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25. kolo – výsledky  

 



ROZHOVOR – BRATŘI RADĚJOVÉ
V posledním čísle sezony 2013/14 představíme 
bratrskou dvojici Ivo a Karel Radějovi. Odpovězte 
nám hoši prosím na pár otázek týkajících se 
fotbalu. 
Jak a kde jsi začal se svojí fotbalovou kariérou a 
jaké týmy jsi cestou do Velkých Přílep prošel? 
Karel: Tak na to si vzpomínám naprosto přesně, 
bylo to roku 1983 na škvárovém hřišti ve 
východočeském městečku Dobruška, kde jsme se 
s bráchou narodili a jehož odchovanci dnes 
mimochodem tvoří jednu třetinu Přílepského A-
týmu. Když tehdy Ivoš viděl, jak skvěle hraju, 
přemýšlel, že se na sport vykašle. Naštěstí jsem 
ho však přemluvil na to, že mi po každém zápasu 
může umýt kopačky a tak je to dodnes. Během 
své „kariéry“ jsem prošel týmy TJ Dobruška, FC 
Domašín, FK Dukla Praha, SK Smíchov Praha, AC 
Sparta Praha, SK Slavia Praha no a teď jsem tady. 
Ivo: Karlos trošku kecá. V roce 1983 ještě tahal 
kačera, ale já jsem zhruba v tom uvedeném roce 
opravdu začínal. O pár let později jsem ho jako 
malého brášku vzal s sebou a učil ho kopat do 
balónu. Bylo to s ním však těžké. Jak všichni víte, 
tak naběháno má, ale balón mu odjakživa dělal 
problémy.V roce 1991 jsme se přestěhovali 
s rodiči do Prahy a postupně jsem hrál v Dukle, 
Aritmě, na Smíchově a poté jsem se opět vrátil 
na východ Čech, kde jsem chvilku hrál opět za 
mateřský klub Dobrušku a poté jsme se 
s bráchou sešli ve vesnickém klubu FC Domašín. 
Tam to byly skvělé roky, kdy byla v malé vesnici 
super parta a částečně jsme proháněli i rodnou 
Dobrušku. Po vysoké škole jsem opět zakotvil 
v Praze, kde jsem tři roky hrál pražský přebor za 
Tempo Praha a rok za Radotín. Následovali 
Zbuzany a konečně přestěhování do Velkých 
Přílep, kde jsem se rozhodl zakončit kariéru .  
Jaké to vlastně je, když se s bráchou sejdete v 
jedné sestavě? 
Karel: Každý zápas s ním je pro mě zážitek. 
Vždycky se sázíme, kdo dostane dřív kartu za 
keci. Hraju s ním rád i když je to stále méně a 
popravdě mám větší radost z jeho gólu, než 
z vlastního. 
Ivo: Bráchu jsem tahal všude tam, kde jsem hrál 
já. Vždycky to chvilku trvalo, ale nakonec se 
nechá přemluvit a kope se mnou. Má pravdu, že 
poslední dobou musí mít větší radost z mých gólů 
než ze svých. Jsem víc zraněný než zdravý a je pro 
mě radost, když se sejdeme na hřišti spolu. Teď je 
to pro mě ještě mnohem lákavější, protože se tu 
sešla pekelnická banda našich kamarádů z mládí 

a snad se ještě nestalo, 
že bychom se na hřišti 
sešli všichni (Karlos, 
Dub, Kéla, Šorfis a já).  
Moc lidí neví, že máte 
ještě jednoho bráchu. 
Co ten a fotbal?  
Karel: …a už vůbec 
nikdo neví, že máme 
dva bratry. Taky to 
zkoušeli, ale starší 
z bratrů byl na fotbal 
moc statný a druhý tak 
vyrostl, že už nedohlédl 
dolů na balon, ale 
teoreticky ví o fotbalu 
asi všechno, zná i Velké 
Přílepy. 
Ivo: No jak odpovídá Kája. Máme bráchy ještě 
dva a přesně je popsal. Na sport jsme celá rodina 
a rodiče nás vedli skoro ke všem sportům a fotbal 
byl tak trošku za odměnu. Oba jsme závodně 
plavali, lyžovali a v Praze jsme chodili na Duklu i 
na atletiku.  
Nevyhýbají se Vám poslední dobou zranění, kde 
se budete přes léto kurýrovat? 
Ivo: No když by mě to dopadlo, tak já strávím 
v létě 6 týdnů na Gozu (Malta). Měl bych se tam 
jet zdokonalit v angličtině a dal jsem si za cíl, že 
přijedu o nějaké to kilo lehčí . Chci udělat 
radost našemu skvělému trenérovi a kdyby padla 
i nějaká ta sázka (Běldys, Šorfis, Dub), tak 
nadhodím, že deset kilo a na podzim budu 
v útoku všechno oběhávat a připravovat 
spoluhráčům balóny před „prázdnou“.  
Karel: Já asi v někde na vojenském cvičišti, tam si 
odpočinu asi nejlépe. Neznám na artrózu kýčle 
nic lepšího než pořádnej vojenskej dril 
v kanadách a bahně mezi tankama, že trenére? 
Jak se Vám líbí parta v týmu a co byste změnili? 
Ivo: Parta je základ týmu a bez toho by mě to tu 
ani nebavilo. Je však třeba, aby se to udržovalo i 
nadále a přidávali se ostatní. Myslím, že skvělým 
příkladem je pořádání čarodějnic, kdy je vidět, že 
když se za to vezme, tak umíme vytvořit i nějaké 
hodnoty . V současné době to vidím tak, že je 
třeba, aby se více zapojili i ti mladší. Chápu, že 
pro některé „mlaďáky“ je utrpení sedět po 
zápase s námi „dědky“, ale po třetí-čtvrté 
šťopičce by poznali, že se od nás mohou spoustu 
věcí přiučit a užít si i legraci. Skvělým počinem 
bylo zavedení našeho slavného pokutovníku, kdy 

Karel 

Ivo 



se role pokladníka úžasně zhostil Oťas senior a 
díky tomu si po dnešním zápase můžeme užít 
skvělou akcičku.   
Karel: Kvůli těm klukům opálenejm se v létě 
stěhuju do Velkých Přílep. Vzhledem k tomu, že 
se tváře v kabině mění celkem často, tak bych 
toho už moc neměnil. Někdy mi před i v průběhu 
zápasu chybí větší zápal a odhodlání některých 
kluků jít za vítězstvím. Na to, že to jsou pouze dvě 
hodiny týdně, tak bychom do toho měli celý tým 
dát maximum.   
A jak nyní vidíš přílepský fotbal? 
Ivo: Vše se odvíjí od toho, jak k tomu bude každý 
jednotlivec přistupovat. Chtěl bych touto formou 

poděkovat těm, kteří se snaží, aby se fotbal 
v Přílepech vůbec mohl hrát. Za všechny budu 
jmenovat dva a to Pavla Škurka a Bukajse. 
Troufám si tvrdit, že bez jejich zápalu a 
pracovitosti pro fotbal v Přílepech by se na hřišti 
okopávali spíš brambory.   
Karel: Dvakrát třikrát nahoře, jednou dole. 
Chtělo by to pravidelnější udržení, když ne 
vysoké tak alespoň vyšší úrovně předváděné hry. 
Toho však bez pravidelných a hojně 
navštěvovaných tréninků nedosáhneme. Tuto 
výtku směřuji hlavně k sobě samému. 

 
Otázka Ivo Karel 

Přezdívka  
 

Nikdy jsem bohužel žádnou neměl. (pro 
Běldise však musím uvést, že Gazela – 
on by mi to určitě připoměl ) 

Asi Karlos, po Robertu Carlosovi z Realu 
Madrid, taky má artrózu kýčle II. 
stupně. 

Oblíbené číslo dresu  
 

10 a 30. 30 po mém fotbalovém vzoru 
Petru Švancarovi, který ji nosil ve Slavii 
 

80tka, ale tu bohužel v sadě nemáme i 
když trenýrky s tímto číslem má prý 
Kéla doma. 

Oblíbený klub SLAVIA PRAHA, Real Madrid SLAVIA PRAHA, FC DOMAŠÍN, FC VELKÉ 
PŘÍLEPY 

Oblíbený hráč  
 

Roberto Baggio, Petr Švancara, ale 
nejradši mám bráchu Karlose. 

Ten, který mi to dává před prázdnou 
branku. No jinak samozřejmě brácha 
Ivo a před ním to byl náš trenér Jano 
Kotvas. 

Oblíbený hudební 
žánr  
 

Měl jsem rád Horkýže Slýže, ale po 
návštěvě koncertu s Bukajsem a Pavlem 
Škurkem už je nikdy slyšet nechci. Jinak 
poslouchám všechno. 

Karel Kryl, Karel Gott, Karel Plíhal a 
Carlos Santana.   

Oblíbené jídlo a 
nápoj  
 

No to je těžký.. nějaké to masíčko a 
k tomu asi pivko, následuje zelená, 
rum, cubíčko a mléko (většinou to jde 
po takhle po sobě, (mléko ráno ) 

Piškoty a mléko. 

Další koníčky  
 

Všechny sporty. Teď mě asi chytnul golf 
a jestli neshodím nějaké to kilo, tak 
budu jezdit s Kamilem na golf místo 
fotbalu. Jo a docela mě baví takové to 
„sezeníčko“ po fotbálku . 

Fotbal, fotbal v televizi, fotbal na 
internetu, ale ze všeho nejvíce můj syn 
Radeček a přítelkyně. 

A co holky, 
černovlásky nebo 
blondýny?  
 

Od malička jsem byl veden ke 
skromnosti, nejsem vybíravý. 

Blondýnky obarvené na černo. 

 
Děkujeme vám klucí za rozhovor. 
 
 

Rozhovory v této sezoně připravovali Ivo Raděj a Kamil Chudada, děkujeme. 

 

 



Fotogalerie 

 

Dlouholetý kapitán Velkých Přílep Václav 

Bělohlávek 

 

 
Tak kdo výš? Zleva Karel Raděj, Petr Bláha a 

Ota Moravec ml. 

 
Kamile, MÁŠ?!? Jistota mezi třemi tyčemi 

Kamil Chudada, ležící Václav Bělohlávek a 

klečící Jarda Kubiš 

 

 
V soupeřově šestnáctce s míčem Ivo Raděj 

 
Hlavičkový souboj proti vítězi letošního 

ročníku Dobříči Karel Raděj, 

vlevo Pavel Jiroutek 

 
Do úniku jde nejlepší střelec našeho týmu 

Petr Šorfa (20 gólů za sezonu před 

posledním zápasem) 

 

 



 



Hodnocení sezóny 

 

666...   MMMÍÍÍSSSTTTOOO   
VVVEEE   IIIIIIIII...   TTTŘŘŘÍÍÍDDDĚĚĚ   SSSKKKUUUPPPIIINNNYYY   BBB   

OOOKKKRRREEESSS   PPPRRRAAAHHHAAA---ZZZÁÁÁPPPAAASSS   
   

444111   BBBOOODDDŮŮŮ   

111111   VVVÝÝÝHHHEEERRR   

888   RRREEEMMMÍÍÍZZZ   

666   PPPRRROOOHHHEEERRR   

SSSKKKÓÓÓRRREEE   555444   :::   555222   
(údaje platné po 25 odehraných kolech) 
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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

