
 

  
  

  
  

  

  
  

 
 



 

OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE 
ÚŘEDNÍ HODINY 

 
 

   STAROSTA OBCE – JIŘÍ DVOŘÁK 
MÍSTOSTAROSTKA OBCE 

ING. JARMILA KADLECOVÁ 
 

PO  08:00 - 10:00 hod 
ST  17:00 - 19:00 hod 

 
KANCELÁŘ OÚ – EVA URBANOVÁ 

POKLADNA OÚ – BARBORA PROKEŠOVÁ 
 

PO   08:00  - 17:00 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 
 
 
Vydal OÚ Radostice, dne 22. 4. 2011, www.radostice.cz 

Redakční rada: PhDr. Marcela Vandrová, Jiří Dvořák, 
Barbora Prokešová 
Radostníček je zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. 
Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na adresu  
podatelna@radostice.cz  nebo pokladna@radostice.cz. 
Rádi vaše poznatky k životu v obci přivítáme. 
Jiří Dvořák, starosta obce 
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Důležité informace: 
Splatnost poplatku za svoz PDO je 31. května 2011, platit můžete 
v hotovosti v kanceláři OÚ Radostice nebo bezhotovostním příkazem 
na číslo účtu: 20829641/0100, var. symbol -  číslo domu. 
Zálohy na vodné, stočné 2011 přijímáme taktéž v hotovosti nebo 
bezhotovostním příkazem na číslo účtu: 43-1287520277/0100,  
var. symbol - číslo domu. 
 
V sobotu 30. 4. 2011 od 7:00 hod proběhne v naší obci zametání 
místních komunikací, a to včetně ulice Hlavní. Úklid zajišťuje Správa 
a údržba silnic Jihomoravského kraje.  Žádáme VŠECHNY občany, aby 
přeparkovali auta mimo místní komunikace, a tím zabránili 
komplikacím při úklidu. DĚKUJEME. 
 
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že velkoobjemové kontejnery v naší 
obci letos nebudou. Někteří neukáznění občané do těchto kontejnerů 
odkládali i věci, které tam nepatří, a to značně navýšilo náklady na 
odvoz. 
 
Obec Radostice nabízí k prodeji omezené množství palivového dřeva 
z obecního lesa na odvozním místě po domluvě v kanceláři OÚ nebo 
u pana Miroslava Pešky st.     
              
Obecní knihovna: 
Změna výpůjční doby – každé pondělí od 14:00 – 18:00 hod. 
Půjčování knih v naší knihovně je pro všechny občany Radostic 
zdarma. 
V roce 2011  zaregistrováno 63 čtenářů – z toho 24 do 15 let. 
ON LINE katalog - seznam všech knih v naší knihovně.                       
www.knihovnaradostice.wz.cz  
 
Farmářské trhy a biojarmark v Moravanech – zážitek pro celou 
rodinu! 
Termíny konání: 21. května, 11. června, 3. září a 1. října 2011,  
a to vždy od 8:00 do 13:00 hod. 

http://www.knihovnaradostice.wz.cz/


 

Obec Radostice, MŠ a ZŠ Radostice Vás srdečně zvou 
v pátek 6. května 2011 v 17:00 hod do sokolovny 
na společnou oslavu DNE MATEK. 
Po vystoupení dětí zahraje kapela ŠOK (pro malé i velké) k poslechu 
a dobré kávě, na kterou Vás rovněž zveme.  
Zvány jsou nejen maminky a babičky, ale všichni občané Radostic. 
 
Otevírací doba – kontejnery u garáží: 
čtvrtek   16:00 – 17:00 hod 
sobota   10:00 – 12:00 hod  
 
V sobotu 30. 4. 2011(v dopoledních hodinách) – sběr železného 
šrotu. Těžké věci členové Sokola vynesou. 
V tomtéž termínu se koná brigáda v sokolovně, zvány jsou zejména 
všechny členky Sokola. 
 
Cvičení v sokolovně: 
Pilates - každou středu od 19:10 hod. 
Zumba - každé úterý od 18:00 hod a každý pátek od 19:00 hod. 
 
TJ Sokol Radostice nabízí k pronájmu klubovnu v sokolovně na různé 
příležitosti. Kapacita asi 25 osob.  
Více informací u starosty Sokola pana Jiřího Kadlece. 
 

 



 

V neděli 10. dubna 2011 byli v zasedací místnosti OÚ přivítáni dva 
občánci, a to Ivo Alexander Kolčava a Roman Kuře.  
Přejeme jim hodně štěstí, zdraví a krásný spokojený život!  
 
Práce v obecním lese se soustředí na maximální omezení mýtní 
úmyslné těžby, po které vznikají holiny, které je nutno zalesnit, 
oplotit, následně ožínat, používat chemii apod. 
U mýtní těžby se bude maximálně využívat přirozené obnovy lesa, 
což znamená do budoucna značné omezení nákladů na zajištění 
holiny. Těžba mýtní nahodilá a přemýtní nahodilá, to znamená 
vývraty, souše, zlomy, bude prováděna nadále, tak jak bude v lese 
napadat. 
Pro informaci byly provedeny výchovné zásahy: probírka v porostu 
1E na Sirotku, výsek nežádoucích dřevin v porostu 2J při ploše 3,60 
ha a prořezávka v porostu B1C,  B1A a B1B o ploše 1,16 ha. 
A dále bylo odstraněno 150 m starého pletiva v porostu B1C.     M.P.       
 
Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2010 
Za rok 2010 bylo na teritoriu obce Radostice šetřeno celkem 8 
trestných činů. Z tohoto počtu bylo objasněno 5 případů, což     
je 62,5 %. Jednalo se převážně o majetkové trestné činy, kdy největší 
problematikou bylo: 
V jednom případě vloupání do motorových vozidel, dále se jednalo o 
odcizení vytěženého dřeva v k. ú. Radostice a krádeže šperků z RD 
v Radosticích. Ostatní trestná činnost je složena z běžných deliktů, a 
to v jednom případě z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování, 
odcizení měděných plechů z místní kapličky, podvodného jednání, 
ohrožení pod vlivem náv. látky a v jednom případě nevrácení půjčky. 
Na úseku přestupkového řízení byly řešeny celkem 4 přestupky, opět 
se jednalo o drobné majetkové delikty a přestupky na úseku 
občanského soužití a veřejného pořádku.  
Policisté Obvodního oddělení Ivančice v roce 2010 zadrželi 
v Radosticích jednoho řidiče, který řídil motorové vozidlo pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek.                     Policie ČR Ivančice 
 



 

Ukončení zápisů dětí do cestovního dokladu rodiče k datu 30. 6. 
2011. V souvislosti s novelou zákona č. 329/1999 Sb., os cestovních 
dokladech bychom Vás rádi informovali o změně v zapisování údajů 
dětí (občanů) mladších 10 let věku do cestovního pasu rodiče. 
Možnost zápisů dětí do cestovního pasu rodiče lze provést u 
příslušného úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději do 30. 
června 2011. Provedené zápisy dětí v cestovním pasu rodiče jsou 
platné do 26. června 2012. Do tohoto data smí tento nezletilý občan 
překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, 
v jehož cestovním dokladu je zapsán. Od 27. 6. 2012 je nutné, aby 
nezletilé dítě mladší 15-ti let při vycestování do zahraničí bylo 
držitelem platného CP, a to i v případě cestování do členských států 
Evropské unie. Cestovní pas ČR pro dítě mladší 15-ti let si rodič 
vyřídí u příslušného úřadu obce s rozšířenou působností podle místa 
trvalého pobytu dítěte ve lhůtě 30-ti dnů za správní poplatek 100,- 
Kč. (Pro obce správního obvodu Šlapanice vyřizuje Městský úřad 
Šlapanice, pracoviště CD Brno, Opuštěná 9/2 i pracoviště Šlapanice, 
Masarykovo náměstí 100/7). Při podání žádosti rodič předkládá 
originál rodného listu dítěte, svůj platný občanský průkaz a stávající 
cestovní pas ČR dítěte. Dítě je přítomno při podání žádosti o vydání 
cestovního pasu z důvodu pořízení technického snímku obličeje. 
Pokud dítě není držitelem cestovního pasu ČR a jedná se o vydání 
prvního cestovního pasu, je rodič povinen předložit kromě výše 
uvedených dokladů i Osvědčení o státním občanství ČR. Žádost o 
vydání osvědčení o státním občanství ČR se podává u krajského 
úřadu nebo u matričního úřadu příslušného podle místa trvalého 
pobytu dítěte, kde zákonný zástupce vyplní tiskopis a předloží platný 
doklad totožnosti, originál rodného listu dítěte, originály rodných 
listů rodičů dítěte nebo originál oddacího listu, který byl vydán do 
30. 6. 2001. Kopie dokladů zasílá matriční úřad na krajský úřad, 
který je příslušný k vystavení tohoto dokladu. Správní poplatek za 
vydání osvědčení ve výši 100,- Kč se platí hotově na pokladně úřadu. 
Lhůta pro vyřízení činí 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů. 
Více na www.slapanice.cz/mesto v sekci Jak si co vyřídím?. 

Městský úřad Šlapanice, odbor vnitřních věcí 

http://www.slapanice.cz/mesto


 

Už brzy se dočkáme dalšího přírůstku v „relax zóně“. Ke krásným 
zvířátkům, která pro naši obec vyrobil pan Miroslav Peška st. 
přibude další krásný výrobek pro děti a to jediný originální vláček 
Radošťáček. Důkaz toho, že pan Peška v zimě nezahálel a opět myslel 
na děti. Vagónek bude mít malé zakrývací pískoviště pro ty nejmenší. 
Panu Peškovi děkujeme a jsme rádi, že šetří náš obecní rozpočet, 
všechny výrobky dělá s láskou k dětem a Radosticím, nikoli za 
peníze. 

 
V pondělí 18. dubna 2011 jsme si připomněli 
66. výročí ukončení druhé světové války.  
Obcí prošel v hojném počtu dětí i dospělých lampionový průvod 
zakončený projevem starosty obce a kladením kytice. Krátkým 
vstupem přispěli i žáci 4. a 5. ročníku. Na závěr zazněly hymny. 
 

 



 

TJ SOKOL RADOSTICE ODDÍL STOLNÍHO TENISU 
 
Vyhodnocení sezony 2010/2011 
 
Oddíl zahrnuje celkem tři mužstva mužů, mladší a starší žáky. 

OP I. třídy, muži 

Tabulka soutěže po 10. kole - Nadstavba A 

Poř. 
 

Utkání V R P K Sety Zápasy Body 

1 Nové Bránice A 21 18 2 1 0 923:573 264:114 59 

2 Rebešovice A 21 12 2 7 0 777:700 207:171 47 

3 Radostice A 21 11 1 9 0 792:725 198:180 44 

4 SK Kuřim B 21 10 2 9 0 715:758 183:195 43 

5 
Moravské 
Knínice A 21 8 5 8 0 735:720 185:193 42 

6 Mokrá B 21 9 1 11 0 746:749 191:187 40 

OP III. třídy, muži 
 Tabulka soutěže po 10. kole - Nadstavba B 
 Poř. 

 
Utkání V R P K Sety Zápasy Body 

 
1 Sokol Kuřim B 21 9 5 7 0 726:734 187:191 44 

 2 Tvarožná A 21 8 5 8 0 755:711 199:179 42 

 3 Radostice B 21 8 4 9 0 663:758 175:203 41 

 4 Lažánky B 21 8 3 10 0 744:695 205:173 40 

 5 Oslavany B 21 8 1 12 0 669:797 158:220 38 

 
6 

Dolní a Horní 
Loučky A 21 1 1 19 0 569:857 132:246 24 

 

           Okresní soutěž, muži 
Tabulka soutěže po 6. kole - OS 11-14 

Poř. 
 

Utkání V R P K Sety Zápasy Body 

1 Lomnička B 12 5 0 7 0 351:445 89:127 22 

2 Prštice B 12 4 1 7 0 301:461 81:135 21 

3 Oslavany D 12 3 3 6 0 359:429 94:122 21 

4 Radostice C 12 1 0 11 0 222:537 49:167 14 

 



 

Konečné umístění žáků: 
 
Mladší žáci – turnajů v této sezóně se účastnilo 42 ml. žáků a naši se 
v nich umístili takto: 
                           4.   Čejka David 
                           6.  Dvořák Vítek 
                         10. Dvořáček Jakub 
                         18. Nešpůrek Dominik 
                         20. Kugler Lukáš 
 
Starší žáci – turnajů se účastnilo 13 st. žáků a naše umístění: 
                            3. Králík Jiří 
                            4. Pavlů Daniel 
                            5. Macholán Radim 
 
Dne 9. 4. 2011 se uskutečnil turnaj ve stolním tenisu. Tento turnaj 
byl již 4. ročník Memoriálu Oldřicha Kouřila a také konaný v rámci 
oslav 100. let sokolu v naší obci. Turnaje se zúčastnilo 33 hráčů 
z různých oddílů a to: Ořechov, Prštice, Silůvky, Rebešovice, 
Tvarožná, Hlína, Neslovice, Bučovice a Radostice.  
 
Výsledky turnaje: 
 
Dvouhra:   1. Kratochvíl Michal ml.                            Radostice 
                    2. Horák Petr                                             Radostice 
                    3. Němec Stanislav                                    Rebešovice 
Útěcha:         Vaněk Jaroslav                                       Ořechov 
 
Čtyřhra:   1. Kratochvíl Michal ml. - Kouřil Pavel         Radostice 
                   2. Kratochvíl Tomáš – Horák Petr                Radostice 
                   3. Kousal Pavel – Vít Jiří                                 Tvarožná 
 
Za oddíl stolního tenisu                                  Michal Kratochvíl st. 
 
 



 

Dění v MŠ můžete sledovat na nových stránkách 
www.msradostice.webnode.cz               
 

Jaro v mateřské škole                                               Petra Ondrášková 

 
I ve školce jsme měli karneval!           Pečeme velikonoční perníčky. 

 

 
 
 

Tatínkové se zapojili do tvoření na velikonoční dílně. 
 

 

http://www.msradostice.webnode.cz/


 

Mnoho zajímavého jsme se dozvěděli o orlu mořském (dopoledne 
s orlicí Sárou a jejím ošetřovatelem ze záchytné stanice Rajhrad). 

 

 
 

Žluté úterý v mateřské škole. 
 

 
 

Přejeme všem krásné Velikonoce plné jarního sluníčka. 



 

Motto: „Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce 
vědomostí, ale také hlavně o to, aby navykla žáka přesnosti, 
pozornosti, metodičnosti. Učíme žáky tak, aby uměli pozorovat 
přírodu, život a dovedli tvořivě a správně řešit úkoly, kdy a 
kdekoliv se k nim dostanou.“ 
                                                                                           (T. G. Masaryk) 
 
 
Toto je základní myšlenka výchovy dětí vytyčená pro letošní školní 
rok. 
A jak se nám daří ji naplňovat? 
I děti mají své špatné dny, kdy se nedaří a naopak dny, kdy jde práce 
pěkně od ruky. Ale vždy potřebují velkou míru pochopení, trpělivosti 
a lásky. 
 
Scio – testy 
Žáci loňského třetího ročníku se zúčastnili testování STONOŽKA   
v českém jazyce, v matematice, prvouce  - výsledky školy byly 
nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky 
než 70 % zúčastněných škol. 
Anglický jazyk - výsledky školy byly hodnoceny jako špičkové. Škola 
patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. 
Celkové výsledky - výsledky naší školy jsou (ve stejné skupině 
malotřídek) nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší 
výsledky než 70% zúčastněných škol. 
Testování proběhlo na území celé ČR. Je důležité pro autoevaluační 
systém školy. Získali jsme informace o jednotlivých žácích, ověřování 
předpokladů, znalostí a dovedností. Celkem se projektu zúčastnilo 
458 škol, 589 tříd a 8 414 žáků. 
Konkrétní výsledky žáků, percentily a srovnávací grafy výsledků 
včetně porovnání s klasifikací jsou uloženy v ředitelně školy. 
 
V současné době probíhá podobné testování u žáků 5. ročníku.  
Proběhlo testování znalostí českého jazyka, matematiky a studijních 
předpokladů. Čekáme na zadání testu z anglického jazyka. 



 

I v letošním školním roce proběhl plavecký výcvik. Letos jsme jezdili 
do bazénu v Nové Vsi. Většina dětí si vedla velmi dobře, polovina dětí 
zvládla uplavat 200 m. 
9 páťáků získalo titul – Všestranný plavec. Obec přispěla každému 
dítěti na plavecký výcvik částkou 400 Kč. Děkujeme!!! 
 

 
 

Děti ani v zimě na zvířátka nezapomínají! 
 



 

Jako každoročně proběhlo v obci vítání jara.  
V pondělí 21. března děti z MŠ a ZŠ Radostice přivítaly jaro krásnými 
písničkami a básničkami, spálily zimu a od Bobravy přinesly do obce 
jaro !!! 
 

 
 

 
Vítězové čtenářské soutěže pro rok 2011 

„Čtenářský král a královna“. 
 

 



 

Nakonec něco málo z historie školy: 
Dne 9. října 1910 se sešlo místní obecní zastupitelstvo k důležité 
poradě. Jednáno bylo o vyškolení zdejší obce ze školního obvodu 
prštického. C. k. zemská školní rada povolila na žádost obce výnosem 
ze dne 29. 5. 1911 čís. 12.852 zřízení jednotřídní obecné školy 
v Radosticích.  
Komisionelní jednání k zahájení stavby školy dle předložených plánů 
bylo konáno na stavebním místě dne 22. července 1911. Obecní 
zastupitelstvo vzhledem ke stále stoupajícímu počtu dětí školního 
věku se rozhodlo ke stavbě školní budovy se třemi třídami a stavbu 
zadalo zednickému mistru p. Josefu Bučkovi z Bosonoh za paušální 
obnos 47.000,-. Základní kámen k této nejdůležitější budově v obci 
byl položen v den sv. Václava 28. září 1911 za přítomnosti obecního 
zastupitelstva, místních občanů a školní mládeže. 
Tomuto krásnému výročí věnujeme naší školní akademii,  
která se uskuteční ve středu 15. června 2011  
na hřišti za sokolovnou, kam si Vás, vážení občané, dovolujeme 
pozvat.  
 
Připomeneme si sté výročí od rozhodnutí založit v Radosticích školu.  
 
Rozloučíme se se školním rokem i s 11 žáky pátého ročníku. 
 
Pasujeme malé předškoláky na řádné žáky 1. ročníku. 
1. září usednou poprvé do školních lavic:  
Sára Kadeřábková, Tereza Ulbrichová a Martin Švestka.  
Už se na ně těšíme! 
 
A na co se ještě těšíme? Škola v přírodě. Tentokrát v obci Zderaz u 
Chrudimi. Táboření na školní zahradě, drátkování, dopravní soutěž  
a spousta zkoušení a testů …… abychom si ty prázdniny opravdu 
zasloužili. 
 
www.zs.radostice.cz                                            Drahoslava Drábková 
 

http://www.zs.radostice.cz/


 

„KOLOPARTA MODRÁ LASTURA“ 
 
Pozorným čtenářům „Radostníčku“ jistě neunikl v posledním 
loňském čísle tohoto časopisu článek, kde se mohli něco málo 
dozvědět o činnosti „KOLOPARTY MODRÁ LASTURA“. 
Čas letí jako spřežení, rok se s rokem sešel a Koloparta zahájila již 
čtvrtý rok své činnosti.  
KOLOPARTA funguje dál, a tak v letošním roce již byly uskutečněny 
další dvě vyjížďky – celkem se jednalo o 22. a 23. vyjížďku za dobu 
trvání KOLOPARTY. 
První vyjížďka po dlouhých zimních měsících, kdy se na kole jezdit 
nedá, byla naplánována na 26. března 2011.  A tak se na návsi  
v Radosticích uvedeného dne sešlo 34 koloparťáků, kteří oprášili 
kola v zimě zanedbávaná a kteří se již nemohli dočkat, až se opět 
sejdou s přáteli a kamarády a společně vyrazí vstříc dalším zážitkům. 
Vzhledem k tomu, že po zimě není cyklistická forma mnohých z nás 
kdovíjaká, naplánoval Staňa Kratochvíl celkem jednoduchou a ne 
moc náročnou trasu. Zkrátka vyjížďka na rozježdění. A tak jsme dle 
instrukcí vyrazili směrem na Hlínu, která byla prvním postupným 
cílem. I přes to, že většina z nás seděla na kole po zimě poprvé, 
dorazili jsme na místo určení v pořádku. V restauraci „U Rostě“ jsme 
se ohřáli, občerstvili, doplnili vydané kalorie a vydali se postupně 
zpět do Radostic, kde byl v restauraci „Pištěkárna“ cíl. Všichni jsme 
dojeli v pořádku a bez problémů. Všem přišlo vhod připravené 
občerstvení, pivečko také nemělo chybu, a tak byli všichni spokojení 
a byli rádi, že už to zase začalo. 
Druhá vyjížďka se uskutečnila 16. dubna a její start byl netradičně 
určen před restaurací „Orlovna“ v Silůvkách. Počasí se vydařilo – 
ostatně jako vždy – a tak se nás ve 12,00 hod. na startu sešlo 40. 
Tentokrát Staňa naplánoval již pořádnou trasu a to směrem na jih. 
Bylo připraveno více tras a tak si každý dle svého uvážení s ohledem 
na fyzický fond mohl vybrat tu svou. Po podrobném seznámení  
s trasou a po rozdání map jsme vyrazili na cestu směrem na Mělčany 
a Bratčice, kde se dle vybrané obtížnosti trasy naše cesty rozdělily. 
Postupným místem, kde jsme se zase měli setkat, byly Nové Bránice. 



 

Všichni jsme se tam v pořádku sjeli. Někdo dříve, někdo později a  
s více najetými kilometry, ale všichni v pohodě. Po občerstvení jsme 
se tak už mohli vydat směrem do cíle, kterým byla již zmíněná 
restaurace Orlovna v Silůvkách. Někdo do Silůvek dojel nejkratší 
cestou a někteří - fyzicky zdatnější jedinci - si přidali a do Silůvek 
dojeli přes Hlínu. V Orlovně nás čekalo občerstvení zajištěné péčí 
našich členů ze Silůvek. Řízeček s bramborovým salátem přišel po 
celém dni velmi vhod. Vždyť jsme měli v nohách něco mezi 30 až 
skoro 70 kilometry, podle vybrané trasy, a tak kalorie bylo třeba 
doplnit. Všichni byli spokojeni a dobře se bavili. Zde bych se chtěl 
zmínit o jedné významné události – náš člen, pan Míra Dvořák, oslavil 
neuvěřitelné životní jubileum – 80 let. A tak jsme mu všichni ze srdce 
popřáli zdraví, pohodu a přání, aby s námi jezdil ještě hodně dlouho. 
Ještě jednou – vše nejlepší. Z uvedeného vidíte, že KOLOPARTA je pro 
každého bez ohledu na věk. 
Tolik tedy ve zkratce k činnosti „KOLOPARTY MODRÁ LASTURA“  
v letošním roce. Znovu Vás všechny zveme mezi nás. Modrou lasturu 
jako odznak příslušnosti k našemu společenství už vlastní cca 90 
členů a stále se rozrůstáme. Každého mezi sebou přivítáme. Jsme 
„KOLOPARTA“, ale hlavně PARTA přátel kola, pohody, trochu 
fyzického úsilí a zejména krásných zážitků a to je to, co nás drží při 
sobě.       Přidejte se k nám! 
Za všechny „koloparťáky“ Vám přeji krásný zbytek jara  
a ještě pěknější léto. 
                                                      Zdeněk Nesvadba, kronikář Koloparty 
 

        
  



 

JARO   2011 
SRAZ DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN 

14.00 Sokol Dolní Kounic Radostice 9.4. – 15.30 So 

15.00 hřiště Radostice Troubsko ,,B 17.4. – 16.00 Ne 

15.00hřiště Radostice Želešice ,,B“ 24.4. – 16.00 Ne 

9.30 sokol Ořechov ,,B“ Radostice 1.5. – 10.30 Ne 

15.30 hřiště Radostice Nová Ves 8.5. – 16.30 Ne 

12.30 sokol Řeznovice ,B Radostice 14.5. – 14.00 So 

15.30 hřiště Radostice Budkovice 22.5. – 16.30 Ne 

15.00 sokol Modřice ,,B“ Radostice 28.5. – 16.30 So 

15.30 hřiště Radostice M.Bránice A 5.6. – 16.30 Ne 

13.00 sokol M.Bránice B Radostice 11.6. – 14.15 So 

 Rajhradice Radostice předehráno podzim 

     

Sponzoři: Holcmann Jiří 

Kadlec Jiří 

Nešpůrek 

Jiří 

 

Křivánek 

Zbyněk 

Kratochvíl 

Stanislav 

Výsledky prvních dvou jarních kol:  
Dolní Kounice - Radostice 0:3  
branky:  Michal Záhumenský, Michal Žúbor, Pavel Heloňa 
Radostice - Troubsko ,,B'' 8:0  
branky: Radim Dvořák 2, Roman Smejkal 2, Robert Nešpůrek, Michal 
Záhumenský, Dalibor Řehák, Tomáš Urban 
Za oddíl kopané                                                              Jiří Holcmann 
 
A jak vidí první odehraný zápas kapitán mužstva Michal Žúbor? 
První mistrák jsme zvládli na výbornou. Potvrdilo se, že Kounice mají 
houževnatý mančaft, který štípal až do konce utkání. I díky dobře 
chytajícímu Aťovi (Robert Nešpůrek, pozn. redakce) jsme udrželi 
čisté konto. Dovolím si pochválit práci Pavla Heloni, který se rval o 
každý míč a vyhrál nespočetně  mnoho soubojů a dokonce rozvlnil 
síť jako první. Chlapi hráli jako tým, je ještě mnoho věcí, které 
musíme zlepšit, no vstup do sezóny byl výborný!!! Dále bych chtěl 
vyzdvihnout naše fanoušky, kteří nás chodí podpořit i na venkovní  
mače, takové fanoušky nemá nikdo v naši soutěži, patří jim velké 
DÍK!!!                                                                      www.sokolradostice.ic.cz  

http://www.sokolradostice.ic.cz/OSOBNEKARTY/NESPUREKROBERT.htm
http://www.sokolradostice.ic.cz/OSOBNEKARTY/HELONAPAVEL.htm
http://www.sokolradostice.ic.cz/


 

 

 
 
 
 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VELIKONOCE 
 

 

 
 



 

Nakládaný bok v kořeněném kabátku 
 
Ingredience: 
Na nakládaný bok: 
1 kg boku bez kosti 
10 stroužků česneku 
 5 kuliček pepře 
5 bobkových listů 
Pasta na kořeněný kabátek: 
10 stroužků česneku 
1 lžička pepře, soli, kari, sladké papriky a grilovacího koření 
pár kapek worcesterové omáčky 
 
Postup: 
Horký uvařený bok pomažeme připravenou pastou, zabalíme do 
alobalu a uložíme do lednice. Čím bude odpočívat déle, tím lépe. 
Vytáhneme, nakrájíme na tenké plátky a jíme s čerstvým chlebem  
a zeleninou. 
 

Gata 
 
Ingredience: 
1 listové těsto 
150 g hladké mouky 
150 g mletého cukru 
125 g čerstvého másla 
1 žloutek 
 
Postup: 
Listové těsto rozdělíme na tři díly. Každý vyválíme na tenký plát, který 

posypeme drobenkou. Tu vyrobíme smícháním změklého másla  

(při pokojové teplotě), cukru a hladké mouky. Těsto zavineme, 

rovnoměrně umáčkneme a nakrájíme šikmé, asi 5 cm široké řezy, 

přendáme na plech a potřeme rozmíchaným žloutkem.  

Pečeme při 200 °C asi 15 minut (dozlatova). 


