
Dostupnost: ČD Smíchovské nádraží směr Beroun (do zastávky Praha-Radotín), autobusy MHD linek č. 120, 244, 255 a 256 (do zastávky Nádraží Radotín)

Záchranáři v akci
Městská část Praha 16 ve spolupráci s Hasičským záchranným
sborem hl. m. Prahy, Policií České republiky, Městskou policií

hlavního města Prahy, Vojenskou policií Armády České republiky,
Českým červeným křížem, Záchranáři Praha o.s.

a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR
Vás zve na společnou akci Integrovaného záchranného systému

v sobotu 22. září 2012 od 9.00 do 13.00 hodin

na parkovišti před obchodním centrem Berounka
(supermarketem Albert) na náměstí Osvoboditelů v Praze - Radotíně

09.30 ukázky práce zásahových psů
10.00 kdy a jak použít hasicí přístroj - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Radotín 
10.30 předvedení výcviku policejních koní
11.00 ukázka činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín
11.30 hasičtí lezci předvedou práci na laně
12.30  ukázky práce zásahových psů

» záchrannou a zásahovou techniku Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
»  poříční oddíl Policie České republiky 
» ukázku výzbroje a činnost vojenské policie 
» mobilní dopravní hřiště Městské policie hl. m. Prahy
» ukázku a výuku první pomoci
»  vybavení sanitního vozu
» záchranné a zásahové psy a koně Městské policie hl. m. Prahy
»  mobilní pracoviště Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

Co dále uvidíte?
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Minigolfové hřiště DG Fortuna Ra-
dotín je speciální závodní hřiště s cer-
tifikátem pro pořádání mezinárodních 
soutěží. A tak místní klub na začátku 
srpna uspořádal druhý ročník turnaje 
Radotín Summer Trophy 2012, Pohár 
starosty Radotína. 

Na akci, kde domácí excelovali 
jak výkonem na hřišti, tak perfektní 
organizací, viděli diváci řadu špičko-
vých hráčů, reprezentantů i mistrů 
republiky. Radotínský tým zvítězil 
před mužstvem 1. MGK Děkanka, 
třetí skončilo PSV Steyr z Rakouska. 
Loňský vítěz Tempo Praha obsadil až 
čtvrtou příčku. 

Co se týká jednotlivců, zlato vybojo-
val čerstvý mistr republiky Josef Vozár 
z Tempa před Rakušanem Peterem 
Helmem a dalším českým šampionem 
Robertem Hybnerem. Na domácího 
Radka Tupého, který ještě dvě kola před 
koncem vedl, zbylo nakonec čtvrté mís-
to. V popředí startovního pole skončili 
i další domácí hráči Fischer a Vlasák. 

O turnaj byl nemalý zájem, účast 
oproti úvodnímu ročníku vzrostla 
téměř dvojnásobně.
Minigolfová škola zahajuje

Řadu hráčů špičkového minigolfu 
můžete vidět na hřišti v radotínské 

Prvomájové ulici (naproti lakrosové-
mu stadionu u sokolovny; půjdete-li 
do podchodu na nádraží, jdete přímo 

Rozloučení s létem

Bližší informace na
www.minigolfradotin.cz

Pátý ročník U.S. Kids Golf European 
Championship se už tradičně konal ve 
skotském Gullane, letos od 5. do 7. června. 

Hrálo se na šesti hřištích tohoto pří-
mořského městečka a startovní listi-
na čítala v 17 kategoriích více než 550 
hráčů a hráček ve věku od 5 do 18 let. 
Šlo o závodníky ze 35 států světa. Čes-
kou republiku v tomto roce reprezen-
tovalo 21 chlapců a 11 dívek. 
   Radotínská Patricie Macková zazářila 
ve finálový den, kdy se díky skóre 71 
posunula v kategorii dívek do 10 let na 
skvělou druhou příčku a byla nomino-
vána na Van Horn Cup, utkání v jam-
kové hře Západní Evropy proti zbytku 
světa. Celkové druhé místo získala 
za hráčkou z ajska výsledky 78, 78 
a 71 ran z jednotlivých kol. Z Evropa-
nek se ve své kategorii umístila nejlépe. 
   V typickém skotském počasí umoc-
něném teplotami mezi dvanácti až 
šestnácti stupni, deštěm a větrem, šlo 
o skvělý sportovní výkon. Obrovskou 
oporou Patricie byl její caddy – dědeček 
Věroslav Rajchrt. Ze své pozice mohl 
Patricii radit jakou zvolit hůl, úder, 
kam mířit a také psychicky pomoci. 
Zkušenosti a trpělivost tohoto známé-

ho golfisty při vedení Patricie mají vel-
ký podíl na jejím úspěchu. Po účasti na 
světovém finále U.S. Kids Golf v Pine-
hurstu ve Spojených státech je to další 
skvělý výsledek talentované radotínské 
golfistky. To, že se Patricie neustále 
zlepšuje dokázala i nyní na konci sezó-
ny, kdy se jí podařilo pokořit tvz. single 

handicap, což znamená jednociferný 
handicap. Mistrovství se díky Patricii 
mohl zúčastnit i její bratr Tadeáš Ma-
cek, který se stal v kategorii do šesti let 
nejmladším účastníkem 5. ročníku U.S. 
Kids Golf European Championship ve 
skotském Gullane.

Golfistka Patricie Macková zazářila na 
Mistrovství Evropy juniorů ve Skotsku

okolo minigolfu). Právě zde bylo ote-
vřeno tréninkové středisko. Pro jeho 
vedení se podařilo získat zkušeného 

pedagoga Tomáše Dohnala. 
Ten v minulosti vedl střediska 
vrcholového sportu a trénin-
ková střediska basketbalu na 
Spartě, hokejové školy či školu 
pro brankáře ledního hokeje. 

Hlavní důraz bude podle ve-
dení klubu kladen na výchovu 
mladých hráčů a hráček všech 
věkových kategorií. Minigolf 
je totiž sport, který je možné 
provozovat v každém věku. 
Jde tedy o příležitost nejen pro 
děti, ale i pro dospělé. Není 
výjimkou, že v jednom týmu 
hraje několik členů jedné ro-
diny. Zářným příkladem může 
být populární herec Vladimír 
Čech, který trénuje právě mezi 
radotínským minigolfisty spo-
lečně se svým synem.
   Pravidelné tréninky středis-
ka v areálu DG Fortuna jsou 
vždy v úterý a ve čtvrtek. Při-
hlásit se může každý, kdo má 
zájem se tuto hru naučit pod 
odborným vedením. 

S lehkou, ale skutečně jen lehounkou 
nostalgií… Aneb další příležitost 
pro ty z vás, kteří propadli kouzlu 
jihofrancouzské hry zvané pétanque!

A pokud snad jste ještě nepropadli, 
tak máte další skvělou příležitost: 
V neděli 23. září ve dvě odpoledne, 
a to na stejném místě, jako vždy, 
tedy na boulovišti – koulovišti za 
novou budovou radotínské základní 
školy. Pro vítěze opět pořadatelé 
přichystají symbolické ceny, ochut
návka sponzorského pastisu již patři 
k tradici těchto otevřených turnajů. 
Otevřených pro každého, kdo si chce 
zahrát, a to třeba i poprvé v životě. 

16. září - Dostihový festival                                                                                                                                             
Vrcholný dostihový den druhé části sezóny s nejdůležitějšími srovnávacími dostihy tříletých a starších mílařů
(34. Velká cena hl. m. Prahy CK Martin Tour) a vytrvalců (34. Velká cena českého turfu). Akce pod záštitou primátora 
hl. m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. V doprovodném programu bude společností FEMAT představena
nová Škoda Fabia Champion s velmi výhodnou pořizovací nabídkou.                                                         
23. září - 91. Svatováclavská cena - Dostihový den Znovínu Znojmo                                                                       
 Nejvýznamnější dostih roku pro sprintery, jeden z dostihů s nejdelší tradicí v ČR. První ročník Svatováclavské ceny se konal v roce 1920.       
30. září - 76. Gerschův memoriál                                                                                                                                     
Důležitý dostih sezóny pro „dorost“ – dvouleté koně. Gerschův memoriál, pojmenovaný po prvním řediteli napajedelského 
hřebčína, má mezi dostihy dvouletých koní nejdelší tradici. V dalším programu mj. 4. ročník mílařské Velké ceny BBAG.
7. říjen - 10. Memoriál Harryho Petrlíka                                                                
V hlavním dostihu se utkají tříleté a starší klisny na mílové trati. Součástí programu bude i Cena EBF pro nezvítězivší 
dvouleté koně s bonusem 5.000 eur pro vítěze, pokud by byl zakoupen na dražbě francouzské společnosti Arqana.            
21. říjen - 74. Cena zimního favorita                                                                                                                                   
 Nejdůležitější a sezónu završující dostih pro nastupující generaci – dvouleté koně.                                                         
28. říjen - 93. Cena prezidenta republiky                                                                                                                       
Slavnostní zakončení sezóny konané pod záštitou prezidenta České republiky, který se dostihového dne pravidelně   osobně účastní.

Vždy je jednou něco poprvé, jak se 
říká!  A protože pétanque je možno hrát 
vlastně kdykoli, určitě se nám bude 
líbit i v lehce podzimním koloritu. 

A možná, že vypíšeme nějaký turnaj 
i v zimě …

Program podzimní dostihové sezóny na závodišti ve Velké Chuchli 

Zprávy z minigolfu DG Fortuna


