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Okres Praha – západ - III. třída skupina B 

 
CHCETE VĚDĚT KDY JE PŘÍŠTÍ ZÁPAS, PŘEČÍST SI HODNOCENÍ TRENÉRA 
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PROBĚHNE HNED PO 
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VSTUPNÉ 

DOBROVOLNÉ 

DĚKUJEME 
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8. KOLO – TJ Sokol Velké Přílepy – FK Rudná 2:3 (1:1) 
 

Góly: Petr Bláha, Petr Šorfa, 
Nahrávky na góly: Václav Bělohlávek, Jaroslav Kubiš 
 

 
 

 
Do zápasu s Rudnou jsme nastoupili s cílem zisku 3 bodů, i když se očekávalo, 
že zápas nebude jednoduchý. To se potvrdilo ihned na začátku hry, kdy si 
soupeř vytvořil tři brankové příležitosti a ve 4. minutě nás potrestal gólem. 
Naše mužstvo odpovědělo dvě minuty na to, kdy po přihrávce Václava 
Bělohlávka skóroval střelou za z dvaceti metrů k tyči Petr Bláha. První poločas 
skončil remízou 1:1. Ve druhé polovině si soupeř vytvořil tlak a při střele z 
přímého kopu byl ve vápně zasažen do obličeje Martin Fišl a rozhodčí zapískal 
pokutový kop. Soupeř zvýšil na 2:1 a dále více držel balón. Přesto jsme se 
nezlomili a po krásné přihrávce Jaroslava Kubiše a úniku Petra Šorfy jsme v 
85. minutě srovnali na 2:2.  Už to vypadalo, že zápas skončí remízou, když v  
90. minutě fauloval na hranici velkého vápna Ota Moravec ml. a přímý kop 
soupeř proměnil střelou přes zeď v rozdílovou branku. Zápas byl plný emocí, 
častých faulů z obou stran a velkou měrou k tomu přispěl rozhodčí, který 
zápas absolutně nezvládl. 
 

 

 



9. KOLO – FK Dobříč - TJ Sokol Velké Přílepy 1:1 (1:1) 
 

Gól: Petr Šorfa, 
Nahrávka: Václav Bělohlávek 

 
 
Čekal nás zápas s vedoucím týmem tabulky, který ještě neztratil ani bod… 
Dobříčí. S cílem neprohrát a uhrát alespoň bod jsem pozměnil sestavu a na 
stoperskou dvojici postavil P. Bláhu a K. Raděje. Zápas začal vzájemným 
oťukáváním, ale zhruba po 5ti minutách se dostal do plného tempa s pěknými 
kombinacemi na obou stranách. První centr Petra Bláhy ještě Petr Šorfa 
gólově nezakončil, ale ve 28. minutě dlouhý a přesný balon Vclava Bělohlávka 
za obranu skončil po hlavičce Petra Šorfy v síti domácích. Soupeř však dokázal 
vyrovnat minutu poté. Po vyraženém míči přišel centr z pravé strany a domácí 
útočník nekompromisně hlavou zakončil. Pár minut na to vyhrál Petr Šorfa 
čistě souboj s domácím brankářem a vstřelil regulérní branku. Tu však 
rozhodčí z nepochopitelného důvodu neuznal, což překvapilo i hráče 
domácího mužstva. Do přestávky už branka nepadla. Pro druhou polovinu 
zápasu bylo důležité neobdržet branku a zkusit proměnit některou ze šancí. 
Šance se rodily na obou stranách a hra začala být vyhrocená, plná faulů a 
nepříjemných zákroků. Z důvodu zranění byli střídáni L. Novotný a V. 
Bělohlávek a do hry nastoupili mladíci Topol a Tůma. Lukáš Topol se dostal do 
zajímavé šance, avšak branka nepadla. Ke konci jsme se dostali trochu pod 
tlak, ale díky nesmírné bojovnosti všech hráčů, se nám podařilo udržet remízu 
a získat cenný bod ze hřiště soupeře. 



TABULKA 2013/2014 

3.třída skupina B - Praha-západ 
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 1. Dobříč 9 8 1 0 47: 12 25 
 

( 13) 

 2. Č. Újezd 9 7 0 2 37: 14 21 
 

( 6) 

 3. Kazín 9 6 0 3 30: 15 18 
 

( 6) 

 4. Rudná 9 6 0 3 29: 15 18 
 

( 3) 

 5. Roztoky 9 5 1 3 39: 18 16 
 

( 4) 

 6. Velké Přílepy 9 4 3 2 20: 17 15 
 

( 0) 

 7. Jinočany 9 4 1 4 25: 28 13 
 

( 1) 

 8. Třebotov 9 4 0 5 17: 21 12 
 

( -3) 

 9. Kosoř 9 2 3 4 22: 25 9 
 

( -6) 

 10. Zbuzany B 9 3 0 6 21: 40 9 
 

( -6) 

 11. Kněževes 9 2 2 5 15: 31 8 
 

( -4) 

 12. Klinec 9 2 1 6 20: 42 7 
 

( -5) 

 13. Drahelčice 9 2 0 7 15: 35 6 
 

( -6) 

 14. Řevnice 9 1 2 6 17: 41 5 
 

(-10) 

 

Výsledky posledního kola 
Třebotov Kněževes 0: 3 ( 0: 1) 

 
Řevnice Kosoř 2: 2 ( 1: 1) 

 
Rudná Zbuzany B 6: 0 ( 2: 0) 

 
Dobříč Velké Přílepy 1: 1 ( 1: 1) 

 
Drahelčice Č. Újezd 2: 4 ( 0: 2) 

 
Kazín Roztoky 0: 2 ( 0: 2) 

 
Jinočany Klinec 3: 1 ( 0: 0) 

 
 
    

 

RESTAURACE  
U JAROSLAVA KORYCHA  

 

www.ukorycha.cz 

 

Nabízíme tradiční českou i mezinárodní kuchyni.  

Každý den včetně svátků u nás najdete polední menu.  

ZVEME VÁS NA SOBOTNÍ OBĚDY   

FORMOU BUFETOVÝCH STOLŮ 

Od 11:00 do 15:00 
 

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://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=64OeR3S-BLIEyM&tbnid=LUnwp81Fc-5iRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/tiskove-centrum/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/2012/staropramen-vstupuje-do-roku-2012-s-novym-logem--sloganem-i-komunikacni-kampani/&ei=GPa2UdbYI8SStQbD5IDYAQ&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNEqmWu_ix-3gB0OyJkNrF-ZoLX0ag&ust=1371031417140078


ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2013/2014 

1. So 24.08. 17:00 Velké Přílepy - Roztoky 2:2 (0:0) 

2. So 31.08. 17:00 Červený Újezd - Velké Přílepy 5:1 (1:1) 

3. So 07.09. 17:00 Velké Přílepy - Kněževes 1:0 (0:0) 

4. So 14.09. 17:00 Velké Přílepy – Zbuzany B 6:1 (2:1) 

5. So 21.09. 16:30 Kosoř - Velké Přílepy 1:2 (0:0) 

6. So 28.09. 16:30 Velké Přílepy - Třebotov 4:3 (0:1) 

7. So 05.10. 16:00 Řevnice B - Velké Přílepy 1:1 (0:1) 

8. So 12.10. 16:00 Velké Přílepy - Rudná 2:3 (1:1) 

9. So 19.10. 15:30 Dobříč - Velké Přílepy 1:1 (1:1) 

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  

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

Aktuální kolo 
Domácí Hosté Termín 

Kněževes Klinec 26.10. 14:30 

Roztoky Jinočany 26.10. 14:30 

Č. Újezd Kazín 26.10. 14:30 

Velké Přílepy Drahelčice 26.10. 14:30 

Zbuzany B Dobříč 27.10. 14:30 

Kosoř Rudná 26.10. 14:30 

Třebotov Řevnice 26.10. 14:30 

   
 

 

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 – PAVEL JIROUTEK
 
V dnešním zpravodaji vám představíme klubového 
odchovance, obránce, který je schopen zaskočit i v 
bráně a současně člověka, který přiloží ruku k dílu, 
kdykoliv je kolem fotbalu potřeba Pavla Jiroutka.  
Pavle, můžeš nám říct, kdy jsi začal hrát fotbal a za 
které kluby jsi ve svojí kariéře nastupoval?  
Merunou jsme si s kamarády Pepou Chalupským a 
Vláďou Štefanem čutali na plácku u bytovek mezi 
stromky, které jsme měli jako branky. S kopanou 
závodně, jako takovou jsem začínal …. tuším v roce 
1981/1982, kdy jsme jako malí žáčkové dostávali 
neskutečné šišky. Prakticky celou dobu, hraji za 
Přílepy. Výjimkou byl první rok v dorostu, kdy jsem 
hostoval ve Statenicích a pak asi pětileté období, kdy 
jsem bydlel mimo obec a hrával ,,pouze“ Hanspaulku. 
Když jsem se vrátil do Přílep, nebylo co řešit ...  
Již několikrát se přihodilo, že jsi musel při 
mistrovských zápasech zaskočit v bráně. Jak se v ní 
cítíš?  
To je pravda, když je třeba vlezu tam. Extra gólman 
zrovna nejsem, ale snažím se .. Dneska ale už víme, 
že je-li třeba, tak dobře zachytají jak Lukáš Topol tak i 
mladší Ota Moravec.  
Jaké si myslíš, že jsou Tvoje nejsilnější fotbalové 
stránky a jaký cítíš svůj největší přínos pro tým?  
Popravdě řečeno, ta nejlepší fotbalová léta už mám 
za sebou, ale zase úplně ,,veterán“ jak se píše níže 
nejsem. Pravda ale je, že fyzicky už to není úplně ono.  
Jestli mám nějaký přínos, to ať hodnotí jiní. Za sebe 
mohu říci, že si rád zahraji, a občas jsem snad něco 
platný. Jinak chodím relativně pravidelně, a když 
nejsem v základu, nemám problém s tím sednout si 
na lavici, nebo vzít praporek.  
Patříš mezi „veterány“ v naší kabině. Jak bys 
ohodnotil po sportovní stránce současný mančaft 
oproti ostatním, které jsi ve svojí kariéře v Přílepech 
zažil?  
Nebudu se vracet až do dob kdy mi bylo po 20-ti, 
snad jen vzpomenu, že se tenkrát dělávaly poctivější 
po zápasové rozbory. Co se týká minulosti a 
současnosti musím říci, že úplně srovnávat to nejde. 
Tenkrát jsme byli všichni místní a znali se, byli jsme 
jedna silná generace. Valnou část té uvedené 
generace postihla opakovaná nevratná zranění ze 
hřišť a dobrého žití - v té době jsme to lepili, jak se 
dalo … bylo třeba doplnit hráčský kádr. Dnes je obec 
zalidněnější, je z čeho brát. Současný mančaft je 
doplněný a to i o fotbalové individuality a je to na hře 
vidět. Zlepšilo se zázemí, jsou opravené kabiny. 
Podařilo se postoupit do třetí třídy. Z té doby 
vzpomenu hlasování, kde jsme si coby hráči 
rozhodovali, zdali má smysl třetí třídu hrát, nebo ji 
pustit a zůstat ve čtyřce. Většina rozhodla, a nám se i 
přes počáteční problémy podařilo ve skupině udržet.  
 

V letošní sezoně se držíme v první polovině tabulky a 
je velká škoda bodů ztracených s papírově slabšími 
soupeři.  
Jak bylo na začátku uvedeno, tak téměř vždy přidáš 
ruku k dílu u věcí kolem fotbalu a současně na Tebe 
musím prozradit, že se podílíš na výchově 
(trénování) nejmladších přílepských fotbalistů. 
Děláš tyto věci, že Tě baví, nebo máš náš klub tak 
rád?  
Popravdě jsem se do toho nechal trochu zatáhnout. 
Naštěstí je nás na tu droboť hodně, takže když z 
pracovních důvodů nemůže jeden, je zde vždy někdo 
kdo má čas. Musím říct, že je to pro mě příjemně 
strávený čas.  
Co by se dle Tvého názoru mělo kolem fotbalu 
změnit, abychom mohli myslet třeba i na postup?  
Můj názor je, že pokud by se mělo postoupit, hrát a 
udržet vyšší třídu, bylo by třeba:  
- více rozšířit a posílit kádr, přemýšlel jsem i o ,,B-
týmu“, ale to je spíš moje přání a asi by na to nebylo 
zatím dost lidí 
- poctivě a ve víc lidech trénovat ( standardky; ofsajd 
systém; herní kombinace) 
- Něco pro diváky - udělat střechu na tribunu, která je 
dle mého názoru trochu nešťastně řešená  
- po tom co jsem viděl po okolí, tak určité procento 
kádru musí být  
složeno z místních borců.  
Co bys chtěl vzkázat fanouškům přílepského 
fotbalu?  
Předně bych jim chtěl PODĚKOVAT, že chodí a to i 
přesto, že se vždy nehraje úplně hezký fotbal, a ne 
vždy vyhrajeme. Můžou si dát pivo, klobásku, 
kritizovat jak nám to jde či nejde, zařvat si GÓÓÓL 
případně poradit rozhodčímu…. Jo a Natálce, že je 
slyšet …  
Datum narození: 20.01.1973  
Pozice: bek dnes převážně levý, z nouze gólman a 
kdysi dávno krajní záložník 
Silnější noha: Pravá  
Oblíbené číslo dresu: nemám  
Oblíbený fotbalový klub: oblíbený klub nemám, rád 
sleduji fotbal nahoru dolů. V pohárech fandím všem 
českým klubům, a držím palce nároďáku, ať se zase 
povede nějaká spanilá jízda  
Oblíbený hráč: jako kluk jsem měl oblíbence Vízka.  
Oblíbený hudební žánr: když je dobrá nálada a lidi 
skousnu všechno (nemusím tucku) 
Oblíbené jídlo: chutná mi...  
Oblíbený nápoj: VODA,  pivo, zelená  
Koníčky: Kopaná, rodina, ryby, četba; houbaření, 
výlety , práce .... .. ne vše stíhám.  
Blondýnky/brunetky: ... není to o barvě vlasů ....  
Stav: ženatý  

 

 



 
 

 

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


 

REALITNÍ ČINNOST 
 

  

 
 

Voda, topení, rekonstrukce koupelen 

Montáž sprchových koutů a vanových zástěn 

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  
 

 

CHCETE SE STÁT PONZOREM  

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY A 

MÍT NEJEN ZDE SVOJI 

REKLAMU?? 

SPONZORSKÝM DAREM SI  

MŮŽETE SNÍŽIT ZÁKLAD DANĚ 

KONTAKTUJTE NÁS: 

tj.skvp@seznam.cz 

mailto:stefanvladimir@seznam.cz
http://www.vodo-topo-stefan.cz/
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