
ZÁMEČNICTVÍ- KOVÁŘSTVÍ 
LIPENCE

 Vyrábíme levně a kvalitně:
-  klasické i automatické brány - vrata
-  mříže do sklepů panelových domů
-  dveře ocelové - vchodové
-  vchodové branky a vrátka
-  ploty dle vašeho výběru
-  regály - vinotéky
-  okrasné mříže
-  schodiště

Tel.: 257 922 028, 777 148 506

Instalace,
dodávky, opravy.

Zajištění HD příjmu
Skylink, CS Link.

ING. HORSKÝ
TEL.: 602 435 328 NON - STOP

WWW.ANTENY-HORSKY.CZ
ANTENY.HORSKY@ SEZNAM.CZ 00
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rychlý servis počítačů 
a informačních technologií

podrobné info na našem webu

sos@sos-pocitace.eu
+420 777 877 876

slevový kupon

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory 

 
 

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, rychlokurz klavíru pro dospělé 

Ø učíme se hrát pro vlastní potěšení, koncertujeme 3x ročně 
Ø hrajeme písničky, které si vybíráte - žádné stupnice, žádné etudy 
Ø první 2 hodiny výuky nezávazné, můžeme docházet k Vám domů 
Ø nabízíme výuku i o prázdninách 

HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, HOLUBÍ DŮM, DÍVÁM SE DÍVÁM, 
SEVERNÍ VÍTR, VODA ČO MA  DRŽÍ NAD VODOU, KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR. 
MÍSTA VÝUKY: Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav, Lipence, Černošice, Lety, 
Všenory, Dobřichovice, Řevnice, Jesenice, Rudná a další obce v okolí Prahy. 
INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262  

 w ww. pa ve l h okr. cz    

Střední škola dostihového sportu a jezdectví v Praze - Velké Chuchli
                           přijme řidiče - údržbáře

Kvalifikační předpoklady:
> řidičské oprávnění skupin B +E a T
> osvědčení odborné způsobilosti pro přepravu živých zvířat
       (lze proškolit dodatečně)
> praxe v oboru
> zručnost při výkonu náročných údržbářských prací strojního 

charakteru, při pracích truhlářských, malířských, sklenářských, 
natěračských, zednických, zámečnických a instalatérských

> během dostihové sezóny přesčasová práce v sobotu a neděli
Nástup: 17. 6. 2013 nebo dle dohody
Další informace na:
tel.: 257 941 094, 731 502 873
ekonom@sou-chuchle.cz
nebo zasílejte písemně na adresu:

Střední škola
dostihového sportu a jezdectví
U závodiště 325/1
Praha 5, 159 00

přijme do svého pracovního týmu 
od září 2013

dvě pracovité, pečlivé,
  zodpovědné a nekonfliktní posily 

»  učitelku 1. stupně
»  hospodářku

Životopis a motivační dopis
zašlete do 31. 5. na

krutova@zslipence.cz
          (www.zslipence.cz)

Prodám
nový řadový dům 

a nový byt na Slivenci
p. Vlček 777 702 216

Prodám garážové stání
Tachovská ul., Radotín

cena 125 000,- Kč
p. Vlček 777 702 216
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Váš inzerát uvidí

25 000  
párů očí

     

     

     
     

     

      

Na lipenecké hřiště se po dvou letech 
vrátí slavné osobnosti fotbalu, hokeje, 
ale i divadla či showbusinessu. V sobotu 
22. června se tu sejdou na akci nazvané 
Fotbalové narozeniny Lipence 2013 
aneb Přijďte slavit s námi!

Své kulaté narozeniny tu oslaví Ivan 
Hašek (50), Vladimír Šmicer, Jan Koller 

V Lipencích budou slavit Hašek, 
Šmicer, Koller a Kohák

a Jakub Kohák (40). Každý z nich si 
sestaví mužstvo celebrit a bude bojo-
vat v turnaji hraném systémem každý 
s každým na dolní polovině hřiště. 
Účast přislíbili Tomáš Galásek, Marek 
Jakulovski, Jiří Jarošík, Roman Šebrle, 
Tomáš Plekanec, Martin Dejdar, Sagvan 
Tofi a další osobnosti. Součástí akce je 

i zábavný pro-
gram pro celou 
rodinu. Zdarma 
budou k dispo-
zici atrakce pro 
děti, například 
skákac í  hrad 
n e b o  s t á n e k 
dětského webu 
Al ík .cz . C elý 
program bude 
m o d e r o v a t 
Libor Bouček, 
který se už těší 
i  n a  k o m e n -
t o v á n í  v e l k é 
tomboly o hod-
n o t n é  c e n y . 
Večer zahraje 
diskžokej Mar-
tin Hrdinka.

  Dopoledne v sobotu 4. května, na kdy 
bylo vypsán již jedenadvacátý ročník 
Velkého radotínského rodea (tentokráte 
o Pohár primátora hl. města Prahy), to 
ještě nevypadalo nikterak vábně. Nicméně 
po ranní lehké spršce se počasí umoudřilo 
a nikdo už nemokl.
 Diváci z Radotína a okolí pak opětovně 
prokázali náklonnost k tomuto druhu 
sportu a zábavy a dostavili se ve slušném 
počtu: Zhruba 700 platících (neplatící 
nepočítaje) si rodeo užilo.  Od samého 
začátku se o vítězství na hlubokém terénu 
přetahovali Brazilec Renato Santana 
(loňský vicemistr ČR) a rančer a sedlář 
Roman Mráz. Hned v první disciplíně 
třídění dobytčat vybojovali ve společném 
týmu plný počet, tedy 6 bodů. V dalších 
disciplínách - rančerské lasování, nakládání 
telete a pokládání dobytčete - nasbírali stejný 
počet bodů. Při rovnosti bodů následoval 
doplňkový souboj v kloboukovém závodě, 
který pro sebe získal Roman Mráz a získal 

křišťálový pohár vítěze. Pokládání dobytčete 
vyhrál a mimořádnou prémii i cenu získal 
Patrik Urban. Nejúspěšnější jezdkyní - 
Rodeo Girl, se stala Veronika Valdmanová. 
V juniorské kategorii doslova kralovala 

domácí Tereza Gondášová, v individuálních 
disciplínách druhá místa sbírala Sára 
Křesinová. A když tato dvě děvčata, jezdící za 
Ranch Radotín, doplnila pro třídění dobytčat 
ještě Eliška Niklová, byla převaha domácích 
jezdkyň absolutní!  Počasí nakonec přece jen 
dominovalo. Prudká jarní bouře rozehnala 
večerní country bál.

Rodeo 2013 byla velká bitva favoritů

Konkrétně pak od 4. dubna, kdy se 
řady Radotínského sportovního klubu 
rozrostly o oddíl Pétanque Radotín. Ještě 
jako „soukromníci“ uspořádala parta 
nadšenců první díl tzv. Mistrovství Radotína 
v bouloidních/kouloidních disciplínách, 
kterým byl  turnaj  Březnové kácení kuželek. 

Odvážlivci, kteří se turnaje zúčastnili, se 

nejen naučili základům pěkného sportu, 
protáhli těla, ale ještě si nedělní odpoledne 
24. března opentlili spoustou legrace. Otec 
a syn Paukovi Radek a Jan, kteří coby členové 
oddílu kuželek SC Radotín kuželky hrají, 
obsadili první dvě místa, třetí byl Jan Šťastný.

Pod názvem Jarní zelené koule se 21. dubna 
odehrál první letošní turnaj v pétanque. 

V turnaji, hraném tzv. švýcarským systémem, 
zvítězili Drakobijci v sestavě kapitán Krištof 
Bílek (8 let), Petra Bílková a Mirek Řehoř, 
kteří ve finále porazili team Klas Zbraslav.

Dalším kolem boulo/koulo mistrovství bude 
v neděli 9. června turnaj v minigolfu.Ten se 
uskuteční od 15.00 hod. v areálu u radotínské 
sokolovny. Přednost přitom budou mít 
účastníci prvního kola. Zájemci o volná 
místa nechť pečlivě sledují plakátovací plochy 
a vysílání městského rozhlasu.

Nový oddíl RSK se má k světu


