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MČ Praha 16 ve spo luprác i 
s Českým archivem vín připravují 
n a  s o b o t u  1 4 .  z á ř í  2 0 1 3
od 14 hodin před radotínskou 
radnicí již 5. ročník této kulturně 
společenské akce.
 
K ochutnávce budou připraveny 
mydliňáky, burčáky po zlomení, 
s ladké burčáky,  mladá vína 
a gastronomické specia l i ty . 

www.praha16.eu            www.ceskyarchivvin.cz

V doprovodném kulturním pro-
gramu vystoupí Seniordixiland, 
c imbálová kapela Von i čk a ,  
YO YO Band a hudební  sku-
p ina Harryband.

Součástí programu bude anketa 
o věcné ceny.

SC Radotín se vrátilo mezi pražskou elitu
Ve třech ročnících za sebou dokázalo vyhrát přebor, sestoupit a postoupit zpět

 Více na www.scradotin.cz

Už počtvrté se hřiště TJ Sokol Lipence 
stalo předposlední červnovou neděli 
místem, které díky vysoké koncentraci 
celebrit přitáhlo pozornost sportovních, 
společenských i bulvárních médií.

Své kulaté narozeniny zde slavili 
fotbaloví internacionálové Ivan Hašek, 
Vladimír Šmicer, Jan Koller 
a herec a režisér Jakub Ko-
hák. Každý z nich sestavil 
vlastní tým nabitý býva-
lými fotbalisty, současnými 
hokejisty, herci a zpěváky 
a v prestižním turnaji se 
po celé odpoledne bojo-
valo o velký nablýska-
ný pohár. Hřiště obsypali 
diváci a modelka Agá-
ta Prachařová i s poraně-
nou nohou provedla slav-
nostní výkop. A to s takovou 
vervou, že jí odlétla i bota. 
A pak už se v rychlém 
sledu střídaly zápasy s doprovodným 
programem. Během něj se představili 
lipenečtí hasiči, modeláři, cvičenky 
aerobiku nebo sokolky, tleskalo se 
i místním fotbalistům, kteří nedávno 
postoupili po 48 letech do 1. A třídy. 
Ale hlavní pozornost patřila osla-
vencům a jejich týmům. V nejlepším 
světle se předvedl Šmíca Team, který 
měl však ve svém středu famózní 

střelce Patrika Bergera, Ivo Ulicha 
nebo malého Jirku Šmicera. Ten do-
konce přestřílel svého tátu Vladimíra 
i dědu Ladislava Vízka. Dal dva góly. 
Ukázaly se i další stars. Karel Poborský 
kličkoval po křídle jako v dobách své 
největší slávy, Marek Jankulovski, kte-

rý přijel přes celou republiku vlakem 
z Ostravy, vyrážel z obrany na své po-
věstné útočné výlety, herec Ivan Trojan 
rozdával balóny jako dispečer, olym-
pijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle 
neúnavně sprintoval tam a zpátky. Jan 
Koller byl opět neoddělitelný od míče. 
A Jakub Kohák, známý coby Zadar 
z televizní reklamy nebo brankář Kája 
z Okresního přeboru, se staral hlavně 

o zábavu. „Kolik je do 
konce?“ křikl směrem 
k rozhodčímu ve chvíli, 
kdy jeho tým bránil těsné 
vedení. „Minuta,“ přišla 
odpověď. „Dobrý,“ vy-
hodnotil situaci Kohák, 
stoupl si na míč a pře-
stal hrát, aby natáhl čas. 
Každopádně si účinkující 
i diváci celé odpoledne 
parádně užili a už se těší 
na příští rok.

V Lipencích se slavilo
Diváky bavili Kohák, Koller i Jankulovski 

Prázdniny se nám přehouply do druhé 
poloviny, ale radotínský fotbal nespí. V loňské 
sezóně, oslavil 90. výročí založení, ale oslava 
to byla smutná, neboť A mužstvo sestoupilo 
do 1. A třídy, B mužstvo se nově kompletovalo 
a objevily se problémy i s žákovskou kategorií. 

Ale postupně. A mužstvo od prvního zápasu 
nastartovalo pokus o okamžitý návrat do sou-
těže, kam v posledních letech neodmyslitelně 
patřilo. Konec podzimu však smazal výborné 

výkony a na jaře se začínalo od nuly. Návrat 
mezi pražskou elitu však muselo vybojovat až 
v úplně posledním zápasu soutěže. Podařilo se 
a Radotín tak má tým opět v Pražském přebo-
ru. U rezervy byla situace rovněž složitá a za 
pochodu se stavělo mužstvo, kde se kombinuje 
zkušenost středního věku (Kasík, Petr, Toman, 
Klíma) s bezstarostnou dravostí mládí (Kouba, 

Peták, Raduta, Zaikin). Pod Honzkovým vede-
ním to tým zvládl na jedničku. Aktuálně v Ra-
dotíně vyrostla neuvěřitelně silná generace žáků 
a velká mužstva to dávají řádně pocítit. Z této 
generace jsou hoši dnes ve Spartě, v Dukle, ve 
Slavii i v Bohemians 1905. Potud vše v pořádku, 
ale radotínský mládežnický fotbal se dostal do 
situace, že již není s kým hrát. Vzhledem k sou-
časnému úprku mladých od fotbalu musel 
SC zvolit netradiční, ale v budoucnosti nevy-

hnutelnou, cestu. Vedení vstoupilo v jednání 
s AFK Slivenec, kde je situace obdobná a obě 
mužstva se pro nadcházející sezonu sloučila. 
Takto se přeregistrovalo na jeden soutěžní 
ročník jedenáct žákovských fotbalistů. Z prag-
matických důvodů se bude hrát pod hlavičkou 
Slivence a zápasy budou na obou hřištích. Tak 
nezapomeňte, až uvidíte žáky Slivence, tak jsou 

to  i radotínští. Obě přípravky se letos vydaly 
na své první zahraniční turné se zjištěním, že 
i z radotínských podmínek je možné se pomě-
řovat s některými evropskými týmy.

V současnosti je potřeba dotáhnout do 
konce pojmenovaní stadionu v Radotíně na 
Fotbalový stadion Josefa Rady.

Dne 17. 8. 2013 bude zahájena fotbalová 
sezona i v Radotíně a hned zápasem jak se 
patří. Úvodní zápas obstarají A muži v derby, 
které se nehrálo jako mistrovský zápas několik 
desítek  let.  V “šestnáctkovém“ derby přijede 
do Radotína mužstvo Zbraslavi. Přípravky od-
jíždějí na soustředění do Mšena, dorost absol-
vuje soustředění doma a žáci ve Slivenci. Opět 
začne každodenní kolotoč tréninků, zápasů, 
radostí i zklamání. Nelze než věřit, že náročný 
radotínský fanoušek si najde čas, aby navštívil 
fotbalové hřiště. Zkritizoval, nebo pochvá-
lil co se udělalo, odpočinul si při návštěvě 
fotbalu anebo jen při posezení v restauraci. 
S novým školním rokem snad opět nastane 
příliv těch nejmenších hráčů, ale i těch starších 
a to nejen z Radotína, ale i z širšího okolí a vyu-
žijí tak jednoho z nejlepších fotbalových zázemí 
mezi pražskými týmy.

V SC Radotín nestaví vzdušné zámky, ale 
chtěli by dosáhnou stavu, kdy si radotínský 
občan, který navštíví areál v zeleni, bude po-
těšen hrou nejmenších i starších a aspoň na 
chvíli zapomene na každodenní starosti. 

Řeč je pochopitelně o mistrovství Ra-
dotína v boulo/kouloidních disciplínách, 
kde došlo v červenci k velkému posunu. 
Uskutečnily se totiž další dva turnaje, a to 
v jeden den. V neděli 14. července se nad-
šení příznivci pétanque-u sešli na známém 
místě za novou budovou základní školy; při 
té příležitosti si „střihli“ i vrh koulí.

Pétanque-ový turnaj 12 trojic přinesl 
už tradičně napínavá klání a spoustu legrace. 
Poslední 4. kolo turnaje hraného švýcarským 
systémem svedlo k boji o prvenství družstva 
Léjski Bros a Lvy. Poměrně vysoké vítězství 
prvního z nich (13:6) znamenalo nejen pr-
venství bratrského týmu Leiských  v sestavě 
Kryštof, Matyáš a Martin, ale „na skóre“ 
i třetí místo urputně bojujících Lvů (což 
byla rovněž rodinná sestava otec Radek – 

Boulo/koulo jede dál
kapitán, Honzík a Majda). Před Lvy se totiž 
na druhé místo vmáčkla parta Klas Zbraslav 
II (Lindner, Paďourová a Kaňka), která 

v boji udolala tým Klas Zbraslav I 13:10. Vrh 
koulí „risklo“ 28 statečných. A byla to sku-
tečně pozoruhodná přehlídka nejrůz-
nějších, někdy dosti kuriózních stylů. 
Ve společné soutěži mužů i žen se první 
tři umístili Luděk Haužvic (8,55 m), Ra-

dek Kratochvíl (8,35) a Tama-
ra Bujňáková (7,95). Ženy vrhaly 
pochopitelně lehčí „dámskou“ 
koulí. 

Průběžné pořadí po třech 
turnajích je při 45 klasifikova-
ných následujíc í : 1 . Maty-
áš Leiský (78 b.), 2. Jan Pauk 
(73 b.), 3./4. Luděk Haužvic 
a Martin Leiský (oba 67 b.).  
Boulo/koulo mistrovství po-
kračuje minigolfem v neděli 
8. září v 15:00 hod. v areálu 
DG Fortuna Radotín. 


