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 15. KOLO – TJ Sokol Velké Přílepy–Sokol Červený Újezd 0:4 (0:1)  
 
 
Žluté karty: Petr Bláha 
 
 

 
 
 
Hodnocení trenéra Jana Kotvase: První půlka zápasu pro obě mužstva nebyla 
moc pohledná, přesto se podařilo soupeři ve 20. minutě vstřelit branku a vedl 
0:1. Druhá půle z naší strany byla tragická, neměli jsme hru pod kontrolou a 
nikdo nepodal ani průměrný výkon a zápas skončil ostudnou prohrou 0:4. 
Klady u mužstva jsem neviděl žádné, chybělo 7 hráčů ze základu a tím to 
mužstvo rozložilo a výkon všech hráčů byl nulový. 
 
 
Komentář zápasu: Do utkání jsme nastoupili v úplně odlišné sestavě než 
v prvním vítězném utkání, neboť nepřišlo 6 hráčů ze základní sestavy. Terén 
připomínal první jarní brázdy a první půlka zápasu pro obě mužstva nebyla 
moc pohledná, nepřesné přihrávky, kombinace skoro žádná. I přesto se 
podařilo soupeři ve 20. minutě vstřelit branku a vedl 0:1. Poločas se dohrál ve 
stejném duchu a žádná branka už nepadla. Druhá půle z naší strany byla 
hodně tragická, neměli jsme hru pod kontrolou a nikdo nepodal ani průměrný 
výkon a zápas skončil ostudnou prohrou 0:4.  

 

 

 

 

Jaroslav 

Zajac 



16. KOLO – Sokol Kněževes - TJ Sokol Velké Přílepy 3 : 2 (3:1)  
Góly: 17. Petr Šorfa, 87. Petr Bláha 
Nahrávky:  Petr Bláha, Petr Šorfa 
Žluté karty: 11. Karel Raděj, 43. Václav Bělohlávek 

 
Hodnocení trenéra Jana Kotvase:  Do zápasu jsme nastoupili s tím, že musíme 
vyhrát a získat tři body. V první půli jsme v 17 min. vstřelili první branku a přestáli 
jsme hrát, soupeř nás potrestal a vstřelil tři góly a první poločas skončil 3:1. Do 
druhé poloviny zápasu jsme nastoupili se změněnou taktikou a výměnou postů mezi 
Jarošem a Doubkem. Hra i bojovnost se zlepšila a držení míče bylo převážně na naší 
straně. Podařilo se nám pouze snížit výsledek na 3:2 a to v 87 minutě.             
Komentář zápasu: K zápasu do nedaleké Kněževse jsme přijeli za krásného jarního 

počasí a počítali jsme s tím, že domácím „uloupíme“ všechny body. Domácí 

nastoupili v plné sestavě včetně Franze Straky, který od začátku zápasu skvěle 

dirigoval celé mužstvo. Nám chyběl ze základní jedenáctky pouze Franta Blažek a 

Ivo Raděj. Utkání začalo opatrnou hrou z obou stran a do vážnější šance se mužstva 

téměř nedostávala. V 17. minutě se však po hrubce domácího gólmana, který 

podběhl dlouhý balón, dostal do šance Petr Šorfa a ten se v takových chvílích 

nemýlí. Jak lehce jsme se dostali do vedení, tak jsme o něj také přišli. Dvakrát jsme 

nepokryli hráče, který měl dost času si připravit balón na střelu a rázem jsme 

prohrávali 2:1. Po další akci soupeře, kdy jsme se pravděpodobně „kochali“ 

pohledem na přistávající letadla, soupeř zvýšil na 3:1 a my byli zralí na ručník.  

Do druhé půle jsme nastoupili s pozměněnými posty Romana Doubka a Jardy 

Jaroše, kdy se „Dub“ přesunul na „své“ místo stopera a Jarda šel do středu zálohy. 

Tato změna se pozitivně podepsala na výkonu celého mužstva a převzali jsme otěže 

zápasu. V průběhu druhé půle jsme domácí téměř nepustili na naší polovinu, ale 

branka domácích pro nás byla zakletá. Snížení na 3:2 přišlo až v 87. minutě, kdy se 

po rozehraném trestném kopu dostal ve skrumáži k dorážce Petr Bláha. Na další 

korekci výsledku však nebylo dost času. Za druhý poločas patří mužstvu pochvala, 

ale je třeba si uvědomit, že fotbal se hraje na poločasy dva. 



17. KOLO – FK Zbuzany 1953 B - TJ Sokol Velké Přílepy 1:4 (0:1)  
Góly:  7. Martin Kohler, 66. Petr Bláha, 72. Petr Šorfa (pen.), 77. František Blažek  
Nahrávky: 2x Petr Šorfa, Ota Moravec ml., Karel Poláček 
Žluté karty: Jaroslav Kubiš, Jaroslav Jaroš 

 
Hodnocení trenéra Jana Kotvase:  Do zápasu jsme nastoupili s jasným cílem získat 
tři body, přehrát soupeře v záloze, tvořit konstruktivní hru a hlavně střílet branky. V 
první půlce jsme soupeře přehrávali a měli jsme spoustu gólových šancí, které jsme 
neproměnili. Do druhé půle jsme nastoupili s jasným cílem uklidnění hry a 
proměňováním gólových šancí. Zápas se dohrál v klidu, klady mužstva: bojovnost, 
koncentrace, zodpovědnost. 
Komentář zápasu: Do Zbuzan jsme přijeli do krásného fotbalového areálu s úkolem 

získat 3 body od domácího „B“ týmu. Nastoupili jsme v prakticky nejsilnějším 

složení. Hned v prvním minutě byl v pokutovém území faulován Petr Šorfa, což ale 

rozhodčí bez mrknutí oka přehlédnul. Aktivně jsme drželi balon a dostávali se do 

soupeřovy šestnáctky. Hned v 7. minutě po pasu od Karla Raděje předložil Petr 

Šorfa přihrávku před branku Martinovi Kohlerovi, který se nemýlil - 1:0. Pokračovali 

jsme v tlaku a dostávali se dalších šancí, které ale byly několikrát přerušeny 

přinejmenším sporným odmáváním ofsajdu. V polovině prvního poločasu protlačil 

míč Martin Kohler po souboji s domácím gólmanem do branky, ale rozhodčí mu 

k překvapení všech odpískal faul. Bohužel jsme v zbytku poločasu jen 2x trefili tyč a 

do šaten odcházeli s jednobrankovým náskokem. 

Do druhého poločasu jsme nastoupili s tím, že budeme pokračovat ve své hře a 

dávat si pozor na zbytečný gól. Bohužel na ten jako bychom čekali a po skrumáži 

v našem pokutovém území domácí srovnali na 1:1. Dál jsme se tlačili na soupeřovu 

polovinu a v 66. minutě si posunul míč Petr Bláha a z dobrých 20 metrů krásně 

vystřelil pod břevno - 2:1. Domácím už docházel dech a tak po chvíli zvýšil 

z pokutového kopu Petr Šorfa po faulu na Karla Poláčka a následně Franta Blažek 

upravil výsledek na 4:1. Tentokrát jsme předvedli hezký fotbal se spoustou 

přihrávek, ke kterým nás slabší soupeř pustil a mohli jsme odejít ze hřiště spokojení. 



FOTOGALERIE 

TJ Sokol Velké Přílepy–Sokol Červený Újezd 
 

  

  
 

Sokol Kněževes - TJ Sokol Velké Přílepy 
 

  

  



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

 

 

 

Aktuální 18. kolo 

 

 
 

 

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  0 : 4 (0:1) 

16. So 05.04. 16:30 Kněževes - Velké Přílepy  3 : 2 (3:1) 

17. Ne 13.04. 16:30 Zbuzany B - Velké Přílepy  1 : 4 (0:1) 

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   
 

16. kolo  
 

 

17. kolo 
 

 



ROZHOVOR – ÚTOČNÍK PETR ŠORFA 
V tomto zpravodaji pro druhý jarní domácí 

zápas vám vážení fanoušci představíme 

nejlepšího střelce našeho týmu 

v probíhajícím ročníku, útočníka Petra 

Šorfu alias „Šorfína“. Předem musím 

prozradit, že v jeho osobě získal náš tým 

opravdového kanonýra, který dokáže 

střílet góly jako na běžícím pásu, ale 

současně je parťákem i mimo hřiště. Jako 

každý respondent vám zodpoví několik 

otázek ze své sportovní kariéry a zároveň 

prozradí i něco ze svého soukromí.  

Šorfíno, můžeš nám říct, kdy a kde jsi 

začal hrát fotbal, za které kluby jsi ve 

svojí kariéře nastupoval?  

Poprvé mě táta přivedl na fotbal v Polici 

nad Metují, kde jsem odehrál svoje první 

dva roky, bylo mi asi 8 let. Brzo jsem se 

stěhoval do Náchoda, kde jsem prošel 

všechny mládežnické týmy. Pak jsem se 

stěhoval v 17 do týmu divizní Deštné, 

odtamtud do Broumova, pak jsem byl 

v přípravě ligového Hradce, ale tam jsem 

nastupoval jen za B-tým v 3. lize, pak ve 

stejné soutěži Letohrad. Návrat do 

krajského přeboru do Broumova, pak jsem 

byl rok ve 3. lize v Kolíně, kde mě trénoval 

bývalý reprezentant Martin Frýdek, B-tým 

Sparty a po dvou kolech jsem naskočil do 

týmu Pardubic, který hrál druhou ligu. Po 

roce nás prodali do Sokolova, kde jsem po 

dvou letech ukončil profi smlouvu, jelikož 

jsme si nerozuměli s  ,,trenérem,, 

Martinem Haškem. Návrat do Broumova, 

pak jsem hrál ještě divizi v Náchodě, 

Dříteč a konečně Velké Přílepy. 

Ve Tvé profesionální kariéře jsi poznal 

několik trenérů, ale vím že největší 

dojem u Tebe zanechal pan Pulpit. V čem 

byl tak výjimečný? 

On je naprostý fotbalový fanatik v tom  

dobrém slova smyslu. Má přehled o 

hráčích od 

divize až po 

první ligu. 

Zažili jsme 

s ním mnoho 

srandovních 

historek, ale 

to je spíš na 

knížku. Byl to jediný trenér, který vždy 

kopal za hráče a nikdy si nenechal kecat 

do sestavy od vedení. Proto se možná 

nikdy neudržel dlouho v ligových týmech. 

Také nejde daleko pro ostřejší slovo  

V kterém z klubů se Ti nejvíce dařilo a na 

které fotbalové období vzpomínáš 

nejraději? 

Nejlepší období bylo v Pardubicích. 

Naskočil jsem tam jako druholigový 

nováček a byl jsem nejlepší střelec 

podzimní části 2.ligy. Byla tam super parta 

mladých kluků a i když nám moc 

nechodily peníze, na karty nám vždycky 

něco zůstalo. 

Jak daleko Ti chybělo, aby jsi si zahrál 

naší nejvyšší soutěž? 

V Pardubicích i Sokolově nějaké nabídky 

byli, hlavně po podzimu v Pardubicích jich 

bylo několik, jenže jsme se domluvili 

s managerem a trenérem Pulpitem, že pro 

mě bude lepší ještě půl roku hrát 

pravidelně druhou ligu a já se pak během 

půl roku dvakrát vážně zranil. 

Jaké si myslíš, že jsou Tvoje nejsilnější 

fotbalové stránky a jaký cítíš svůj největší 

přínos pro tým? 

Vždycky jsem byl spíše bojovný hráč, který 

se prosazoval důrazem ve vápně a tím, že 

jsem za zápas naběhal spoustu kilometrů, 

což se teda dost změnilo.  Teď spíš 

uplatňuji zkušenosti a to, že mám na vše 

daleko víc času, takže si tady mohu pohrát 

občas i s balonem. Přínos bych viděl 



v chuti vyhrát ve všem co hraju a asi se 

nebojím vzít zodpovědnost na sebe. 

Fanouškům můžeme prozradit, že jsi 

„kopal“ z několika hráči, kteří to dotáhli 

až do reprezentace. Jako příklad uvedu 

Petra Jiráčka, současného hráče 

Bundesligového Hamburger SV. Dokázal 

jsi odhadnout, že to z nich někdo 

dotáhne tak daleko? 

Jiras byl extrémně pracovitý hráč. 

V Sokolově to byl benjamínek a vytáhl si 

ho trenér Pulpit. Třeba Martin Hašek ho 

jednu dobu nestavěl, že nemá ani na 

druhou ligu, holt je to „odborník“. Ale 

Jiras to měl hodně vydřené, když já už 

seděl na kávě, on ještě skákal přes 

švihadlo, při zátěžových testech zavařil 

běhátko. Jeho fyzický fond byl neskutečný, 

ale rozuměl si i s balonem. 

Jak jsi se dostal do fotbalových Přílep? 

Přitáhl mě tam manager Ivo Raděj, 

podepsal jsem mu přestupní lístky, že mi 

sežene nějakou divizi kolem Prahy, ale na 

zápas mě odvezl do Přílep, tak jsem tu. 

Fanouškům musím prozradit, že se tu 

tvoří tzv. „Pekelnická kolonie“ fotbalistů, 

můžeš nezasvěceným objasnit co to 

znamená? 

Znamená to , že jít s námi na pivo je pro 

mnohé peklo.  Ne, jedná se o partu 

kluků, která se pravidelně potkávala na 

letním a zimním turnaji v malé kopané. 

Náš název byl Pekelníci Dobruška. Do této 

skupiny patřím já, Ivoš, Kája, Kéla a Dub. 

Co myslíš že by bylo třeba, aby se fotbal 

ve Velkých Přílepech posunul někam dál? 

Základem je lepší hřiště a pokud bychom 

se pravidelně sešli na každý zápas 

komplet, myslím, že dnes bojujeme o 

postup. Samozřejmě bez peněz to nejde 

nikde. 

Co bys chtěl vzkázat fanouškům 

přílepského fotbalu? 

Ať jich chodí trošku víc, protože na našich 

zápasech určitě nuda není a pivo a 

klobásu si doma dát nemůžou.  

 

Přezdívka: Šorfíno 

Datum narození: 9.11.1982 

Pozice: režisér 

Oblíbené číslo dresu: 9, 11 

Oblíbený fotbalový klub: Slavoj Houslice 

Oblíbený hráč: Brazilec Ronaldo 

Oblíbený hudební žánr: od všeho trochu, 

ale jinak U2, Guns N' Roses, AC-DC 

Oblíbení jídlo: Kachna od Ivoše a jeho 

domácí knedlíky 

Oblíbený nápoj: Voda, káva a vše v čem je 

alkohol 

Koníčky: všechny druhy sportu, karty 

Blondýnky/brunetky: ono je to jedno 

Stav: svobodný, kdyby chodily na fotbal v 

Přílepech i holky, mohl jsem tady napsat 

svoje telefonní číslo  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 



JFK VELKÉ PŘÍLEPY 

 
V JFK Velké Přílepy jsme s dětmi koncem března ukončili zimní tréninky v tělocvičně U 

Korychů, kde měli děti v průběhu zimy možnost také rozšířit své dovednosti i ve florbale. 

Nyní zahajujeme jarní fotbalovou sezónu a budeme opět  trénovat na venkovním hřišti. 

 

Mladší a starší přípravka   v pondělí a ve středu v 17:30 hod. 

Školička     ve středu v 17:30 hod.  

Dorost    úterý a ve čtvrtek od 18:00 hod 

 

 
Jarní domácí zápasy JFK Velké Přílepy 

 

Velké Přílepy Dorost - Švermov 19.04. 10:15 SO 

Velké Přílepy Mladší přípravka - Dobrovíz 02.05. 17:30 PÁ 

Velké Přílepy Dorost - Tuchlovice 03.05. 10:15 SO 

Velké Přílepy Starší přípravka - Stehelčeves 09.05. 17:30 PÁ 

Velké Přílepy Dorost - Hrdlív 10.05. 10:15 SO 

Velké Přílepy Mladší přípravka - Vraný 16.05. 17:30 PÁ 

Velké Přílepy Starší přípravka - Zákolany 23.05. 17:30 PÁ 

Velké Přílepy Mladší přípravka - Zvoleněves 30.05. 17:30 PÁ 

Velké Přílepy Starší přípravka - Buštěhrad 06.06. 17:30 PÁ 

Velké Přílepy Dorost - Braškov 07.06. 10:15 SO 
 

Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání jednotlivých družstev. 

Aktuální informace o zápasech budou zveřejněny na našem webu www.jfkvelkeprilepy.cz  

 

  

 

http://www.jfkvelkeprilepy.cz/


 

 

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 
 

 
 

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

