České Lípy. A nakonec v květnu se dočkala ohodnocení i nejstarší část souboru
Hot Shenose company, když
dostala návrh na postup
na celostátní přehlídku dosp
ělých skupin scénického tance
do Jablonce nad Nisou, což je
obdoba Kutné Hory, ovšem pro
děti starší patnácti let.
Zdálo by se, že po těchto
úspěších už dětem nemůže
udělat nic větší radost. Jenže
jako každý rok se všichni
nejvíce těšili na závěrečné celovečerní představení,
které se hrálo v červnu pro
pražské školy a veřejnost v Salesiánském divadle. Letošní
premiéra představení „Space,
furniture & people” se opravdu povedla
a tanečníci si užívali ocenění nejvyšší,
potlesk dětských a dospělých diváků, kteří
už nepřišli hodnotit soutěž, ale chtěli se
báječně bavit, a to jim soubor Hot Shenose
splnil na sto procent.

Až třetí finálový zápas dal odpověď na
otázku, kdo vztyčí nad hlavu pohár věnovaný týmu letošního mistra ženské lakrosové ligy. Před zápasem, který se odehrál
13.června na hřišti ve Zdibech, byl totiž
stav finálového klání mezi družstvem LCC
Radotín a hráčkami LC Jižní Město, hra-

ného na dvě vítězná utkání, nerozhodný 1:1.
I přes branku obdrženou v úvodu zápasu
směřoval tým radotínských hráček jednoznačně za titulem. Na branku Ramešové
odpověděl Radotín úspěšnými zásahy
Merrellové a Blahovcové. Jedním z rozhodujících momentů pro konečný vývoj zápasu byla přibližně 17. minuta, kdy hráčky
LCC Radotín na vyrovnání okamžitě reagovaly brankou vstřelenou z protiútoku.
Konkrétně Merrellová obešla po přihrávce
od Kneřové všechny soupeřky, které měla
v cestě k soupeřově brance, a přesnou
střelou nedala šanci Ničové – brankářce
Jižního Města. Z následného rozhozu se
dostal míček do lakrosky nadějné juniorky
Srchové, která po samostatné akci zvýšila
na 4:2. Do poločasu se Jižnímu Městu podařilo ještě na chvilku zdramatizovat utkání, a to snížením na rozdíl jedné branky. To
však bylo ze strany ,,jižňaček„ vše, jelikož
radotínský tým v té době hrál již svoji hru
založenou na dobrém pohybu, aktivním napadání soupeřek a kolektivním pojetí.
Herní převahu radotínské hráčky koru-

Modelklub Lipence zve opět po roce
všechny příznivce na veřejnou modelářskou leteckou show – L i p e n e c k é h o
obra, která se
bude konat druhý
zá ř ijov ý v í kend.
Akce bude zahájena na
modelářském letišti MK
Lipence v sobotu 10.9. od 10
hodin s vyvrcholením v podobě společenského večera od
20. hodiny a pokračovat
bude v neděli 11.9. od
10.00 do 16.00 hodin.
V rámci programu mohou příchozí
diváci zhlédnout například hvězdy
z LA Ferté v čele s pilotem Helmutem Müllerem a
jeho modelem Pitts
v měřítku 1:08
s rozpětím cca 4,30 m. Dále je možné
uvidět simulované vzdušné bitvy, letecké
ukázky modelů různých firem, vrtulníky,
akrobatické, turbínové, elektrické modely
a mnoho dalšího. Vše za doprovodu odborného komentáře jako v případě předchozích ročníků.
Modelářské letiště se nachází v místech

Další sezóna tanečního studia Hot Shenose
začíná 12.9.2005, kdy začne připravovat
nové představení s názvem „Way to individuality & Flying”. Do blížícího se
školního roku také studio přijímá nové
členy od čtyř do šestnácti let a pokročilejší

tanečníky od šestnácti let. Více informací
získáte na www.hotshenose.com nebo na
telefonu 775 340 333.
Nám nezbývá než souboru pogratulovat,
zatleskat a popřát jim další úspěšnou sezónu v příštím roce.

novaly po přestávce. Svůj kvalitní výkon
podtrhla dosažením branky Procházková,
která byla jednou z nejlepších hráček
rozhodujícího duelu. Klid v radotínských
řadách podpořila šestá trefa za záda
Ničové. O tu se zasloužila ve 41.minutě
Srchová po přihrávce od Štěchové. Když
patnáctiletá Michaela Srchová
zvýšila již svojí třetí brankou
na 7:3 pro LCC Radotín a
potvrdila oprávněnost svojí nominace do ženské reprezentace
pro blížící se mistrovství světa
ve Spojených státech, bylo o
letošním titulu prakticky rozhodnuto. Do konce hrací doby
se podařilo družstvu Jižního
Města alespoň kosmeticky
upravit výsledek, a to dvěma
úspěšnými pokusy Strohsové,
kterými překonala spolehlivě
chytající brankářku Slabou. Pro
úplnost musíme ještě doplnit
poslední gól Radotína, který
zaznamenala Hrubá efektní
zadovkou. V okamžiku vypršení hrací doby byl tedy na ukazateli skóre
konečný stav 8:5 pro radotínské hráčky.
Ty mohly okamžitě začít slavit i s několika
příznivci, kteří přijeli do Zdib podpořit
mistrovskou snahu.
Zisk mistrovského titulu a krásného poháru týmem LCC Radotín je spravedlivým
vyjádřením průběhu letošního ročníku
lakrosové ženské ligy, na kterou se radotínské družstvo velice pečlivě se svojí
trenérkou Barákovou připravilo.

letý Alan Kulifaj. Ten sice tentokrát nic
neulovil, ale přesto si odnesl pěknou cenu
v podobě velkého čokoládového dortu, určeného pro nejmladšího účastníka závodu.
Vyhodnocení závodů proběhlo těsně před
polednem i díky počasí, jenž dětem i organizátorům přálo.
Druhé soutěžní dopoledne proběhlo
4. června v úzké spolupráci MO ČRS
s Mysliveckým sdružením v Radotíně.
Mimo závodu v lovu ryb udicí připravili
členové Mysliveckého sdružení pro děti i
další akce, jako střelbu ze vzduchovek, házení šipek. Děti měly možnost si vyzkoušet i jízdu na soutěžním motocyklu. Přes
velice nepříznivé počasí (vytrvalý déšť) se
této akce zúčastnilo 38 dětí, z toho jich 30
vydrželo až do konce. Opět se soutěžilo o
kvalitní ceny, které pro děti připravily obě
organizace. I když ne všechny děti byly
úspěšné, ceny byly připraveny v takovém
množství, že se dostalo na všechny. Rovněž
občerstvení, které připravilo Myslivecké
sdružení, bylo pro děti v hojném množství
a zdarma. S pocitem příjemně stráveného
dopoledne a s přáním, aby se závody zase
co nejdříve uskutečnily, se mohli všichni
účastníci spokojeně rozejít.
Závěrem bychom chtěli poděkovat MČ
Praha 16 za poskytnutí pomoci ve formě
grantu, bez kterého by tato akce nemohla
být v tomto rozsahu uskutečněna.

Za MO ČRS - Radotín
místopředseda Karel Pinc

Po letních prázdninách se všem příznivcům dostihového sportu poslední srpnovou
neděli opět otevřou brány chuchelského závodiště a odstartuje druhá polovina letošní
metropolitní sezóny. Pořadatelé připravili
do konce října devět nedělních termínů a
podle počasí budou případně přidány ještě
další dostihové dny v listopadu. Začíná se
v neděli 28. srpna nejdelším klasickým
dostihem kalendáře St. Leger pro tříleté

hřebce a klisny na trati 2800 metrů o
600 000 Kč. V září je hlavní pozornost
soustředěna k Dostihovému festivalu RWE
Transgas pod záštitou pražského primátora
(18. září), v jehož rámci proběhnou i vrcholné dostihy Velká cena Prahy a Velká
cena českého turfu. Říjnový pořad vyvrcholí 30.10. Cenou prezidenta republiky,
nad kterou prezident Klaus znovu převzal
osobní záštitu.

Vítězkou 85. Českého derby Setuza a Marila se nečekaně stala česká Ready for Life s žokejem Jiřím Palíkem.
Svěřenkyně trenéra Josefa Váni reprezentuje stáj úspěšného filmového producenta Jaroslava Boučka a v nejprestižnějším dostihu roku zdolala třináct soupeřů včetně řady
renomovaných zahraničních importů.
neděle 28. srpna
neděle 4. září
Investment Management
neděle 11. září
neděle 18. září
neděle 25. září
neděle 2. října
neděle 16. října
neděle 23. října
neděle 30. října

60. Charvát St. Leger
69. Gerschův memoriál Conseq
dostihový den Pražské pětky
Dostihový festival RWE Transgas
84. Svatováclavská cena Znovín Znojmo
67. Cena zimního favorita časopisu Sirius
Memoriál Harryho Petrlíka
Finále seriálu Schaumann 2005
86. Cena prezidenta republiky

Začátky programů ve 14 hodin, od 16. října ve 13 hodin.
Jednotlivá vstupenka stojí 100 Kč, přičemž její součástí je 20kč sázkový tiket.
Zdarma mají vstup invalidé, osoby do 18 let a držitelé dlouhodobých předplatních
jízdenek pražské MHD s platným kupónem.

AEROBIC PRO
DĚTI

T.J. SOKOL CHUCHLE – oddíl sportovního aerobiku
pod vedením úspěšné trenérky Mgr. Veroniky Vrzbové
otevírá ve cvičebním roce 2005/2006

PŘÍPRAVKU SPORTOVNÍHO AEROBIKU
pro chlapce a děvčata - rok narození 1998 – 1991
tréninky budou probíhat v tělocvičně
T.J. Sokol Chuchle, Starochuchelská 96, Praha - Velká Chuchle
bližší informace na telefonu 608 880 624, 606 412 067

bývalé jahodárny na břehu řeky Berounky
(pro pamětníky bývalé letiště Zbraslav).
Přístupové trasy: z Radotína přes říční
lávku doleva, z Lipenců a ze Zbraslavi
sm ě r l ip e n e ck á
vel kot r ž n ice a
d á l e p o
šipkách RC
letiště nebo
z La hovic
cestou podél
Berounky
směr šipky
RC letiště.
Lipenecký obr se uskut e č n í z a sp o n z o r s ké
podpory: HVP Modell, Secar Bohemia (radiové a satelitní
v y h l e d áv á n í
vozidel), TopC a n , Tr a n s Ho s pit a l Řev n ic e,
Hacker, Tema, Pecka modelář, Skupina
historie vojenského letectva Rakovník,
Pivovar Benešov, SWAH.
Na vaši návštěvu se těší členové Modelklubu Lipence.
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