
Den dětí na golfu

Prázdniny na golfu
Tak jako každý rok, i o letošních prázdninách mohou děti ve věku od 5 do 15 let strávit příjemný 
týden v příměstském kempu v golfovém klubu v Lahovicích.

Sportovní program zahrnuje nejen minimálně 3 hodiny golfu denně, ale i další vyžití, jako míčové hry či jízda 
na koni. Po celý den jsou děti pod odborným dohledem, samozřejmě je pro ně zajištěna vyvážená strava 
(dopolední a odpolední svačina a teplý oběd) a pitný režim. V případě nepříznivého počasí máme k dispozici 
kryté odpaliště a zázemí golfového klubu, kde jsou pro děti připraveny zajímavé hry. V ceně týdenního kurzu 
je zapůjčení veškerého golfového vybavení. Pobyt je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro děti, které 
mají již golfovou průpravu. Začátek programu je v 9h, děti lze vyzvednout do 18h či po individuální domluvě. 
Cena kempu je 3 900 Kč/ 5 dní. Minimální počet dětí ve skupině je 5. Připraveny jsou pro Vás tyto termíny: 7.-11.7, 
14.-18.7., 28.7-1.8. a 18.-22.8.2014. V případě zájmu je možné zařadit i další termíny.

Současně bychom Vás i Vaše děti rádi pozvali na oslavu Dne dětí na golfu, které proběhne 1.6.2014 od 9 do 19h. 
Pro děti je připraven pestrý program – vystoupení kouzelníka či klauna, malování na obličej, modelování balonků 
a různé soutěže o ceny. Rodiče si mohou odpočinout v příjemném prostředí Golf Café či využít zdarma skupinovou 
hodinu golfu s trenérem. Nabídka Golf Café bude rozšířena o čerstvé limonády, alko i nealko koktejly a grilované 
speciality. Těšíme se na Vás.

Více o připravovaných akcí naleznete na našich webových stránkách www.golf-lahovice.cz

Hravé hry pokračují i letos
„Boulo-koulo“ se rozjelo opět na plné 

obrátky. Kuželkování a nyní už i Zelené 
jarní koule patří minulosti, a tak je tu z nich 
reportáž. Naopak na turnaj v minigolfu 
v neděli 8. června se teprve zapisuje…

„Březnové kácení kuželek“ se odehrálo 
v neděli 23. března coby první letošní turnaj 
pětidílného seriálu Mistrovství Radotína 
v boulo/koulo disciplínách.

V turnaji na 2x20 hodů do plných potvrdil 
v konkurenci dalších třiadvaceti účastníků 
svoji třídu Radek Pauk, který srazil skvě-
lých 226 kuželek. Jeho syna Honzíka, loni 
druhého, odsunul tentokrát na 3. místo Jan 
Korynta krásným výsledkem 212 kolíků. 
Zmíněný Honzík srazil 190 kousků, na 
4. místě se pak umístila nejlepší dáma 

turnaje Jana Haužvicová, jež narubala 173 
bodů. Radek Kratochvíl byl „o fous“ pátý 
(172 b.), šestý pak Matyáš Leiský (156 b.) 
atd. Při počtu 24 účastníků bral vítěz Radek 
za první místo 24 bodů, druhý Jan Korynta 
23 atd. Zbývá ještě podotknout, že cenu pro 
nejmenšího účastníka turnaje získal Adámek 

Kratochvíl, který skončil s 80 zásahy na 22. místě.
Další akcí byly „Jarní zelené koule“ – prv-

ní letošní otevřený pétanque-ový  turnaj 
v Radotíně. Na novém boulovišti v areálu 
plážového volejbalu RSK se 20. dubna sešlo 
třicet zájemců o tuto hru, což byl ideální 
počet: švýcarským systémem se utkalo 10 
tříčlenných týmů.

Vlastní hra přinesla mnohé drama-
tické momenty, ty největší byly ve fi-
nále, kde se utkaly favorizované týmy: 
Mladí & Nezkrotní vedeni mladým a ne-
zkrotným Mirkem Řehořem, a Kohouti, 
ve kterém Jirku a Boženku Kohoutových 
doplnil Milan Mach. Tým M&N již vedl 7:0 
a zdálo se, že není co řešit. Pak však Kohouti 
zabrali a po boji o každý bod zvítězili 13:10. 

Mladí a Nezkrotní pak na druhém místě li-
tovali promarněného náskoku… Třetí místo 
obsadil stále se lepšící Klas Zbraslav v čele 
s kapitánem V. Dvořákem, který odsunul 
na čtvrté místo rodinný tým Radka Pauka 
Ohnivé koule.

Na řadě je druhý turnaj Mistrovství Radotína v boulo/koulo disciplínách „Na minigolf 
minimísto – pocta měsíci červnu v minigolfu“ v neděli 8. června od 14.30 hodin.
Zájemci se s ohledem na omezenou kapacitu sportoviště musí přihlásit předem, a to 
na e-mailové adrese: Iveta.Krejci@praha16.eu nebo na telefonu 234 128 102. Zúčastnit se 
může maximálně 40 zájemců o hru.

Městská část Praha 16 zve své občany a hosty na
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PROGRAM
před radotínskou radnicí na nám. Sv. Petra a Pavla:

14.00    UVÍTÁNÍ – starosta Karel Hanzlík 

14.15 - 14.30   Antiquarius – dobová hudba

                                        ROTYKA –  vystoupení šermířů

14.30 PŘÍJEZD CÍSAŘE S DRUŽINOU
(vystavení klenotů, rychtářův uvítací proslov
a předání klíče od města, císařské obnovení městských práv,
hold císaři – divadelní spolek Gaudium) 
15.00 ODJEZD KRÁLOVSKÉ DRUŽINY

15.00 - 15.45   Antiquarius – dobová hudba

16.00 - 17.00   Petra Janů

17.00 - 17.30   ROTYKA – vystoupení šermířů

17.30 - 18.30   Ota Balage Band

18.30 - 19.00   ROTYKA – vystoupení šermířů

19.00 - 20.30   Red Hot Chilli peppers revival

21.00 - 23.00   Queenie

A ZCELA NOVĚ bude součástí programu

 Festival malých pivovarů a dobrého jídla
  »  Pivní speciály z osmi pivovarů

»  Účastnická ankéta o nejchutnější pivo!

»  Vylosovaní výherci získají pivní balíčky!

Stánky s kulinářskými specialitami!

A JEŠTĚ JEDNA NOVINKA – od 14.00 do 18.00 hodin

bude otevřen

Stan pro děti a rodiče s:
»   Královskou tvůrčí dílnou s Petrklíčem o. s.

»   Pohádkou o Zlatovlásce divadla Co tě to napadlo

POZOR: Kdo příjde přivítat císaře s družinou v dobovém kostýmu, obdrží 2 piva zdarma!


