
TJ SOKOL 

VELKÉ 

PŘÍLEPY 
KDY  

SOBOTA  
29. března 
 
SOUPEŘ 

SOKOL 

Červený Újezd 
 

Okres Praha – západ - III. třída skupina B 

 

Novinky z našeho klub najdete na  

HTTP://TJSOKOLVELKEPRILEPY.SKLUB.CZ  
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENTO PROGRAM JE 

SLOSOVATELNÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOSOVÁNÍ 

PROBĚHNE HNED PO 

SKONČENÍ UTKÁNÍ  
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VSTUPNÉ 

DOBROVOLNÉ 

DĚKUJEME 

http://tjsokolvelkeprilepy.sklub.cz/


Výsledky 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 1:1 (1:0) 

11. So 02.11. 14:00 Kazín - Velké Přílepy 5:1 (4:0) 

12. So 09.11. 14:00 Velké Přílepy - Jinočany 5:3 (3:2) 

13. So 16.11. 13:30 Klínec - Velké Přílepy 1:1 (0:1) 

 

Hodnocení podzimní části sezóny 

 
Před začátkem sezóny stanovil trenér Jan 

Kotvas cíl být do sedmého místa, což se 

nám podařilo a po podzimu našemu týmu 

patří 6. příčka s bilancí 5 výher, 5 remíz a 

3 proher. Když se podíváme na výsledky 

do tabulky, zjistíme, že jsme se na podzim 

stali fotbalovými Jánošíky, jelikož jsme o 

body obrali remízami týmy na prvních 

dvou místech – Dobříč a Roztoky. 

Remízami ale bohužel skončili i zápasy 

s týmy na posledních třech místech 

podzimní tabulky – Řevnice B, Drahelčice 

a Klínec. Ostatní zápasy skončily dle 

tabulky, prohrály jsme s týmy na 3 

místech před námi a 5 týmů pod námi 

v tabulce porazili. Na jaře se tedy musíme 

soustředit na povinné výhry s týmy ze 

spodní části tabulky a udržet šesté místo, 

případně si i polepšit. 

Během podzimní přestávky jsme získali 

několik nových hráčů od kterých si 

slibujeme zvýšení kvality týmu. Z Holubic 

se vrací do obrany František Blažek a 

v týmu je i další navrátilec Pavel 

Vochomůrka. Do středu zálohy jsme 

získali na hostování Romana Doubka z TJ 

Dobruška. 

 

Zveme vás na všechny naše zápasy a 

budeme se snažit o co nejpohlednější 

fotbal, u kterého strávíte svá sobotní 

odpoledne. 
 

 

Všechny novinky z našeho klubu se 

aktuálně dozvíte na našem novém webu 

www.tjsokolvelkeprilepy.sklub.cz. 

Přijďte se podívat na aktuální výsledky, 

tabulky, statistiky a další novinky. 
  

http://www.tjsokolvelkeprilepy.sklub.cz/


14. KOLO – SK Roztoky - TJ Sokol Velké Přílepy 0 : 2 (0:1) 
 

Góly: 2x Petr Šorfa 
Nahrávky: František Blažek, Kamil Chudada 
Žluté karty: Václav Bělohlávek, Petr Šorfa 

 
Hodnocení trenéra Jana Kotvase: "Do zápasu jsme nastoupili s cílem porazit 
soupeře a získat tři body. První polovina zápasu byla docela vyrovnaná, ve 
druhé nás soupeř začal přehrávat, ztratili jsme mezihru a balóny se začaly 
nakopávat do předu. Přesto se podařilo utéct a se štěstím vstřelit druhou 
branku. Kladem byla bojovnost týmu." 
 
Komentář zápasu: Domácí nezačali utkání takovým tlakem jako vždy, i přes 
jejich postupové ambice. Naše mužstvo podniklo několik výpadů, které 
většinou končili faulem domácích hráčů na hranici velkého vápna. Z jedné 
takové situace se po trestném kopu trefil přízemní ranou Petr Šorfa a otevřel 
skóre ve 20. minutě na 0:1. Do konce poločasu bylo utkání vyrovnané a na 
obou stranách bylo několik šancí ke skórování. Žádná branka již nepadla a  
poločas skončil 1:0 pro nás. 
Do druhého poločasu se pokazilo počasí, soupeř převzal otěže zápasu a začal 
nás přehrávat. V 52. minutě střídal Václav Bělohlávek, kterého nahradil Ota 
Moravec st. a v 71. minutě střídal Ivo Raděj a nahradil ho Lukáš Topol. V 79. 
minutě po dlouhém výkopu našeho brankáře Kamila Chudady a chybě 
obránce se míče zmocnil opět Petr Šorfa a z dálky díky teči domácího obránce 
vstřelil branku. 15 minut před koncem začalo vydatně pršet a zvedl se silný 
vítr. V 87. minutě nahradil Petra Šorfu Pavel Vochomůrka. Tlak narůstal a v 
90. minutě to vypadalo, že rozhodčí zapískal penaltu, ale nakonec se jednalo 
o ofsajd. Utkání jsme dotáhli do vítězného konce a základem celého úspěchu 
byla bojovnost celého týmu. 



Tabulky a výsledky - 3.třída skupina B - Praha-západ 

 

 

 

 

http://vysledky.lidovky.cz/soutez.php?id_soutez=5889


ROZPIS JARNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2013/2014 

 

14. So 22.03. 15:00 Roztoky - Velké Přílepy 0 : 2 (0:1) 

15. So 29.03. 15:00 Velké Přílepy - Červený Újezd   

16. So 05.04. 16:30 Kněževes - Velké Přílepy   

17. Ne 13.04. 16:30 Zbuzany B - Velké Přílepy   

18. So 19.04. 17:00 Velké Přílepy - Kosoř   

19. So 26.04. 17:00 Třebotov - Velké Přílepy   

20. So 03.05. 17:00 Velké Přílepy - Řevnice B   

21. So 10.05. 17:00 Rudná - Velké Přílepy   

22. So 17.05. 17:00 Velké Přílepy - Dobříč   

23. So 24.06. 17:00 Drahelčice - Velké Přílepy   

24. So 31.05. 17:00 Velké Přílepy - Kazín   

25. So 07.06. 17:00 Jinočany - Velké Přílepy   

26. So 14.06. 17:00 Velké Přílepy - Klínec   
 

Aktuální kolo 

 
 

 

 

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


ROZHOVOR – TRENÉR JAN KOTVAS 
V prvním jarním zpravodaji pro domácí 

zápas s Červeným Újezdem jsme připravili 

rozhovor s naším trenérem Honzou 

Kotvasem, alias Koťasem. Prostřednictvím 

rozhovoru s ním vás seznámíme s cíli 

mužstva pro jarní sezónu.   

Každý trenér vyznává určitý styl, jeden 

dbá na defenzivu, druhý na kombinaci, 

třetí třeba na křídelní hru. Čemu dáváš 

přednost ty? 

Dávám přednost kombinaci, ideální by 

byla s ofenzivní podporou beků a k tomu 

je potřeba kvalitních beků s fyzičkou i 

technikou. Základ je hrát pěkný fotbal, 

který bude naše diváky bavit.  

Proč ses na trenérskou dráhu ve 

Velkých Přílepech vydal a řekni nám, 

jestli tě tato pozice baví? 

S aktivním hraním jsem skončil ze dvou 

důvodů, za prvé ze zdravotních důvodů a 

za druhé z důvodů vysokého věku. Když 

jsem pak viděl jak je to u nás s trenéry a 

odstoupil předchozí trenér tak mě 

napadlo, že udělám pár tréninků tak, jak 

to vidím já a když se to bude klukům líbit 

a výbor do toho půjde, tak bych to začal 

trénovat a ono se to nějak povedlo. Pozice 

trenéra mě osobně zaujala a baví mě. 

Jak jsi prozatím spokojen s umístěním 

našeho mužstva v letošní sezóně? 

Já jsem spokojen, jenom mě mrzí těch pět 

remíz, doufám, že jaro bude lepší a že se 

do 5. místa umístníme. 

Který zápas v prozatímní sezóně byl dle 

tvého názoru výkonem nejlepší a naopak 

nejhorší? 

Určitě nejlepší zápas, který jsme doposud 

hráli byl proti Dobříči, kde jsme uhráli 

remízu se suverénně prvním celkem 

tabulky. Nejhorší 

proti Červenému 

Újezdu, kde jsme 

prohráli 5:1. 

Doufám, že dnes se 

nám proti tomuto 

soupeři povede 

lépe. 

Co tě v průběhu 

letošní sezóny 

nejvíc trápilo a co bys naopak vyzdvihl? 

Nejvíce mě trápila neúčast klíčových 

hráčů na utkáních. Vyzdvihl bych 

bojovnost hráčů, když chyběli ti klíčoví a 

to byl zápas proti Kosoři, který jsme 

dokázali vyhrát. Jen mě mrzí, že ta 

bojovnost, pokud to nejde uhrát herně, 

není pokaždé. 

Jsi spokojen se současným kádrem, 

případně kde myslíš, že nás v sestavě 

„tlačí bota“?  

Momentálně jsem určitě spokojen, 

protože se podařilo přes zimu tým posílit 

(Jaroš, Doubek, Blažek). Myslím, že jeden 

kvalitní bek a útočník navíc by neuškodil. 

Co bys chtěl vzkázat fanouškům 

přílepského fotbalu? 

Byl bych rád, aby kluci hráli pěkný fotbal, 

který bude naše diváky bavit, a těšili se 

vždy na další domácí zápasy. 

 
  

NEZAPOMEŇTE, VE STŘEDU 30. DUBNA OPĚT TRADIČNÍ 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI 



 

 



 

 

 

   
 

 

REALITNÍ ČINNOST 
 

 
 

CHCETE SE STÁT PONZOREM  

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY A 

MÍT NEJEN ZDE SVOJI 

REKLAMU?? 

 

KONTAKTUJTE NÁS: 

tj.skvp@seznam.cz 

mailto:tj.skvp@seznam.cz

