VIDEOSTUDIO
PÁTEK
PŘEPISY
● rodinného videa všech formátů
na DVD
● starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
na DVD a HDD
SKENOVÁNÍ
● diapozitivů, negativů a fotografií
SLUŽBY
● kamera, foto, střih
603 277 383, 257 811 063 / Radotín

www.studiopatek.cz

Zednické a obkladové práce
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce rodinných domů
• ploty, zámkové dlažby
• štuky
• fasády
• jiné zednické práce
možnost dodání elektro - instalaterských a zemních prací

tel:

777 171 206

PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736

Petr Kučera

Na Martina po schodech
Jedenáctý listopad v Radotíně už není
jen dnem očekávání pověstného Martinova
koně s první sněhovou nadílkou. Staré pranostiky získaly u místních obyvatel zcela
nové rčení. Když se schodům zadaří, nic
nám radost nezmaří.
Z původně nenápadné akce za účasti
několika přátel a známých, se po sedmiletém úsilí organizátorů stal již skutečný
pojem, dokonce se zahraniční účastí.
Ano. Již posedmé se zájemci sešli na
úpatí 217 schodů, které spojují Plánickou
a Strážovskou ulici, aby prokázali svojí
zdatnost, výdrž a rychlost.
Pro mnohé se tento náročný běh do
schodů stal opravdu prestižním a již dlouho před konáním akce věnují čas přípravě
a tréninku. Většinu účastníků však přiláká nádech společenské události, který
jí organizátoři již od samotného počátku
šťastně vtiskli.
Oficiálního závodu se letos zúčastnilo
67 evidovaných a číslovaných závodníků,
po kterých následovala celá řada těch,
kteří si přišli závod jen vyzkoušet mimo
soutěž. Za zmínku určitě stojí i účast
rakouských a anglických borců, kteří sice
tentokrát nestačili našim nejlepším, ale

po ukončení závodu nešetřili slovy chvály
a uznání.
Perličkou je vítězství ve všech hlavních
kategoriích, jež si pro letošek vybojovali

členové jedné rodiny a zároveň zástupci
úspěšných radotínských lakrosových
týmů. Prvenství v dorostenecké kategorii
totiž získal Matěj Barák, ženskou kategorii vyhrála Simona Baráková a v mužské
části startovního pole dominoval Honza
Barák. Určitě se zde projevila jejich vysoká trénovanost a v celém zbytku startovního pole prakticky nenašli soupeře,

který by jejich prvenství ohrozil. Nic na
jejich zdatnosti neubral ani dopolední
úklid schodů, o který se společnou rukou
lakrosáci podělili.
Na závěrečném vyhodnocení, tradičně
spojeném s nabídkou připravených lahůdek a nezbytného martinského vína, však
byli spokojení všichni. Náhodní kolemjdoucí zde mohli vidět správnou partu
lidí, kteří si užívali přátelské setkání, aby
podpořili dobrou věc.
I tentokrát odeslali organizátoři výtěžek akce unii Roska, která se zabývá výzkumem roztroušené sklerózy. Vybráno
a věnováno bylo 4500 Kč. Pořadatelé této
krásné myšlenky, rodina Štychů, si přejí
jmenovitě poděkovat Janě Slabé, Jarinovi
Hromadovi z Valtic, rodině Šlápotových
a celé řadě dalších dobrovolníků za obětavost při přípravě a realizaci závodu.

INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,
opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23
153 00 Praha 5 - Radotín

mobil: 602 839 868

HEZKÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2013
PŘEJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16
A REDAKCE NOVIN PRAHY 16

