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Tabulka - 3. třída skupina B - Praha-západ 

 

 

 

Aktuální 22. 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   2 : 1 (0:0) 

21. So 10.05. 17:00 Rudná - Velké Přílepy  1 : 2 (0:1) 

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   

 

21. kolo - výsledky 

 

 

 

 

 

 

Tabulka střelců 

 

 



ROZHOVOR – MARTIN FIŠL
V dalším čísle bychom Vám rádi představili 

jednoho z nejstarší mazáků mužstva - 

Martina Fišla.  

Jak a kde jsi začal se svojí fotbalovou 

kariérou a jaké týmy jsi cestou prošel? 

Fotbalovou karieru jsem začal před cca 10 

lety tady v Přílepech, kdy jsem si chodil kopat 

se syny na hřiště. Tam mě oslovil Honza 

Čonka, ať si přijdu zatrénovat s mužstvem. 

Další 3 roky jsem chodil trénovat. Po 3 

letech trenér usoudil, že bych mohl nastoupit 

i v zápase. Takže jsem vlastně odchovanec 

Velkých Přílepy (hodně starej).  Začal jsem 

hrát v útoku, abych toho moc nezkazil. Můj 

rekord je 9 gólů za sezonu. Jak jsem stárnul a 

ztrácel rychlost (techniku jsem nikdy neměl a 

mít nebudu), tak mě šoupli na stopera a tam 

mi to vyhovuje. 

Jsi velký sportovec. Jakému sportu ses 

věnoval závodně? 

V mládí jsem závodně dělal atletiku, skok do 

výšky a basketbal. Skákal jsem za SSK 

Vítkovice a USK Praha. V mládežnických 

kategoriích jsem získal 14 medailí z 

mistrovství republiky. Basket jsem hrál za 

Jestřáby Vítkovice, což byla parta atletů. Nyní 

hodně jezdím na kole, hraju tenis, chodím do 

posilovny (sice to není poznat) a jednou za 3 

týdny hraju hokej. 

Tvůj syn kope celkem úspěšně za Spartu. Jak 

vidíš jeho budoucnost? 

Jó to kdybych věděl. Vše je a bude o 

jeho hlavě. Zatím je šikovnej a moc ho to 

baví. Ve Spartě hraje střední nebo levou 

zálohu. Pokud mu vydrží jeho abnormální píle 

a hlad po úspěchu, může to dotáhnout 

daleko. Už pár měsíců spolupracujeme s 

agenturou Sport Invest (zastupují např.: Petra 

Čecha, Michala Kadlece atd.), která 

poskytuje Danovi fitness trenéra, atletického 

trenéra, fyzioterapeuta, materiální vybavení, 

můžeme navštívit kdykoliv zápas TOP 

evropských mužstev.   Nicméně můžou přijít 

holky, diskotéky, zranění, nechuť a je 

konec. A já jako táta s tím pak  

stejně nic  neudělá

m.Takže to záleží na 

něm jestli se ozve 

Real Madrid nebo 

Sokol Velké Přílepy.  

V zápase s Kosoří si 

po dlouhé době 

vstřelil branku. Pamatuješ si tu poslední?  

Bylo to 16.5. 2010 (musel jsem to dohledat 

na netu) doma s Kněževsí a vyhráli jsme 2:1. 

Bylo to taky hlavou a ten rok jsme postoupili 

do 3. třídy. Kdyby teď s Kosoří Kamil 

nevytáhnul fantastický zákrok, mohl jsem dát 

góly 2, i když jeden by byl vlastní. 

Jak se ti líbí parta v týmu a co bys změnil? 

Parta je super, sice to na hřišti někdy zajiskří, 

ale za chvíli je vše ok a navíc to k tomu patří. 

Co bych změnil? Abych se víc účastnil 

pozápasových posezení a dalších kulturních 

akcí.  V tom mám obrovské rezervy. 

A jak nyní vidíš přílepský fotbal? 

Dospělej fotbal díky aktivitě Bukína, Ivoše, 

Pavla Š., Jana a dalších vidím celkem dobře, 

jen víc takových zapálených kluků. Před touto 

sezonou jsme dost kvalitně doplnily mužstvo 

(kvalitní skauting) a určitě budeme hrát 

pěkný fotbal. V budoucnu bych se rád 

věnoval přílepské mládeži, dětem ve věku 6-

12 let. Moc by mě to bavilo a rad bych jim 

předal zkušenosti, které jsem nasbíral při  

trénování svého syna a z debat s trenéry 

Sparty, jak co nejlépe trénovat děti. Rád bych 

vychoval kluky, kteří by třeba v 10-12 

letech zamířili do Sparty, Bohemky, Dukly.... 

Přezdívka: na hřišti nejčastěji slyším: co to 

hraješ ty vole  

Oblíbené číslo dresu: 8 

Oblíbený klub: ACS, Real Madrid 

Oblíbený hráč: Xabi Alonso, syn Dan 

Hudba: vše  

Jídlo, nápoj: kachna se zelím , vodka s 

redbulem  

Koníčky:  tenis, kolo, lyže, cestování  

Blondýny, černovlásky: černovlásky!!! 



Statistiky 

 



 

OBEC VELKÉ PŘÍLEPY 
www.velke-prilepy.cz 

 

 

 

REALITNÍ ČINNOST 
 

 

CHCETE SE STÁT SPONZOREM  

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY A 

MÍT NEJEN ZDE SVOJI 

REKLAMU?? 

 

KONTAKTUJTE NÁS: 

tj.skvp@seznam.cz 

http://www.velke-prilepy.cz/
mailto:tj.skvp@seznam.cz
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Velk%C3%A9_P%C5%99%C3%ADlepy_CoA_CZ.svg

