
SC Radotín zahájil zimní přípravu tradičním turnajem

Diamond Golf Akademie, situovaná 
v golfovém areálu v Praze-Lahovicích, za-
hájí svou činnost 1.4.2014. Všem milovní-
kům golfu a zájemcům o tento krásný sport 
nabídne v renovovaném tréninkovém cent-
ru prostor, kde se pod vedením zkušených 
trenérů a pedagogů naučí hrát golf.

Tréninkové centrum je přizpůsobeno 
potřebám výuky golfu pro všechny hráč-
ské úrovně a v příjemném, moderním 
prostředí je možné strávit 
nejen čas určený pro výu-
ku, ale i chvíle odpočinku 
v Golf Café. Těsné soused-
ství Vltavy a frekventované 
cyk lostezky dává areá lu 
vynikající rekreační a vol-
nočasové možnost i . Ko-
lektiv zaměstnanců se zde 
postará o pohodlí hráčů, 
dětí i celých rodin. Kvalitní 
trenérský tým díky svým 
zkušenostem, golfovému 
u mění a pedagog ick ý m 
schopnostem zcela ji stě 
naučí nejen základům gol-
fu, ale pomůže v dalším 

zdokonalení a rozvoji této hry. Jednotlivé 
kurzy jsou koncipovány jako dvousemest-
rální: jaro (duben-červen) a podzim (září-
-listopad) a obsahují celkem 20 lekcí. Lze 
samozřejmě využít pouze jeden semestr. 
Kurzy budou probíhat v odpoledních 
a večerních hodinách a jsou připraveny 
jak pro začínající, tak pro pokročilé hrá-
če. Pro děti od 5 do 15 let jsou  připraveny 
týdenní prázdninové příměstské kempy 

a dva turnusy golfových táborů. Kempy 
se uskuteční v červenci a srpnu v areálu 
Prague Diamond Golf Clubu v Lahovicích, 
golfové tábory pak na jednom ze spřátele-
ných golfových hřišť v Čechách. To vše za 
zvýhodněné ceny pro absolventy golfové 
akademie.

wTalentovaní účastníci kurzů, pokud 
projeví zájem věnovat se dále golfové hře, 
budou zařazeni do jednotlivých týmů 
s možností účasti na golfových turnajích 
pod vedením trenérů. Dostanou i možnost 
reprezentovat Prague Diamond Golf Club 
v ofi ciálních golfových soutěžích. Všem 
účastníkům dvousemestrálního kurzu 
bude poskytnut mimořádný bonus, a to gol-
fové míčky při individuálním tréninku bez 
trenéra či s ním v průběhu kurzu zdarma.

Příjemným bonusem pro návštěvníky 
a klienty je možnost zakoupení výhodné 
klubové karty, která opravňuje jejího držite-
le k individuálnímu tréninku v areálu zcela 
zdarma po celou sezónu a dále umožňuje 
využít  slevy při nákupu golfového vybavení 
u partnera, společnosti Golf Profi .

Diamond Golf Akademie v Lahovicích 

Více informací naleznete na
www.golf-lahovice.cz

Po loňské nepostupové sezóně na-
stupuje letos radotínský basketbalový 
klub znovu ve druhé třídě. Aktuálně mu 
patří druhé místo v tabulce se ztrátou 
jednoho bodu na první pozici. Cílem 
klubu je jednoznačně vítězství v letoš-
ním ročníku a postup do silné 1. třídy.

Letošní druhá třída je podstatně 
kvalitnější, Radotín byl navíc naloso-
ván do nejsilněji obsazené skupiny B. 
„Úroveň se rozhodně zvedla po změně 
herního systému a zápasy mají úplně 
jinou kvalitu. Už nemusíme měsíc če-
kat na soupeře, se kterým odehrajeme 
vyrovnaný zápas. Vloni jsme měli ta-
kové dva, teď jsou to víceméně všichni. 
Rekonstrukce soutěží byl super nápad 
a zvedlo to úroveň. Uplynulý půlrok 
ukázal, že naše skupina je silná a špič-
ka čtyř až pěti týmů je vyrovnaná,“ 
říká trenér Adam Peřinka. 

S kvalitnější soutěží a nejvyšším cí-
lem muselo zákonitě přijít i zkvalitnění 
kádru, což nakonec postupně vyústilo 
v nový tým. V něm zůstalo pouze pět 
hráčů, kteří nastoupili v loňské sezó-

ně. „Tým prošel věkovou, ale hlavně 
kvalitativní hráčskou obměnou, což 
byl jeden z mých cílů, když jsem jej 
v uplynulém roce převzal. V sou-
časnosti máme 15 stabilních hráčů, 
kteří chápou, že musí být na trénin-
cích, aby se vyhrávalo a abychom se  
posouvali dopředu. Snažil jsem se 
mužstvo posílit právě o hráče, jejichž 
prioritou bude naplnění ambicí klubu 
a budou ochotni se podřídit kolektivu 
s ohledem na individuální statistiky. 
Pozitivem je snížení našeho věkového 
průměru na čtyřiadvacet let,“ dodává 
Peřinka.

Basketbalisty tak opustila dlou-
holetá opora Marek Chmel, který se 
rozhodl přestoupit k největšímu kon-
kurentovi Radotína, do klubu VSK 
PV. Odešli také Libor Hokšár a Jan 
Benedikt – ti se neprosadili v silné 
konkurenci spoluhráčů. 

Směr Radotín pak nabralo hned de-
vět nových posil. Na nejvíc oslabenou 
pozici podkošového hráče přišel hos-
tující Jan Veselý z BK Real Roudnice 
nad Labem, Tomáš Hurt z BK Slavoje 
Praha, Jakub Rajský z BK Brandýs 
nad Labem a konečně pak Ondřej Bu-
rian, který změnil svoje loňské hosto-
vání ze Sokola Smíchov v přestup. Na 
pozici křídel družstvo posílili Václav 
Lipovčan ze Sokola Michle, David 
Janda ze Snakes Ostrava a Tomáš Sla-
vík z Aviators Ruzyně. Jako poslední 
se v prosinci k týmu připojili roze-
hrávač Alexey Ulyanin z Togliatti 
a křídelník Aleksey Bazyulkin z Ural 
Perm. „Podařilo se přivést mnohem 
kvalitnější hráče, než jsou ti, co odešli, 
což nás výkonnostně zvedlo. S odstu-
pem času mohu říct, že jsme během 
sezóny a půl dokázali vytvořit silný 
mladý tým, kde jsou hráči hladoví po 
vítězství, což byl v minulosti podle 
mého názoru v radotínském basketu 
problém. Mám teď k dispozici man-
ča , kde je konkurence a lavička je 

tak silná, že dokáže nahradit základ-
ní sestavu, když je potřeba. Troufnu si 
říct, že i o soutěž výš bychom hráli na 
špičce,“ uvedl Adam Peřinka. 

Střelecky táhnou mužstvo pře-
devším oba Rusové – Ulyanin dává 
průměrně 19 bodů a Bazyulkin 
16,5 bodu na utkání. Radotín má 
nejlepší obranu v soutěži s 56,4 
obdrženými body na zápas. Mimo-
řádným úspěchem je i velmi vysoká 
návštěvnost na domácích zápasech 
a zájem fanoušků na webu Radotín-
ského basketbalového klubu.

Místní basketbalisty čeká ještě 
sedm utkání, z toho čtyři na do-
mácí půdě radotínské sportovní 
haly. Více informací pro fanoušky 
včetně videí, fotograf ií, rozho-
vorů a reportů ze všech utkání 
na www.facebook.com/BKRadotin.

Radotínští  basketbalisté 
letos opět na špičceLetošní do poloviny ledna mírná 

zima skončila a další ročník pravi-
delného turnaje, který je pod názvem 
WEBER CUP pořádán společně s Arit-
mou Praha, se rozjel na plné obrátky.

Hráči mají za sebou odehraná dvě 
kompletní kola a je vidět, že se rozdíly 
mezi manča y stírají. Prakticky všichni 
začínají od nuly a je již v plné kompeten-
ci trenérů, jak své kádry vyladí do po-
čátku jarní části mistrovských soutěží.

Obě skupiny, a to jak na Aritmě, tak 
i v Radotíně, jsou vyrovnané. O pře-
kvapivé výsledky není nouze a již nyní 
jsou vidět kvalitní fotbalové zápasy. 

Skupina v Radotíně je pikantnější o to, 
že za Hvozdnici startuje původně ligo-
vý hráč Tomáš Řepka.

Rozpis turnajových zápasů je k mání 
na webových stránkách SC Radotín 
a na nástěnkách na hřišti, kde je i kom-
pletní výsledkový servis obou skupin.

Abychom se však nevěnovali jen 

přeborovému áčku, je spravedlivé zmí-
nit se i o ostatních fotbalových týmech 
SC Radotín. Obecně lze konstatovat, že 
všechna mužstva dělají radost, a to jak 
po stránce sportovní, tak i po stránce 
společenské.

Nejmenší (ročník 2007 a mladší) 
se připravují v hale a v tělocvičně 
a účastní se halových turnajů ad hoc 
pod vedením bratrů Eismanů.

Jak pro malé fotbalisty narozené 
v letech 2005-2006, tak i pro starší pří-
pravku (děti ročníků 2003-2004) sezóna 
prakticky neskončila a s výjimkou vá-
nočních svátků se v hale a v tělocvičně 

kontinuálně připravují na jarní mis-
trovské soutěže. Mladší přípravka hraje 
turnaje prakticky každý víkend – na 
různých místech Prahy se stejně starými 
vrstevníky a nutno říci, že se vyrovná 
i věhlasným soupeřům. Starší přípravka 
již vyjíždí za hranice velké Prahy a tře-
tí lednový víkend absolvovala turnaj 

ve Svratce, kde se skóre 10:0 obsadila 
3. místo, a to jen díky nedokonalému 
systému turnaje. I toto je však cenná 
zkušenost (ve sportu, jakož i v životě, 
nelze jen vyhrávat). Důležitým momen-
tem „tmelení týmu“ bylo i lyžařské sou-
středění v Rokytnici nad Jizerou, které 
se uskutečnilo poslední lednový týden.  

Fotbalový oddíl neustále přijímá 
mládež do svých řad, nedostatek střed-
ní mládežnické generace totiž tuto se-
zónu řeší fúzí s FO AFK Slivenec, kdy 
v soutěži startuje smíšené mužstvo 
žáků pod hlavičkou Slivence. A místní 
se v něm minimálně neztratí.

Jako poslední zahájil přípravu dorost 
a nelze říci, že by fotbalisty trenér Louda 
šetřil. Jinak to totiž ani nejde a obě muž-
stva dospělých již netrpělivě čekají na 
novou mladou krev z vlastních řad. Na 
podzim byla jejich pomoc mužům neza-
nedbatelná a věřme, že se ještě zvýší.

Jako první začala přípravu překva-
pivě rezerva, a to již s novým (staro-
novým) trenérem Josefem Kontou. 
Pamětníci si jistě připomenou jeho 
účinkováním na lavičce áčka před více 
než dvaceti roky v době, kdy Radotín 
hrál divizi naposled.

Prostě zima-nezima, příprava fotba-
listů v Radotíně je již v plném prou-
du a nelze než pozvat fanoušky na 
stadion a sledovat, jak se připravují 
na jaro. Seznam všech přípravných 
zápasů bude zveřejněn na webu. Pro 
rezervu jsou připraveny lahůdky jako 
Černolice, Praga atd. 

NUBO CAR s.r.o.NUBO CAR s.r.o.
Žabovřeská 1191
Praha 5 - Zbraslav, 156 00

NUBO CAR s.r.o.NUBO CAR s.r.o.
Žabovřeská 1191

Prodej limitované série vozů s dárkem!
K vybraným vozům dostanete dárek ve výši 60 000 Kč.
Počet vozů je omezen!

Dárkovýpoukaz
v hodnotě

60 000 Kč

Informace na tel.: 257 920 439
605 838 864

e-mail: nubocar@asmnet.cz

poukaz
v hodnotě

60 000 Kč

ČISTÍRNA ODĚVŮ
z textilu kůží a kožešin
Kde? - Móda pro radost

Nám. Osvoboditelů 69, Radotín
Kde? - Čalounictví Legény

Zbraslavské náměstí 460, Zbraslav
www.cernosickacistirna.cz

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,

opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23

153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

JULIE – DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY 
JULINKA - MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ
Nově otevřené sociální zařízení v příjemné vile 
se zahradou na Zbraslavi v Praze 5.

»  stacionář s denním provozem pro seniory se ztrátou soběstačnosti
»  mateřská školka s logopedickou prevencí a podporou
»  prostor pro setkávání generací, jejichž kontakt je vzájemně obohacující a přínosný
Zajišťujeme nadstandartní péči v mezigeneračním zařízení rodinného typu.
Kapacita 15 seniorů a 12 dětí.
Zápis dětí do mateřské školy logopedické v Praze 5 – Zbraslav na školní rok 2014/15
probíhá průběžně od 1. ledna 2014. Od 1.9.2014 platí nový ceník školného.

Více informací na www.vjednomdome.cz.
Elišky Přemyslovny 445, Praha 5 - Zbraslav, info@vjednomdome.cz,
tel. 775 583 252, 604 354 194

Zahradnické služby
zahradacz@centrum.cz

721 014 627
www.zahradacz.webnode.cz

Provádím drobné
instalatérské práce

Pavel Šebor
Tel.: 730 107 154


