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 18. KOLO – TJ Sokol Velké Přílepy – Sokol Kosoř 1 : 1 (0:0)  
 
Gól:  80. Martin Fišl 
Nahrávka:  Karel Poláček 
Žluté karty: Ota Moravec ml., Roman Doubek, Jaroslav Kubiš 
 

 
 
Hodnocení trenéra Jana Kotvase:  "První půli hry nás soupeř herně přehrával a 
vytvořil si šance, které ale neproměnil. Náš tým měl tři gólové šance, které jsme 
neproměnili a tak první půle skončila bez branek. V druhé půli zápasu nám soupeř 
střelil branku v 55. minutě. V 81. min. z rohového kopu Karla Poláčka hlavou vstřelil 
branku Martin Fišl. Klady zápasu - bojovnost a zlepšení kombinační hry v druhé půli. 
Nedostatky - nedisciplinovaná hra, nepřiměřené zákroky a strkanice na hřišti." 
 
 

 

 

 

 

 



19. KOLO – SK Třebotov - TJ Sokol Velké Přílepy 1:6 (1:3)  
 
Góly:  3x Petr Šorfa, 2x Karel Raděj, Václav Bělohlávek 
Nahrávky: 2x Karel Raděj, 2x Roman Doubek, Petr Šorfa, Petr Bláha 
Žluté karty:  Václav Bělohlávek 
Červená karta:  Jaroslav Kubiš 
 

 
 
Hodnocení trenéra Jana Kotvase:  „Do zápasu jsme nastoupili s cílem zisku tří bodů. 
Hráči dostali jasné pokyny, obrana hrát zodpovědně a nepustit soupeře do gólové 
šance, záloha hrát konstruktivně a útok produktivně proměňovat šance. Klady 
mužstva byla herní pohoda a bojovnost, záporem nedisciplinovanost J. Kubiše, který 
obdržel ČK i když jsem ho na to před zápasem osobně upozorňoval, aby nediskutoval 
s rozhodčím.“ 
Komentář zápasu: Ze začátku utkání si soupeř vytvořil dvě gólové šance. Pak jsme 
ale otěže utkaní převzali my a ve 24. min. po nahrávce Petra Šorfy vstřelil branku 
Karel Raděj. V 27. min. po nahrávce Karla Raděje zvyšoval na 0:2 Václav Bělohlávek, 
který přeloboval brankáře technickou střelou z 35 metrů. V 35. min. po 
nesportovním chování obdržel červenou kartu Jaroslav Kubiš a soupeři se ve 41. 
min. podařilo skórovat na 1:2, kdy střelu zpoza vápna propustil Kamil Chudada za 
svoje záda. Ihned v zápětí, po nahrávce Petra Bláhy, se nám ve 44. min. podařilo 
zvýšit skóre na 1:3 a tím první půle skončila. Branku vstřelil Karel Raděj.  
O přestávce byl střídán brankář Kamil Chudada a na jeho místo nastoupil Jaroslav 
Jaroš. V 50. min obdržel žlutou kartu Václav Bělohlávek a ihned poté byl v 52. min. 
vystřídán za Pavla Vochomůrku. V zápětí byl po faulu na Petra Šorfu nařízen 
pokutový kop, který  Šorfa neproměnil. Reputaci si napravil v 55 min., kdy po 
nahrávce Romana Doubka zvýšil skóre na 1:4, v 68. min. po nahrávce Karla Raděje 
zvýšil na 1:5 a v 73 min. po nahrávce Romana Doubka dokonal svůj hattrick a 
upravil stav na konečných 1:6. V 82 min. vystřídal. Karla Raděje Ota Moravec st. a 
zápas se už dohrál beze změn.  



Tabulka - 3. třída skupina B - Praha-západ 

 

 

 

Aktuální 20. 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  1 : 1 (0:0) 

19. So 26.04. 17:00 Třebotov - Velké Přílepy  1 : 6 (1:3) 

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

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   

 

19. kolo - výsledky 

 

 

 

 

 

 

Tabulka střelců 

 

 



ROZHOVOR – OTA MORAVEC ST. I ML.
Dnes poprvé v našem zpravodaji najdete 
dvojrozhovor – otce a syna Moravcových. 
Jak a kde jsi začal se svojí fotbalovou 
kariérou a jaké týmy jsi cestou do Velkých 
Přílep prošel? 
Ota ml. Než jsem se dostal do A týmu Velkých 
Přílep jsem jako malý klučina začal se svým 
tátou před barákem čutat do gumáku a zde 
se zrodila jistě má fotbalová vášeň. S reálným 
velkým fotbalem jsem začal až ve 3. třídě. 
Hrál jsem za Roztoky, pak za Holubice a na 
chvilku nakoukl i do Přední Kopaniny. Pak už 
jen Velké Přílepy a to byla jasná volba!!! 
Ota st. Tak určitě. U mě to bude trochu 
jednodušší, za komára jsem na nějaké 
tělovýchovné jednoty házel bobka a radši si 
kopal s klukama za barákem a toho fotbalu 
bylo víc než dost. S „profi“ fotbalem jsem 
začal až tady v Přílepech a předtím o tom se 
nemá cenu bavit, snad jen hanspaulka, druhá 
liga několik let a pak i první liga, ale to jsem 
byl ještě agilní štírek o 15kg lehčí. 
Jaké to vlastně je, když se s tátou/synem 
sejdete v jedné sestavě? 
Ota ml. Každopádně když se sejdu s tátou 
v jedné sestavě, jsem moc rád, hlavně za 
tátu. Teď už moc nenastupuje v základu, ale 
myslím, že klubu má stále co nabídnout. Táta, 
ještě když neměl funkci pokladníka, tak byl 
dost vznětlivej a trochu cholerik a já měl 
vždycky obavu, že něco vyprovokuje na hřišti 
a já budu muset někoho trefit. Teď už se ale 
uklidnil, asi se bojí, že by musel cálovat :o) 
Ota st. Tak určitě. Tak to ti dík, já taky vím, že 
když tě mám za zády můžu být v klidu, jak po 
stránce obrany vlastní krve tak i po stránce 
fotbalové, lepšího obránce nenajdeš. I když 
by ses mě líbil víc v záloze. Na tom beku mě 
synku zakrníš. 
Máte nejlepší účast na trénincích i zápasech, 
jak to a proč?  
Ota ml. Já jsem na sportech závislý a fotbal 
mám prostě rád. U mě je to jasný, když něco 
dělám tak na 100%. Myslím, že je pořád co 
zlepšovat a to bez řádného tréninku 
nefunguje. To se netýká jen mě, ale celého 
mančaftu!!! A pár lidí by se teď mělo podrbat 
na hlavě!!! 

Ota st. Tak určitě. Je 
to jasný, já mám 
fotbal taky rád a 
s klukama je sranda, 
tak proč sedět doma 
a kynout, když si 
můžu zasportovat a 
ještě se u toho 
pobavit. Mimo jiné, 
chodíme si s Oťasem 
zakopat i mimo 
stanovené tréninky, 
protože jak říká 
mladej. „Táto, musíš 
se toho ode mě ještě 
moc naučit“. :o))) 
Teď jedna otázka jen pro tátu, stal ses 
novým pokladníkem mančaftu. Jak vidíš 
svojí úlohu a jaké si kladeš cíle?  
Ota st. Tak určitě. Netuším, proč zrovna já, 
ale asi s ohledem na můj věk. Nicméně si 
týhle důvěry vážím. Cíle žádný nemám, jen se 
s nikým nehodlám dohadovat o tom, co by 
měl zaplatit. Jo a dlužníky s klidným 
svědomím klidně propálím na Facebooku. 
Jak se Vám líbí parta a co byste změnili? 
Ota ml. No takhle bych to asi řek, byly časy, 
kdy mě to v klubu dost prudilo, jelikož jsem 
nesouhlasil s některými názory a postoji. Ale 
situace se rapidně změnila a teď si myslím, že 
lepší partu na fotbálek bych nenašel. Mimo 
jiné bych chtěl podotknout, že Koťas je 
nejlepší trenér pod kterým jsem zatím hrál. 
Co se týče změn, tak by Přílepům slušel 
moderní styl fotbalu a tím myslím zejména 
obranu. Hra s liberem tak trochu vyšla 
z módy a myslím, že můžu mluvit za všechny 
krajní záložníky, že si často musí sáhnout až 
na úplné dno kvůli neustálému doplňování 
obranné čtyřky a to rozhodně ofenzívě 
nepřidá. Jestli byl někdy čas na změnu 
herního stylu, tak je to právě teď, když jsme 
obměnili kádr a staré návyky mizí. Kvalitu na 
to rozhodně máme. 
Ota st. Tak určitě. Parta je tu fajnová, o tom 
žádná!!! Když jsem začal hrát a přišel do 
kabin na první trénink, myslel jsem, že je tu 
jen partička metrosexuálů, ale není tomu tak, 



jsou to ZVÍŘATA :o))). K samotnému fotbalu 
nemám co říct, vše bylo řečeno tady od 
Oťase. Jen můžu dodat „ODVAHUUU to 
zkusit“ 
A jak nyní vidíš přílepský fotbal? 
Ota ml. Já v něm vidím velký potenciál, jen 
zkusit ten modernější styl, vždyť za zkoušku 
nic nedáš. Zatím si myslím, že na vyšší soutěž 
to není, ale měli bychom se pohybovat jisto 

jistě v horní části tabulky tak do třetího 
místa. 
Ota st. Tak určitě. Já bych tedy byl v tak 
pozitivních soudech zdrženlivý. Ne, že bych si 
myslel, že na to nemáme, ale k dosažení 
takových výsledků je třeba větší 
zodpovědnosti k týmu, disciplína a přístup. To 
začíná u každého jedince, a když se to sejde a 
všichni budeme poctivě makat, tak to může 
být i na postup. A pak každej za sebe. 

 

Přezdívka  

 

Oblíbené číslo dresu  
Oblíbený klub  
 

Oblíbený hráč  
 

Oblíbený hudební žánr  

 

Oblíbené jídlo a nápoj  
Další koníčky  
A co holky?  

Ota ml. 
říkejte mi Fantomas :o))) 

 

8 

Chelsea FC 

 

Frank Lampard, Bastian 

Schweinsteiger, Toni Kroos 

Motivačky :o) (fotbalové klipy 

s nakopávací muzikou) 

Suši a voda 

sporty a jen sporty 

Holky a jen holky 

Ota st. 
Koťas mi říká Dědku, ale nevím 

proč? :o) 

13 

AC Sparta Praha, Manchester 

United FC 

Eden Hazard, Wayne Rooney 

 

Rock and Roll 

 

pořádnej steak a Plznička 

motorka a hokej 

Gabča a jen Gabča 

 

 

JFK Velké Přílepy – doporučujeme SportAnalytik 
 

Vybrat pro děti takový sport, který je bude bavit a 
zároveň rozvíjet, není jednoduchou záležitostí. 
Přestaňte experimentovat a vyzkoušejte novou 
metodu SportAnalytik. 
Pomocí hravého testování 

fyzických a povahových předpokladu určí, na jaké 
disciplíny mají děti přirozené vlohy a talent.  Metoda je 
určena holkám i klukům ve věku 5 až 15 let a vychází 
z licence kanadského programu vyvinutého pro 
olympijské hry ve Vancouveru 2010, kterým prošlo 100 
tisíc dětí. Po registraci ji můžete vyzkoušet na 
zábavných sportovních dnech, jejichž harmonogram 
najdete na www.sportanalytik.cz 
Nejbližší termín sportovního dne je 25.5. hala Tatran 
Střešovice.  
 

 

OBEC VELKÉ PŘÍLEPY 
www.velke-prilepy.cz 

http://www.sportanalytik.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

