
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní dovolte abychom vás seznámili s posledními novinkami v našem  A mužstvu. V letním 
období došlo v našem kádru k několika změnám: na přestup do týmu Kladna odešel Richard 
Červený, zároveň se nám podařilo realizovat několik příchodů jako první k nám na přestup přišel 
syn naší dlouholeté opory Dana Sokolíčka, Dominik od něhož si slibujeme  hlavně posílení zadních 
řad a v přípravných zápasech potvrdil že by to tak mělo být..Další posilou jak věříme by měl být 4-
tý Ital v naší cizinecké legii obránce Pierro Zapatera který by měl být také přínosem, a v neposlední 
řadě k nám přichází Zbyněk Šmerda fotbalový univerzál který přestoupil z řad našeho soupeře TJ 
Jíloviště.. 
Jako velké pozitivum vidíme přeměnu několika hostujících hráčů v přestupy (Pavel Adámek Sokol 
Úhonice,Petr Chval  FK Písek a oba brankáři Lubomír Csekei ČL Beroun a Tomáš Přeček). 
Další novinkou je od podzimní sezóny 2016/2017 založení Staré Gardy TJ Sokol Jinočany kterou 
jsme přihlásili do soutěže rekreačního fotbalu.. 
Své domácí zápasy bude hrát vždy v Pondělí. První zápas 5.9.2016 od 18 hod. 
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Zdravíme všechny sportovní fanoušky, hlavně Jinočanského fotbalu.. 
Dovolte nám několik slov na začátek, od ročníku 2016/2017 bude pravidelně vycházet na všech 
domácích utkáních Jinočanský fotbalový zpravodaj kde vás budeme informovat o nejdůležitějším 
dění  v našem klubu od našich žákovských nadějí až po A mužstvo.. 
Nový ročník soutěže 3.třídy skupiny B začíná dnes 27.8.2016 výkop v 17:00 hod kdy přiví-táme 
TJ Sokol Statenice 
 
VSTUPNÉ…………………………………………..30,- Kč 
 

TJ Sokol Statenice 
 
Rádi bychom přivítali hráče, funkcionáře a fanoušky našeho dnešního soupeře. Musíme kon-
statovat, že nás na začátek soutěže určitě nečeká nic jednoduchého. Mužstvo Statenic skončilo 
v minulém ročníku na 3 místě se ziskem 47 bodů což svědčí o nesporné kvalitě kterou hostující 
mužstvo určitě má. 
Přes tento fakt jsme měli s mužstvem ze Statenic pozitivní bilanci když jsme na podzim minulého roku 
zvítězili na soupeřově hřišti 2:1 a v jarním pokračování na domácím hřišti zvítězili totožným výsledkem také 
2:1 
Doufáme že si i v nové sezóně tuto bilanci udržíme 

 

Příští zápas hrajeme v neděli 4.9.2016 od 17h v Kosoři. 
 

Další domácí utkání nás čeká v sobotu 10.9.2016  od 17hod s tradičním rivalem 
z Červeného Újezda 

 
PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT..  

Co se týče našich fotbalových nadějí utěšeně se rozrůstá jejich počet a od podzimní sezóny jsme 
přihlásili 2 mužstva mladší přípravky do okresní soutěže pod organizací FAČR které se hrají 
formou turnajů, ostatní mužstva U3-4 a U5-6 budou hrát vybrané turnaje mimo FAČR.. 
Rozpisy turnajů naleznete dále. 
Další změnou v žákovském fotbale je rozhodnutí výkonného výboru o spojení starší přípravky 
s stejně starými žáky FK Rudná čímž vznikla dvě mužstva pod názvem Jinočany-Rudná, důvodem 
bylo zkvalitnění práce s mládeží pod vedením našich trenérů, je to pro nás nová zkušenost a po 
odehrané sezónně tento krok vyhodnotíme a zvážíme jestli přinesl očekávaný progres a 
rozhodneme se jestli v tomto pokračovat. Spojené týmy starší přípravky budou hrát FAČR soutěž 
standardním způsobem, tedy každý víkend. Domácí zápasy budou odehrány na našem hřišti. 
Rozpis zápasů naleznete níže. 
Jinak bych chtěl touto cestou maximálně poděkovat všem trenérům naší mládeže, kteří trénování 
věnují velmi mnoho svého času, ale určitě to má smysl a už se dostavili první výsledky.. 



 

 

 

A mužstvo zahájilo letní přípravu tréninkem ve Středu 27.7.2016 v našem areálu.. 
Hned v Neděli 31.7. jsme odehráli první přípravné utkání kdy jsme přivítali mužstvo SK Aritma B 
účastníka 1.B třidy v Praze musíme uznat že tento soupeř byl nad naše síly i vzhledem ke skutečnosti že 
mnoho hráčů je v širším kádru A mužstva které je účastníkem divize A utrpěli jsme debakl 9:1. 
Další týden jsme opět trénovali ve Středu a v Sobotu  kdy byl 2 fázový trénink za účasti 10 hráčů 
následující týden byly 2 tréninkové jednotky Středa, Pátek a v Neděli 14.8 jsme odehráli další přípravný 
zápas opět na domácím hřišti tentokrát s mužstvem Loděnice B účastníkem okresního přeboru 
Beroun posíleného o několik hráčů z A mužstva v tomto zápase jsme po slušném výkonu zvítězili 6:4 . 
V Sobotu 20.8. jsme odehráli poslední přípravný zápas a zároveň generálku na mistrovská utkání 
tentokrát na hřišti SK Modřany účastníka 1. A třídy v Praze. 
Po bojovném výkonu jsme sice prohráli 4:3 ,ale vyzkoušeli jsme si že můžeme hrát i s mužstvy 
z vyšších soutěží vyrovnané zápasy. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem hráčům,kteří si i v dnešní uspěchané době najdou čas na 
tréninky a přípravné zápasy..   

1. kolo Sobota  27.08.2016 17:00 Jinočany :  Statenice  
2. kolo Neděle  04.09.2016 17:00 Kosoř “B“ : Jinočany 
3. kolo Středa  07.09.2016 17:30           Jinočany VOLNO   
4. kolo Sobota  10.09.2016 17:00 Jinočany : Č. Újezd  
5. kolo Sobota  17.09.2016 16:30 Kazín :  Jinočany 
6. kolo Sobota  24.09.2016 16:30 Jinočany : Kněževes  
7. kolo Středa  28.09.2016  16:30 Nučice : Jinočany 
8. kolo Neděle  02.10.2016  16:00 Horoměřice : Jinočany 
9. kolo Sobota  08.10.2016  16:00 Jinočany : Dobřichovice  
10. kolo Sobota  15.10.2016  16:00 Vrané : Jinočany 
11. kolo Sobota  22.10.2016  15:30 Jinočany : V. Přílepy 
12. kolo Sobota  29.10.2016  14:30 Vonoklasy : Jinočany 
13. kolo Sobota  05.11.2016  14:00 Jinočany :  Třebotov  
14. kolo Sobota  12.11.2016  14:00 Čisovice : Jinočany 
15. kolo Sobota  19.11.2016  13:30 Jinočany : Jíloviště “B“ 

1. kolo Sobota  10.09.2016 10:00 Jinočany/Rudná : Vestec 
2. kolo Sobota  17.09.2016 10:00 Jinočany/Rudná : Roztoky 
3. kolo Pátek  23.09.2016 16:30 Povltavská FA (Davle) : Jinočany/Rudná  
4. kolo Sobota  01.10.2016  10:00 Jinočany/Rudná : Psáry 
5. kolo Neděle  09.10.2016  ??:?? Jesenice : Jinočany/Rudná  
6. kolo Sobota  15.10.2016  10:00 Jinočany/Rudná : D. Břežany 
7. kolo Sobota  22.10.2016                            VOLNO 
8. kolo Neděle  30.10.2016   ??:?? Vestec : Jinočany/Rudná  
9. kolo Neděle  06.11.2016  11:30 Roztoky : Jinočany/Rudná  
10. kolo Sobota  12.11.2016  10:00 Jinočany/Rudná : Povltavská FA 
11. kolo Sobota  08.04.2017  10:00 Psáry : Jinočany/Rudná 
12. kolo Sobota  15.04.2017  10:00 Jinočany/Rudná : Jesenice 
13. kolo Pátek 21.04.2017  17:00 D. Břežany : Jinočany/Rudná 

1. kolo Neděle 11.09.2016  10:00h  hřiště: Jinočany 
Týmy: Jinočany “A“, Jinočany “B“, Rudná, Drahelčice, Úhonice, Dobříč/Nučice 
 
2. kolo Sobota 17.09.2016  10:00h  hřiště: Rudná 
Týmy: Jinočany “A“, Jinočany “B“, Rudná, Drahelčice, Úhonice, Dobříč/Nučice 

3. kolo Sobota 24.09.2016  10:00h  hřiště: Dobříč 
Týmy: Jinočany “A“, Jinočany “B“, Rudná, Drahelčice, Úhonice, Dobříč/Nučice 
 
4. kolo Sobota 08.10.2016  10:00h  hřiště: Drahelčice 
Týmy: Jinočany “A“, Jinočany “B“, Rudná, Drahelčice, Úhonice, Dobříč/Nučice 
 
5. kolo Sobota 15.10.2016  10:00h  hřiště: Jinočany 
Týmy: Jinočany “A“, Jinočany “B“, Rudná, Drahelčice, Úhonice, Dobříč/Nučice 
 
6. kolo Sobota 22.09.2016  10:00h  hřiště: Úhonice 
Týmy: Jinočany “A“, Jinočany “B“, Rudná, Drahelčice, Úhonice, Dobříč/Nučice 

Kolo domácí hosté den datum čas hřiště 
1. SG JINOČANY  SG TESLA Pondělí  5.9. 18:00h Jinočany 

2.  SG RADLICE SG JINOČANY Úterý 13.9   Chapl.nám.P5 

3.  SG JINOČANY ČIPEX Pondělí 19.9. 18:00h Jinočany 
4.  VÝTAHY  SG JINOČANY Pondělí 26.9.   ČAFC 

5.  SG JINOČANY volno  3.10. 
6.  SG JINOČANY LÉK.FAKULTA Pondělí 10.10. 17:30h Jinočany 

7. FPO METRO  SG JINOČANY Úterý 18.10. 19:45h ČAFC 
 
1. náhradní termín: 24.10. – 27.10.2016 2. náhradní termín: 31.10. – 03.11.2016 


