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18.5.2013 
TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY 

– SOKOL HOLUBICE 2:5 
(0:3) 

Branky: Bláha Petr, Zrůbecký Pavel 
Sestava: Jiroutek Pavel – Gombita Dominik, Buk 
Jan, Bělohlávek Václav, Moravec Ota – Zajac 
Jaroslav, Švajda Zdeněk – Topol Lukáš, Bláha Petr, 
Zrůbecký Pavel – Novotný Lukáš 
Střídání:Zedník Petr za Topola, Carvan Jaroslav za 
Novotného, Štengl Michal za Bláhu 
Krásné sobotní odpoledne, zaplněné ochozy, 
motivující soupeř, pět zápasů bez porážky a 
dostatečný počet uhraných bodů, díky kterým 
jsme měli jistotu záchrany a mohli hrát bez 
stresu, na rozdíl od hostů, kteří potřebovali 
zvítězit, aby neztratili v boji o postup do 
okresního přeboru. To vše předurčovalo k tomu, 
že rekordní návštěva uvidí zajímavé a vyrovnané 
utkání. Bohužel v 17:00 hod., kdy utkání začalo 
veškerá pozitiva na přílepské straně skončila. 
Je pravda, že to bylo o pár minut později, jelikož 
holubickým chvilku trvalo, než zjistili, že dnes jim 
od přílepských žádné nebezpečí nehrozí. 
Následně tak hosté převzali taktovku utkání, 
kterou již do konce zápasu ze svých rukou 
nepustili. Na naši branku se hrnul jeden útok za 
druhým a ke cti přílepské defenzívy slouží, že 
poměrně dlouho odolávala soustavnému tlaku 
vedoucího mužstva tabulky. První branku jsme 
sice inkasovali asi v patnácté minutě, kdy jsme na 
hranici velkého vápna nechali volného hráče, 
který povedenou střelou otevřel brankový účet – 
0:1. Poté ale naše obrana ustála všechny ataky 
Holubic, a to až do závěru první půle, kdy v 
rozmezí několika minut dvakrát kapitulovala. 
Nejprve po chytře rozehraném trestném kopu a 
kličce stoperovi se prosadil asi nejlepší hráč první 
půle Kirill Prilepski. Nedlouho poté „nákop“ na 
naší branku kanorýra hostí Jirky Valtra (tady musí 
přijít velká pochvala pro Otu Moravce, který 
„Kokiho“ k ničemu nepustil), proklouzl k 
překvapení všech až do sítě.. A tak jsme do kabin 
odcházeli s tříbrankovým mankem. Oči 
přílepského fanouška mohla v poločasové 
přestávce aspoň potěšit taneční skupina Jam 
Dance Crew s vystoupení na fotbalové téma – 
exhibiční zápas Slavoj Houslice – JFK Velké 
Přílepy, které sklidilo velký potlesk. 
Do druhé půle jsme trochu přeorganizovali řady s 
cílem nabídnout přílepským fanouškům, alespoň 
trochu radosti v podobě útočnějšího stylu hry a 

možná i zdramatizování zápasu. Než ale naši 
příznivci dojedli přestávkovou klobásu a dopili 
přestávkové pivko, bylo o osudu utkání 
definitivně rozhodnuto. „Koki“ potvrdil pověst 
výjimečného střelce a svou třicátou a 
jedenatřicátou trefou v sezóně upravil rozdíl ve 
skóre na pět branek. Holubičtí pod dojmem 
rozhodnutého utkání již tak „ netlačili na pilu“ a 
naši fotbalisté začali postupně vystrkovat i 
útočná tykadla. Velmi slušné příležitosti, do 
kterých se dostávali Bláha se Zrůbeckým, zůstaly 
bohužel vinou zbrklosti a až přílišného „chtíče“ 
nevyužity. Nakonec se však oba jmenovaní přeci 
jen prosadili, když Bláha po autovém vhazování 
„přetlačil“ ve vápně obránce, ocitl se sám před 
brankářem hostí a prostřelil ho - 1:5. O tom, že i 
přílepští fotbalisté dokážou potěšit svoje 
fanoušky pohlednou akcí přesvědčili při naší 
druhé brance, když Zajac milimetrovým pasem za 
obranu našel nabíhajícího „Zrubečáka“, který 
křížnou ranou na zadní tyč uzavřel skóre zápasu  
Resumé: Až přehnaný respekt ze soupeře, zřejmý 
od první minuty, byl příčinou ustrašeného 
výkonu bez známky sebevědomí. Ten by nestačil 
ani na slabšího soupeře než jakým byl aspirant 
postupu z Holubic. Klukům nelze vytknou, že by 
nebojovali nebo se nesnažil), ale fotbal hraje 
KOLEKTIV jedenácti lidí a my jsme v sobotu měli 
na hřišti jedenáct individualistů. 

25.5.2013 
SOKOL KAZÍN – TJ SOKOL 
VELKÉ PŘÍLEPY 1:0 (0:0) 

Sestava: Jiroutek – Moravec ml., Bělohlávek (C), 
Buk, Gombita – Carvan, Bláha, Poláček, Švajda – 
Zedník (75. Raděj I.), Topol 
Ještě v den zápasu nebylo jasné kolik se nás na 
utkání sejde a zda vůbec má cenu do Kazína 
vyrazit. Nakonec se podařilo sehnat 11 
statečných, kteří však nemuseli vzhledem k 
celému průběhu zápasu ničeho litovat. Po 
příjezdu do Kazína jsme se nejdříve kochali 
krásným areálem a úžasně připraveným hřištěm.  
Těmto skutečnostem byla tedy před zápasem 
přizpůsobena taktika na utkání. Řekli jsme si, že 
si zápas se soupeřem z třetího místa na takovém 
hřišti užijeme a zahrajeme si fotbal, který nás 
bude bavit, bez ohledu na výsledek po 90. 
minutách. Od začátku zápasu jsme plnili 
stanovenou taktiku, a jelikož si nejspíše 
podobnou určili i domácí, hrálo se „nahoru, 
dolů“. K vidění byla pohledná kombinační hra, 
kdy oba týmy využívali skvěle připraveného 



trávníku. Naše mužstvo hrozilo spíše střelami z 
dálky, ale gólman domácích se překvapit 
nenechal.  
Do druhého poločasu domácí přidali na aktivitě, 
ale bezprostřednímu ohrožení naší branky 
nedocházelo. Hra byla výborně dirigována 
stoperskou dvojicí, a když už nějaká střela prošla, 
tak ji zlikvidoval náš gólman. Velkým 
nedostatkem v naší hře bylo, že útočníci 
nedokázali podržet balón a proto se hrálo 
převážně na naší polovině. Domácí si vyložené 
šance přes převahu nevytvářeli, ale přesto se 

ujali vedení, když po úniku po straně a 
následném centru zůstal osamocený domácí 
útočník, který neměl problém zakončit. Utkání 
jsme dohráli se vztyčenou hlavou a kdybychom 
proměnili jednu z našich dobrých příležitostí 
mohli jsme se i poohlížet po nějakém bodovém 
zisku. 
Resumé: Přestože jsme měli před zápasem 
obavu, zda případný domácí příděl uvezme 
domů, tak jsme se neměli za co stydět. Všem 
hráčům, kteří dorazili, patří velká pochvala za 
předvedený výkon. 

ROZHOVOR S HRÁČEM – DOMINIK GOMBITA 
Dnešním respondentem v našem zpravodaji je 

jeden z nováčků v našem klubu a současně naše 

jediná zahraniční opora Dominik Gombita.  

Dominiku můžeš nám říct, kdy a kde jsi začal 

hrát fotbal a za které kluby jsi ve svojí kariéře 

nastupoval?  

S futbalom som začal doma na dedine jako malý 

chlapec...5-6 ročný. Oficiálne za nejaký klub som 

začal hrávať neskoro..asi až cca 15-16 ročný za 

rodný Pakostov  medzi dorastencami, potom 

samozrejme za „Áčko“, medzitým polročné 

hosťovanie a teraz tu Přílepy 

Jak dlouho již žiješ v Přílepech a co tě do České 

republiky vůbec zatáhlo? 

Žijem tu vyše roka a dotiahla ma tu práca. 

Vyskytla sa možnosť, tak som to šiel skúsiť  

Jaké si myslíš, že jsou tvoje nejsilnější fotbalové 

stránky a jaký cítíš svůj největší přínos pro tým? 

Najsilnejšou stránkou je rozhodne výška a moja 

sila v hlavičkových súbojoch :D:D A teraz 

vážne…Nerád sa v tomto hodnotím, ale dovolím 

si spomenúť snahu a svedomitý prístup, bez 

týchto vlastností ani talentovaní hráči 

nedosiahnu nič. A prínos..nejaký mám, pretože 

hrávam, ale odpoveď nechám na trénerovi :) 

Velice rychle jsi se zařadil mezi opory našeho 

týmu a současně je na hřišti vidět, že zápasy 

velice prožíváš. Jak dlouho u nás v klubu chceš 

vydržet a myslíš, že máš „horkou krev“? 

Ďakujem za pochvalu. Páči sa mi tu, som 

spokojný, partia okolo futbalu skvelá a kým mám 

prácu, tak odchádzať nemienim. „Horkou krev“ 

mám aj ja, ale ešte som sa neprejavil :) Výbuchy 

ostali v dorasteneckých časoch a teraz sa krotím, 

aby som nezbieral karty. Dávať najavo rozhodcovi 

svoj názor sa nevypláca. 

Troufneš si porovnat srovnatelnou soutěž na 

Slovensku a u nás? 

Porovnávam to od prvého 

zápasu,čo som videl.. 

Rozdiel je v tom, že tu 

vidím menej brutálnych 

zákrokov ako na 

Slovensku..a tie pramenia 

z druhej 

odlišnosti..rozhodca ako 

12sty hráč..však poznáme 

to každý…a tam to je v tomto smere proste veľmi 

zlé. 

 Co říkáš na partu u nás v týmu a řekni nám, jak 

snášíš občasné kamarádské narážky spoluhráčů 

na tvou národnost?  

Partou som úplne spokojný, skvelý mix ľudí. 

Nenudím sa, zabavím sa, vzťahy sú v pohode a 

tak si človek, ako ja, užíva zápasy a tréningy. A to 

ich stretám len na tréningu a zápase... zatiaľ... :) 

Na co jsi si v Česku ještě nezvykl a co Ti zde 

kromě rodiny nejvíce chybí? 

Príroda....lesy,lesy,lesy :) a samozrejme priatelia, 

na ich absenciu sa zvyká ťažko. 

Co by jsi chtěl vzkázat fanouškům přílepského 

fotbalu? 

Pozývam Vás všetkých na naše zápasy. Niekedy to 

síce nevyzerá práve najlepšie, ale vaša 

prítomnosť  a povzbudzovanie dokáže nakopnúť 

a motivovať hráčov. Tak sa ukážte a s klobáskou, 

pivkom hurá do povzbudzovania :) 

Datum narození: 23.10.1987  
Pozice: krajný obranca/záložník 

Oblíbený fotbalový klub: Manchester United 

Oblíbený hráč: mám ich via...Eric Cantona, David 

Beckham, Lionel Messi  

Oblíbení jídlo: steak a mäso na iné spôsoby 

Oblíbený nápoj: pivo, kofola  

Koníčky: PC, futbal,hokej, tenis 

Stav: slobodný a nezadaný 



PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ ZÁPAS UŽ OD 14:00 
 

Sobota 15.6. od 14:00  

TJ Sokol Velké Přílepy – Červený Újezd 
 

Aktuální informace najdete na Facebooku  www.facebook.com/groups/tjsokolvelkeprilepy 
 

 

23. KOLO 

   Dobřichovice B - Středokluky 
  

3:2 (0:0) 
   Kosoř - Roztoky 

  
6:4 (4:2) 

   Červený Újezd - Řevnice 
  

6:0 (4:0) 
   Dobříč - Drahelčice 

  
8:1 (3:1) 

   Jinočany - Zbuzany B 
  

6:2 (4:2) 
   Kazín - Velké Přílepy 

  
1:0 (0:0) 

   Holubice - Třebotov 
  

6:3 (3:2) 
   

        TABULKA 

#   Tým Z V R P B +/- 

1.   Sokol Holubice 23 17 2 4 53 17 
2.   FK Dobříč 23 17 1 5 52 16 
3.   SK Kazín 23 15 2 6 47 11 
4.   Sokol Kosoř 23 14 2 7 44 8 
5.   SK Roztoky 23 13 3 7 42 9 
6.   Sokol Jinočany 23 13 2 8 41 5 
7.   Sokol Dobřichovice B 23 10 4 9 34 -2 
8.  TJ Sokol Velké Přílepy 23 7 6 10 27 -6 
9.   FK Zbuzany 1953 B 23 8 3 12 27 -6 

10.   Sokol Červený Újezd 23 5 8 10 23 -13 

11.   SK Slavia Drahelčice 23 7 2 14 23 -10 
12.   Slavoj Řevnice 23 5 3 15 18 -15 
13.   SK Třebotov 23 4 4 15 16 -17 
14.   FK Středokluky 23 4 2 17 14 -19 

        24.KOLO 

   So 01.06. 17:00 Středokluky - Holubice 
  So 01.06. 17:00 Třebotov - Kazín 

   So 01.06. 17:00 Velké Přílepy - Jinočany 
  So 01.06. 17:00 Řevnice - Kosoř 

   So 01.06. 17:00 Roztoky - Dobřichovice B 
  Ne 02.06. 17:00 Zbuzany B - Dobříč 

   Ne 02.06. 17:00 Drahelčice - Červený Újezd 
   

 

 

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=679
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=697
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=700
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=711
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=675
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=684
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
http://www.iolympia.cz/

