal
Střídali:  Hanuš, Buchar, Javůrek, M.Machýček 

Jílové – Viktoria Žižkov 1:4 
V týdnu jsme sehráli přátelské utkání s kombinovaným 

mužstvem Viktorie Žižkov doplněným některými hráči na 
zkoušku. Domácí hráči si vyzkoušeli utkání s hráči na 
profesionální úrovni a podali velmi solidní výkon. Přes porážku 
jsme si vytvořili několik brankových příležitostí a zahráli si 
rovnocenné utkání.
Branky: Řípa 
 
Sestava:
Kruliš, Javůrek, Nevrlý, Vostárek, Maršík, Hanuš, Novotný, 



Novák, Řípa, Štědronský,  Buchar
Střídali: Chalupa, J.Machýček, M. Machýček, Muller, 
Kryštůfek 

Slaný - Jílové 1:1
Na utkání do Slaného jsme jeli bez zraněných hráčů 

Müllera a Dupala, a tak v základní sestavě od začátku nastoupili 
Maršík a Buchar. Ve sportovním areálu ve Slaném jsme si 
vytvořili první 2 šance, které jsme bohužel neproměnili, a tak po
střetu Kruliše s domácím útočníkem šli domácí do vedení a mi 
do deseti. Utkání bylo přesto vyrovnané. Ve 2. poločase jsme 
domácí zatlačili a začali jsme si vytvářet gólové šance. Na 1-1 
vyrovnal Malknecht, a protože jsme nebyli produktivní 
v koncovce, utkání skončilo remízou.   
Branky: Malknecht              

Sestava:
Kruliš, Malknecht, Nevrlý, Vostárek, Maršík, J.Machýček, 
Novotný, Novák, Řípa, Štědronský,  Buchar
Střídali: Chalupa 

Srdečně Vás zveme na I.kolo poháru SKFS proti
týmu TJ TATRAN Sedlčany,

 které se koná ve středu 11.září 2013 od 17:00 na
našem stadiónu v Jílovém u Prahy.

Těšíme se na Vaší účast.
Dorostenecké mužstvo v uplynulém ročníku neobhájilo 2. místo 

z předešlé sezony, přesto však soutěž za situace, kdy 7 hráčů hrálo i za 
dospělé, odehrálo s přehledem. Trenér Jirka Strnad měl ještě k dispozici 
hráče ročníku 1994 Davida Vostárka, Vaška Řípu, Zdeňka Chalupu, Pavla 
Hanuše, Dominika Buchara a brankáře Míru Hofmana, ale ti už v letošním 
roce mohou startovat pouze za dospělé. Dále nám pomáhali na střídavý 
start tři hráči z Lešan.

V danou chvíli nám vznikl obrovský problém protože., dorostenců 
máme k dispozici pouze 8, de facto 7. Matěj Štědronský - ročník 1995, 
vloni nejlepší střelec přeboru dospělých s 26 góly odchází na hostování 
do Viktorie Žižkov. Druhým hráčem ročníku 1995 je na jaře dlouho 
zraněný, ale teď už snad v pořádku  Ondra Vostárek. Pak jsou k dispozici 
tři hráči ročníku 1996, a to Martin Machýček a Lukáš Novák, kteří už loni 
hráli rovněž za „áčko“, a na hostování z FK Čáslav se podařilo získat 
Davida Balouše. No a pak tu máme tři loňské žáky – ročníky 98 – Patrika 
Haitla, Šimona Pluhaře a Patrika Šteiningera. Tak to je bohužel „kádr“ 
dorostu.  

S ohledem na časovou zaneprázdněnost i určitou opotřebovanost 
skončil i trenér Jirka Strnad, takže první dva zápasy musela koučovat 
dvojice Doležal - trenér na odpočinku + trenér starších žáků Kratochvíl 
a v Letech doplnil realizační tým ještě vedoucí Koliha. Abychom mužstvo  
vůbec dali dohromady, museli pomoct starší žáci ročníku 1999 a 2000, 
kteří jsou velmi dobří  fotbalově, ale jejich fyzické možnosti jsou 
samozřejmě s ohledem na jejich věk proti starším soupeřům omezené. 

Hlavním problémem se pak jeví post brankáře. První zápas doma 
s  Voticemi jsme po dramatickém závěru prohráli 2:3 a kluky je třeba za 
výkon pochválit. Stejně tak pochvalu zaslouží i za prohru v Letech 3:6, 
protože ač je Honzík Bodlák výborný brankář, na břevno prostě ještě 
nedoskočí a to soupeř v průběhu utkání zjistil. 

Je jasné, že mužstvo musíme nějak doplnit a věřím, že i realizační 
tým se podaří rozšířit, protože dorosteneckou I. A třídu  jsme před lety 
perně vybojovali a určitě ji nechceme ztratit. 



Zítra přivítáme doma dorost z Králova Dvora, tabulkově ještě 
„horšího soupeře“ tak uvidíme, jak se nám bude dařit. Přijďte dorostu 
fandit a pomoci k prvním bodům. 

FK Králův Dvůr
Jinak přezdívaní Cábelíci. 

V roce 1912 se začíná hrát první kopaná a
v roce 1914 se zakládá první fotbalový
klub. 1965 se klub dostává do divize a
1980 hraje 2. nejvyšší fotbalovou ligu.

Králové Dvorský dorost má za
sebou dvě prohry s Bohutínem a Podlesím.
Po dvou odehraných zápasech je na předposledním místě 
tabulky.

TJ Sokol Holubice
Tým byl založen roku 1931.

Holubice jsou po dvou odehraných
zápasech na prvním místě tabulky,
výhrou 9:1 zdolali Krňany a výhrou 2:3
porazili Psáry.

Tabulka Dorost
Rk. Tým Zápas + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Dobříš 2 2 0 0 15:4 6 (3)
2. Podlesí 2 2 0 0 10:0 6 (3)
3. Drozdov 2 2 0 0 12:3 6 (6)
4. Bohutín 2 2 0 0 6:3 6 (3)
5. Sedlec-Prčice 2 1 1 0 5:1 4 (1)
6. Milín 2 1 1 0 4:2 4 (1)
7. Lety 2 1 0 1 7:5 3 (0)
8. Votice 2 1 0 1 3:6 3 (0)
9. Roztoky 2 0 1 1 4:7 1 (-2)
10. Loděnice 2 0 1 1 2:9 1 (-5)
11. Jílové 2 0 0 2 5:9 0 (-3)
12. Petrovice 2 0 0 2 4:8 0 (-3)
13. K.Dvůr 2 0 0 2 2:7 0 (-3)
14. Hudlice 2 0 0 2 2:17 0 (-3)

Tabulka B týmu
Rk. Tým Zápas + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Holubice 2 2 0 0 12:3 6 (3)
2. Zbuzany 2 2 0 0 10:2 6 (3)
3. Libčice 2 2 0 0 10:3 6 (0)
4. Horoměřice 2 2 0 0 10:3 6 (3)
5. Jílové B 2 1 1 0 6:4 4 (1)
6. Dobrovíz 2 1 1 0 5:4 4 (1)
7. Štěchovice B 2 1 0 1 11:5 3 (0)
8. Choteč 2 1 0 1 5:6 3 (0)
9. Hostivice 2 1 0 1 3:4 3 (3)
10. Psáry 2 0 0 2 4:6 0 (-3)
11. Měchenice 2 0 0 2 3:8 0 (-3)
12. Čisovice 2 0 0 2 2:9 0 (-3)
13. Úhonice 2 0 0 2 2:13 0 (-3)
14. Krňany 2 0 0 2 3:16 0 (-3)



Sokol Choteč : FC Jílové B     2 : 4 (0:3)

Hned na první zápas nové sezony se několik hráčů omluvilo, takže 
jsme museli povolat i hráče, kteří neabsolvovali ani jeden trénink. Podle 
toho také vypadal začátek zápasu. Domácí si vytvořili několik šancí 
a jen díky štěstí a Mílovi v bráně jsme drželi nerozhodný stav. Po dvaceti 
minutách jsme se však oklepali a vyrovnali hru. Ve dvacáté páté minutě 
se po nenápadné akci, kdy Miloš centroval do vápna, prosadil Kuba díky 
svému důrazu. Za dalších pět minut Kuba uvolnil Romana a ten se sám 
před brankářem nemýlil. Naší skvělou patnáctiminutovku zakončil 
nádherným centrem z pravé strany Jarda a Zub již neměl problém dopravit 
hlavou míč do brány. Po tomto gólu se frustrovaní domácí uchýlili 
k několika zákeřným faulům a zbytek poločasu se tedy spíše mluvilo, 
než hrálo.

Do druhé půle nastoupili domácí s touhou co nejrychleji zkorigovat 
skóre, ale nám se díky zodpovědnému výkonu dařilo neustále držet 
tříbrankové vedení. Až dvacet minut před koncem se Balouš snažil 
domácímu útočníkovi vypíchnout balon, ale ten skončil za Mílovými zády. 
Naštěstí hned za pět minut vrátil klid na naše kopačky svým druhým gólem
Roman. Choteč se dokázala prosadit až v devadesáté minutě, kdy upravila 
na konečných 2:4. 

Závěrem bych rád poděkoval všem hráčům za příkladnou 
bojovnost, zvláště pak Přemku Škarvadovi, který nastoupil k soutěžnímu 
zápasu po neskutečných pětadvaceti letech, Jirkovi Jedličkovi, který ve 
svých padesáti dvou letech bojoval jako zamlada a v neposlední řadě 
Romanu Erbenovi, který nás opět v těžké chvíli nenechal na holičkách.

Sestava: Vavřina – Škarvada, Zeman Jan, Nevrlý F., Vostárek M. – Balouš, 
Topol, Mošnička, Krch – Erben, Zeman Jakub
Střídali: 74. Jedlička za Balouše

Branky: Erben 2x, Zeman Jakub, Zeman Jan

FC Jílové B : Sokol Dobrovíz     2 : 2 (1:1)

V prvním domácím zápase jsme se představili proti silnému týmu 
Dobrovíze, takže od začátku se hrál vyrovnaný fotbal. V jedenácté minutě 
se hosté po rychlém protiútoku ujali vedení, naštěstí se nám podařilo po 
sedmi minutách vyrovnat, Miloš zahrával roh, na zadní tyči osamocený 
Berry skóroval. Potom jsme si vytvořili ještě několik šancí, ale do kabin 
jsme šli za vyrovnaného stavu. 

Na začátku druhého poločasu byla hra stále vyrovnaná, ale vlastní 
chybou jsme soupeři nabídli vedení. V padesáté páté minutě se na hřiště 
dostal Sváťa a naši hru výrazně oživil a od té doby jsme hosty začali 
přehrávat. Vyrovnání na sebe nenechalo dlouho čekat a postaral se o něj 
ranou k tyči Sváťa. Po tomto gólu jsme již soupeře začali jasně přehrávat, 
ale bohužel žádnou šanci jsme nedokázali využít a to především díky 
výbornému výkonu brankáře hostí. 

Dnes zajíždíme k mistrovskému utkání na hřiště ambiciózního 
nováčka z Holubic.

Sestava: Vavřina – Janošov, Mošnička, Nevrlý F., Berecký – Krištůfek, 
Topol, Hanuš Krch – Zeman Jakub, Chalupa
Střídali: 55. Nevrlý S. za Krištůfka 
Branky: Berecký, Nevrlý S.


