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OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE - ÚŘEDNÍ HODINY 
 
STAROSTA OBCE                        KANCELÁŘ OÚ – EVA URBANOVÁ 
MÍSTOSTAROSTKA OBCE  POKLADNA OÚ – BARBORA PROKEŠOVÁ 
ING. JARMILA KADLECOVÁ 
 
PO 08:00 - 10:00 hod  PO  08:00  - 17:00 hod 
ST 17:00 - 19:00 hod  ST 08:00  - 17:30 hod 
 
                                                                             
OBEC číslo účtu: 20829641/0100 
VODA číslo účtu: 43-1287520277/0100 
Tel.: 547 225 425                                                                                    starosta@radostice.cz 

podatelna@radostice.cz 
pokladna@radostice.cz 

 
***************************************************************** 
ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ SKONČIL VE FUNKCI STAROSTY OBCE 
PAN JIŘÍ DVOŘÁK, A TO K 30. 6. 2013. NOVÝ STAROSTA BUDE 
JMENOVÁN DO 31. 8. 2013. 
 
VE STŘEDU 10. A 31. 7. 2013 NEBUDOU ÚŘEDNÍ HODINY STAROSTY 
A MÍSTOSTAROSTKY OBCE. 
 
ŽÁDÁME OBČANY, KTEŘÍ JEŠTĚ NEUHRADILI POPLATKY ZA PSA, ZA 
DOMOVNÍ ODPAD NEBO FAKTURY ZA VODNÉ, STOČNÉ ZA ROK 
2012, ABY TAK NEPRODLENĚ UČINILI. 
 
OBECNÍ KNIHOVNA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN, BUDE OTEVŘENA 
VE STŘEDU 17., 31. 7. A 14., 21. 8. V OBVYKLÉM ČASE OD 13:00 DO 
18:00 HOD. OD STŘEDY 4. 9. 2013 BUDE OPĚT KAŽDOU STŘEDU. 
 

***************************************************************** 
 
Vydala Obec Radostice, dne 8. 7. 2013, www.radostice.cz Redakční rada: Barbora 
Prokešová, Eva Urbanová. Radostníček je zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. 
Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na adresu  
pokladna@radostice.cz. Uzávěrka příspěvků dalšího čísla zpravodaje je pondělí 16. 
září 2013. Rádi vaše poznatky k životu v obci přivítáme. 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
se uskutečnilo v neděli 12. května 2013. Starosta obce Jiří Dvořák 
slavnostně přivítal pět nových občánků. 

  

 
 

 
 

 
 

FILIP VYZOUREK, 
MARTIN KADLČÍK, 
LILIEN URBANOVÁ, 

JIŘÍ SLANINA 
A TIMEA NOVOTNÁ. 

  
 
 

 



 

SBÍRKA PRO OBLASTI ZASAŽENÉ POVODNĚMI 
DĚKUJEME všem občanům, kteří přispěli do sbírky pro oblasti 
zasažené povodněmi. Vybralo se celkem 88 ks čistících a 
desinfekčních prostředků, 10 ks kbelíků, 33 ks pracovních rukavic, 
18 balení pitné vody a další potřebné věci … toaletní papíry, 
kuchyňské utěrky, šampony, sprchové gely, igelitové pytle, košťata, 
hadry na podlahu. Tyto věci byly předány v pátek 14. 6. 2013 v obci 
Štěchovice a okolí panem Janem Lauterbachem, předsedou sdružení 
„Pomoc bez hranic“.  Fotky z předání humanitární pomoci jsou 
k nahlédnutí v kanceláři OÚ. 

 

  
 
Ve čtvrtek 27. 6. 2013 byla v ZŠ přednáška s panem Janem 
Lauterbachem, který děti i přítomné občany seznámil s tím, jak 
sdružení „Pomoc bez hranic“ prakticky pomáhá. Všichni si mohli 
prohlédnout zajímavé fotografie. Vyslechnout příběhy o lidech, kteří 
nemají zrovna ideální podmínky k životu,  ukrajinských dětech, které 
o „normálním“ bezstarostném dětství nemají potuchy.  
O předání humanitární pomoci v oblastech zasažených povodněmi.  
Na každou otázku se děti dozvěděly odpověď.     

                                                                                 
SBÍRÁME VÍČKA pro Sofinku. Zapojili jsme se do sběru víček pro 
nemocnou holčičku z  Kuřimi. Sbíráme plastová i kovová. Víčka 
můžete nosit na OÚ. Nejvíce víček nasbíraly děti v  ZŠ a MŠ.  
www.motylek-sofinka.cz                                                           Děkujeme.                                                                                              

B. P. 



 

TŘIĎME ODPAD – ŠETŘEME PENĚŽENKU! 
Jeden obyvatel České republiky loni vyprodukoval průměrně 320 
kilogramů komunálního odpadu, z toho 46 kilogramů vytřídil. 
Zatímco množství odpadů končících v popelnicích v posledních 
letech mírně roste, třídění podle Českého statistického úřadu 
stagnuje. Nejvíce Češi třídí papír. Konkrétně bylo na obyvatele 
vytříděno 15 kilogramů papíru, 11 kilogramů skla, 10 kilogramů 
plastů, 5 kilogramů kovů a 5 kilogramů ostatních odděleně sbíraných 
složek. 
V Radosticích nedosahujeme v třídění odpadu ani republikového 
průměru. Na občana bylo vytříděno 32 kilogramů odpadu (bez kovů 
a ostatních složek). Obec zaplatila v minulém roce za odvoz odpadu 
458.996,- Kč, zatímco za vytříděný materiál inkasovala 94.973,- Kč a 
od občanů vybrala 339.127,- Kč. Obec tedy musela doplácet 24.896,-  
Kč ze svého, což činí 34,- Kč na jednoho občana. Kdyby tedy každý 
vytřídil o oněch čtyřiatřicet korun více, což činí asi 8 kilogramů 
vytříděného odpadu na občana, nemusel by se zvyšovat poplatek za 
odvoz odpadu. 
 

 
Jiří Kadlec ml. 



 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
… a zase jeden školní rok za námi. Předškoláci se chystají do první 
třídy a my se ve školce těšíme na nové děti.  
Letos jich k zápisu přišlo 13. Deset z Radostic a tři z okolních obcí. 
Přijato bylo 9 dětí: Osm do Kuřátek a jeden předškolák do Motýlků.  
Než skončil školní rok, stačili jsme si užít ještě spoustu legrace. 
Kuřátka popřála maminkám k jejich svátku na malé besídce, Motýlci 
ukázali, co dovedou při příležitosti loučení s nastávajícími prvňáčky. 
Devět dětí se zúčastnilo školy v přírodě v Podmitrově v jediném 
týdnu, kdy pořádně svítilo sluníčko. 
Provoz MŠ bude ukončen 12. července.  Další školní rok začne 
v pondělí 2. září.      
Přejeme všem dětem krásné prázdniny !                                                              
                                                         
 

 
 

Petra Ondrášková, vedoucí učitelka, MŠ 



 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
19. duben 2013 se nesl v duchu oslav ke 100. výročí naší školy. Už od 

rána si všichni, kteří přišli navštívit naši školu, mohli prohlédnout 

fotografie, které jsme za ta léta nashromáždili a udělali jsme z nich 

velkou výstavu v budově školy. Každý, kdo přišel, si mohl prohlédnout 

celou budovu školy a zvěčnil se svým podpisem v naší kronice. Od 14:30 

hod. proběhlo setkání současných i minulých zaměstnanců školy.  

Pozváni byli také ředitelé z okolních škol, obecní zastupitelstvo v čele s 

panem starostou Dvořákem a mnoho jiných osob, kteří jsou nějak spjati s 

životem v naší radostické školičce. V 17:30 hod. bylo vše zakončeno 

slavnostní akademií, kde vystoupily děti ZŠ a MŠ. Pod vedením paní 

učitelky Petry vystoupil náš Zpěváček, paní učitelka Žaneta připravila 

s malými děvčaty krásný taneček, při kterém jsme se vlnili všichni a paní 

učitelka Hanka opět nacvičila s Dramatickým kroužkem skvělé divadelní 

představení o tom, jak to v dřívějších dobách chodilo ve škole. Na závěr 

proběhlo pasování budoucích prvňáčků, kteří zasednou ve 101. školním 

roce do lavic místní školy.   

V květnu nás navštívili naši staří známí ze Střediska volného času 

v Ivančicích a seznámili nás s novými kamarády z Arménie, Španělska, 

Německa a Itálie. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o 

těchto zemích, o kultuře, obyvatelích, průmyslu, památkách, 

významných osobnostech a dokonce jsme si pod vedením Anny z Itálie 

bezvadně zatancovali a zazpívali. Poslední den v květnu jsme dopoledne 

absolvovali projekt „Umíme si hrát“, opět pod vedením SVČ Ivančice, 

skákali jsme přes gumu, švihadla, skládali vlaštovky a kelímky z papíru, 

hráli si s míčem. Ale ten den jsme se už všichni moc těšili na 

„Pohádkovou noc ve škole“. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme se 

museli vzdát táboráku a stanovaní na školní zahrádce, ale i tak jsme si to 

bezvadně užili a špekáčky z trouby chutnaly taky skvěle. Za zvuku 

kytary jsme si i zazpívali, a tímto bychom chtěli moc poděkovat panu 

Peškovi st. a panu Peškovi ml. za to, že si udělali čas a přišli za námi.  Za 

přítomnosti rodičů páťáků jsme se náležitě rozloučili s Emmou 

Havelkovou, Evou Imrichovou, Katkou Novákovou, Verčou 

Ondráškovou, Mirkou Peškovou a jediným, stále od děvčat 

opečovávaným, Fildou Prokešem. Po setmění, vybaveni baterkami, jsme 

se vydali po dvojicích nebo trojicích na noční hru, při které jsme na 



 

stanovištích plnili různé úkoly. Opět děkujeme moc a moc lidem, kteří si 

udělali čas a měli chuť udělat tuto akci pro naše dětičky. Některé děti 

byly tak nadšené, že chtěly jít trasu znovu. 

Velké poděkování si zaslouží: Soňa Dvořáková, Věra Musilová, Lenka 

Chrástová, Tomáš Chrást, Barbora Prokešová, Martina Rautenkranzová, 

Jaromír Franta, Tomáš Kratochvíl, Jana Filipová, Marek Filip, Jindřiška 

Dostálová, Michal Kratochvíl, Draha Dostálová, Tomáš Kozel, Monika 

Kuchařová, Standa Kuchař, Petra Danielová, Petr Daniel, Jiřina 

Moulisová a Mojmír Moulis.                                Děkujeme moc a moc!!!  

17. června jsme po osmé hodině ranní vyrazili vstříc novým 

dobrodružstvím na školu v přírodě do lesního penzionu Podmitrov v obci 

Strážek. Jako piráti jsme, za pomoci vládce moří Neptuna, zachraňovali 

starého piráta Kruťáka, stavěli jsme vory, hledali poklad, luštili tajemné 

šifry, hledali zlaté kameny, museli jsme dokázat naši obratnost a smysl 

pro poctivost.  

 
Každá z pěti pirátských tlup měla vlastní pokřik, vlajku a herní plán, do 

kterého jsme dolepovali body. Ve chvilkách volna jsme využívali krásné 

okolí penzionu, kde nebyla žádná nouze o zábavu - průlezky, skluzavka, 

houpačky, pískoviště, volejbalové a fotbalové hřiště a dokonce i bazén, 



 

který jsme, díky příznivému počasí, opravdu využili, ale i sprcha hadicí 

od paní zdravotnice nás pěkně ochladila.  

Při zpáteční cestě jsme navštívili zámek v Náměšti nad Oslavou a 

„Pohádkovou zemi“ v Dukovanech, kde jsme poznali spoustu 

roztomilých skřítků. Do Radostic jsme přijeli všichni v pořádku, plni 

krásných zážitků a už se těšíme na další školu v přírodě. Protože jsme 

letos jeli na školu v přírodě později, tak už nám zbýval jen jeden týden 

školy, takže jsme vrátili učebnice, uklidili třídy, páťáci zakopali poklad 

(nepovíme kam).  V pátek 28. června jsme se všichni rozloučili a vydali 

se vstříc prázdninovým dobrodružstvím. 

V tento den večer se na školní zahrádce sešli pamětníci úžasných letních 

táborů na Kopaninách. Od posledního tábora uplynulo 18 let. Všechno 

bylo jako před lety, jahodová buchta od paní Hladké, písničky u 

táboráku, nechyběli ani netopýři a chrousti. Díky za úžasný večer a 

nashledanou, snad dříve, než za dalších 18 let.                                 

za ZŠ Jana Davidová 

 

NĚCO O PŘÍRODĚ 
Jak jistě víte, tak minulý měsíc 
červen byl měsíc myslivosti a 
ochrany  přírody. Je to proto, 
že  v  tomto  měsíci převážná 
většina   zvěře   nebo    ptáků 
klade    nebo    vyvádí    svá 
mláďata, ale tím to nekončí. 
Mláďata  se musí,  tak   jako 
malé   děti,   teprve  učit  se 
odolávat   nástrahám,   které  
jim   příroda  klade  do cesty. 
Proto Vás chci požádat o ohleduplnost při toulkách naším krásným 
okolím, abyste Vy a Vaši čtyřnozí miláčkové měli ohled na vše kolem 
v přírodě. Případné upozornění myslivce neberte jako křivdu. Dělají 
jen svou povinnost. Okolí Radostic je krásné a kdo se chová tiše a umí 
se dívat, tak odhalí tajemství nejednoho života v přírodě. Přeji Vám 
mnoho krásných chvil při toulkách naší krásnou přírodou.  
„Člověče, uvědom si, že i ty jsi jen součást přírody.“                   M. P. 

 



 

KOLOPARTA VYJELA !! 
V sobotu 30. března 2013 jsme se konečně dočkali první vyjížďky 
v tomto roce. Počasí nám celkem přálo,  bylo 7 °C, vítr nefoukal a tak 
nám nic nebránilo vydat se na trasu. Sraz byl určen na návsi ve 12 
hod 13 min. Po 12-té hodině jsme se začali sjíždět u „obecňáku“. Bylo 
nás 10. Pět koloparťáků z Prštic a pět z Radostic. Také nás přišli 
podpořit ti, co nemohli z různých důvodů jet s námi. Staňa Kratochvíl 
po krátké poradě s „C“ Tlustošem určil trasu kudy se pojede. Byla to 
trasa na Omice-Troubsko-Střelice a zpět do Radostic. Koloparťákům 
z Prštic se trasa zdála krátká a tak se domluvilo, že oni pojedou na 
odbočku Omice s námi a tam nás opustí. Budou pokračovat na 
Oslavany. A tak jsme vyrazili každý svým tempem. Omický kopec 
nám dal pěkně do těla. Někdo dokonce šlapal na „trojáka“.? Na kopci 
jsme si vydechli a nabrali nových sil do další trasy. Dostali jsme 
zprávu, že dva koloparťáci ze Silůvek na nás čekají u nás na návsi. 
Tak co teď? Babo raď – jak se říká. Bylo jim doporučeno, ať nám 
jedou naproti přes Střelice a potom budou pokračovat obráceně než 
naše družina. Již nebylo na co čekat. Tak jsme zalehli za řídítka 
našich kol a hurá z kopce dolů. Coby dup a jsme v Troubsku, ostrá 
pravá a hajdy do Střelic. Tam jsme se setkali s koloparťáky ze 
Silůvek. Dali řeč „co a jak“ a za chvíli jsme pokračovali dál k první 
občerstvovací stanici „ U Lupače“, kde jsme doplnili tekutiny, upravili 
dresy a šupito-presto na Radostice. To již byla „brnkačka“. Do 
Pištěkárny jsme dojeli všichni v pořádku a bez defektu. Proběhlo 
vyhodnocení akce, ošetřila se kolena a klouby a spřádaly se plány na 
další vyjížďku. Dnešní trasa měřila 25 km, stoupání 341 m a klesání 
344 m. 
Druhá vyjížďka, tak zvaná „sluníčková“ se konala v sobotu 20. dubna 
2013. Sraz jako obvykle na návsi v pravé poledne. Trasa byla do 
poslední chvíle utajovaná, a tak až na místě jsme se dozvěděli, kam to 
bude. „HLÍNA“ !!! A bylo to. Každý mohl jet, kudy se mu to hodilo. 
Někdo na Neslovice, naše parta jela přes Bučín údolím Zlatého 
potoka, okolo dvou rybníků, na první zastávku „Na Vopici“. Tam jsme 
si odpočinuli. Dál jsme pokračovali přes bahnitý lesní terén, projeli 
okolo rozhledny až k cíli naší cesty, „Restaurace u Rostě“. Všichni 



 

jsme sem dojeli v pořádku a bez defektu. Odpočinuli si a doplnili 
tekutiny. Po krátkém odpočinku jsme se postupně vydávali zpět do 
Radostic. Trasa měřila 20 km, stoupání 320 m. Účast – 12 
koloparťáků. Tento den 17 °C. 
Třetí vyjížďka se konala v sobotu 15. června 2013. Sraz byl v 7:00 
hod na návsi. Odtud jsme jeli k lomu u Omic, kde jsme naložili kola na 
auto a vlakem jsme dojeli do Studence. Tam jsme přestoupili na vlak, 
který nás dovezl do Velkého Meziříčí. Tam již na nás čekala 
vyrovnaná řada našich kol. Úkol byl jasný. V pořádku a ve zdraví 
dojet domů. Tak tedy „hybaj“! Jeli jsme krásným údolím Oslavy. 
Příroda byla krásná. Počasí nám také přálo, tak co jsme si mohli přát 
více? Po obědě v restauraci „Bažinka“ jsme se vydali směr Velká 
Bíteš-Košíkov-Zbraslav-Rosice, kde jsme dali odpočinout nohám a 
doplnili jsme tekutiny. Po krátké přestávce jsme pokračovali domů 
do Radostic, kde proběhlo vyhodnocení celé akce. Organizačně i 
technicky byla tato akce velice dobře zajištěna. Zkrátka – nemělo to 
chybu. Děkujeme všem, kdo se jí zúčastnil nebo technicky zajišťoval. 
Již se těšíme na další vyjížďku. Trasa měřila 66 km, stoupání 850 m, 
klesání 970 m. Účast – 16 koloparťáků. Tento den bylo 24 °C. 

 
Za kolopartu „Modrá Lastura“  

text, foto Vladislav Čejka 



 

Bezpochyby největší událostí letošního roku je postup 
radostického fotbalu zase o něco víš. A jak vidí tento postup 
starosta T. J., trenér a kapitán radostického mužstva? 
 
VZESTUP RADOSTICKÉHO FOTBALU 
Na jaře roku 2007 končila činnost oddílu radostické přípravky a 
žáků. V soutěži zůstal jen oddíl mužů. Ti měli vždy největší starost, 
zda se jich sejde na zápas alespoň 11, výsledky už vůbec nebyly 
důležité a tomu odpovídalo také umístění – v nejspodnější části 
tabulky IV. třídy. Tehdy byla otázka, zda se fotbal v Radosticích 
dokáže vůbec udržet. 
Naštěstí se tehdy našlo pár nadšenců, kteří věděli, že pokud fotbal 
jednou „padne“, bude velice těžké někdy v budoucnu jej znovu 
zorganizovat. Proto se rozhodli družstvo mužů do soutěže přihlásit a 
pokusit se fotbal v Radosticích pozvednout. Příchodem několika 
nových hráčů se začala vytvářet dobrá parta, mužstvo se 
v jednotlivých sezónách posouvalo tabulkou výš a výš a poslední tři 
sezóny bojovalo o postup do III. třídy.  
To, co se nepodařilo v sezóně 2010/11 a 2011/12, začalo nabírat 
reálné obrysy v sezóně 2012/2013. Na podzim Radostice neztratily 
ani jeden bod a i přes zranění několika hráčů základní sestavy se 
podařilo získat před zimní přestávkou solidní náskok 11 bodů. První 
ztráta bodů přišla až v 16. kole remízou v Modřicích, ale postup se již 
zřetelně rýsoval. Postup jsme definitivně potvrdili výhrou 4:3 
v Dolních Kounicích a po zápase mohly začít zasloužené oslavy. Ty se 
bohužel projevily v následujícím zápase v Budkovicích, který jsme 
jako jediný v celé soutěži prohráli 0:1. Po posledním zápase sezóny 
doma proti Troubsku B byly naplánovány velkolepé oslavy na hřišti 
spolu s našimi fanoušky, kteří jezdí podporovat Radostice i na 
venkovní zápasy.  
Od sezóny 2013/2014 bude tedy hrát mužstvo mužů po dlouhé době 
III. třídu. Velice potěšitelné je, že se podařilo obnovit tým přípravky, 
který se od podzimu také zapojí do soutěže. Věřím, že je to důkaz 
toho, že fotbal v Radosticích je na vzestupu. Za to patří poděkování 
všem, kteří se starají o veškeré záležitosti, které jsou s fotbalem 



 

spojené. Na fotbalovém hřišti se snažíme vytvořit dobré podmínky 
nejen pro hráče, ale i pro fanoušky. Takže se těšíme na hojné 
návštěvy a dobré výsledky ve III. třídě i v soutěži přípravek. 

    Jiří Kadlec, starosta T. J. 
 
Po dlouhých letech (asi 17roků) se podařil vykopat v Radosticích 
postup. Tři kola před koncem soutěže jsme ho potvrdili výhrou v 
Dolních Kounicích 4:3 a užili si euforii z vítězného ročníku 
2012/2013.  
Děkuji všem, kteří se tohoto famózního fotbalového roku 
zúčastnili. Děkujeme všem našim skalním fanouškům. 

Za oddíl kopané  
  Jiří Holcmann, trenér 

 

 
 
Dovolte mi, abych zhodnotil úspěšnou sezónu 2012/2013. 
Podzim byl ve znamení mnoha zranění,  kdy jsme již po šestém kole 
neměli útočníky. Zraněný byl jednak Pavouček (Roman Smejkal, 
pozn. red.) a po utkání s Bránicemi A byl zraněn i náš 



 

nejproduktivnější hráč Prďa (Radim Dvořák, pozn. red.). Realizační 
tým měl plné ruce práce a podařilo se jim získat výborné hráče, jako 
je Kubík Johaník z Medlánek a Honza Paseka ze Zastávky u Brna. 
Útoční síla byla stejná, neboli  lepší a tak jsme pokračovali spanilou 
jízdou bez prohry. Vyvrcholením a i nejlepším utkáním bylo dle 
mého názoru poslední utkání v Ořechově, které jsme vyhráli 5:0, no 
divák se měl opravdu na co koukat. Po podzimu bez ztráty bodu jsme 
se uhnízdili na prvním místě tabulky, s náskokem 11 bodů na druhé 
Modřice B, nastříleli jsme 61 branek soupeřům, o 21 branek více jak 
druhé Modřice B (tj. 4,6 gólu/zápas) a obdrželi pouze 8 branek (tj. 
0,6 gólu/zápas).  
Z individuálních statistik vzpomenu, že „Tučniak“ se stal nejlepším 
střelcem soutěže po podzimu s 18 brankami. 
 
Do jarní části nás posílil ještě staronový hráč Romec Dvořák, a jeho 
kamarád Tomáš Svícenec, který nahradil doposud výborně hrajícího 
Zdeňka, kterému zranění nedovolilo pokračovat v jarní sezóně. 
Hostování ukončil Honza Paseka, kterému děkujeme za pomoc v 
časech veliké marodky v našem mančaftu. Dobrou zprávou bylo, že 
se podařilo realizačnímu týmu prodloužit „hostovačku“ Jakuba 
Johaníka.  
 
V zimní  přípravě se nám zranil mladíček Filip Krubl, který si po 
přípravném utkání s Deblínem zlomil nohu. S velkým trápením 
obsadit posty útočníků se osvědčila dvojice Kyťa (Roman Dvořák, 
pozn. red.) s Bořkem (Dalibor Řehák, pozn. red.), kteří v průběhu 
celého jara byli výbornou a produktivní útočnou dvojicí. Zde se 
dostávám k individuální statistice, kdy Bořek nastřílel za jaro 14 
branek a stal se tak našim jarním kanonýrem v týmu Radostic. 
Nejlepšími hráči jarní části byli trenérem vyhlášeni Bořek a Chajda 
(Tomáš Urban, pozn. red.). Tabulku produktivity vyhrál „Tučniak“, 
který měl stejný počet bodů s Bořkem. I tak se na čelo tabulky dostal 
„Tučniak“ díky více nastříleným brankám. I po jarním střeleckém 
trápení udržel post nejlepšího střelce soutěže 4. B třídy s 24 
brankami, na kterého se dotáhl hráč z Budkovic Hubený Jiří. 



 

Tyto statistiky by nebyli  bez komplexnosti našeho mužstva, od 
nejlepších gólmanů Atě (Robert Nešpůrek, pozn. red.) a Lukáše, a s 
tým spojenou výbornou obranou Šnek, Jura Svíca a Gabo, kteří 
obdrželi v průběhu sezóny pouze 23 branek. Je potřebné 
vzpomenout a vyzvednout hráče jako je Žanek, Romec, Jóža, Jakub, 
Chajda a jiní,  kteří svou pracovitostí a houževnatostí nevyčnívají na 
špici  statistik, ale dělají černou práci, bez které by nikdo z nás 
nevyhrál žádnou statistiku. Je potřeba poděkovat klukům, kteří 
nebyli v základní sestavě, ale měli tu trpělivost a vždy byli připravení 
plnohodnotně nastoupit a pomoc našemu týmu k vítězství. (Venco, 
Vašek, Staňa .. !)  
Jsem rád, že se nám uzdravil Pavouček, pomalu se uzdravuje Radim i 
Filip. Věřím, že se kluci brzy zapojí do letní přípravy.  
 
Co se týče statistik, tak jsem zapomněl na NAŠE NEJLEPŠÍ 
FANOUŠKY V SOUTĚŽI, kteří chodili ve velikém množství i na 
venkovní utkání, a nejednou nám na venkovním hřišti vytvořili 
domácí atmosféru a byli naším 12 hráčem. 
 

 



 

Dále bych chtěl poděkovat trenérovi panu Holcmannovi, 
kterému jsme za 5 let nejednou zvedli žluč a pili krev, 
předsedovi panu Pazourkovi, vedoucímu panu Kadlecovi, panu 
Smejkalovi, obci Radostice,  sponzorům a kamarádům 
radostického fotbalu, přítelkyním a manželkám, které nás 
podporují. Vám patří velký dík i náš závěrečný 
SKALP.                                  D Ě K U J E M E !!!!!!!!  
 
Závěrem, bych chtěl poděkovat lidem, kterým se podařilo 
zrealizovat myšlenku našeho mládí, a vytvořili tým přípravky. 
Přeji dětem, ať je fotbal baví a přeji mnoho úspěchů, které se  
s tréninkem dostaví "na to šup"  !!!     
TĚŠÍM SE NA DALŠÍ SEZÓNU                     kpt. Michal Žúbor, „Tučniak“ 
 

 
 
******************************************************************** 

Všichni jste srdečně zváni na Letní noc, která bude v sobotu 
24. srpna 2013. Hraje skupina GONG. 

Bližší informace budou včas zveřejněny. 



 

PŘÍPRAVKA  
Když se na podzim roku 2012 zástupci radostického fotbalu rozhodli, 
že zkusí poskládat po 6ti letech v naší obci opět fotbalovou 
přípravku, nikdo neměl tušení, jak to dopadne. Příjemným zjištěním 
bylo, že z řad dětí je o fotbal konečně zájem. Samozřejmě velkou 
zásluhu mají i rodiče, kteří se snaží vést své děti ke sportu. Na první 
trénink se dostavilo přes 20 dětí. Současný stav je 15 dětí starších, 
jsou to ti, co už mohou hrát v soutěži a asi 8 menších, kteří se teprve 
„oťukávají“, což je naprosto uspokojivé.  
 
Začalo se trénovat dvakrát týdně na hřišti na Sirotku. Přes zimu se 
trénovalo v sokolovně, a to tak, že se děti rozdělily na mladší a starší, 
z důvodu nedostačující kapacity sokolovny. 
Nejmladšímu fotbalistovi jsou čtyři roky. Nejstarším je deset. Trénují 
také čtyři holky. Dva hráči jsou z Prštic. Jeden z Brna. 
 
Odměnou byl první přátelský zápas, na který se všichni moc těšili. 
Odehrál se v pátek 17. května v Kupařovicích, za hojné účasti rodičů, 
rodinných příslušníků a fanoušků. Vzhledem k tomu, že šlo o vůbec 
první zápas našich malých fotbalistů, nešlo ani tak o to, jestli vyhrají 
nebo prohrají, ale o to, aby pochopili základy hry, techniku, atd. 
Prohra je neminula, ale nadšení nevyprchalo, a to je důležité! 
 
Další zápas se odehrál hned v pátek 24. května, tentokrát 
v Radosticích na Sirotku, opět s týmem z Kupařovic. I když od 
prvního zápasu uplynul jen týden, zlepšení bylo maximální. Bohužel 
opět prohra, ale zápal pro hru veliký. Hned poté, co byl odpískán 
konec zápasu, padla otázka:                            Kdy hrajeme příště ????? 
 
Třetí zápas se odehrál v pátek 7. června opět v Kupařovicích. Nálada 
skvělá, fotbalistům nechybělo sportovní nadšení, bylo znát opět 
zlepšení. Také se to ukázalo na skóre, Kupařovice – Radostice 7:4, 
střelci: Prokeš Richard, Střeštík Petr 2x, Hička Jakub.  
 
 



 

Na otázku: Jaký byl dnešní zápas? (7. 6. 2013) 
 
Martin Novák: Hrálo se mi výborně. Byl jsem hodně „šťastnej“. Při 
fotbale se na mě lepí holky. 
Jakub Hička: Nastoupil jsem, abych dal gól a dal jsem ho. 
Lukáš Nešpůrek: Hrálo se mi dobře, chtěli jsme vyhrát, ale 
nevyhráli. Nechtěl jsem dlouho sedět na lavičce. 
Richard Prokeš: Mám velikou radost, dal jsem dneska svůj první gól. 
 
Vyjádřil se i jeden z trenérů, Radim Dvořák: 
Po třetím zápase jsem s výsledkem velmi spokojen. Je vidět veliké 
zlepšení, chce to ještě píli a trpělivost a výsledky se jistě dostaví. 
Jsem rád, že to děti baví a mají stále radost ze svých úspěchů. 
 
Ve čtvrtek 13. června se hrál zápas v Horních Heršpicích. Přišla 
výhra, a to 13:5 pro Radostice. A i když hlavním důvodem této výhry 
bylo to, že tým z Heršpic odehrál svůj první zápas, naši fotbalisté 
zářili štěstím.   
 
Čekal je sobotní turnaj v Ořechově. Bylo to poprvé, co se hrálo 
„naostro“, ale zvládli to se vší úctou. Každý tým vyhlašoval nejlepšího 
hráče tohoto dne, tím radostickým se stal Dominik Sýkora.  
Odehráli 7 zápasů, skončili na 8. místě, odjížděli unavení, ale šťastní. 
Tím pro ně sobota 15. června nekončila. Přišel jejich důležitý 
okamžik. V 16:30 hod nastoupili s mužstvem radostického fotbalu, 
které tento den oslavovalo svůj postup do III. třídy. 

 
Je třeba poděkovat trenérům, kteří se malým fotbalistům věnují,  
jsou to:  
Jirka Nešpůrek, Zuzka a Radim Dvořákovi, Jindra Martinec. Dále pak 
dobrovolníci z řad fotbalistů, kteří ochotně pomáhají. Také rodičům, 
kteří své děti podporují.  

   B. P. 
 
********************************************************************* 



 

PŘEJEME VŠEM OBČANŮM KRÁSNÉ LÉTO 

 

 
 



 

***************************************************************** 
 
 
NOHEJBALOVÝ TURNAJ 
se uskutečnil v sobotu 29. června na kurtu za sokolovnou. Do turnaje 
se přihlásilo 11 družstev. Bylo nachystáno občerstvení, pro hráče i 
pro přítomné diváky. Turnaj se vydařil ke spokojenosti všech. 
 

 
 
Vítězem letošního ročníku se stal tým Nešpůrek (bílá trička 
uprostřed), na druhém místě tým STIHL (modrá trička vlevo) a na 
třetím místě tým 3 + 1 (růžová trička vpravo). 

Text, foto 
Vladislav Čejka 
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