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VSTUPNÉ 

DOBROVOLNÉ 



13.4.2013 
TJ SOKOL VELKÉ 
PŘÍLEPY – SLAVOJ 
ŘEVNICE 4:0 (2:0) 

 
Branky: Raděj Ivo, Bláha Petr, Jaroslav 

Carvan,  Raděj Karel 

 

Sestava: Chudada Kamil – Gombita Dominik, 

Pozníček Petr, Bělohlávek Václav, Švajda 

Zdeněk, -  Buk Jan, Raděj Karel, Poláček 

Karel – Topol Lukáš, Raděj Ivo, Bláha Petr 

 

Střídaní: Zrůbecký Pavel za Raděje Iva, 

Carvan Jaroslav za Poláčka, Moravec Ota ml. 

za Topola  

 

Do důležitého zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně. 

Se třemi útočníky v sestavě jsme měli za úkol 

soupeře přitlačit před jeho branku, od prvních 

minut vyvinout maximální tlak a ukázat hostům, 

kdo že je tu pánem. Výletní tempo, které jsme od 

začátku nasadili, však s předzápasovými plány 

nikterak nekorespondovalo. Byli to naopak hosté, 

kteří působili fotbalověji. Obraz hry nezměnil ani 

gól, který svým důrazem připravil s chutí hrající 

Lukáš Topol pro Ivoše. Následovala pasáž v niž se 

nedařila kombinace, míč neposlouchal a bojovnost 

nás také míjela. Naštěstí i hosté dokazovali svou 

příslušnost ke spodku tabulky a tak pro diváky to 

asi nebyl nejhezčí pohled. Z fotbalové letargie se 

jako první probrali naši chlapci a ke konci 

poločasu několikrát zahrozili z rychlých 

protiútoků. Jeden „gólový“ nám ještě rozhodčí  

neuznali pro domnělý ofsajd, ale ten další již 

pravidla ctil.  „Bukíno“ vyslal přesným pasem za 

obranu Topola, který si připsal druhou góĺovou 

asistenci, když předložil míč před prázdnou bránu 

dvojici Petr Bláha, Ivoš Raděj. Prvně jmenovaný 

konečně protrhl své střelecké trápení.  A tak jsme 

s minima vytěžili maximum. Po změně stran jsme 

se vrátili ke klasickému rozestavení  4-4-2 což 

našemu hernímu projevu prospělo. Přidali jsme na 

bojovnosti, začali lépe kombinovat a to rázem 

přineslo své ovoce v podobě třetí branky. Od té 

chvíle jsme měli  utkání  pod kontrolou a soupeře 

do ničeho vážnějšího nepustili. Byli jsme stále 

aktivní , ale gólovou produktivitu jsme si vybrali 

v první půli. Střeleckou smůlu protrhl až pár minut 

před koncem Karel Raděj.  

Resumé: I když k celkové spokojenosti je ještě  

hodně daleko, za druhou půli si kluci zaslouží 

pochvalu. Co dnes ale musím zejména 

vyzdvihnout, tak to je zdravá agresivita našich 

ofenzivních hráčů, která prakticky rozhodla zápas. 

21.4.2013 
SK SLAVIA DRAHELČICE 

– TJ SOKOL VELKÉ 
PŘÍLEPY 3:3 (1:2) 

  
Branky: Zajac Jaroslav, Raděj Ivo, vlastní  

 

Sestava: Chudada Kamil – Gombita Dominik, 

Bělohlávek Václav, Švajda Zdeněk, Jiroutek 

Pavel -  Zrůbecký Pavel, Zajac Jaroslav, Raděj 

Karel, Bláha Petr – Topol Lukáš, Raděj Ivo,  

 

Střídaní: Moravec Ota ml. za Topola,        

Carvan Jaroslav za Jiroutka  

                

Na nekvalitním drahelčickém trávníku jsme 

nastoupili s několika víceméně vynucenými 

změnami v sestavě. Přes tyto absence jsme to byli 

my, kdo od první minuty diktoval tempo zápasu. 

Protože nám nerovný a neposekáný trávník dělal 

značné problémy při snaze o kombinaci, snažili 

jsme se hrát jednoduše a účelně a v maximální 

míře využít našich rychlých „tykadel“.  Na naše 

zvyklosti jsme i poměrně často stříleli, ale většinou 

nepřesně. Domácí mužstvo spoléhalo zejména na 

standardní situace, kdy chtělo využít svou značnou 

výškovou převahu, ale pozorná defenzíva 

dirigovaná Běldisem nepřipustila žádnou kritickou 

situaci. Zhruba v polovině první půle jsme se 

dočkali zasloužené odměny v podobě vedoucí 

branky. Centr Karla Raděje  našel výtečně 

naběhnutého Zajace, který sice s problémy, ale 

přeci jen dostal míč za brankovou čáru. Po 

inkasované brance  domácí přidali na důrazu a náš 

tým na chvíli vypadl z role. Tato chvilka ale stačila 

na vyrovnání. V podstatě první  kloudná fotbalová 

akce domácích skončila gólem, když domácí 

útočník dokázal najít mezírku v naší až do té doby 

neprostupné obraně, mezi čtyřmi obránci 

„protlačil“ balon na nabíhajícího spoluhráče, který 

sám před Kamilem nezaváhal.  Radost našim 

hostitelům, ale vydržela pouze několik okamžiků.  

Drahelčický kapitán si spletl strany a po našem 

rohovém kopu ukázkově hlavičkoval do vlastní 

svatyně.  

Do druhého poločasu jsme nastoupili s cílem 

vytrvat v naší aktivní hře, přidat více střeleckých 

pokusů a  pohlídat si standardky domácích. 

Všechny vytyčené úkoly jsme splnili, bohužel dvě 

individuální chyby degradovaly naši snahu a 

připravily nás o tři body. Hned v úvodu druhé půle 

nechal náš obránce projít kolem sebe míč i 

s domácím útočníkem prakticky bez povšimnutí a 

bylo vyrovnáno. Opět nám to netrvalo příliš 

dlouho a znovu jsme šli do vedení.  Vyplatil se 

nám důraz v domácím vápně, když odražený balón 



uklidil Ivoš pohotově a s pomocí tyče potřetí do 

drahelčické sítě.  Navíc nejnebezpečnější domácí 

hráč se zranil a musel střídat, takže to vypadalo, že  

o tři body nás nemůže již nic připravit. Zvlášť, 

když jsme si připravovali další šance jako např. 

Zajac, který se opět zjevil v pravý čas za domácími 

obránci, ale místo střely z voleje volil zpracování a 

následné zakončení přes vrátivšího se obránce už 

nemělo gólové parametry a domácí golman stačil 

špičkou kopačky vytěsnit na roh. U této situace 

musím vyzdvihnout také krásný pas Karla Raděje, 

kterým „Zajdu“ našel. Nicméně staré, otřepané, ale 

pravdivé nedáš dostaneš se potvrdilo i v tomto 

případě. Prakticky z protiútoku Drahelčice 

vyrovnaly a to s výrazným přispěním našeho 

zadáka. Malá domů z půlky hřiště vypadala 

z počátku jako správné řešení, bohužel nedůrazný 

kop a málo střižený trávník způsobily, že místo 

našeho golmana byl u míče první domácí útočník a 

nabídnutou šancí nepohrdnul. Na vlastní góly tak 

bylo v podstatě srovnáno. Tento moment nás 

vyhodil ze sedla, ale domácí až na pár 

standardních situací nedokázali nic vymyslet a 

využít našeho špatného rozpoložení. S blížícím se 

koncem zápasu jsme opět byli aktivnější a 

nebezpečnější my, bohužel nadějně rozjeté 

protiútoky jsme nedokázali dotáhnout ke 

kýženému gólovému efektu.  

Resumé: Jako celek jsme za daných podmínek 

(velmi špatný terén) předvedli celkem slušný 

výkon, řekl bych, že nejlepší na jaře. Fotbal je ale 

o chybách a díky těm našim jsme přišli o 

zasloužené vítězství. Kamil si sáhl na balón 

v podstatě jenom když ho vyndával ze sítě.   

 
ROZHOVOR S HRÁČEM 

VÁCLAV BĚLOHLÁVEK 
 

V tomto vydání našeho fotbalového zpravodaje 

zahájíme představování hráčů a funkcionářů 

našeho klubu. Jako první to bude současný kapitán 

týmu, opora zadních řad mužstva, člen výboru a 

jeden z mála odchovanců přílepského fotbalu 

Václav Bělohlávek. 

 

Vašku, patříš mezi odchovance Přílepského 

fotbalu. Můžeš nám říct, jestli jsi ve své kariéře 

nastupoval i za jiné kluby a v kolika letech jsi 

vůbec začal s fotbalem? 

Ne, nikdy jsem jinde nehrál, jsem přílepák a tak to 

vždy zůstane. V kolika letech už přesně nevím, ale 

30 let to bude určitě kdy jsem začal. 

Při pohledu na Tvou postavu je asi poznat, že se 

věnuješ i jiným sportům. Můžeš nám říct, jaké 

jiné sporty a vůbec koníčky provozuješ ve svém 

volném čase? 

Mimo fotbalu se trochu věnuju boxu a posilovně a 

hlavně rád jím – to je ten pohled na mou postavu 

 

V kabině patříš mezi nejzkušenější borce a 

pamatuješ již spoustu hráčů, kteří prošli naším 

týmem. Jak hodnotíš současný tým? 

Současný tým hodnotím spíše pozitivně. Pravda je, 

že bysme potřebovali více omladit a mít lepší 

docházku. Když se sejdou všichni hráči, tak 

umíme zahrát minimálně vyrovnanou partii 

s každým týmem v naší soutěži. 

Jaké si myslíš, že jsou Tvoje nejsilnější 

fotbalové stránky a jaký cítíš svůj největší 

přínos pro tým? 

 

 

 

 

 

 

Moje nejsilnější fotbalové stránky již odešly před 

pár lety , tak snad jen zkušenosti a čtení hry. 

Co myslíš že by bylo třeba, aby se fotbal ve 

Velkých Přílepech posunul někam dál? 

Jako všude to je o penězích, tak ani my nejsme 

výjimkou. Výbor již funguje na úrovni, chtělo by 

to zapojit ještě více lidí, aby se přílepský fotbal 

dostal více do podvědomí  zdejších lidí a 

v neposlední řadě silného sponzora.  Bylo by 

potřeba mít svou mládež, to vidím jako největší 

bolest. 

Co by jsi chtěl vzkázat fanouškům přílepského 

fotbalu? 

Chci vzkázat současným fanouškům poděkování 

za podporu, že si najdou čas a chodí se na zápasy 

podívat a chtěl bych, stejně tak jako celý náš tým, 

aby chodilo více fanoušků na fotbal a při té 

příležitosti se na hřišti občerstvit, zahrát si tombolu 

a udělat si hezké odpoledne. 

 

Přezdívka: Běldys 

Datum narození:  20.4. 1974 

Pozice: obránce 

Číslo dresu: 8 

Oblíbený fotbalový klub: Sparta Praha 

Oblíbený hráč: Roberto Carlos  

Oblíbený hudební žánr: Heavy Metal 

Oblíbení jídlo: Steaky, Smažák 

Oblíbený nápoj: Pivo 

Koníčky: Fotbal, hokej 

Blondýnky/brunetky: žena Kája a mé 2 děti  

Stav: ženatý, 2 děti – Evička a Viktorka 

 

 



JARNÍ DOMÁCÍ ZÁPASY TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY 
 

Sobota 18.5. od 17:00 TJ Sokol Velké Přílepy – Holubice  

Sobota 1.6. od 17:00 TJ Sokol Velké Přílepy – Jinočany 

Sobota 15.6. od 17:00 TJ Sokol Velké Přílepy – Červený Újezd 
 

Aktuální informace najdete na Facebooku  www.facebook.com/groups/tjsokolvelkeprilepy 
 

18. kolo 

   Středokluky - Zbuzany B 
 

0:1 (0:1) 

   Řevnice – Třebotov 
  

3:1 (1:0) 

   Roztoky – Holubice 
  

3:4 (0:3) 

   Dobřichovice B – Kazín 
  

3:1 (1:0) 

   Kosoř – Jinočany 
  

5:5 (2:4) 

   Červený Újezd – Dobříč 
  

1:3 (0:1) 

   Drahelčice - Velké Přílepy 
 

3:3 (1:2) 

    
       Tabulka 

Pořadí Tým 
 

Z V R P Body 
1. Holubice 

 
17 12 2 3 38 

2. Roztoky 

 
18 12 2 4 38 

3. Kazín 

 
18 11 1 6 34 

4. Dobříč 

 
17 11 1 5 34 

5. Kosoř 

 
18 11 1 6 34 

6. Jinočany 

 
18 10 1 7 31 

7. Dobřichovice B 

 
18 9 2 7 29 

8. Zbuzany B 

 
18 7 2 9 23 

9. V. Přílepy 

 
18 6 4 8 22 

10. Drahelčice 

 
18 6 2 10 20 

11. Řevnice  

 
17 5 3 9 18 

12. Třebotov 

 
17 4 3 10 15 

13. Č. Újezd 

 
17 2 5 10 11 

14. Středokluky 

 
17 2 1 14 7 

 
       19. kolo 

  SO 27.04. 17:00 
 

Č. Újezd Středokluky 
  SO 27.04. 17:00 

 
Dobříč Kosoř 

   SO 27.04. 17:00 
 

Jinočany Dobřichovice B 
  SO 27.04. 17:00 

 
Kazín Roztoky 

   SO 27.04. 17:00 
 

Holubice Řevnice 
   SO 27.04. 17:00 

 
Třebotov Drahelčice 

  NE 28.04. 17:00 
 

V. Přílepy Zbuzany B 
   

 

SPONZOŘI TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY 

  
www.iolympia.cz 

 

 

http://www.facebook.com/groups/tjsokolvelkeprilepy
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=711
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=700
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=679
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=685
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=697
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=695
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=680
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=684
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=722
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=675
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=727
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=718
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=713
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=737

