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28.4.2013 
TJ SOKOL VELKÉ 

PŘÍLEPY – FK ZBUZANY 
1953 B 5:0 (3:0) 

Branky: 3x Raděj Karel, Bělohlávek Václav, 

Zrůbecký Pavel  

Sestava: Jiroutek Pavel – Gombita Dominik, 

Bělohlávek Václav, Fišl Martin, Pozníček Petr - - 

Moravec Ota, Zajac Jaroslav, Raděj Karel, 

Zrůbecký Pavel - Bláha Petr, Topol Lukáš  

Střídaní: Raděj Ivo za Topola 

Ve třetím jarním domácím utkání jsme přivítali 

souseda v tabulce, od kterého nás dělil pouhý 

jeden bodík. Dal se tedy očekávat vyrovnaný 

zápas. Soupeř ale nejen že dorazil se 

zpožděním, ale zřejmě také ne v tom úplně 

nejsilnějším složení. Od první minuty jsme byli 

jednoznačně lepším mužstvem a za celý zápas 

nedovolili našim hostům téměř nic. Rychlé góly 

přinesly na naše kopačky potřebný klid i 

patřičnou dávku sebevědomí. Ve spojení s 

„famózním“ vystoupením Karla Raděje se 

jednalo o zatím nejlepší „produkci“ přílepského 

týmu v jarních odvetách. A jak padaly góly? Na 

dlouhé autové vhazování Petra Bláhy si naběhl 

Karel Raděj a „z první“ otevřel brankový účet 

zápasu – 1:0. Nedlouho poté propadla hostující 

obranou taková „šmudla“ a Karel znovu stál 

tam kde měl – 2:0. Za dalších pět minut 

dokončil „Karlos“ hattrick, když dorazil nepříliš 

prudkou střelu Bláhy, která však musela 

zbuzanského golmana v rukavicích hodně pálit, 

jelikož mu vyklouzla rovnou před našeho 

kanonýra – 3:0. I přes několik dalších šancí jsme 

odcházeli do šaten s tříbrankovým náskokem.  

Po změně stran se po rohovém kopu prosadil 

kapitán mužstva „Běldis“, když na zadní tyči 

hlavičkoval úplně sám – 4:0. Chvíli poté si mohl 

góĺovou radost zopakovat po naprosto shodné 

situaci, pouze v opačném gardu, ale hostující 

hráč na poslední chvíli vyhlavičkoval míč 

směřující do sítě. Gólové hody poté ukončil 

Pavel Zrůbecký, který doklepl do prázdné 

branky centr Karla Raděje, kterého vyslal na 

zteč krásným pasem Martin. Také ve druhé půli 

jsme si vypracovali spoustu dalších nadějných 

příležitostí, ale když jsme neproměnili ani 

nájezd tří našich hráčů na golmana, bylo jasné, 

že si po zápase v kabině zařveme gól „jenom“ 

pětkrát. 

Resumé: Přestože hosté neoplývali očekávanou 

herní kvalitou, vůbec to nesnižuje výkon našich 

chlapců. Naopak, kluky bych chtěl pochválit za 

jejich přístup. Aktivním a kombinačním pojetím 

po celých devadesát minut, museli bavit 

fotbalem nejen sami sebe, ale doufejme, že i 

vás, naše fanoušky. Bilance posledních dvou 

domácích zápasů (6 bodů při skóre 9:0) je v 

součtu s poměrně atraktivní hrou, tou nejlepší 

pozvánkou na příští domácí utkání. 
 

4.5.2013 

FK STŘEDOKLUKY – TJ 
SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY 

1:1 (0:0) 
Branky: Moravec Ota  
Sestava: Chudada Kamil -– Gombita Dominik, 
Bělohlávek Václav, Fišl Martin, Jiroutek Pavel - 
Moravec Ota, Švajda Zdeněk, Raděj Karel, 
Zrůbecký Pavel – Raděj Ivo, Topol Lukáš  
Střídaní: Kotvas Ján za Iva Raděje,Rambousek 
Martin za Topola 
 
Na hřišti posledního celku tabulky jsme chtěli 
potvrdit vzrůstající herní pohodu z posledních 
zápasů. V rozletu nás však zastavilo zranění 
Ivoše již po deseti minutách hry. Od tohoto 
momentu jsme se nedokázali dostat pořádně 
do zápasu a naše hra působila chaoticky a 
nesourodě. Přestože Středokluky herní kvalitou 
také příliš neoplývaly, byli to překvapivě 
domácí, kteří dominovali ve středu pole a 
vypadali fotbalověji. Naši občas blýskli nějakou 
povedenější kombinací, které ale vždy chyběla 
finální přihrávka nebo nebezpečnější 
zakončení. A tak jedinými okamžiky, které v 
prvním poločase stály za zmínku byla střela 
Pavla Jiroutka, která skončila na břevně domácí 
branky, na druhé straně zase moment, kdy 
poměrně jednoduchá „centrostřela“ nadělala 
Kamilovi v naší brance docela problémy, ale než 
balón stačil překročit brankovou čáru jeden z 
našich zadáku ho pohotově odkopl. 
Po změně stran a  pohovoru v kabinách jsme 

konečně začali předvádět hru, kterou se 

chceme prezentovat. A „ovoce“ se dostavilo 

celkem brzo. Benjamínek v našem týmu – Ota 

Moravec šel důsledně za míčem a na brankové 

čáře přetlačil golmana i s jeho rukavicemi a 

balónem do sítě – 1:0. Od tohoto okamžiku 

jsme opanovali středoklucký trávník. Začali 



jsme vyhrávat souboje, ve kterých jsme v první 

půli propadali, a z toho pramenili náznaky 

příležitostí. Bohužel jenom náznaky, jelikož 

žádný z nadějných kombinací či brejků jsme 

nedokázali dotáhnout do góĺové tečky a 

pojištění jednobrankového náskoku. Díky naší 

impotenci domácí vycítili šanci a začali se více 

osmělovat i směrem dopředu. A za odvahu byli 

posléze odměněni. Nejprve nám sice pan 

rozhodčí odpustil jasný, byť nechtěný, faul v 

pokutovém území a tím pádem i pokutový kop, 

ale chvíli poté již bylo vyrovnáno. Ve středu 

obrany jsme nechali na chvilku díru, kterou 

zacelil domácí hráč, počkal si na nezištnou 

přihrávku a „zoči voči“ Kamilovi zamířil do sítě – 

1:1. To bylo asi patnáct minut do konce. 

Středokluky chtěly využít euforie z vyrovnání, 

začaly hrát na větší riziko, stylem nahoru dolu. 

Bohužel my jsme se tomuto stylu přizpůsobili a 

poslední čtvrt hodinu nedokázali pořádně 

podržet míč na našich kopačkách a hru uklidnit. 

Na druhou stranu je potřeba říct, že v těchto 

fázích mělo utkání „grády“ a pro nezaujatého 

diváka to musela být poměrně hezká podívaná.  

Resumé: Bod z venku je pro nás spíš ztrátou 

než ziskem. Tentokrát ke třem bodům chybělo 

málo. Tři centimetry nebo více kvality ve finální 

přihrávce, kterou bychom se dostávali do 

1000% šancí. Tak snad zase příště.   
 

11.5.2013 
SK TŘEBOTOV – TJ 

SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY 
1:1 (1:1) 

Branka: Pavel Zrůbecký 

ČK: Karel Raděj, Kamil Chudada 

Sestava: Chudada - Moravec ml., Bělohlávek 

(C),  Pozníček, Jiroutek – Gombita, Raděj K., 

Bláha, Zedník – Zrůbecký, Topol  

 

K zápasu na „hřišti“ předposledního mužstva 

tabulky jsme se dostavili s vědomím, že 

jakýkoliv bodový zisk pro nás znamená již jistou 

záchranu v soutěži pro letošní rok. Bohužel 

jsme však netušili, že příšerně „připravené“ 

hřiště nebude to nejhorší, co nás čeká. 

Do zápasu jsme vstoupili hodně aktivně a již po 

10ti minutách jsme mohli vést 3:0, ale 

nepodařilo se nám protrhnout střeleckou 

smůlu. Zaúřadovali tedy staré pravidlo „nedáš – 

dostaneš“. Domácí se z ojedinělé šance dostali 

do vedení. Naše odpověď přišla téměř v zápětí. 

Karel Raděj odvedl skvělou práci při napadání 

stopera, dojel ho a předložil Pavlovi 

Zrůbeckému balon jako na zlatém podnose. Ten 

nezaváhal a nekompromisně zavěsil, 1:1. I po 

zbytek poločasu jsme byli lepší, ale zásadní 

ohrožení domácí branky už se nekonalo.  

     Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně 

a s oprávněným vědomím, že na nás hráči 

domácího týmu herně nestačí. Navíc v 65. 

minutě došlo, zcela správně, k vyloučení 

domácího kapitána, který se v přerušené hře 

pokusil do fotbalu vložit i prvky řecko-římského 

zápasu. To jen podtrhlo dění na hřišti, na 

domácí branku se valil jeden útok za druhým a 

bylo jen otázkou času, kdy se nám podaří 

skórovat. Za zmínku stojí výborná akce Oty 

Moravce ml., který se z pozice obránce vydal 

dopředu, s Pavlem Zrůbeckým si dali balón 

z jedné, vyšachovali domácí zálohu a po sprintu 

přesně centroval na našeho hráče, který se do 

balónu vrhl rybičkou. Akce bohužel gólem 

neskončila. Dění v následujících minutách nás 

však připravilo o téměř jisté 3 body. Po 

odpískaném faulu na Karla Raděje jsme měli 

nedaleko naší branky zahrávat přímý kop. 

V přerušené hře však domácí hráč na ležícího 

Karla nepochopitelně a úmyslně šlápl, za což 

měl být po právu vyloučen. Hlavní rozhodčí 

však údajně viděl jen následnou strkanici, 

kterou ukončil nepochopitelným způsobem. 

Dvěma červenými kartami pro náš tým (Karel 

Raděj a brankář Kamil Chudada – do branky se 

tak postavil Pavel Jiroutek)!!! Viník celého 

incidentu zůstal k překvapení všech přítomných 

absolutně nepotrestán!!! Zápas byl nedlouho 

po tomto incidentu ukončen, přičemž byl 

zkrácen minimálně o 5 minut. 

     Resumé: Remíza na hřišti Třebotova je pro 

nás bezesporu ztrátou, stejně jako absence 

klíčových hráčů v dalším utkání. Také je třeba 

vyzdvihnout nejen útočné pojetí hry celého 

týmu, ale i individuální výkony Pavla Jirkoutka a 

především Oty Moravce ml., který na postu 

pravého obránce odehrál skvělý part! A je jen 

na každém, aby si z nepochopitelného počínání 

hlavního rozhodčího z Holubic sám vyvodil 

závěry a zamyslel se nad tím, zda za tímto 

excesem před derby nebylo nic jiného, než 

„pouhé“ nezvládnutí nastalé situace...



ČARODĚJNIC SE POVEDLO, DĚKUJEME VŠEM 
 
Děkujeme všem dětem i dospělým za účast na pálení čarodějnic. Doufáme, že se vám 
akce líbila a byli jste se vším spokojeni. Pokud máte nějaké připomínky nebo nápady 
na další rok, napište nám to na Facebook TJ Sokol Velké Přílepy 
www.facebook.com/groups/tjsokolvelkeprilepy  

 

 
 

 

 
 

  

  
 

http://www.facebook.com/groups/tjsokolvelkeprilepy


ROZHOVOR S HRÁČEM – JAN BUK 
Bukíno, patříš mezi pár odchovanců 

Přílepského fotbalu. Můžeš nám říct, jestli jsi ve 

své kariéře nastupoval i za jiné kluby a v kolika 

letech začal s fotbalem?  

S fotbalem jsem začal asi v 8 letech. Za jiné 

kluby jsem hrál, hlavně když jsem skončil 

v žácích a v tu dobu nebyl v Přílepech dorost. 

Ale bylo to vždy jen načerno! 

Jaké jsou Tvoje nejsilnější fotbalové stránky a 

jaký cítíš svůj největší přínos pro tým?  

Jsem dost „silný“ sám o sobě. Asi bych uvedl 

přehled při hře. Tohle by spíš ale měli posoudit 

ostatní. 

Čeká nás derby s Holubicemi, kde máš spoustu 

známých. Přeješ jim postup a myslíš, že se ve 

vyšší soutěži zabydlí? 

Myslím, že pokud se jim letos podaří postoupit, 

určitě se s nimi napřesrok nepotkáme. Leda že 

bychom postoupili hned rok po nich!  

Tvoje úloha v Přílepském fotbale není pouze na 

hřišti, ale zároveň se velkou měrou podílíš na 

veškerém ostatním chodu mužstva. Co Tě vede 

k tomu, že se o vše tolik staráš?  

Je to asi vztah ke klubu jako takovému, protože 

jsme tu vždycky byli dobrá parta. Taky se 

obávám, že jakmile by tu fotbal jednou zanikl, 

už by se nedal zpátky dohromady. 

Co je třeba, aby se fotbal ve Velkých Přílepech 

posunul někam dál?  

Větší a intenzivnější zapojení VŠECH členů 

oddílu i do jiných, než čistě fotbalových aktivit, 

které jsou s klubem spjaty. 

Všichni vědí, že jsi velký 

kamarád se členy 

kapely „Tři Sestry“. 

Můžeš nám říct, jak jsi 

se s nimi potkal?  

Prvotní seznámení bylo 

s bubeníkem Tří sester, 

Frantou Vránou a 

seznámil nás „místní 

rodák“ vynikající 

bubeník Martin Švec 

(Plexis) 

Co bys chtěl vzkázat přílepským fanouškům?  

Troufám si říct, že někdy dokážeme hrát i 

pohledný fotbal, tak se přijďte podívat. A když 

už Vás nezaujme kopaná, pak jsou k dispozici 

vynikající klobásky, pivko...  

Přezdívka: Bukíno 

Datum narození: 1.9.1978 

Pozice: obránce, záložník 

Číslo dresu: 9 

Oblíbený fotbalový klub: Bayern München 

Oblíbený hráč: Steven Gerrard 

Oblíbený hudební žánr: Napříč spektrem, ale 

uvedu rock  

Oblíbení jídlo: téměř jakékoliv, s vyjímkou 

sladkých jídel, ta ne    

Oblíbený nápoj: voda, rum 

Koníčky: sport, hudba, cestování, literatura 

faktu, historie 

Blondýnky/brunetky: padni komu padni  

Stav: svobodný (telefonní číslo pro fanynky je k 

dispozici po zápase v šatně) 

 

AKTUALITY Z JFK VELKÉ PŘÍLEPY 
Do konce jarní sezóny nám zbývají sehrát čtyři zápasy. Starší žáci jsou aktuálně 
na 9. místě a starší přípravka na 6. místě okresního přeboru, u mladší přípravky 
se výsledky neevidují. U všech týmů je vidět výrazný pokrok oproti loňské 
sezóně, což se projevuje jak na zlepšené hře, tak i na počtu získaných bodů.  

www.jfkvelkeprilepy.cz  

PŘIVEĎTE DĚTI HRÁT FOTBAL 
V tomto roce bychom opět chtěli otevřít fotbalovou 
školičku pro děti od 5ti do 6ti let, aktuální informace 
budou uveřejněny na klubových a obecních 
internetových stránkách. Do všech týmů probíhá 
celoroční nábor, zájemci se mohou přihlásit na 
tréninku, vždy v pondělí a ve středu od 17:30 do 
18:30 nebo se přijďte podívat na domácí zápasy našich 

týmů. 

Okresní přebor starších žáků 
 V. Přílepy Hřebeč 18.05. 10:15 SO 

V. Přílepy Zichovec 01.06. 10:15 SO 

Okresní soutěž starších přípravek sk. A 
 V. Přílepy Zlonice 24.05. 17:30 PÁ 

V. Přílepy Hostouň 07.06. 17:30 PÁ 

V. Přílepy Zákolany 14.06. 17:30 PÁ 

http://www.jfkvelkeprilepy.cz/


JARNÍ DOMÁCÍ ZÁPASY TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY 
 

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 
 

 

21. KOLO 

   Kosoř - Středokluky 
  

7:1 (3:0) 
   Červený Újezd - Dobřichovice B 

 
2:2 (1:2) 

   Dobříč - Roztoky 
  

odloženo 
   Jinočany - Řevnice 

  
9:2 (5:0) 

   Kazín - Drahelčice 
  

6:2 (3:1) 
   Holubice - Zbuzany B 

  
3:0 kont. 

   Třebotov - Velké Přílepy 
  

1:1 (1:1) 
   

        TABULKA 

 Pořadí   Tým  Z V R P B +/- 

1.   Sokol Holubice 21 15 2 4 47 14 
2.   SK Kazín 21 14 1 6 43 10 
3.   FK Dobříč 20 14 1 5 43 13 
4.   SK Roztoky 20 13 2 5 41 11 
5.   Sokol Kosoř 21 12 2 7 38 5 
6.   Sokol Jinočany 21 11 2 8 35 2 
7.   Sokol Dobřichovice B 21 9 4 8 31 1 
8.   Sokol Velké Přílepy 21 7 6 8 27 -3 
9.   FK Zbuzany 1953 B 21 8 2 11 26 -4 

10.   SK Slavia Drahelčice 21 7 2 12 23 -7 

11.   Sokol Červený Újezd 21 4 7 10 19 -14 
12.   Slavoj Řevnice 21 5 3 13 18 -12 
13.   SK Třebotov 21 4 4 13 16 -17 
14.   FK Středokluky 21 3 2 16 11 -19 

        22. KOLO 

  So 18.05. 17:00 Středokluky - Třebotov 
  So 18.05. 17:00 Velké Přílepy - Holubice 
  So 18.05. 17:00 Řevnice - Dobříč 

   So 18.05. 17:00 Roztoky - Červený Újezd 
  So 18.05. 17:00 Dobřichovice B - Kosoř 
  Ne 19.05. 17:00 Zbuzany B - Kazín 

   Ne 19.05. 17:00 Drahelčice - Jinočany 
    

 

 

SPONZOŘI TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY 

  
www.iolympia.cz 

 

 

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

