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HODNOCENÍ SEZONY 2012/2013 – trenér Martin Rambousek  

Jaká byla minulá sezona? Lakonicky, jednou 

větou - fotbalisté TJ Sokola Velké Přílepy se 

udrželi ve III. třídě okresní soutěže i pro 

následující ročník. Takže spokojenost.  

Nebo řečí čísel – fotbalisté TJ Sokola Velké Přílepy 

získali 30 bodů, když 8x si mohli v kabině zakřičet 

po vítězném utkání, v šesti případech se o body 

rozdělili se svým soupeřem a 12x odešli ze hřiště 

se sklopenými hlavami. 45x se radovali ze 

vstřeleného gólu a naopak v 57 případech 

nezabránili velkopřílepští gólmani míči v cestě za 

svá záda. Tato bilance zařadila fotbalisty Velkých 

Přílep na deváté místo tabulky. 

Ani strohé zhodnocení jednou větou, ani číselné 

bilancování však nenabídnou přílepskému 

fanouškovi pokud možno co nejobjektivnější 

pohled na právě končící sezónu. Pohled nejen na 

branky a body, ale také pohled do kabiny 

mužstva či „bafuňářského“ zákulisí. 

Sezóna pro nás nezačala nejšťastněji, jelikož 

první dvě utkání nám byla svazem kontumována 

z administrativních důvodů. Přišli jsme tak o tři 

cenné body za úvodní vítězství nad Kosoří. Tento 

„smolný“ úvod tak předznamenal, že budeme 

pravděpodobně bojovat o záchranu a bylo 

důležité soustředit se především na souboje 

s týmy ze spodních pater tabulky.  

Z pěti nejdůležitějších zápasů jsme vytěžili 13 

bodů a tím si „zadělali na poměrně klidnou 

sezónu. Celkem jsme pak na podzim nasbírali 

bodů sedmnáct za pět výher a dvě remízy a šest 

porážek, při skóre 20: 24. Faktická bilance, 

odhlédneme-li od kontumací, ale byla 6-2-4, při 

skóre 24:20, což byla na přílepské poměry velice 

solidní bilance. Zejména na domácím hřišti jsme 

byli skoro neporazitelní, když jsme ztratili body 

pouze s ambiciozními Roztokami (1:2) a 

v nešťastném zápase s Kazínem (0:4). Na podzim 

jsme nejvíce žehrali na koncovku, kdy na jeden 

vstřelený gól jsme potřebovali asi deset 

vyložených šancí. Naopak naše defenzíva 

působila velmi kompaktně a měli jsme čtvrtou 

nejlepší obranu soutěže. 

Letos jsme upustili od modelu zimního turnaje a 

příprava, dá-li se vůbec přípravou nazvat, 

probíhala veskrze v tělocvičně při fotbálku.  

Do jarních odvet jsme nastupovali s vědomím 

dostatečného náskoku na sestupové příčky a 

s tím, že si na jaře budeme fotbal užívat. Bohužel 

nás zasáhla kalamita dlouhodobých i 

krátkodobých zranění, díky kterým jsme museli 

hodně míchat se sestavou. To se negativně 

projevovalo nejen na herním projevu, ale i ve 

výsledcích, byť ta nejdůležitější utkání jsme opět 

zvládli bez porážky a tím se definitivně, s velkým 

předstihem zachránili. Po zbytek sezóny už 

zbývalo pohlídat si pouze, abychom nedostali za 

nějaký prohřešek třetí kontumaci, což by 

znamenalo vyloučení se soutěže. A to se 

podařilo. Bilance v jarních odvetách již nebyla tak 

oslnivá jako na podzim – celkem 13 bodů  /3-4-6/ 

při skóre 25:33. Herní část bych tedy hodnotil 

známkou za 3 – dobrý. 

 V soutěžním ročníku 2012/2013 obléklo 

přílepský dres celkem 27 „fotbalistů“, což sice 

vypadá na široký kádr, ale bohužel kolikrát jsme 

měli problém postavit zdravou jedenáctku. 

Mužstvo by sice potřebovalo infúzi mladších 

ročníků, chybí v něm hráči ideálního fotbalového 

věku mezi 25 a 30 roky, ale i současný tým má 

potenciál produkovat fotbal, který bude bavit. 

Samostatnou kapitolou je účast na trénincích. Na 

podzim jsme se scházeli ještě v poměrně 

slušném počtu, ale to skončilo změnou času na 

zimní. Od té doby bylo výjimkou, že se nás na 

tréninku sešlo více než šest. Ruku v ruce 

s tréninkovou morálkou jde i soudržnost 

v kabině. Zde jsem měl někdy pocit, že ne 

všechno funguje, tak jak by mělo. A ne všichni 

přistupují svým povinnostem na hřišti i mimo něj 

zodpovědně. To se samozřejmě přenášelo i na 

trávník. Soudržnost týmu mimo hřiště je totiž 

základem úspěchu každého kolektivního sportu, 

ale hlavně toho, abychom se fotbalem a 

následně po něm dobře bavili.  

Takže tady bych to viděl také za 3 – dobrý. 

Po stránce funkcionářské se sice né úplně 

všechno vydařilo – viz kontumace po 

administrativních chybách, ale jinak jsme 

v letošní sezóně mohli zaznamenat veliký pokrok. 

A nemám namysli pouze to, co můžete na jaře 

vidět při domácích zápasech  či další aktivity 

výboru, ale hlavně připravovanou fúzi 

s přílepským JFK. To je totiž budoucnost fotbalu 

ve Velkých Přílepech a je vidět, že to kluci za 

„kulatým stolem“ vzali za správný konec. Takže 

tady za 1-. Resumé – Sezónu tak lze v celkovém 

kontextu hodnotit jako povedenou. 



KONEČNÁ TABULKA 2012/2013 

3.třída skupina B - Praha-západ 
 

# Tým Z V R P Skóre Body +/- 
1. Sokol Holubice 26 20 2 4 101 : 36 62 23 
2. FK Dobříč 26 20 1 5 82 : 39 61 22 
3. Sokol Kosoř 26 17 2 7 102 : 68 53 14 
4. SK Roztoky 26 16 3 7 95 : 57 51 12 
5. SK Kazín 26 16 2 8 88 : 50 50 11 
6. Sokol Jinočany 26 13 2 11 82 : 64 41 2 
7. Sokol Dobřichovice B 26 11 4 11 56 : 53 37 -2 
8. Sokol Červený Újezd 26 8 8 10 44 : 47 32 -7 
9. TJ Sokol Velké Přílepy 26 8 6 12 45 : 57 30 -9 
10. FK Zbuzany 1953 B  26 8 3 15 43 : 75 27 -12 
11. SK Slavia Drahelčice 26 8 2 16 50 : 81 26 -13 
12. SK Třebotov 26 6 4 16 40 : 66 22 -17 
13. Slavoj Řevnice 26 5 3 18 39 : 110 18 -21 
14. FK Středokluky 26 4 2 20 33 : 97 14 -25 

 

Tabulka střelců  

TJ Sokol Velké Přílepy 2012/2013 
 

Jméno Góly 

Raděj Ivo  8 

Bláha Petr  8 

Zedník Petr 6 

Zrůbecký Pavel 6 

Raděj Karel 5 
 

 

RESTAURACE  
U JAROSLAVA KORYCHA  

 

www.ukorycha.cz 

 

Nabízíme tradiční českou i mezinárodní kuchyni. Každý den včetně svátků u nás 

najdete polední menu.  

Naše restaurace je ideální místo k uspořádání oslav, rautů, pracovních schůzek, 

posezení s přáteli či sledování sportovních utkání 

PŘES LÉTO KAŽDU SOBOTU GRILOVAČKA NA 

ZAHRÁDCE, KDE MÁME I DĚSKÝ KOUTEK 
 

Restaurace u Jaroslava Korycha, Pražská 45, Velké Přílepy  

Rezervace na 732775678 

Otevřeno denně 11:00 – 22:00 

http://vysledky.lidovky.cz/soutez.php?id_soutez=5889
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=685
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ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2013/2014 
 

1. So 24.08. 17:00 Velké Přílepy - Roztoky 

2. So 31.08. 17:00 Červený Újezd - Velké Přílepy 

3. So 07.09. 17:00 Velké Přílepy - Kněževes 

4. So 14.09. 17:00 Velké Přílepy - Zbuzany 

5. So 21.09. 16:30 Kosoř - Velké Přílepy 

6. So 28.09. 16:30 Velké Přílepy - Třebotov B 

7. So 05.10. 16:00 Řevnice B - Velké Přílepy 

8. So 12.10. 16:00 Velké Přílepy - Rudná 

9. So 19.10. 15:30 Dobříč - Velké Přílepy 

10. So 26.10. 14:30 Velké Přílepy - Drahelčice 

11. So 02.11. 14:00 Kazín - Velké Přílepy 

12. So 09.11. 14:00 Velké Přílepy - Jinočany B 

13. So 16.11. 13:30 Klínec - Velké Přílepy 
 

 

1. kolo 
 

Domácí Hosté Den Termín 

Č. Újezd Kněževes SO 24.08. 17:00 

V. Přílepy Roztoky SO 24.08. 17:00 

Zbuzany B Klinec NE 25.08. 17:00 

Kosoř Jinočany SO 24.08. 17:00 

Třebotov Kazín SO 24.08. 17:00 

Řevnice Drahelčice SO 24.08. 17:00 

Rudná Dobříč SO 24.08. 17:00 
 

 

 

 

 

 

 

OBEC VELKÉ PŘÍLEPY 
www.velke-prilepy.cz 

http://www.velke-prilepy.cz/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Velk%C3%A9_P%C5%99%C3%ADlepy_CoA_CZ.svg


SOUPISKA HRÁČŮ NA SEZÓNU 2013/2014 

 
Potvrzená soupiska na ročník 2013/14 

  Pavel Zrůbecký st. 
 

Předseda oddílu Člen výboru 
Jan  Kotvas 

 
Trenér Člen výboru 

Pavel Škurek 
 

Vedoucí oddílu Člen výboru 

    Jméno a příjmení Ročník Post Poznámka 

Kamil  Chudada 

 

Brankář 

 Dominik Gombita 

 

Obránce 

 Jan  Buk 

 

Obránce Člen výboru 

Martin Fišl 

 

Obránce 

 Otakar Moravec ml. 

 

Obránce náhr. brankář 

Pavel  Jiroutek 

 

Obránce náhr. brankář 

Petr   Pozníček 

 

Obránce 

 Václav  Bělohlávek 

 

Obránce Člen výboru 

Jaroslav Carvan 

 

Záložník 

 Jaroslav Kubiš 

 

Záložník 

 Jaroslav Zajac 

 

Záložník 

 Josef Chalupský 

 

Záložník 

 Karel  Poláček 

 

Záložník 

 Karel  Raděj 

 

Záložník 

 Martin Kohler 

 

Záložník 

 Ondřej Mašek 

 

Záložník 

 Otakar Moravec st. 

 

Záložník 

 Petr  Zedník 

 

Záložník Člen výboru 

Petr Bláha 

 

Záložník 

 Tomáš  Hrabánek 

 

Záložník 

 Ivo Raděj 

 

Útočník Člen výboru 

Lukáš  Novotný 

 

Útočník 

 Lukáš  Topol 

 

Útočník 

 Pavel  Zrůbecký ml. 

 

Útočník 

 Petr Šorfa 

 

Útočník 

 Václav Tůma 

 

Útočník 

 Vladimír Vyhnálek 

 

Útočník 

 Ondřej Modr 
    

 REALITNÍ ČINNOST 



NEJLEPŠÍ HRÁČI SEZÓNY 2012/2013  

 
Požádali jsme našeho dnes již bývalého trenéra, aby vybral 3 hráče z loňského ročníku, 

kteří podle něj byli NEJ. Martin se ukázal jako lišák všemi mastmi mazaný a zde je jeho 

dopověď: 

 
Ankety podobného typu nemám moc rád, jelikož fotbal je kolektivní sport a samotný, byť i sebelepší 

jedinec by byl bez pomoci svých spoluhráčů nula. Fanoušci sice vidí na hřišti krásné individuální akce a 

góly svého idolu, ale již prakticky nevnímají a neocení černou práci, kterou pro vyvoleného odvádějí 

ostatní v týmu. A je jedno jestli je to v útoku, defenzívě, brance nebo třeba na lavičce či dokonce jenom 

v kabině.  Fotbalové mužstvo je složeno z individualit, které prospívají týmu každý po svém, ať už fotbalově 

nebo lidsky. Každý hráč přinese do kabiny a následně na hřiště to své PLUS a strašně těžko se posuzuje jaké 

to PLUS je větší a platnější. Proto se i strašně těžko určuje kdo má pro mužstvo větší přínos, jestli PEPAN, 

kterej to umí s balónem a hezky se na něj kouká, nebo FANOUŠ, kterej toho zase spousty oběhá a nechá 

na hřišti duši, nebo LOJZA, kterej dává hře řád a myšlenku, a umí si mužstvo ošéfovat, nebo TONDA, kterej 

neoplývá žádnou z výše  uvedených přidaných hodnot, ale každej v mužstvu ví, že se na něj může kdykoli 

spolehnout, protože je vždy tam kde je ho potřeba a to nejen na hřišti, nebo FERDA, který dokáže pouze 

v pravý čas povzbudit a pochválit spoluhráče. Těžko se vybírá kdo a co je pro mančaft platnější, protože 

jeden bez druhého se na hřišti neobejde.  A tak trochu alibisticky teď budu tvrdit, že pro mě je 

Velkopřílepský fotbalista 2012/2013 každý, kdo v uplynulé sezóně přispěl svým dílem  ke zdárnému a 

celkem úspěšnému průběhu sezóny ať už na hřišti nebo mimo něj. 

A do nového soutěžního ročníku bych chtěl přílepským popřát, aby za ně nastupovali jenom samí 

„fotbalisté sezóny“ - ať vám to kope, klucí. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Josef Chalupský 

Ke Křížku 32, Velké Přílepy 

E-mail: info@elektrochalupsky.cz 

 tel.: 608 425 625  

IČ: 70713553 

Zapojení elektrických pohonů vrat a garáží 

Montáž a zapojení elektrických podlahových topení 

Rozvody a opravy elektroinstalace 

Rozvody a montáž domovních telefonů 

Ostatní rozvody 

Připojování spotřebičů 

Revize elektrických zařízení do 1000V 

www. elektrochalupsky.cz 

mailto:info@elektrochalupsky.cz
http://elektrochalupsky.cz/


ROZHOVOR S HRÁČEM – KAMIL CHUDADA 
V prvním zpravodaji nového fotbalového ročníku 

se vám představí další opora našeho fotbalového 

týmu, gólman Kamil Chudada.  

Kamile můžeš nám říct, kdy a kde jsi začal hrát 

fotbal, za které kluby jsi ve svojí kariéře 

nastupoval a jak dlouho hraješ ve Velkých 

Přílepech?  

Začal jsem hrát v 8 letech za TJ Háje, kde jsem 

prošel od prcků až po chlapy. Vyjma 1 roku, kdy 

jsem byl na hostování v Libčicích nad Vltavou. Ve 

24 letech jsem skončil z důvodu operované 

achillovky. Pak jsem 6 let nehrál a jednou se 

objevil na tréninku v Přílepech. Byl jsem hodně 

špatnej…málem jsem zranil vlastního spoluhráče. 

Pak jsem šel na další trénink, ale hrál se zápas. 

Prej ať jdu pískat. Odpískal jsem poločas a přišel 

trenér…buď půjdeš na stopera nebo do brány. 

Stopera jsem hrál řadu let, ale byl jsem přežranej 

a nechtělo se mi běhat. Stoupl jsem si do branky 

a kluci ze Statenic mě nechali několikrát 

vyniknout. No a už to šlo…registračka, zápas atd.  

Myslím, že jsou dva druhy gólmanů, ti kteří 

chtěli chytat od malička a potom ti, kteří museli 

do brány trošku z donucení. Kam se řadíš?  

Já jako malinkej chytal moc rád. Táta na mě pálil 

a já skákal i na škváře. Jenomže jsem chtěl dávat 

góly a hrát. Hrál jsem celou kariéru 

v poli…všechny posty. V brance jsem skončil ve 

starý gardě apak tady v Přílepech. Nikomu 

nemůžu už 9 let vysvětlit, že je to omyl .  

Brankáři jak je známo jsou trošku podivíni, 

myslíš že splňuješ toto rčení?  

Takový to golmanský podivínství asi nemám. 

Možná jsem divnej, ale ne kvůli tomu, že stojím 

v brance. Chytám i hokej a tam je to opravdu o 

tom, že se nesmíš bát…..a začátky moc 

bolely…spousta modřin, rozbitá hlava, ale bavilo 

mě to. Měl jsem super zákroky, ale pak dostal gól 

z půlky. Ve fotbale je to samé…jen těch super 

zákroků ubývá a těch hloupých přibývá. 

Na které období svojí kariéry nejraději 

vzpomínáš a čeho bys chtěl ještě na sportovním 

poli dosáhnout?  

Těch krásnejch chvilek ve fotbale jsem zažil 

mraky. I těch smutnejch…nemluvím o prohrách, 

ale o zraněních. Finále středních škol, kdy se 

finále hrálo jako předzápas finále ligového 

poháru na Strahově…tenkrát Sparta a tuším 

Viktorka Žižkov. O přestávce jsem přebíral pohár 

pro vítěze. Pak postupy v žácích, dorostu a jako 

trenér postup se staršími žáky do žákovské ligy. 

Úžasná derby se sousedním Chodovem, kdy na 

zápas 1.A třídy přišlo i 400 diváků. Miloval jsem 

to, žil jsem jenom fotbalem, za víkend odehrál i 3 

zápasy a pak to všechno najednou skončilo.  Jako 

sportovec už jsem za zenitem…fyzickým i 

váhovým . Snad teď prorazim v golfu  

Jak se díváš na současný stav Přílepského 

fotbalu?  

Když jsem sem přišel, byla tady obrovská ikona 

Honza Čonka a všechno fungovalo skoro samo a 

nikdo z nás nic neřešil.  Mrzí mě moc, co se tady 

odehrálo při volbách a kam se to dostalo za vlády 

našich „zastupitelů“. Teď obdivuju kluky a hlavně 

Bukína. Já už jsem na takovouhle charitu za ty 

léta rezignoval. Jsem za to moc rád, jen mám 

obavy z budoucnosti…chybí tady ty „dědkové“, 

kteří jsou u každého klubu. 

Co myslíš, že by bylo třeba, aby se fotbal ve 

Velkých Přílepech posunul někam dál? Nevím 

ani, kdo to pak bude hrát? Jsou tady samí 

pardálové a to je tak na 2-3 roky…..pak nevím. 

Jinak jak jsem řekl, víc zapálenců a nějakou 

koncepci. I tak ale klobouk dolů před klukama a 

věřím jim. A něco by chtělo udělat se hřištěm….je 

to špatný a v brankovišti je to opravdu  o 

zranění…a já bych fakt skákal :-D 

Co by jsi chtěl vzkázat fanouškům přílepského 

fotbalu? Ať chodí v hojném počtu, byť se na to 

občas nedá koukat….minimálně párek je vždycky 

dobrej  a můj vytříbenej golmanskej atl, pobaví 

každého….  

Přezdívka: žádná 

Datum narození:  pátek 13.února 1976 

Pozice: všechno…nyní zabírám v brance největší 

prostor ze všech. 

Oblíbené číslo dresu: 10 

Oblíbený fotbalový klub: Slávie Praha 

Oblíbený hráč: Edson Arantes do Nascimento 

(Pelé) 

Oblíbený hudební žánr: od všeho trochu 

Oblíbení jídlo: svíčková a kapustnica 

Oblíbený nápoj: pivo 

Koníčky: sport obecně, geocaching 

Blondýnky/brunetky (češky/slovenky): ty woe 

jsem Vám říkal, ať se mě na tohle neptáte…teď už 

žádný  

Stav: žádaný  



 

 
 

Voda, topení, rekonstrukce koupelen 

Montáž sprchových koutů a vanových zástěn 

Podlahové topení 

Domovní a venkovní instalace vody,  kanalizace 

Montáž a servis vodoměrů, připojení vodáren 

Údržba budov a průmyslových objektů 

 

Vladimír Štefan 

Kladenská 1, Velké Přílepy 

E-mail: stefanvladimir@seznam.cz 

Tel.: 606 423 232 

www.vodo-topo-stefan.cz  

 

 

 

 

 

Malba, výrobní družstvo lakýrníků a malířů v Praze 

Dobrovského 8, 170 00 Praha 7 

Tel.: 233 373 594 Mobil: 731 170 147 

E-mail: predseda@malbapraha.cz 

IČ: 00027731 

www.malbapraha.cz 

 

 

 

Nakladatelství Olympia s.r.o  
 

 

Nejprodávanější knihy 

    

www.iolympia.cz 

 

 

 
CHCETE SE STÁT SPONZOREM TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY  

A MÍT NEJEN ZDE SVOJI REKLAMU?? 

SPONZORSKÝM DAREM SI MŮŽETE SNÍŽIT ZÁKLAD DANĚ 

KONTAKTUJTE NÁS: 

Pavel Škurek 

pavel.skurek@gmail.com 

603 410 612 

Jan Buk 

h.buk@seznam.cz 

607 787 800 
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