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8.6.2013 
FK DOBŘÍČ -  

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY 
4 :2 (1:2) 

Branky: Bláha Petr, Raděj Karel 
Sestava: Chudada Kamil – Moravec Ota, Buk Jan, 
Bělohlávek Václav, Jiroutek Pavel – Carvan Jaroslav, 
Zajac Jaroslav, Raděj Karel Gombita Dominik – Bláha 
Petr, Zrůbecký Pavel  
Střídání: Raděj Ivo za Carvana, Švajda Zdeněk za 

Gomitu, Kotvas Ján za Jiroutka 

V nezvyklém čase (sobota 10:00 hod) a na neobvyklý 

povrch (umělá tráva v Radotíně) jsme byli pozváni 

„domácími“, druhým mužstvem tabulky, na „koncert“. 

První housle hrál ale soupeř, jelikož náš přílepský 

sbor, tentokráte moc neladil. Dokonalý tón houslí 

narušili pouze dva „sólisté“ v modrých (našich) 

dresech, kteří neměli pro koncertní vystoupení 

„domácích“ příliš pochopení. Ale pěkně popořadě, 

abyste z toho koncertu něco měli. 

Od úvodní minuty spustili naši hostitelé „allegro“, 

kterému jsme nestíhali. Z rytmu je nevyvedl ani 

obdržený gól od Petra Bláhy, který využil jednoho 

z mála falešných tónů ve hře dobříčského „tělesa“ 

(stopeři se spolu srazili)  a po „sóle“ ukončil první 

větu sobotního koncertu – 0:1. „Druhá věta“ začala 

stejně jako ta první a naši chlapci se většinou pasovali 

do role posluchačů (čti diváků). Na „dirigenta“ v naší 

brance se řítil jeden atak za druhým, a bylo pouze 

shodou šťastných náhod, že tuto část koncertu jsme 

přestáli pouze s jednou obdrženou brankou. Nicméně 

je třeba pochválit i „basisty“ v naší defenzívě, kteří 

byli v neustále permanenci prakticky po celých 

pětačtyřicet minut a celkové vyznění koncertu drželi 

z pohledu „domácí“ Dobříče v molové tónině. Další 

molový tón přidal Karel Raděj, který prakticky 

v poslední vteřině prvního poločasu přehlavičkoval v 

přímém souboji golmana Dobříče a zajistil tak 

našemu mužstvu o něco hezčí dojem z dosavadního 

průběhu koncertu - 1:2. 

   Ve druhé polovině představení zvolili „domácí 

instrumentalisté“ malinko jiný styl hudby, při kterém 

již své „party“ měli i naši fotbalisté. V podstatě by se 

dalo říct, že po změně stran se již nejednalo o 

koncert, ale pouze o obyčejný zápas třetí třídy. Náš 

soupeř měl sice stále herní převahu, ale vyložené 

šance si nebyl schopen vypracovat. Naopak stále 

častěji hrozila z rychlých brejků naše tykadla, zejména 

Petr Bláha neustále udržoval dobříčské zadáky ve 

střehu. Paradoxně ale zlepšený herní projev přinesl 

branky do naší sítě. A to branky hodně laciné. Nejprve 

jeden z pilířů přílepské defenzívy špatně odhadl 

odskok míče po výkopu soupeřova gólmana, a 

„domácí“ útočník byl sám překvapen jak snadno se 

dostal do šance, kterou s přehledem, hlavičkou přes 

našeho vybíhajícího gólmana, proměnil – 2:2. Za 

nedlouho jsme mohli strhnout vedení opět na stranu 

Velkých Přílep, ale bohužel po centru a Bláhy a teči 

Jardy Carvana chyběly ke gólové radosti pouze 

centimetry. Otřepané ale stále pravdivé klišé „nedáš – 

dostaneš“ se v praxi projevilo o chvilku později. Po 

jedné z mnoha standardních situací, kterým jsme 

museli ve druhé půli čelit, jsme inkasovali potřetí, 

když trestný kop prošel k překvapení všech 

přítomných děravou zdí až do sítě. A aby toho nebylo 

málo, smolnou čtvrthodinku dokonali dobříčtí 

fotbalisté dalším povedeným trestným kopem, 

tentokráte precizním provedením přes zeď. Tím bylo 

prakticky o výsledku rozhodnuto, jelikož přílepští 

fotbalisté již neměli na zvrat v utkání morální síly a 

v sobotu ani fotbalové kvality.  

Resumé:  Je třeba říct, že jsme čelili asi nejlepšímu 
mužstvu, se kterým jsme se v letošní sezóně utkali. 
Zejména v prvním poločase to byl za strany 
dobříčských fotbal na, nebojím se říct, „krajské 
úrovni“. Všichni hráči v pohybu, každý věděl, co má 
dělat a kam si naběhnout. Soupeři výrazně nahrával i 
povrch (umělá tráva), který jejich rychlou a 
kombinační hru ještě povyšoval. Nicméně pořád to 
jsou pouze fotbalisté z masa a kostí hrající třetí třídu 
stejně jako ti přílepští. Naši chlapci se tak v praxi 
přesvědčili, jaký rozdíl v herním pojetí dokážou udělat 
návyky a nácviky napilované při tréninku. A to jde 
ruku v ruce se sebevědomím každého jednotlivce i 
celého mužstva. A v tom byl z mého pohledu největší 
rozdíl v sobotním duelu. 

12.6.2013 
TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY 

– SOKOL JINOČANY 5:3 
(2:1) 

Branky: 2x Štengl Michal, Bělohlávek Václav, Carvan 

Jaroslav, Zedník Petr  

Sestava:  Chudada Kamil – Moravec Ota ml., 

Bělohlávek Václav, Švajda Zdeněk, Jiroutek Pavel -  

Moravec Ota st., Buk Jan, Štengl Michal, Gombita 

Dominik – Zrůbecký Pavel, Carvan Jaroslav  

Střídaní: Zajac Jaroslav za Moravce ml.,Zedník Petr za 

Bělohlávka, Topol Lukáš za Moravce st. 

K dohrávce 24. kola jsme díky středečnímu termínu 

nastoupili v hodně improvizované sestavě. A to se 

projevilo hned od úvodních minut, které byly z naší 

strany hodně chaotické. Soupeř nás celkem 

jednoduše přehrával a svoji převahu korunoval 

brankou po standardní situaci, kdy jsme si na zadní 

tyči nepokryli protivníka a ten křížnou hlavičkou 

otevřel skóre – 0:1. Ještě chvilku jsme ladili náš 

orchestr a postupně začali vyrovnávat hru v poli. 

K tomu nám pomohl vcelku šťastný vyrovnávací gól, 



když kapitán mužstva Venca Bělohlávek zahrával 

trestný kop od půlící čáry tak mazaně a přesně, že ten 

skončil k překvapení všech přítomných až v síti – 1:1. 

Nutno podotknout, že lví podíl na této brance má i 

Pavel Zrůbecký, který šel neohroženě do souboje 

s vybíhajícím gólmanem a ten se pravděpodobně více 

věnoval našemu útočníkovi než balónu. Od této chvíle 

se obraz hry změnil. Soupeř už tolik nehrozil, až na 

jednu výjimku, kdy z rychlého protiútoku po našem 

rohu přečíslil naší defenzívu, ale na Kamila v brance 

nevyzrál. Naopak naše hra začala mít o něco líbivější 

parametry i směrem dopředu, ale kromě několika 

nadějných standardek jsme si nevytvořili žádnou 

„loženku“. Těsně před koncem poločasu však naši 

chlapci překvapivě udeřili podruhé. Jeden z mnoha 

rohů, které jsme v první půli zahrávali, vyřešila dvojice 

Carvan, Gombita trochu jinak než bývalo zvykem, a 

výsledkem byla pěkná akce s gólovou tečkou, které se 

slušelo zatleskat. Carvan rozehrál rohový kop po zemi 

na nabíhajícího Gombitu, který pálil z první a 

odražený balón se objevil před úplně volným 

Štenglem na kterého zívala prázdná branka – 2:1.  

   Po změně stran jsme pokračovali v celku solidním 

výkonu, kdy jsme se snažili trpělivě kombinovat, hrát 

co nejčastěji s míčem a tento soupeři moc nepůjčit. 

Výsledkem byly další dvě branky v hostující síti. 

Nejprve se aktivní Štengl probíjel z levé strany do 

vápna a jinočanskému zadákovi nezbylo než si pomoci 

nedovoleným zákrokem. Pokutový kop s přehledem 

proměnil Carvan – 3:1. Za chvilku si přílepští 

zakombinovali na pravé straně. Hostující obranu 

motali tak dlouho a důkladně, že ta zapomněla 

pohlídat Štengla čekajícího centr na zadní tyči a 

Michal akrobatickým kopem dodal do přílepských řad 

klid – 4:1.  Soupeř vypadal v tu chvíli odevzdaně a 

naši hráči se naopak bavili pohlednými kombinacemi i 

častou střelbou. Většina z přítomných by si v tu chvíli 

vsadila, že hosté dostanou ještě vyšší příděl. Stačilo 

však několik minut a vcelku jednoznačný duel se 

zdramatizoval. Jeden nepovedený centr se za letu 

změnil v povedenou střelu, na kterou Kamil, reagující 

na původní záměr centrujícího střelce, nedosáhl – 

4:2. Chvíli na to jsme zapomněli na křídle pohlídat 

hostujícího útočníka, který na rozdíl od první půle 

sám před naším gólmanem nezaváhal – 4:3. A 

přesýpací hodiny se nám opět obrátily. Jinočany 

vycítily šanci na zvrat a převzaly otěže utkání do svých 

rukou. Přílepští jakoby se zase vrátili na začátek 

utkání. Nebyli jsme schopni si přesně přihrát, ve 

středu hřiště jsme prohrávali většinu soubojů a 

několikrát se štěstím přežili zmatek v našem 

pokutovém území. Na naše kopačky se opět nalepil 

stres a nervozita. Všichni jsme popoháněli časomíru 

k devadesáte minutě. Pravdou ale je, že v  útočné fázi 

jsme díky aktivnímu triu Štengl, Carvan, Zrůbecký 

měli také několik možností rozhodnout zápas. To se 

bohužel nebo spíš naštěstí povedlo až hlavičkou 

Zedníka při posledním rohu utkání – 5:3. 

Bezprostředně poté rozhodčí zápas ukončil. 

Resumé: Pro nezaujatého diváka díky osmi brankám 

asi poměrně atraktivní mač. Nikoli však pro zaujatého 

spřízněnce přílepského fotbalu. Houpačka „hadr“. 

Z fotbalového zmaru na počátku utkání přes chvilkami 

exhibiční výkon až po stresující koncovku. To všechno 

jsou schopni nabídnout přílepští fotbalisté v jednom 

jediném utkání.  

 

 
ROZHOVOR S TRENÉREM 
– MARTIN RAMBOUSEK 
Do závěrečného zpravodaje jsme nemohli vybrat 

nikoho jiného než osobu nejpovolanější, trenéra 

mužstva Martina Rambouska alias „Ramba“ a položili 

jsme mu pár otázek „na tělo“ a zároveň jsme ho 

požádali o zhodnocení uplynulé sezóny.  

Můžeš nám říct, kdy a kde jsi začal hrát fotbal, za 

které kluby jsi ve svojí kariéře nastupoval a kde jsi 

poté zahájil svoji trenérskou kariéru?  

Začínal jsem asi v šesti letech v Roztokách, kterým 

jsem byl až na roční intermezzo v Úholičkách věrný, až 

do svého působení v Přílepech. První soutěžní zápas 

za žáky jsem hrál na přílepském pažitu. Mé první 

trenérské krůčky jsou spojeny s roztockým dorostem.  

Víme, že jsi srdcem Roztočák, ale řekni nám, jak Ti 

k srdci přirostly Přílepy? 

V Přílepech bydlím již osm let, takže to se muselo 

zákonitě podepsat i na tom srdíčku. A musím říct, že  

 

 

díky lidem kolem 

přílepského fotbalu se to 

srdce již zbarvilo do 

modrobíla. 

Největší část své kariéry 

jsi prožil v Roztokách, na 

které období nejraději 

vzpomínáš?  

Hezký to bylo poslední rok v dorostu, kdy jsme 

postoupili do kraje a měli super partu. I na následný 

přechod mezi chlapy vzpomínám jenom v dobrém, 

jelikož na přijetí od „mazáků“ a na mimofotbalové 

aktivity, které jsem s nimi absolvoval se nedá jen tak 

zapomenout . Ale každé to období mělo něco do 

sebe a pokud je dobrá parta, na kterou jsem měl po 

většinou štěstí, pak jsou ty vzpomínky jenom pozitivní 

Každý trenér vyznává určitý styl, jeden dbá na 

defenzivu, druhý na kombinaci, třetí třeba na 

křídelní hru. Čemu dáváš přednost ty? 



Nemůžu říct, že bych vyznával nějaký konkrétní styl. 

Spíš filozofii. Přestože jsem na hřišti působil častěji 

destruktivně, jako „trenér“ – jako divák mám raději 

výsledek 5:4 než 1:0, tzn. útočnější pojetí. Nicméně o 

fotbale se snažím stále přemýšlet a reagovat např. na 

sestavu v jaké se sejdeme, respektovat sílu soupeře, 

atd.  Tím pádem se stane, že v některých zápasech 

nastupujeme s defenzivní taktikou. Ale hlavním 

krédem je to, aby se kluci na hřišti fotbalem bavili, 

aby bavili i naše fanoušky a aby oba tábory, hráči i 

fanoušci, měli dobrý pocit z odvedeného výkonu, i 

když se třeba prohraje.  

Jak jsi spokojen s umístěním našeho mužstva 

v letošní sezóně? 

Všechno je relativní. Zachránili jsme se poměrně brzy 

a uhráli slušnou porci bodů.  Takže z tohoto pohledu 

spokojenost. Na druhou stranu vím, že v mužstvu je 

potenciál na umístění v horní polovině tabulky.  

Který zápas v sezóně byl dle tvého názoru výkonem 

nejlepší a naopak nejhorší? 

Já se snažím být pozitivní člověk a na to špatné co 

nejdřív zapomenout, takže s nejhorším zápasem 

nemohu sloužit. Co se ale toho nejlepšího týká, tak to 

byl poslední podzimní domácí zápas s Kazínem, kdy 

jsme ve druhé půli předvedli výkon, na který jsem do 

dneška pyšný. Ten zápas jsme sice prohráli 0:4, ale 

diváci nám po zápase tleskali.  

Co tě v průběhu letošní sezóny nejvíc trápilo a co bys 

naopak vyzdvihl? 

Tréninková docházka. Některé kluky jsem neviděl na 

tréninku ani jednou. A v šesti lidech se toho moc 

nacvičit nedá. Co bych vyzdvihl? Třeba to jak jsme se 

dokázali vypořádat s tím, že nám první dva zápasy 

v sezóně zkontumovali. Mimo hřiště pak celkovou 

atmosféru při jarních domácích zápasech (programy, 

tombola), která se pozitivně přenáší i na hráče. 

Co bys chtěl vzkázat fanouškům? 

Že tady hrajeme fotbal nejen pro vlastní žízeň, ale 

především pro jejich zábavu, i když se nám to ne vždy 

úplně daří. Bez nich by nás ten fotbal ani nebavil. 

Zůstaňte nám věrni! 

Otázka která zajímá všechny, uvidíme Tě na lavičce 

našeho mužstva i na podzim? 

Na lavičce jste mě moc neviděli ani letos, já spíš běhal 

s praporkem  Ale vážně. V tuto chvíli to spíš vypadá, 

že dnešní utkání bude mým posledním v roli trenéra 

fotbalistů Sokola Velké Přílepy.   

Je něco co bys rád řekl na závěr? 

Věřím, že přílepský fotbal je na dobré cestě zabydlet 

se natrvalo ve vyšších soutěžích našeho okresu. 

Důležitým faktorem pro tuto moji víru je dokončení 

fúze s JFK, jelikož propojenost mládežnického a 

dospělého fotbalu je pro úspěšnou budoucnost 

přílepské kopané nezbytná.  

Přezdívka: Rambo 

Datum narození: 8.3.1972 

Pozice: Na každém postu jsem si „svoje“ odehrál, 

dokonce i mezi tři tyče jsem nechal přemluvit, ale 

nejlépe jsem se vždy cítil na stoperu 

Oblíbené číslo dresu: Jako „mazák“ jsem nejčastěji 

sahal po dvojce. 

Oblíbený  klub: od malička jsem byl „Duklák“  

Oblíbený hráč: To budu muset zabřehnout hodně do 

historie, kdy jsem obdivoval Luboše Kubíka nebo 

třeba Ruuda Gullita.   

Oblíbený hudební žánr: podle nálady napříč 

spektrem, na zábavě třeba i „Vysoký jalovec“  

Oblíbené jídlo: všežravec, při pohledu na moji figuru 

Oblíbený nápoj: pivo, tonic i bez ginu, dneska to ale 

bude  jednoznačně zelená  

Koníčky: dcera s manželkou, míčové a kolektivní 

sporty všeho druhu, turistika 

Blondýnky/brunetky: ženy pro mě mají jiné 

„přednosti“ než barvu vlasů  

Stav: střízlivý  

HODNOCENÍ SEZONY 

Dnešním utkáním proti mužstvu Sokola Červený 

Újezd zakončí přílepští fotbalisté sezónu 2012/2013. 

Jaká byla?  Lze ji zhodnotit třemi způsoby.   

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 v dosavadních pětadvaceti soutěžních utkáních 

celkem 30 bodů, když 8x si mohli v kabině zakřičet po 

vítězném utkání, v šesti případech se o body rozdělili 

se svým soupeřem  a 11x odešli ze hřiště se 

sklopenými hlavami. Pětačtyřicetkrát se radovali ze 

vstřeleného gólu a naopak v padesátitřech případech 

nezabránili velkopřílepští golmani míči v cestě za svá 

záda. Tato bilance zařadila fotbalisty Velkých Přílep na 

osmé místo tabulky. Takže, mohlo to být i lepší. 

   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 zkontumována 

s 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 sedmáct za pět 

výher a dvě remízi 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. 

  V zimní přestávce nás opustil Roman „Basten“ 

Procházka, kterého jsme uvolnili na hostování do 

Nebušic. Naopak kádr posílili otec a syn Moravcovi. 

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 

(Poláček, Fišl, Štengl, Kotvas, Buk, Ivoš Raděj), 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  /3-4-5/ při skóre 25:29 

(počítáno bez dnešního utkání).  

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. Za předpokladu, že … 

Samostatnou kapitolou je totiž  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 

(slosovatelné programy, tombola, atd.) 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. 

 

TABULKA  
# Tým   Z V R P B +/- 
1. Sokol Holubice  25 19 2 4 59 23 
2. FK Dobříč    25 19 1 5 58 19 
3. SK Roztoky  25 15 3 7 48 9 
4. SK Kazín    25 15 2 8 47 8 
5. Sokol Kosoř  24 15 2 7 47 8 
6. Sokol Jinočany  25 13 2 10 41 2 
7. Sokol Dobřichovice B  25 11 4 10 37 -2 
8. TJ Sokol Velké Přílepy  25 8 6 11 30 -6 
9. Sokol Červený Újezd  25 7 8 10 29 -10 
10. FK Zbuzany 1953 B  25 8 3 14 27 -9 
11. SK Slavia Drahelčice  25 7 2 16 23 -13 
12. SK Třebotov  25 6 4 15 22 -14 
13. Slavoj Řevnice 24 5 3 16 18 -15 
14. FK Středokluky  25 4 2 19 14 -22 

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=711
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=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=675
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=727
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=684
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=718
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=713
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=737


TABULKA STŘELCŮ (k 12.6.2013) 

Jméno Oddíl Góly 

 

Valtr Jiří Holubice 42 

Bícha Mikuláš Kosoř 27 

Kadlec Jan Dobříč 26 

…. 
  

Raděj Ivo (na fotce vpravo dole) V. Přílepy 8 

Bláha Petr (na fotce vpravo nahoře) V. Přílepy 8 

Zedník Petr V. Přílepy 6 

Zrůbecký Pavel V. Přílepy 6 

Raděj Karel V. Přílepy 5 
 

25. KOLO 

 

08.06. Dobříč - Velké Přílepy   4:2 (1:2) 

08.06. Roztoky - Středokluky 
 

11:0 (7:0)  

08.06. Dobřichovice B - Řevnice 3:0 k  

08.06. Kosoř - Drahelčice 
 

7:0 (1:0)  

08.06. Červený Újezd - Zbuzany B 3:0 (1:0)  

08.06. Jinočany - Třebotov 
 

1:2 (0:1)  

08.06. Kazín - Holubice   2:3 (1:0)  

 

SPONZOŘI TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY 

 

 

OBEC VELKÉ PŘÍLEPY 
www.velke-prilepy.cz 

 

 

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/%20javascript:windowHandle=window.open('vysledky.php?id_soutez=5889&kolo=25','reg','width=640,height=450','toolbar=no%20left=100%25%20top=10');%20windowHandle.focus();
http://vysledky.lidovky.cz/%20javascript:windowHandle=window.open('vysledky.php?id_soutez=5889&kolo=25','reg','width=640,height=450','toolbar=no%20left=100%25%20top=10');%20windowHandle.focus();
http://vysledky.lidovky.cz/%20javascript:windowHandle=window.open('vysledky.php?id_soutez=5889&kolo=25','reg','width=640,height=450','toolbar=no%20left=100%25%20top=10');%20windowHandle.focus();
http://vysledky.lidovky.cz/%20javascript:windowHandle=window.open('vysledky.php?id_soutez=5889&kolo=25','reg','width=640,height=450','toolbar=no%20left=100%25%20top=10');%20windowHandle.focus();
http://vysledky.lidovky.cz/%20javascript:windowHandle=window.open('vysledky.php?id_soutez=5889&kolo=25','reg','width=640,height=450','toolbar=no%20left=100%25%20top=10');%20windowHandle.focus();
http://vysledky.lidovky.cz/%20javascript:windowHandle=window.open('vysledky.php?id_soutez=5889&kolo=25','reg','width=640,height=450','toolbar=no%20left=100%25%20top=10');%20windowHandle.focus();
http://www.velke-prilepy.cz/
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
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Velk%C3%A9_P%C5%99%C3%ADlepy_CoA_CZ.svg


 

Pro všechny, kdo milují dorty a sladkosti. Ráda Vám upeču dortík, muffiny nebo zákusky dle 

Vašich představ :-) Není problém ani upéct dort nebo zákusky pro bezlepkovu dietu. 

 

Petra Škurková, Sportovní 1082, Velké Přílepy  

E-mail: petra.skurkova@seznam.cz, tel.: 723 833 813 

www.facebook.com/dortarna 

 

 

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 

 

 

 

 
 

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  

 

http://www.facebook.com/dortarna
mailto:info@elektrochalupsky.cz
mailto:stefanvladimir@seznam.cz
http://www.vodo-topo-stefan.cz/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=124257394449278&set=a.110229939185357.1073741829.110220352519649&type=1&relevant_count=1
http://elektrochalupsky.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 

 Malování a tapetování, úklid po malování 

Lakýrnické práce, nátěry oken, podlah, fasád 

Ruční sítotisk, potisky na papír, textil, PVC 

Písmomalířství na fasády, poutače, auta 

www.malbapraha.cz 

 

Nakladatelství Olympia s.r.o  
 

Novinky na našem e-shopu 

    
Nejprodávanější knihy 

    

www.iolympia.cz 

 

 

REALITNÍ ČINNOST 
 

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 

mailto:predseda@malbapraha.cz
http://www.malbapraha.cz/
http://www.iolympia.cz/
mailto:pavel.skurek@gmail.com
mailto:h.buk@seznam.cz
http://www.iolympia.cz/beletrie/194-psi-zivot-1vydani-dotisk.html
http://www.iolympia.cz/205-rychle-sipy-2vyd-6dotisk.html
http://www.iolympia.cz/zdenek-smid-v-olympii/315-proc-bychom-se-netopili-aneb-vodacky-pruvodce-pro-ofelii.html
http://www.iolympia.cz/585-leto-s-.html
http://www.iolympia.cz/426-musketyri-a-zahada-zlateho-kordu.html
http://www.iolympia.cz/474-mraziva-noc-1-vydani.html
http://www.iolympia.cz/303-sbohem-baby-1vydani.html
http://www.iolympia.cz/42-fit-po-ctyricitce-1vydani.html


 


