
Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce
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možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací
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představa byla, že 
celkový počet přihlá-
šek nepřesáhne stov-
ku. Realita nakonec 
naprosto překonala 
všechna očekávání.  
A tak se v neděli do 
haly muselo vměst-
nat celkem přibliž-
ně 450 badminto-
nových nadšenců: 
176 hráčů od 7 do 
14 let a zbytek tvořili 
trenéři, organizátoři 
a doprovod. Přijeli 
hráči z různých kou-
tů republiky. Nejdelší 
cestu urazili hráči 
až z Olomouce. Turnaj slavnostně zahájil 
1. zástupce starosty Městské části  Praha 16 
Miroslav Knotek. Celkem se odehrálo 424 

zápasů ve všech věkových 
kategoriích. Do každé 
kategorie bylo přihláše-
no minimálně 7 hráčů. 
Hrálo se nejdříve ve 
skupinách, poté podle 
umístění vyřazovacím 
z p ů s o b e m  o  k o n e č -
n é  p o ř a d í .  T J  S o k o l 
Radotín reprezentovalo 
celkem 33 mladých bad-
mintonistů. Pro některé 
z nich to byl vůbec první 
turnaj v životě. K vidění 
by ly  bojov né výkony, 
občas slzy a zklamání 
z prohry. Nejvíce se dařilo 
zejména těm ostřílenějším 

hráčům. Domácí hráči stanuli třikrát na 
stupínku nejvyšším. Ve své kategorii zví-

tězili Beata Bednářová U13, Jan Volček U9 
a nejmladší účastník turnaje Petr Hnilica 
U7. Druhé místo obsadil Lukáš Mervart. 
Dařilo se i Katce Mikelové a Vojtovi Havlí-
kovi, kteří shodně získali bronzové medaile 
a potvrdili  postavení z kladenského  Juni-
or Cupu. Turnaj byl velice náročný zejména 
po organizační stránce. S takovým množ-
stvím zúčastněných nikdo neměl konkrétní 
zkušenost. Díky obětavosti a nadšení všech, 
kdo se na organizaci a řízení turnaje podí-
lel, se podařilo premiéru takovéhoto turna-
je na území České republiky zvládnout. Za 
hráče a pořadatele je namístě poděkování 
radotínské radnici za podporu. Dále fir-
mám YONEX, KARNET COPY, ROTO za 
věcné dary a ZUŠ Klementa Slavického, 
která vyrobila pro všechny účastníky origi-
nální keramické pamětní medaile.

Vzhledem k příznivým ohlasům se 

Městská hala v Radotíně hostila v neděli 
20. 5. největší badmintonový turnaj, který 
se kdy v českých halách uskutečnil. Po vzoru 
badmintonově vyspělejších zemí, kde se po-
dobné turnaje pořádají již mnoho let, uspo-
řádali badmintonisté TJ SOKOL Radotín 
turnaj pro začínající mladé badmintonisty. 

Myšlenka na uspořádání turnaje pro děti 
od 7 - 14 let, rozdělených do 8 věkových 
kategorií, se zrodila před necelým měsícem 
a přišel s ní jeden ze zakládajících členů ra-
dotínského badmintonu, Ing. Mojmír Hni-
lica. Společně s dalšími trenéry mládežnic-
kého oddílu, který již třetím rokem funguje 
v Radotíně, připravil turnaj, který  byl ur-
čen pro nejmladší kategorie a pro začínající 
a mírně pokročilé  hráče. Naskytla se tak 
možnost vyzkoušet si svůj badmintonový 
um v opravdové soutěži a změřit síly  se 
stejně starými hráči z jiných krajů. Velkou 
měrou pomohli rodiče dětí z domácího 

oddílu, kteří jednak pomáhali organizačně, 
jednak se zapojili do soudcování. Původní 

Radotín hostil největší turnaj pro děti v Čechách

V neděli 24. června se na chuchelském závo-
dišti CONSEQ PARK uskuteční již 92. ročník 
Českého derby. Poběží se i další tři dostihy nej-
vyšší kategorie a tímto špičkovým programem 
vyvrcholí první polovina letošní sezóny.

V samotném Derby, jehož celková dotace 
dva a půl miliónu korun z něj zároveň činí 
nejbohatší středoevropský rovinový dostih 
roku, se představí nejlepší tříletí koní z Čes-
ké republiky, proti nimž má přicestovat 
dosud neporažený hnědák vynikajícího 
původu Move Your Vision ze Slovenska. Sa-
mozřejmě se během svátečního odpoledne 
představí řada dalších elitních koní. 

Derby se na dráze ve Velké Chuchli pra-
videlně koná již od roku 1921 (s výjimkou 
v roce 1995, kdy bylo přesunuto do Karlo-
vých Varů). Představila se v něm nedohled-
ná řada koní i žokejů, v listině vítězů se na-
chází mnoho slavných jmen, ale ne každému 

favoritovi se v tomto veledůležitém dostihu 
podařilo uspět. A šance na opravu pro koně 
neexistuje – na start Derby se anglický plno-

krevník může postavit pouze jednou v živo-
tě, a to právě a pouze ve věku tří let.

První dostih bude startovat ve 14 hodin, 
ale pořadatelé dopo-
ručují přijít minimál-
ně s půlhodinovým 
předstihem. Vstup-
né je 200 Kč (mládež 
do 18 let 60 Kč, děti 
do 15 let zdarma) 
včetně výtisku Do-
stihového progra-
mu se startovními 
listinami a tipy, i na 
D e r b y - d e n  v š a k 
platí všechny celo-
roční slevové akce, 
takže např. držitelé 
celoročního kupó-

nu na pražskou MHD 
(Opencard) mají vstup zdarma.

Derby završí první polovinu sezony

Více na www.velka-chuchle.cz.

Už devět let probíhá v Radotíně velmi 
zajímavá volejbalová soutěž o putovní 
pohár starosty Městské části Prahy 16. Od 
září do května, každé úterý, můžeme v ra-
dotínské sportovní hale vidět urputné boje 
smíšených, amatérských týmů o cenné body 
do ligové tabulky. 

Utkávají se zde týmy z Radotína, blízkého 
okolí, ale i družstva z jiných částí hlavního 
města Prahy. Sportovní úroveň soutěže si 
dlouhodobě drží pomyslnou laťku hodně 
vysoko. Ani letošní ročník rozhodně nebyl 
výjimkou. Starší týmy jsou těmi zkušenými 
tahouny, kteří čerpají energii od mladších, za-
tímco ty mladší nasávají zkušenosti starších 
a postupně se zdravě derou vpřed. Skladba 
nasazených týmů tak tvoří pozoruhodnou 
symbiózu, která je prospěšná všem. Průběž-
né výsledky a důležité události ze soutěže 
v Novinách Prahy 16 přinášíme pravidelně 
v průběhu celé sezóny. Vyvrcholením roč-
ního snažení je tradiční závěrečný turnaj 

na venkovních antukových hřištích, kde se 
definitivně rozhoduje o konečném pořadí. 
Zde jsou pak slavnostně předány ceny všem 
zúčastněným a vítězné družstvo převezme 

cenu nejvyšší, putovní pohár starosty Měst-
ské části Praha 16. Letos se tak stalo první 
červnovou sobotu.

Nyní tedy dovolte jen stručné vyhodnoce-
ní nejdůležitějšího, co letošní liga přinesla ra-
dotínským týmům. Dá se říci, že všechna tři 
družstva byla v letošním ročníku ligy úspěš-
ná. Good Light a Old Stars Team si oproti 
loňsku o jeden stupínek polepšili a skončili 
na devátém a pátém místě.  Už tři roky za 
sebou však standardu Radotína hájí nejsrd-
natěji tým Gymnázia Oty Pavla. Ač se mu 
základní část ligy nevydařila tak, jako v le-
tech minulých a skončil na čtvrtém místě, 
v závěrečném turnaji mohutně zabojoval 
a zaslouženě příčku nejvyšší obhájil. Putov-
ní pohár tedy zůstává v Radotíně a dlužno 
říci, že v těch nejlepších rukou. Budiž tato 
skutečnost i našim poděkováním za přízeň 
a podporu, které se Radotínské volejbalové 
lize od Městské části Praha 16 dostává. 

Radotínská volejbalová liga v cíli

Konečné výsledky a všechny informace 
o RVL lze nalézt na internetové adrese: 
www.radotinskaliga.707.cz

Tým gymnázia obhájil  prvenství 
v radotínské volejbalové lize

Radotínští cyklisté z teamu Ski a Bike Cen-
tra Radotín se 20. května 2012 stali mistrem 
republiky ve štafetovém závodě čtyřčlenných 
družstev na 24 hodin, který se uskutečnil 
v Jihlavě. Na zlato dosáhl tým, podporovaný 
také grantem Městské části Praha 16, v jejíchž 
barvách startovali, ve složení Milan Černý, 
Jan Janočko, Robert Vrkoč a Matěj Smutek.

Tato čtveřice během 24 hodin ujela  
541,5 km, což bylo nejvíce ze všech startují-
cích týmů. Závod se jel na okruhu měřícím 
9,5 km, vítězný radotínský tým jej absolvo-
val celkem sedmapadesátkrát.

Tým Ski a Bike Centrum 
Radotín nejvíce bojoval se 
soupeři z domácí jihlav-
ské stáje Uniqa a z týmu 
Cyklo ski klub Polička. Již 
během třetí hodiny závodu 
se radotínským podařilo 
získat minutový náskok, 
který dále navyšovali.

Rozhodující pro výsledek 
se ukázala noční část zá-
vodu, kdy tým z Prahy 16 
vytěžil nejen ze zkušeností 
s noční jízdou, ale hodně 
mu pomohlo také vybavení 
kvalitními světly. Zde se 

zřejmě projevilo sponzorské zázemí týmu 
v podobě specializovaného cyklistického 
a lyžařského obchodu Ski a Bike Centrum 
Radotín. 

Ráno již měli borci Ski a Bike Centra se-
dmnáctiminutový náskok, který již do konce 
závodu nepustili a po zásluze slavili titul 
mistrů republiky. Na druhém místě skončila 
se ztrátou jednoho okruhu Uniqa Jihlava, 
bronzovou příčku obsadil s odstupem dvou 
okruhů Cyklo ski klub Polička. Ten o lepší 
umístění připravil defekt v posledním kole. 
Radotínským cyklistům gratulujeme!

Mistr republiky z Radotína

V sobotu 19. května 2012 se ve sportovní 
hale v Radotíně konal 5. ročník Mistrovství 
ČR a Mistrovství Prahy formací v akro-
batickém rokenrolu. Radotínskou halu si 
organizátoři pro tuto soutěž vyzkoušeli po-
prvé a líbila se hlavně závodníkům, protože 
taneční plocha byla velká a kvalitní. 

Diváci byli spokojeni už méně, protože 
hlediště je pro tento typ soutěží málo vyso-
ké. Soutěž bylo možné však sledovat nejen 
z vlastního hlediště, ale zajímavý pohled se 
nabízel i po stranách taneční plochy. Celá 
soutěž byla rozdělena do šesti kategorií, 
přičemž o Mistrovství ČR se jednalo pro ka-
tegorie Dívčí formace Junior a Formace Ju-

nior (párové). Pro další kategorie se jednalo 
o Mistrovství Prahy, neboť v kategorii Dívčí 
formace Děti se MČR nepořádá a kategorie 
Dívčí formace Senior má MČR samostatně. 
Zajímavé a nejvíc početně zastoupené byly 
kategorie Malé dívčí formace Junior a Malé 
dívčí formace Senior, kde je počet tanečnic 
omezen na osm a zároveň jsou zde povole-
ny akrobatické prvky. Tyto kategorie jsou 
v České republice poměrně nové, a proto 
se MČR nepořádá.  V současné době jsou 

Malé dívčí formace nejpočetnější kategorií 
na soutěžích, protože umožňují závodit 
i málopočetným klubům, které nemají 
tolik dívek, aby mohly vytvořit formaci 
juniorskou (12 děvčat) nebo seniorskou 
(16 děvčat). Mistrovství ČR je každoročně 
vyvrcholením soutěžní sezóny před prázd-
ninami a zároveň se jedná o nominační 
soutěž na Mistrovství Evropy a Mistrovství 
světa. Všechny oddíly tedy ladí formu k té-
to soutěži. Proto i výkony,  které mohli di-
váci shlédnout, stály za to. Mistrovský titul 
v kategorii Dívčí formace Junior si odnesly 
dívky z TASK Silueta Praha – formace   
Mystique.  V kategorii Formace Junior to 

pak byla formace 
Fascination z TŠ 
Twist Říčany. Ko-
n e č n é  u m í s t ě n í 
všech formací, které 
s e  p r o b o j o v a l y 
d o  f iná l e , v č e t ně 
v i d e o z á z n a mů  j e 
možné  sh l é dnout 
na www.svetrnr.cz. 
Soutěž se konala za 
podpory Magistrátu 
Hlavního města Pra-
hy a Nadace sportu-

jící mládeže, kterým tímto za poskytnutou 
podporu děkujeme. Jako každý rok, tak 
i letos podpořila soutěž i společnost Sodko, 
a.s., výrobce müsli tyčinek. Z celé soutěže 
pořizovala záznam ČT 4.

    

RRC Domino TJ Sokol Jinonice přijme 
od září 2012 nové členy do přípravky 
oddílu akrobatického rokenrolu. Bližší 
informace na www.rnr.sokoljinonice.cz.

Akrobatický rokenrol v hale

Zase se bude koulet. Když se 22. dubna 
navzdory chladnému počasí na radotínském 
boulodromu sešlo na Jarních zelených koulích 
plných třicettři soutěžících (a houf dalších 
nadšenců), bylo jasné, že další turnaj bude!

Poté, co si tu všichni užili pohodové 
atmosféry, vhodně podkreslované zpěvem 
francouzských špičkových umělců a de-
centně podporované typickým jihofran-
couzským nápojem zvaným pastis, shodli 
se jednohlasně: „Už se těšíme na neděli 
15. července!“ Lze očekávat, že i letní akce 
přinese legraci, dobrou zábavu a vzrušu-
jící sportovní boje, do kterých se nikdo 
nemusí bát přihlásit. Vždyť i naprostí za-
čátečníci si poslední turnaj pochvalovali: 
pořadatelé sestavili trojice tak, že v každé 

byl jeden zkušený hráč, který byl nejenom 
sportovním „tahounem“ trojice, ale ochotně 
ostatním vysvětloval pravidla této stále ještě 
v českých zemích poněkud exotické hry 
(majiteli poháru pro vítěze a poukazu na 
volný start na velkém mezinárodním turnaji 
v Ořechu se stali Dana Glaserová, Marcel 
Alferi a Vojta Kovařík).

Léto v Provence 15. července od 14.00 
hodin na radotínském veřejném boulo-
dromu v ulici K Lázním (za 2. stupněm 
ZŠ). Turnaj pro veřejnost je určen pro 
příchozí bez ohledu na věk, pohlaví a stu-
peň trénovanosti. Startovné 0 Kč! Jedinou 
podmínkou účasti je dobrá nálada a chuť 
si zahrát!

Pétanqueové Léto v Provence

Více na www.sometrad.cz.


