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Tabulka - 3. třída skupina B - Praha-západ 

 

 

 

Aktuální 24. 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  0 : 8 (0:4) 

23. So 24.06. 17:00 Drahelčice - Velké Přílepy  2 : 2 (2:1) 

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   

 

23. kolo – výsledky 

 

 

 

 

 
Tabulka střelců 

 

 



ROZHOVOR – LUBOMÍR ŠEMBERA

V dalším čísle bychom Vám rádi představili 

funkcionáře, předsedu klubu, hudebníka, 

myslivce, veslaře – Lubomíra Šemberu.  

Přiznám se, že vůbec nevím, jestli jsi někdy 

fotbal hrál a případně na jaké úrovni? 

Pouze jako žáček za SK Meteor. Na základní 

škole jsme měli výborného tělocvikáře a 

později třídního, který nás vedl k všeobecné 

sportovní průpravě. Hrál jsem házenou za 

Spartu a Duklu, věnoval jsem se atletice a 

později jsem začal s veslováním.  

Vzpomínám si však, že někdo od tebe z 

rodiny se fotbalu věnoval, je to tak? 

Můj tchán je funkcionář a trenér PFK Piešťany 

a pár jeho odchovanců hrálo v reprezentaci. 

Má cenné zkušenosti a úžasný nadhled nad 

celou situací, která se točí kolem fotbalu. 

Popiš dobu posledních 5ti let okolo 

přílepského fotbalu a co tě vedlo se k němu 

vrátit? 

Když jsem byl osloven kluky, zda bych nevedl 

TJ Sokol Velké Přílepy, hráli jsme IV. třídu a 

měli “Áčko” a “Béčko”. Využil jsem zkušeností 

z managementu a marketingu a nastavil 

určité mechanizmy, které měli vrátit 

“Přílepský fotbal” do popředí zájmů našich 

fanoušků. Kluci v té době postoupili do vyšší 

soutěže. Slavili jsme výročí 90. Let 

Přílepského fotbalu, zkrátka lepší rozjezd 

jsme si nemohli přát. Potom však došlo k 

názorové disharmonii a já jsem odešel. Kluky 

čekala dlouhá cesta k nápravě, věřil jsem jim 

a nakonec se jim podařilo vypořádat se  

všemi vnitřními problémy. Za to jim patří 

obrovský dík.  

Jsi sportovec, hudebník, myslivec a máš 

spoustu dalších koníčků. Čemu všemu se 

věnuješ a jak to stíháš?  

Víš, ta činorodost mi strašně pomáhá vše 

zvládnout. Aktivní sport udržuje fyzicky a 

dává ti i vnitřní sílu zvládnout všechny 

nástrahy dnešního uspěchaného a trošku 

stresovaného prostředí. Důležité je však mít 

cíl. Z dnešního pohledu jsou mé cíle spíše 

dlouhodobé. Pokud během tvého života 

budeš vzorem 

jinému člověku, 

byť by byl jediný, 

můžeš si říct, že 

tvůj život smysl 

má. 

Jak se ti líbí 

parta okolo 

fotbalu? 

Parta kolem fotbalu je úžasná. V každém 

sportovním prostředí je cítit adrenalin, který 

tě žene k vyšším metám, dává ti zapomenout 

na bolest a hořkost porážky. Kluci mají 

obrovský potenciál a věřím, že se nám podaří 

stabilizovat základní kádr, který bude mít pod 

dresem i hrdé “přílepské srdce. 

A jak nyní vidíš přílepský fotbal a k jakým 

změnám čí zlepšením dojde? 

Přílepský fotbal je dědictvím našich otců a my 

jsme povinni toto dědictví udržovat a dále 

rozvíjet. Jsme také součástí tradice a kultury 

naší obce. V dnešní době je finanční stránka 

jistou alfou i omegou provozu našeho klubu. 

Ceníme si každého sponzorského příspěvku, 

kdy se sponzor stává součástí našeho klubu. 

Musíme dotáhnout do konce práci s mládeží, 

to je základ celého budoucího přílepského 

fotbalu. Od oslav 90. let přílepského fotbalu 

uplyne na podzim 5 let. Tak věřím, že 100. 

výročí oslavíme na rekultivovaném hřišti a ve 

vyšší soutěži. 

Co bys chtěl vzkázat přílepským fanouškům?  

Podpořte nás na naší sportovní cestě svou 

účastí na zápasech. Chceme společně s Vámi 

zažít nádhernou atmosféru, kdy hřištěm zazní 

chór "Přílepy jedéééém". Hrajeme pro Vás. 

 

Přezdívka: Šemba 

Oblíbená hudební žánr: rock, blues, jazz 

Nejoblíbenější sport: veslování 

Nejoblíbenější koníček: muzika 

Jídlo, nápoj: hovězí po burgundsku, bíle víno 

Blondýny, černovlásky: ženy, z nichž čiší 

osobnost 

Stav: ženatý 



JFK Velké Přílepy 
 

Tréninky JFK 

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 

 
Poslední jarní domácí zápasy JFK Velké Přílepy 

Mladší přípravka - Zvoleněves 30.05. 17:30 PÁ 

Starší přípravka - Buštěhrad 06.06. 17:30 PÁ 

Dorost - Hřebeč 01.06. 10:15 NE 

Dorost - Braškov 07.06. 10:15 SO 
 

Mladší přípravka 

 
 

Starší přípravka 

 
 

 

Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání jednotlivých družstev. 

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

 

 
 

OBEC VELKÉ PŘÍLEPY 
www.velke-prilepy.cz 

http://www.jfkvelkeprilepy.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 SPONZOREM  

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY A 

MÍT NEJEN ZDE SVOJI 

REKLAMU?? 

 

KONTAKTUJTE NÁS: 

tj.skvp@seznam.cz 

mailto:tj.skvp@seznam.cz

