
Po dvanácti odehraných utkáních, 
tedy v polovině sezóny, drží radotínští 
basketbalisté, společně s BC Benešov, 
druhé místo.

Po měsíční zimní přestávce se však 
druhá liga o víkendu (16 – 17. 1., pozn. 
red.) opět naplno rozběhne: basketba-
listé RSK doma přivítají v sobotu Dar-
ren Chrudim a v neděli lídra soutěže 
BK Přelouč. „S dosavadním průběhem 
sezóny jsem spokojen. V druhé lize jsme 

v přímém boji o první pozici, která je 
naši cílovou, a v poháru jsme mezi dva-
nácti nejlepšími v republice, navíc jediní 
z druhé ligy, to považuji za senzaci. Teď se 
plně soustředíme na návrat na první po-
zici v lize, kde nás čekají silná Chrudim 
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5. 2.                   XXI. Radotínský bál    
14. 2.                 Únorové kácení kuželek – turnaj v klasických kuželkách *) 
19. – 21. 2.         POPAD (Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla)
27. 2.                 Horymírova sváteční jízda Radotín – Neumětely
16. 3.                 Čaj o třetí v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny
20. 3.                 O Radotínskou skleněnku – turnaj v kuličkách *)
2. 4.                   Vítání jara v Pivním Sanatoriu 
20. – 23. 4.        Memoriál Aleše Hřebeského v boxlakrosu 
17. 4.                 Jarní zelené koule – turnaj v pétanque 
23. 4.                 Bezpečné jaro 2016 (od 13.30 do 17.00 hod.)
7. 5.                     Akce IZS (Integrovaný záchranný systém od 9.00 do 13.00 hod.)

                         AKCE RADOTÍNSKÉHO PÁBENÍ
21. 5.                 Velké radotínské rodeo o Senátorský pohár   
28. 5.                 Velký dětský den
4. 6.                   X. Královský průvod  
5. 6.                   Na minigolf minimísto! Pocta měsíci červnu při turnaji v minigolfu *)
13. 6.                Čaj o třetí v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny
18. 6.                 Radotínská neckyáda
10. 7.                  Léto v Provence – turnaj v pétanque  
3. 9.                  130 let Sdružení dobrovolných hasičů v Radotíně
17. 9.                  Radotínské Burčákobraní
21. 9.                 Čaj o třetí v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny
11. 9.                 Pétanque-ové loučení s létem + Vrh koulí *)
1.10.                  Babí léto
8. – 9. 10.          XIX. Havelské posvícení
22. 10.               Radotínské kolo Jardy Baráka
5. – 6. 11.           Radotínská radost ( začátek v 19.00 hod.)
12. 11 – 19. 11.  Výstava kruhu radotínských výtvarníků
13. 11.               Bowlingové kouloidní finále *) 
27. 11.               I. Adventní koncert 
7. 12.                 Čaj o třetí v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny 
4. 12.                 II. Adventní koncert   
10. 12.               Adventní koulování – turnaj v pétanque  pro otužilé
11. 12.               III. Adventní koncert a Vánoční trh
18. 12.               IV. Adventní koncert
26. 12.               Koncert Pražské mobilní zvonohry a Ohňostroj 

Pozn.: *) Součást 4. mistrovství Radotína 2016 v boulo/koulo disciplínách. 

Akce chystané v Městské části Praha 16 v roce 2016

Zateplení budov městské části

jiný, tenčí materiál se stejným koefi-
cientem tepelného odporu pro jednu 
z bočních stěn (obě jsou situované 
do soukromých zahrad). Původní 
síla plánovaného polystyrenu by totiž 
příliš zúžila průjezd mezi samotným 
kinem a sousedním domem. Také 
bylo třeba pro nové odvodnění střechy 
přebudovat podzemní napojení na 
dešťovou kanalizaci. Takže ačkoliv se 
zde s prací začínalo dříve, k předání 

došlo ve stejný den jako na starém 
sídlišti, tedy 8. prosince. Konečná 
cena je v tomto případě 2 142 415 Kč 
bez DPH.

Poslední zahájenou stavbou bylo 
zateplení domu s pečovatelskou 
službou v ulici Na Benátkách, které 
prováděla firma XEDOS, s.r.o. Tady 
byla střecha hotová, vedle pláště bu-
dovy se tu ale zateplovala i podlaha 
půdy a stropy sklepů a přízemního 
přístavku u vchodu. Také se měnily 

všechny vnější nezaizolované dveře 
a instalovaly sítě proti hmyzu na 
sklepní okénka, aby mohla zůstat 
trvale otevřena a odvětrávala tak 
suterén. Ač poslední zahájená, byla 
tato stavba předána investorovi, 
tedy městské části, jako první, a to 
30. listopadu. Cena této akce byla 
1 048 993 Kč bez DPH.

Ve všech případech se jako izolant 
používal polystyrén, pouze u domu 
s pečovatelskou službou se pro zatep-
lení půdy a stropů sklepa volily desky 
z minerální vaty.

Přelom roku je časem bilancování. 
Pro oddíl radotínských badmintonistů 
velmi příjemného.

Podzim potvrdil návrat jeho hráčů 
na mládežnickou špičku republiky, 
mladí se začínají prosazovat i mezi 
dospělými, několik z nich hraje v Ex-
traligových a ligových týmech.

Na žákovských a dorosteneckých 
Mistrovstvích republiky, konaných 

na podzim, získali hráči Meteoru cel-
kem 10 medailí − 3 zlaté, 2 stříbrné, 
5 bronzových a několik čtvrtfinálo-
vých umístění.

Nejúspěšnější Michal Hubáček končí 

svou poslední sezónu v mládežnických 
kategoriích se dvěma tituly ze čtyřhry 
a smíšené čtyřhry. Shodně 3 medaile 
nasbírali jeho o dva roky mladší bratr 
Matěj a teprve 12tiletá Ema Staňko-
vá. Matěj vybojoval titul ve čtyřhře 
a bronzové medaile ve dvouhře v U17 
a ve čtyřhře v U19. Ema získala stříbro 
ve čtyřhře a bronz ve dvouhře a smíše-
né čtyřhře v kategorii U13. Stříbro ze 

čtyřhry U15 získala 
Kat k a Mi kelová , 
Aďa Vacková bronz 
ve smíšené čtyřhře.

V ý k o n n o s t n í 
vzestup mladých 
hráčů oddílu doka-
zují i čtvrtfinálová 
umístění debutantů 
na republikových 
M i s t r o v s t v í c h . 
A v příští sezóně 
chtě j í  o  meda i le 
bojovat i další hrá-
či: Terka Typltová, 
Jonatán Šercl, Pavel 
Sy nove c .  Po t v r-
zením hráčských 

kvalit je i nominace Matěje Hubáčka 
do výběru pro Mistrovství Evropy 
U17 a Emy Staňkové na tradiční Me-
zinárodní turnaj smíšených družstev 
U13 „ Nation to Nation“ v Maďarsku.

Díky neustále rostoucí členské zá-
kladně malých hráčů se do popředí 
dostávají i ti nejmladší, kteří by měli 
v budoucnu navázat na jmenované 
úspěchy.

Na podzim hodně potěšil návrat 
Jakuba Bitmana po těžkém zranění 
a operaci kotníku. S  hráčem, který 
již 15 let vozí každoročně medaile 
z Mistrovských turnajů, ztratil „A“ 
tým po nepříliš veselém vstupu do 
extraligové soutěže v posledních 
dvou kolech ve 4 utkáních pouze 
4 zápasy ze 32 a do nového roku 
vstupuje jako jeden z hlavních 
kandidátů na titul. Jakub je stálým 
členem české reprezentace a měl by 
se zúčastnit i Mistrovství Evropy 
mužů a žen v ruské Kazani. Do debla 
jej opět doplní Pavel Drančák jr. Ten 
si vybojoval místo v reprezentaci 
dobrými výkony po Jakubově boku 
v podzimní části extraligy. Potvrdi-
li tak, že jako deblisté k sobě patří 
a nemají u nás konkurenci – přesto, 
že spolu trénují a hrají výjimečně. 

Za těmito úspěchy stojí nejen sami 
hráči, ale i jejich trenéři a rodiče. Bez 
jejich obětavé práce a podpory by ani 
jeden z výše jmenovaných nebyl tam, 
kde je. Jim všem za to patří dík.

Podzimní sezóna ve znamení medailí a návratů

a první Přelouč, obrovsky důležité zápasy,“ 
říká trenér Adam Peřinka.

Kádr během vánoční přestávky 
doznal několika výrazných změn. Po 
dohodě klub opustil křídelník Jan 
Veselý, který přestoupil do prvoligové-
ho Basketu Košíře. „Odešel na vlastní 
žádost, chtěl dostávat více minut na 
hřišti. Rozešli jsme se v dobrém, přeji 
mu v první lize hodně úspěchů,“ vy-
světluje Adam Peřinka. Citelným zá-

sahem pro tým jsou 
pak v současnosti 
zranění. S přetrha-
nými vazy v kotníku 
z ů s t áv á  i  nad á le 
mimo nejvyšší muž 
týmu, 208 cm vyso-
ký Tomáš Jarol ín 
a také Adam Prejzek 
(zánět šlach). Nej-
citelnější ztrátou je 
však zranění hvězdy 
soutěže – Adama 
Riegera, který už 
v  l e to š n í  s e z óně  
nenastoupí. „Věřím, 
že Jarolín by mohl 
být na konci února 
zpět, Prejzek by měl 
n a s toup i t  u ž  t e ď 
o v íkendu . Ztráta 
Riegera je velkým 
zásahem, ale ambice 
se nemění. Pracu-
jeme intenzivně na 
příchodu posil, tak 
abychom i nadále 
hráli o první příčku. 
Navíc věřím, že třeba 
Adrián Štefek ukáže 
konečně naplno svůj 

potenciál a Adama nahradí,“ dodává 
Adam Peřinka. 

Basketbalisté v polovině sezóny druzí

Více informací pro fanoušky 
včetně videí, fotografií, rozhovorů 
a reportů ze všech utkání na 
www.facebook.com/BKRadotin


