
Odvykání kouření
až 90% úspěšnost

Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617

TRUHLÁŘSTVÍ
Plovoucí podlahy, skříně na míru,

ploty, pergoly, chatky,
drobné truhlářské práce

husaktruhlar@seznam.cz   
tel. 720 571 501

Nabídka zaměstnání

přijme zaměstnance na pozici
POKLADNÍ

jedná se o jednosměnný provoz pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny
SKLADNÍK

jedná se o jednosměnný provoz pondělí - pátek, sobota 1x za 3 týdny
SKLADNÍK CHLAZENÝCH VÝROBKŮ
v oddělení maso-uzeniny, mléčné výrobky

Práce částečně v chlazeném prostoru. Praxe výhodou. Jednosměnný provoz.

Tel.: 777 66 1111, 296 828 302 po 14. hodině

Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

HLEDÁME v Radotíně a jeho blízkém 
okolí člověka se znalostí hry na klávesy, 
který by dle domluvy doprovázel v neděli 

v 09.00 hod bohoslužbu.
Církev československá husitská

Prvomájová 909/7
mobil faráře: 739 018 594

Mistrovství Evropy ve sportovním ae-
robiku a fi tness týmech se konalo ve dnech 
28. – 30. května v rakouském městě Schwechat.

Třemi nominačními závody v České re-
publice prošly z Aerobic Teamu Chuchle na 
Mistrovství Evropy hned čtyři fi tness týmy 
a Veronika Frantová, která u nás nenašla 
přemožitelku a ve své kategorii (kadet – ženy) 
se umístila třikrát na prvním místě. Třiceti-

členná výprava z Chuchle se vydala v úterý
27. května bojovat o tituly na evropském 
aerobikovém poli.

Náročné tři dny, během nichž probíhala 
preliminary a semifi nále v jednotlivých věko-
vých i soutěžních kategoriích, vrcholily páteč-
ním fi nále, v němž jako první nastupovaly na 
plochu Fitness týmy dle věkových kategorií. 
Chuchelské kadetky (kategorie 11-13 let) 

soutěžily se skladbou One Direction a strhují-
cím výkonem vybojovaly krásné druhé místo 
a titul Vicemistryň Evropy. Mezi kadety měli 
chuchelští ještě jedno zastoupení v podobě 
pětičlenného týmu. Šlo o nově založenou 
disciplínu, která měla na ME ve Schwechat 
premiéru. Chuchelská pětka ve své kategorii 
vybojovala zlato! 

Po kadetech nastupovali junioři (kategorie 
14-16 let). Chuchelské osmičlenné 
družstvo se skvělým výkonem 
umístilo na třetím místě. Senioři byli 
na programu jako poslední z fi tness 
týmů. Zdravotně oslabený tým 
z Chuchle nepřestával bojovat do 
posledního kola, ovšem na medai-
lové pozice to nestačilo. Chuchelská 
děvčata se skladbou Fire se umístila 
na čtvrté pozici. Jako vyvrcholení 
Mistrovství Evropy v aerobiku byla 
na programu soutěž žen, která byla 
jako vždy nejobsazenější a nejpres-
tižnější kategorií, proto velké fi nále 
zakončovala. Kadetka Veronika 
Frantová svým strhujícím výko-
nem nadchla porotu a v konečném 

zúčtování obsadila fantastickou třetí příčku. 
Medailová bilance pro Aerobic Team Chuchle 
z letošního Mistrovství Evropy je 1-2-3-3-4.

Ve stejném složení – fi tness tým kadetek, 
juniorek, seniorek a Veronika Frantová – bu-
dou závodníci Aerobic Teamu Chuchle re-
prezentovat Českou republiku na mistrov-
ství světa, které se koná letos na podzim 
v Moskvě.

Evropské medaile pro Aerobic Team Chuchle
Taneční studio Fantasy DC zakončilo svoji 

úspěšnou sezónu tituly dvojnásobných mistrů 
a vicemistrů České republiky v hip hopu spolu 
s nominací na blížící se mistrovství světa 2014.

Název tohoto tanečního studia se 
v posledních měsících vyslovoval vždy ve 
spojitosti s výbornými výsledky, jak na 
soutěžích Taneční skupiny roku, tak Czech 
Dance Organization. Není se co divit, vždyť 
jen juniorská formace pod názvem „Hot 
pants“ prošla celou taneční tour s 5 zlatými 
medailemi. Titul dvojnásobných mistrů 

Fantasy DC se probojovalo na MS
ČR jim tak právem patří. Pozadu nezůstala 
ani další juniorská skupina s formací „ e 
time is now….“, která obsadila na MČR 
krásné 3. místo. Obstát v konkurenci těch 
nejlepších z celé republiky není vůbec jed-
noduché. O to jsou tyto úspěchy cennější 
a radost všech zúčastněných větší. Fantasy 
DC se v posledních letech rozrůstá nejen 
o další členy, ale i skvělé lektory, kteří dosa-
hují výborných výsledků i s dětskými týmy.  
Pod vedením přední street tanečnice, chore-
ogra y, lektorky a porotkyně v jedné osobě 

Zuzky Al Haboubi získal dětský závodní 
tým s choreografi í „Robo hop“ – extraligový 
titul vícemistrů ČR. Pozadu nezůstaly ani ti 
nejmenší, děti od 6 – 9 let, kteří ve stejné tří-
dě vybojovali s choreografi í „Game“ krásné 
5. místo. K těmto úspěchům se přidal ten nej-
větší. Fantasy DC bude reprezentovat Českou 
republiku na mistrovství světa 2014, které 
se bude konat v Praze. Náročnou nominací 
prošly oba juniorské týmy, které můžete přijít 
podpořit 28. října 2014.

Více informací o mistrovství světa, vý-
sledcích a činnosti klubu se můžete dočíst na 
www.fantasydc.cz a www.fantasydancecenter.cz 
a facebookových stránkách.

Radotínským nohejbalistům se podaři-
lo proklouznout mezi nejlepší čtyři týmy 
1.ligy, především díky vydařeným zápa-
sům v druhé polovině základní části ligy.

Zlomové utkání proběhlo na horké půdě 
Přerova a bylo to jako na pověstné houpač-
ce. Domácí se nejprve dostali do brzkého 
vedení 3:0, na což musel zareagovat radotín-
ský lodivod Jan Voith dvojitým střídáním, 
a radotínští pěti zápasovými body v řadě 
otočili skóre na svou stranu 5:3. Bohužel 
v dramatickém závěru se domácímu Přero-
vu přeci jen podařilo remízovat na fi nálních 
5:5. Bod dovezený z Moravy docenili Rado-
tíňáci teprve v závěrečném zúčtování, kdy je 
tato plichta dostala do play off . V následných 
kolech přivezli plný bodový zisk z Brna, a to 
jednoznačnou výhrou 6:1. Vzrůstající formu 

Nohejbalisté RSK budou hrát fi nálovou část I. ligy
potvrdili i v dalších utkáních, tentokrát před 
domácími fanoušky. Nejprve zvítězili nad 
Žďárem, a o dalším víkendu deklasovali 

i loňského vicemistra, plzeňskou Zruč 6:2. 
Tyto výhry je posouvaly tabulkou vzhůru 
až na konečnou čtvrtou příčku, jež zajišťuje 
účast ve vyřazovacích bojích o postup do 
nejvyšší nohejbalové soutěže. Protivníka pro 
první kolo play off  určí až srpnová dohráv-
ka, bude to buď vítěz základní části Čakovice 
nebo plzeňská Zruč/Senec. 

Co je ale v tuto chvíli již dané, že první 
zápasy začínají na hřišti soupeře 6. září. Ná-
sledná odveta pak o týden později 13. září 
na domácím hřišti K Lázním od 14 hodin. 
„Myslím, že o napínavé okamžiky nebude 
nouze. Chcete-li zažít trošku adrenalino-
vou sobotu, přijďte se podívat na líté boje 
o jediné postupové místo do extraligy,“ 
dodává s úsměvem vedoucí A mužstva Li-
bor Chytra.
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KOUPÍM BYT 
2+1 V RADOTÍNĚ

(spěchá)
Platím v hotovosti

724 745 630

DOPRAVA: PÍSKU              ODVOZ: SUŤ

                    

KONTEJNERY TÁBORSKÝ    

            ŠTĚRKU
          BETONU                   

ZEMINY

MONTÁŽNÍ PLOŠINA S JEŘÁBEM (dosah 32m,do 2000kg)

MARTIN TÁBORSKÝ
TEL: 603 285 083

EMAIL: kontejnerytaborsky@seznam.cz


