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Škola a vztah k obci
Vážení spoluobčané, rád bych se s vámi podělil o několik 

názorů na problematiku výstavby základní školy v naší 
obci. Musím přiznat, že v  okamžiku, kdy jsme zjistili, že 
budeme muset řešit problém zajištění školní docházky pro 
radoňské děti, z toho nikdo z obecní rady nebyl vůbec na-
dšený. Bylo nám jasné, že takováto investice téměř vyprázd-
ní „obecní pokladnu“ a z toho jsem já, jako předseda finanč-
ního výboru, který z  pozice této funkce spoluzodpovídá 
za finanční zdroje obce, ani nemohl být nadšený. Naštěstí 
v současné době máme, podle mého názoru, dobrou šanci 
na získání nějaké státní dotace na podporu této výstavby  
a doufejme, že nebudeme muset vydat všechny finance, kte-
ré budeme mít k dispozici.

Situace je taková, že školu postavit musíme, protože jiné ře-
šení vlastně ani není. O všech okolnostech, které vedly k to-
muto rozhodnutí, se dočtete výše. Já bych se chtěl zaměřit 
na význam vybudování školy pro obec a její budoucnost. 
Jsme totiž přesvědčeni, že vybudováním školy v Radonicích 
nejenom pomůžeme vyřešit problém se zajištěním školní 
docházky pro rodiče našich dětí, ale fakt, že „radoňské“ děti 
budou navštěvovat školu přímo v bydlišti, přispěje i k vy-
tváření jejich vztahu k obci. To bude pro další budoucnost  

 
naší obce zásadní věc, pokud zde chceme zachovat součas- 
ný charakter života. Pokud chceme, abychom se i nadále 
společně scházeli při různých sportovních i kulturních ak-
cích, aby se nám podařilo do organizování a příprav těchto 
akcí zapojit co nejvíce spoluobčanů. 

Vidíme to i sami na sobě, jen díky tomu, že jsme zde chodili 
jako děti do školy a trávili čas dětských her a různých „lum-
páren“ a znali, s nadsázkou, každý kámen a strom, pociťuje-
me určitý patriotismus, který je důležitý pro aktivní práci ve 
prospěch obce. Bylo to například i hlavním důvodem, proč 
jsem se po 30 letech putování po celé republice i mimo ni, 
do Radonic „na stará kolena“ vrátil.

Myslím si, že i příslušníci současné mladé generace, kteří 
se často označují za „Evropany“ potřebují vybudovat vztah 
k nějakému místu, kam se budou vracet a kde budou cítit 
své kořeny. Doufáme, že k tomu, aby tomu tak bylo u „ra-
doňských“ dětí, zásadním způsobem přispěje vybudování 
základní školy v  obci a tato investice se z  dlouhodobého 
hlediska obci vyplatí.

Ing. Zdeněk Růžička, člen obecní rady

Budova školy by stála na pozemku 188/1, ve Vinořské ulici, 
který je ve vlastnictví obce a územním plánem je určen pro 
občanskou vybavenost. Kapacita školy by byla cca 20 – 25 dětí 
ve třídě, celkem tedy 200 – 225 žáků, přičemž v  první eta-
pě bychom stavěli pouze budovu pro první stupeň s kuchyní  
a jídelnou. Projekt pro tuto etapu se již zpracovává a vyřizuje se 
stavební povolení.

Investiční náklady na výstavbu této etapy školy jsou odhado-
vány na cca 35 - 40 milionů korun. Zdrojem financování by 
byly primárně vlastní prostředky obce, ale zároveň existuje  
i poměrně reálná možnost získat na výstavbu dotaci ze stát-
ního rozpočtu ve výši až 30 mil. Kč.  Děláme všechno pro to, 
abychom na tuto dotaci dosáhli, ale i při financování výhrad-
ně z prostředků obce je projekt realizovatelný. Po rekonstruk-
ci Kulturního domu bude mít obec volných cca 25 mil. Kč, 
dalším zdrojem může být prodej šestnácti stavebních parcel 
na pozemku č. 205. To by znamenalo vstupní investici cca 
3 - 4 mil. Kč na vybudování inženýrských sítí a komunikace, 
ale příjem z prodeje by činil cca 42 mil. Kč (cca 13 000 m2  
x 3 200 Kč/m2), takže čisté zdroje z této transakce by byly cca 
38 mil. Kč. Celkem bychom tedy měli k dispozici cca 55 - 60 
mil. Kč z vlastních zdrojů bez započítání případné dotace, což 
by nám umožnilo bez problémů postavit budovu pro první stu-
peň a zároveň mít i základní zdroje financí pro případný stupeň 
druhý, o jehož výstavbě by se rozhodlo podle skutečného vývoje 
za 3 - 4 roky.   

Co se týče provozních nákladů, ty by nepředstavovaly žádný vý-
razný problém, protože náklady na běžný provoz školy (zejmé-
na mzdy), jsou hrazeny státem. Na vrub obce jako zřizovatele by 

tedy šly pouze náklady na provoz budovy jako takové, tedy ze-
jména energie a běžná údržba. Kromě toho může zřizovatel po-
skytovat neinvestiční příspěvek na provoz podle svého uvážení  
a možností. Obdobně ostatně funguje mateřská škola. Tyto nákla-
dy jsou odhadovány pro první stupeň na max. 0,5 mil. Kč ročně. 

Proti těmto nákladům je však třeba započítat také zvýšené příjmy 
do rozpočtu obce. Jedním z parametrů, na základě kterých jsou 
přidělovány peníze ze státního rozpočtu jednotlivým obcím, je 
totiž právě počet míst v mateřských a základních školách. Tato 
částka činí cca 8 500 Kč na dítě a rok (za první stupeň tedy cca 
1 mil. Kč), takže o tuto sumu by se náš obecní rozpočet navýšil  
a k tomu bychom ušetřili na každého žáka dalších cca 8 tisíc, 
které teď platíme ze svého do Satalic. Provoz školy je tedy plně 
financovatelný a neměl by mít negativní vliv na běžný rozpočet 
obce.

Zřízení a výstavba školy je zásadním a strategickým krokem, 
který ovlivní život v obci na dlouhá desetiletí. Definitivní roz-
hodnutí musí samozřejmě učinit zastupitelstvo obce, ale proto-
že otázka školy nebyla ve volebním programu, považuji za po-
třebné a nutné, aby se k celé záležitosti vyjádřilo také co nejvíce 
občanů. Doposud proběhlo několik setkání s  rodiči zejména 
předškolních dětí, ale bylo by jistě dobré, aby se k věci vyjádři-
li i ostatní. Dovoluji si tedy vyzvat všechny, kterým není další 
rozvoj naší obce a život v ní lhostejný, aby se zúčastnili příštího 
jednání zastupitelstva obce, které se koná v úterý 13. září od 
19 hodin v Obecním domě. Věřím, že společně rozhodneme 
správně.

Stanislav Němec, starosta obce

Postavíme v Radonicích školu?
Vážení spoluobčané,
před několika dny skončily prázdniny, před těmi mladšími 
z nás i jejich rodiči jsou nové školní povinnosti, a jeden velký 
domácí úkol stojí i před naší obcí.

Jednou ze základních povinností každé obce je zajištění mož-
nosti plnění zákonem předepsané povinné školní docházky 
pro děti s  trvalým pobytem v obci. V Radonicích jsme tuto 
povinnost až dosud plnili prostřednictvím Smlouvy o společ-
ném školském obvodu s Městskou částí Praha – Satalice. V le-
tošním školním roce navštěvuje ZŠ Satalice celkem 74 dětí  
z Radonic. V důsledku intenzivní bytové výstavby nejen v naší 
obci, ale zejména v Satalicích však došlo k situaci, že kapaci-
ta satalické školy již není schopna pokrýt potřeby na umístění 
dětí ze Satalic a Radonic. Naplno se to projevilo již při zápisu 
do 1. třídy pro tento školní rok, kdy počet přihlášených dětí 
převýšil kapacitu školy. Pro letošek se ještě podařilo domluvit 
se Satalicemi provizorní řešení, spočívající v otevření třetí pa-
ralelní třídy pro první ročník, avšak toto řešení je možné pouze 
pro jeden školní rok, protože celková kapacita školy tři para-
lelní třídy v ročníku neumožňuje. Navíc vzhledem k již zmí-
něné bytové výstavbě v  Satalicích není předpoklad, že by se 
situace zlepšila, ba právě naopak, plánují se další obytné lokality  
a počet dětí přímo z  městské části bude narůstat. Zastupi-
telstvo MČ Satalice přirozeně hájí především zájmy svých 
vlastních občanů, a proto nám v dubnu tohoto roku Smlouvu  
o společném školském obvodu vypovědělo.

Protože v našem okolí neexistuje jiná obec nebo škola, která by 
měla pro naše děti dlouhodobě volnou kapacitu, dostali jsme se 
tak rázem do situace, kdy už od školního roku 2017/2018 mu-
síme rozšířením působnosti mateřské školy formálně ustavit 
Základní školu Radonice, která bude mít svou první třídu pro-
vizorně umístěnu v prostorách Obecního domu a do září 2018 
vybudovat regulérní budovu školy alespoň pro první stupeň.

Při rozhodování o řešení tohoto problému je třeba postupo-
vat velmi uvážlivě a brát v  potaz všechny potřebné faktory. 
V prvé řadě je to samozřejmě počet obyvatel a jeho očekáva-
ný vývoj v naší obci. V  současné době je v Radonicích k  tr-
valému pobytu přihlášeno 953 občanů, podle střízlivého od-
hadu jich však trvale v obci žije zhruba další 200 - 250 bez 
přihlášení k  trvalému pobytu, v  ročnících 2010 – 2015 je  
v obci narozeno mezi 10 a 18 dětmi. Tyto počty budou jis-

tě ještě narůstat – jenom v lokalitě „Za dvorem“ je dosud do-
stavěno pouze 47 domů, zbývá tedy ještě 41 dalších. Dalších  
21 nedostavěných domů je v lokalitě Na Vartě, 12 domů není 
dostavěno v ulici Oblouková, 11 parcel je zasíťovaných v ulici 
Počernická, 16 stavebních pozemků vlastní obec na pozemku 
p. č. 205, v platném územním plánu jsou i dosud nezastavěné 
plochy pro cca 12 - 14 domů u Červené skály. Celkem tedy bez 
jakéhokoliv rozšiřování územního plánu v obci v nejbližší době 
přibude dalších minimálně 115 rodinných domů, což předsta-
vuje nárůst obyvatel o dalších cca 350 – 400.  Bude se jistě 
jednat především o mladé rodiny s dětmi, nicméně zároveň je 
třeba vzít v úvahu i to, že v naší obci i při takto intenzivní vý-
stavbě v důsledku jejího individuálního charakteru a postupné 
realizace nedochází k velkým populačním vlnám, ale je zacho-
vána poměrně přirozená věková struktura a generační konti-
nuita. To znamená, že lze předpokládat, že počet dětí vzroste 
úměrně počtu obyvatel a nadále zůstane poměrně stabilní, jak 
ostatně předpovídá i demografická studie, kterou jsme nechali 
zpracovat. 

Jestliže tedy dnes v  obci žije (včetně nepřihlášených) zhruba  
1 200 lidí, je třeba počítat, že v nejbližších letech tento počet 
dosáhne hodnoty cca 1 500 – 1 600, což znamená zhruba ko-
lem 15 - 20 dětí školního věku v každém ročníku. To je počet, 
který není reálné trvale umístit do žádné jiné školy v okolí. To 
platí i pro tzv. „svazkovou školu“, kterou budou stavět obce Pře-
zletice, Podolanka a Jenštejn v Přezleticích. Kapacita této ško-
ly bude totiž stěží naplňovat potřeby zúčastněných obcí, které  
o naši účast v tomto projektu navíc přirozeně nemají zájem, pro-
tože by jim jenom komplikovala situaci a navíc umístění školy je 
pro naše občany těžko akceptovatelné z hlediska dopravy.

Po vyhodnocení všech výše uvedených skutečností se tedy jako 
jediné dlouhodobé řešení jeví výstavba vlastní základní školy 
přímo v Radonicích. 

Slovo starosty

Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor. Příspěvky nemusí odrážet názor redakce. 
Jazyková korektura: Jana němcová 

autorská práva vyhrazena. Přetisk pouze se souhlasem vydavatele.  
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit.  

nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. 
své náměty a připomínky můžete zasílat na e-mail:

obec.radonice@radonice.cz
tento zpravodaj vychází v nákladu až 500 kusů.  

Ev. číslo periodického tisku: Mk ČR E 17671.
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Kontejnery na velkoobjemový odpad  
a bioodpad v roce 2016

Místo Termíny umístění kontejnerů

náves - u pomníku 10. 9. 22. 10. 

na skále - před oÚ 17. 9. 29. 10.

Pavlova - parkoviště u zahradnictví 24. 9. 5. 11.

na Vartě - u vchodu do zookoutku 1. 10. 12. 11.

Vobůrecká - křižovatka s ulicí na skále 8. 10. 19. 11.

Růžičkova - u přečerpávací stanice 15. 10. 26. 11.

    
Ve všech modře vyznačených termínech bude v měsících září a říjen zároveň s kontejnerem na velkoobjemový 
odpad přistaven kontejner na bioodpad.
 
Kontejnery budou přistaveny vždy v době od 9,00 do 12,00 hodin. 

Zprávy z Obecního úřadu

Obecní úřad RadOnice
na skále 185, 250 73 Radonice
tel.: 286 855 410 
Mobil: 601 556 685
E-mail: obec.radonice@radonice.cz
www.radonice.cz

úřední hOdiny ObecníhO úřadu  
a výdejníhO místa české pOšty
Pondělí 9:00 - 11:30 14:00 - 19:00
Úterý  7:00 - 11:30 13:00 - 15:00
středa  7:00 - 11:30 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 11:30 13:00 - 15:00
Pátek  7:00 - 11:30  

Obecní pOlicie RadOnice
služebna: na skále 185, 250 73 Radonice
kontakty:  
hlídka Op Radonice:  
tel: 724 111 222
velitel Op Radonice:
tel.: 602 397 390,  
E-mail: obecnipolicieradonice@seznam.cz

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí ode-
vzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. 
Odpady, prosím, odevzdávejte pouze osobně obsluze 
mobilní sběrny a neponechávejte odpad volně  
u sběrného místa! V takovém případě nemá obsluha 
mobilní sběrny povinnost odpad odvézt!

 
 
 
 
 
 
 

Co bude předmětem sběru:
•	 vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů;
•	 použité fritovací oleje;
•	 barvy a laky včetně obalů, tiskařské barvy, lepidla, 

pryskyřice apod.;
•	 kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí 

chemie;
•	 nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.;
•	 neupotřebená léčiva;
•	 fotochemikálie;
•	 elektrozeřízení (televize, monitory, ledničky, mraz-

ničky a drobné elektro, baterie...);
•	 pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků)

Termín: 8. října 2016 (sobota)
Místo: před budovou Obecního úřadu
Čas: od 10:20 do 11:00 hodin

Předmětem sběru NEJSOU nebezpečné odpady 
stavebního charakteru s obsahem azbestu  
- eternit apod.!!!

Obecní úřad Radonice a FCC Česká republika s.r.o.
pořádají mobilní 

sběr nebezpečných odpadů 
pro obec Radonice

FCC Česká republika s.r.o.
Ďáblická 791/89
182 00 Praha 8
 

Tel.: 283 061 301
Fax: 283 911 110
www.fcc-group.cz

NAŠI JUBILANTI
Ve druhé polovině letošního roku oslavili či oslaví 
svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 

Červenec
Oldřich Strnad  86 let

Srpen
Ivan Leiš    70 let

Září
Stanislav Kratochvíl  65 let
Jindřiška Štádlerová  70 let
Alena Kudrnová  75 let
Jan Zbořil   80 let
 
 

 
Říjen
Blanka Samcová  65 let
Jaroslava Krčilová  70 let
Marie Hřebíčková  86 let
Ladislav Uher   89 let
 
Listopad
Vladimír Javůrek  70 let

Prosinec
Alena Baťchová  65 let
Věra Jedličková  70 let
Jan Zelený   70 let
František Putík  70 let

Všem gratulujeme a přejeme všechno nejlepší! Designed by Freepik

hledáme RedaktORa  
pRO RadOnické listy! 

Zajímá-li Vás dění v obci a baví Vás psát a fotografovat,  
přihlaste se na obecním úřadě  

na e-mail obec.radonice@radonice.cz,  
nebo přímo starostovi obce na tel.: 602 217 209
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Prázdniny skončily a i doba letních dovolených se pomalu 
chýlí ke konci. Doufám, že jste toto volnější období přežili 

bez úhony a že jste si dostatečně odpočinuli. Obecní police Ra-
donice ale svou činnost samozřejmě vykonávala i během prázd-
nin a to dokonce s řadou změn v rozsahu i náplni své práce.
Od března letošního roku došlo k rozšíření naší působnosti  
i na obec Nehvizdy, kde na našem detašovaném pracovišti vy-
konává službu strážník Michal Dudla, žijící právě v Nehviz-
dech. Výhoda tohoto spojení (nebo spíše zaštítění právě výše 
uvedeného „osamoceného“ strážníka) je v tom, že tento nám 
v době dovolených nebo nemoci může vypomoci v naší obci. 
Nelekněte se tedy prosím, pokud v  obci spatříte strážníka, 
kterého ještě neznáte, navíc s jiným služebním vozidlem, než 
na které jste zvyklí. Celé obměněné osazenstvo naší obecní 
policie, jmen strážníků a jejich služebních čísel můžete nalézt 
na internetových stránkách naší obce v podsekci Obecní po-
licie, kde jsou rovněž uvedeny informace o právech a povin-
nostech strážníků.

Od dubna došlo po dohodě bývalého velitele Vladimíra Gec-
ka s vedením obce na jeho vlastní žádost k obměně na postu 
velitele. Nový velitel vyšel z řad současných strážníků a jeho 
předchůdce zůstal sloužit jako řadový strážník.  Jeho dlouho-
dobé místní i profesní zkušenosti budou jistě ku prospěchu.    
Každá z obcí, ve které sloužíme (Radonice, Jenštejn, Svémys-
lice, Podolanka) dostala přiděleného jednoho svého „kmeno-
vého“ strážníka. Sloužit budou samozřejmě všichni i nadále 
v celém rajónu, ale na každou obec se vždy příslušný strážník 
individuálně zaměří a bude jí věnovat zvýšenou pozornost. 
I přes krátkou dobu, která uplynula od tohoto opatření lze 
konstatovat, že došlo ke zlepšení výkonu služby, zejména ke 
zkvalitnění zpětné vazby mezi občany a strážníky a doufám, 
že tomu tak bude i nadále.

Od srpna začal pracovat v našich řadách nový strážník To-
máš Galbavý s dlouholetou praxí u PČR a u Obecní policie 
v Úvalech a Milovicích. Nový strážník po zaškolení do míst-
ních náležitostí vykonává službu doposud řádně a i v tomto 
případě věřím, že bude přínosem jak pro sjednocený kolektiv 
zdejších strážníků, tak pro Vás, občany obce.
  
Rád bych Vás touto cestou také informoval o další změně, a to 
o založení  facebookových stránek zdejší obecní policie, které 
vznikly z důvodu potřeby prezentace  OP a zároveň chybě-
jící jednotné, veřejnosti přístupné evidence ztrát a nálezů na 
území Radonic. Taktéž budou na těchto stránkách všem pří-
stupny informace o nalezených zaběhlých psech.  Není pro-

blémem případně kdykoliv vyvěsit informace nejen o Vašich 
ztracených mazlíčcích, ale třeba i ztracených dokladech nebo 
klíčích.  Za sebe mohu říci, že je opravdu hezký pocit předá-
vat majitelce klíče od auta a elektrických vrat garáže po půl 
roce od ztráty a vědět, že jsme jí tímto ušetřili několik tisíc 
za výrobu duplikátu. I následná pochvala na těchto stránkách 
zahřála u srdíčka.  Kdo by chtěl vidět více, stačí zadat na  face-
booku do vyhledavače termín … obecní policie Radonice…

Dále bych Vám rád připomněl, že možnost bezplatného na-
pojení zabezpečovacích zařízení domů na telefon obecní po-
licie se setkala s  úspěchem a je již občany naší obce hojně 
využívána. Strážníci vyjíždějí na signál PCO  velmi často, ale 
nikterak je to neomezuje ve výkonu každodenní nepřetržité 
služby. Dojezdové časy jsou opravdu oproti různým bezpeč-
nostním firmám minimální, pohybují s v  jednotkách minut  
a do dnešního dne neeviduji žádnou písemnou ani ústní stíž-
nost na příjezd strážníků k domu, jenž na náš služební telefon 
vyslal zprávu o narušení objektu. Ba právě naopak. Pro dosud 
nerozhodnuté a pro nové občany Radonic připomínám, že 
propojení vašeho technického zařízení s naším služebním te-
lefonem není nikterak náročné. Počáteční osobní schůzka se 
mnou, spojená především s předáním vzájemných kontaktů, 
Vám nezabere víc jak pár minut. Je ale rozumnější si ji nejprve 
telefonicky dohodnout.

Jak jsem již shora uvedl, prázdniny skončily a jako každoroč-
ně dojde v následujícím období k nárůstu pohybu motoro-
vých vozidel a osob, především dětí v ulicích naší obce a v je-
jím okolí. Jelikož si řidiči začínají zkracovat cestu od dálnice 
přes naši obec a začíná se později rozednívat i dříve stmívat, 
dovoluji si apelovat na rodiče dětí, aby své ratolesti opakovaně 
poučili o bezpečném pohybu po komunikacích a vybavili je, 
a vlastně i sebe, reflexními prvky.  Konec konců to vyplývá ze 
zákona, který platí taky už nějaký ten měsíc. 
Vyhnete se tak možné nepříjem-
né zkušenosti se strážníky, po-
licisty, ale hlavně s  ošetřujícími 
lékaři na pohotovosti.

Michael Hamera str. č. 002, 
velitel Vaší obecní policie

 
tel: 724 111 222

Obecní policie je tu pro vás

Michael Hamera

Vladimír GeckoMichal Dudla František Třetina Aleš Flídr Tomáš Galbavý
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Kulturní a sociální komise pořádala dne 4. 6. 2016 devátý 
ročník dne dětí v Radonicích. Tato akce proběhla jako již 

tradičně na fotbalovém hřišti TJ Slavia a souběžně v ZOO 
koutku pana Václava Myslivce. Rádi bychom poděkovali 
manželům Myslivcovým a jejich kolektivu za poučení našich 
dětiček o životě a podobě zvířátek.

Letošní svátek dětí proběhl za krásného a slunného počasí,  
s rekordní účastí, kdy se počet zastavil na čísle 258. A to 
se ještě ne všichni u vchodu zapsali, takže ve skutečnosti 
jich bylo ještě více, čehož si velice ceníme. Doufáme, že si 
to všechny děti náramně užily, což bylo vidět na zástupech  
u všech stanovišť.

Celé odpoledne, jako vždy výborně moderoval pan Petr Ho-
ráček, kterému za to moc děkujeme. Další poděkování pat-
ří TJ Slavii a sponzorům: Penny Market, firmě Hanyš, Pe-
kařství Moravec, firmě STROM, Metis, paní Nedvídkové  
a manželům Matouškovým.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem organizátorům  
a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách i samotném 
průběhu této úspěšné akce. V neposlední řadě také děkujeme 
technikům obecního úřadu.

 

Vyvrcholením celého dne byl večer rodičů v Rodinném par-
ku Amerika, kde nám zahrála kapela „The Geront Shadows  
Revival“.

Za kulturní komisi Karel Votruba a Zděnka Molitorová

LeTOŠNí děTSKý deN 
V RAdONIcícH
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V uplynulém ročníku 2015-
16 hrál náš A tým mužů 

okresní přebor a B tým III. tří-
du. Áčko po celou sezonu před-
vádělo velmi kvalitní výkony  
a zaslouženě skončilo na 2. místě 
v  16-ti členné tabulce. Naopak 
Béčko po nepřesvědčivých výko-
nech sestoupilo do IV. třídy. 

Před novou sezonou proběhla 
veliká diskuze, zda držet béčko 
dál. Nakonec jsme obě mužstva 
přihlásili i do nového ročníku. 
Hlavně proto, aby dostali příle-
žitost hrát i mladí hráči, kteří vý-
konnostně ještě nemají na vyšší 
soutěž.

V  červnu jsme uspořádali ná-
bor těch nejmenších fotbalistů  
a k  našemu milému překvapení 
přišlo skoro třicet dětí z Radonic a okolních obcí se zájmem 
hrát fotbal. Z tohoto důvodu jsme přihlásili do soutěží dvě 
mužstva mladší přípravky a jedno mužstvo mladších žáků. 
Přípravky už mají za sebou první turnaje –„A“ přípravka su-
verénně ovládla mistrovský turnaj v Čelákovicích a „B“ pří-
pravka skončila těsně druhá v Hovorčovicích.

Mimo tyto mistrovské turnaje jsme se rozhodli ve spoluprá-
ci s bývalým prvoligovým hráčem Jiřím Maškem uspořádat 
na hřišti v  Radonicích čtyři velké turnaje těch nejmenších. 
Na všechny turnaje se přihlásila mužstva opravdu zvuč-
ných jmen. První turnaj již proběhl na konci srpna za účasti  
12 družstev. Ve finále se utkali FK Jablonec s Viktorií Žižkov 

a po výsledku 
2:0 se stal vítě-
zem FK Jablo-
nec. Nás může velmi těšit, že domácí minipřípravka Radonic 
skončila na takto silně obsazeném turnaji na velmi pěkném 
pátém místě, když v přímém souboji o páté místo porazila 
Mladou Boleslav. 

Velmi nás potěšily ohlasy všech trenérů po skončení turnaje, 
kteří tento turnaj hodnotili po sportovní i organizační stránce 
velmi vysoko.

Další tři turnaje budou pokračovat v  září. Tímto zveme 
všechny příznivce, aby se přišli podívat a povzbudit nejmenší 
naděje českého fotbalu, neboť uvidí hráče např. AC Sparty 
Praha, Dynama České Budějovice, FK Hradce Králové, FK 
Jablonce, Slovanu Liberec, Viktorie Žižkov, Bohemians Pra-
ha a dalších, se kterými se utkají i domácí hráči Radonic.

FOTBAL V RAdONIcícH

TeRMíNy TURNAJů
 
10. září pro ročník 2008 – 12 týmů  
(Bohemians, Ml. Boleslav, Xaverov a další)

17. září pro ročník 2006 – 14 týmů  
(AC Sparta Praha, Dynamo České Budějovice, FK Hra-
dec Králové, Mladá Boleslav, Xaverov, Viktoria Žižkov  
a další)

24. září pro ročník 2008 – 12 týmů  
(Liberec, Jablonec, Ml. Boleslav, Kolín a další)

MISTROVSKé TURNAJe  
PŘíPRAVeK

2. října přípravka „A“

13. listopadu přípravka „B“ Vyhlášení turnaje v radonicích

Minipřípravka radonic – 5.místo



PROGRAM

OBECNÍ DŮM RADONICE 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej vstupenek: Obecní úřad Radonice a samoobsluha COOP Radonice.
Informace o programu, rezervace vstupenek u Oldrišky Mrázové: Oldriska.Mrazova@seznam.cz, tel.: 607 818 479

www.kcradonice.cz

ZÁŘÍ–LISTOPAD
2016

ZÁŘÍ

neděle 11.9. 2016, 19:30 hod. 

VRAŽDA SEXEM 
Ochotnický spolek Chabry Divoši
Situační komedie o jednom bláznivém dni v obý-
vacím pokoji přeměněném napůl na ateliér zoufa-
lého umělce, napůl na ordinaci prakticky uvažující 
lékařky.
Vstup: 100 Kč
Místo: Obecní dům Radonice

*****
sobota 17.9. 2016, 16 – 21:00hod.  

POSVÍCENÍ
Radonické posvícení s živou hudbou, tancem, 
pouťovými atrakcemi a tradičním občerstvením.
Vstup: Zdarma
Místo: Rodinný park Amerika

ŘÍJEN

sobota 15.10. 2016, 15:00 hod. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
*****

pondělí 22.10. 2016, 19:00 hod. 

BUDU VŠUDE  
KOLEM TEBE
Skutečné příběhy o bolesti a naději vyprávějí ženy 
– matky, které ztratily své děti.
Hrají: Lucie Burdová, Libuše Fáryová, Bohdana  
Kovalová, Zuzana Hrušková
Charitativní akce 
Místo: Obecní dům Radonice

PROSINEC

neděle 18.12. 2016 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Vstup: Zdarma
Místo: Rodinný park Amerika

LISTOPAD

neděle 13.11. 2016, 19:00 hod. 

DO LOŽNICE VSTUPUJTE 
JEDNOTLIVĚ
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou 
postelí může být náhle těsná… Přesně takové 
„převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane v 
bláznivé komedii známých anglických dramatiků.
Hrají: Mahulena Bočanová, Lukáš Vaculík, Adéla 
Gondíková, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček a další 
(Role v možné alternaci).
Vstup: 290 Kč
Místo: Obecní dům Radonice


