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Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba

technologie pro příjem
televizního a satelitního 

signálu.

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

Od září se naplno rozběhly trénin-
ky, které na radotínském stadionu 
probíhají každý den – a noví zájem-
ci o královnu sportu jsou na nich 
stále vítáni!

nakonec mohli slavit pohár za 3. místo.
Velký návrat oslavila družstva do-

spělých: muži soutěžili po 7 letech, 

radotínské ženy sestavily tým dokonce 
poprvé od založení oddílu! Ač se se-
stavy rekrutovaly převážně z kategorií 
žactva, dorostu a juniorů, jejich vý-
sledky byly výborné.

Muži se museli utkat s velkou kon-
kurencí 12 družstev. Množství bylo 
dáno loňským pádem hned tří týmů 
z 2. ligy. Konkurence tedy byla jak 
v počtu, tak v kvalitě. Jen na 100 m 
vždy startovalo kolem 60 závodníků 

a nejinak tomu bylo i u ostatních 
disciplín. Družstvo mužů skončilo ve 
čtyřech kolech dvakrát třetí a dvakrát 
čtvrté. Celkově obsadilo 3. místo a po-

razilo tak například loni 
druholigovou Kotlářku. 
Z 27 závodníků, kteří 
nastoupili v radotínském 
dresu, se nejlépe bodují-
cím stal vedoucí družstva 
a trenér Petr Dubský, 
jen těsně za ním skončil 
junior Tomáš Vodička.

S velikou konkurencí 
(mezi devíti přihlášenými 
týmy byla i Dukla či Spar-
ta) soupeřily i ženy. Po-

stupně se zlepšovaly, v posledním kole 
skončily dokonce třetí. Celkově obsadily 
4. místo. Ze 14 radotínských závodnic se 
nejvíce dařilo Tereze Růžičkové, jen těs-
ně za ní skončila Martina Andrštová.

Na poli jednotlivců dosáhli nej-
lepších výsledků junioři Jan Sirotek 
a Tomáš Vodička. Oběma se podařilo 
získat stříbrné medaile na Přeborech 
Prahy – Tomáš v běhu na 400 m stlačil 
svůj čas až na 52,02, Honza bodoval 

Ohlédnutí za sezónou radotínské atletiky
v oštěpu, když hodil 46,13 m. V dalších 
závodech se dokázal zlepšit, přidal i vý-
borné výkony v hodu diskem (1,75 kg) 
a svými výkony si zajistil účast na Mi-
strovství České republiky. To se konalo 
v Ostravě Vítkovicích na stadionu, kde 
se pořádá Zlatá tretra. Zde bohužel své 
nejlepší výkony nepředvedl a v obou 
disciplínách obsadil shodně 12. místo.

Dařilo se i dalším závodníkům. Do-
rostenec Martin Olšanský se v průběhu 
sezóny zlepšoval, své osobní maximum 
na trati 1500 m dokázal stlačit až na 
4:34,00. Ve stejné kategorii závodící Ma-
těj Višňa se zase zlepšil na trati 2000 m 
překážek, zaběhl výborných 6:58,43.

Kromě závodů družstev mladšího 
žactva radotínští atleti organizovali 
i obvodní kolo Poháru rozhlasu. Léto 
již tradičně zpestřil týdenní tréninkový 
kemp v Kolíně. Soustředění se zúčast-
nilo 18 atletů s tříčlenným trenérským 
týmem.

Hned několik složek integrovaného 
záchranného systému věnovalo v sobo-
tu 3. října svůj čas Radotínu. Naštěstí 
ne proto, že by zde musely zasahovat. 
Přijely sem na Den s IZS představit 
svou práci.

Snad i díky sluníčku, které hřálo, 
seč to šlo, se našlo i dost těch, kdo se 
o jejich práci zajímali. Ať je vedla jen 
potřeba zabavit děti, nebo za jejich 

zájmem stála opravdová zvědavost, 
nakonec se všichni stejně zabrali do 
nabízeného koktejlu informací. Děti 
nejvíce zaujala akce – snímání otisků 
či dopravní testy preventistů Policie 
České republiky (z Krajského ředitel-

ství hl. m. Prahy s územní působností 
– OŘ Praha II), jízdy zručnosti u Od-
dělení prevence Městské policie hl. m. 
Prahy i předváděné ukázky zásahů 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Radotín. Zapálený oheň pokaždé při-
táhl pozornost naprosto spolehlivě, ať 
hasili dospělí, nebo omladina. Když 
se ovšem vzala hadice na vysunovací 
žebřík, nebylo ani potřeba nic podpa-

lovat, výška, do které se 
musí hasič vyšplhat, vy-
razila dech sama o sobě. 

Speciální pořádková 
jednotka Policie ČR* se 
svým „antonem“ nejprve 
zaujala především dospě-
lé, kteří zkoumali, jak ta 
zamřížovaná cela vlastně 
uvnitř vypadá a funguje. 
Jakmile však děti zjistily, 
že si mohou vyzkoušet 

vysílačku mezi kabinou a postem 
strážného v korbě, nadšeně vůz obsa-
dily. U poříčního oddělení Krajského 
ředitelství policie hl. města Prahy si 
sice mohly vyzkoušet potápěčskou 
výstroj, ale kvůli její váze ji i se zcela 

novým podvodním fotoaparátem ra-
ději přenechaly rodičům. Stejně jako 
„opilecké“ brýle, které rozostřují kon-
takt s realitou stejně, jako dvě promile 
v krvi. Zbraně Vojenské policie armády 
ČR už ovšem přitáhly zraky všech 
chlapců bez rozdílu věku; na motorku 
ale usedali jen ti mladší. Dospělí si to 
mohli vynahradit v ochranném obleku, 
který s sebou měli Hasiči hl. m. Prahy 
ze stanice č. 8 (tedy z Radotína). 

Služební psi se tentokrát nedo-
stavili, měli ostrý výjezd. O to větší 
pozornosti se dostalo Jízdní sku-
pině Městské policie hl. m. Prahy, 
oba černočerní kladrubáci ji snášeli 
s obdivuhodnou trpělivostí. Tou se 
ostatně vyznačovali i všichni dvou-
nozí záchranáři, lze tedy doufat, že 
ji mají i s těmi, kdo je potřebují při 
opravdových krizích. 

Se záchranáři v akci

*Speciální pořádková jednotka 
Policie ČR je určená k nasazení pře-
devším tam, kde hrozí střet většího 
počtu lidí (např. fotbalová utkání, 
koncert), nebo při vážných přírod-
ních katastrofách, teroristických 
útocích... Touto jednotkou disponují 
krajská ředitelství Praha, Jihomo-
ravský a Moravskoslezský kraj.

Jedinečná akce, odpoledne plné zá-
bavy, kde si návštěvníci mohli otestovat 
svou odvahu a náramně se pobavit, se 
ve spolupráci Radotínské o.p.s. a agen-
tury Hellozero uskutečnila v prostoru 
koupaliště v sobotu 5. září.

Pořadatelé připravili 
pro všechny opravdu 
netradiční at rakce, 
mezi kterými byl nej-
větší zájem o „BLOB 
JUMP“. kdo by se také 
nechtěl nechat vystře-
lit k nebesům a vzápě-
tí závratnou rychlostí 
padat k vodní hladině. 
Stranou pozornosti ale 
nezůstal ani přejezd 
lávky přes vodní hla-
dinu, zorbfotbal v na-
fukovacích koulích, 
skimboarding, paddle-
boarding, lacrosse, vodní kajaky, skibi 
dráha pro nejmenší, nafukovací hrad 

a především další velmi adrenalinová 
záležitost, skoky do vody na kole s roz-
jezdem z terasy Biotopu, kde předvedl 
své umění i Richard Gasperotti. 

Akce se i díky dobrému počasí 
vydařila na výbornou a určitě už 

se všichni těší na podobnou zábavu 
i v příštím roce. 

Adrenalin a skvělá zábava
na Biotopu Radotín

Letošní ročník oblíbeného Běhu 
do Kosoře si v krásném slunečném dni 
užívaly jak organizátorky, tak i všechny 
přihlášené dvojice. 

Běh se tentokrát konal ve stínu kon-
kurence dalších akcí, které v sobotu 
3. října v Radotíně probíhaly, ale věrní 
příznivci nezklamali a na start u kina 
dorazilo 17 dvoučlenných týmů.

Opět se běžely dvě kategorie, v mlad-
ší byly 4 dvojice, ve starší jich bylo 

12. Na startu byli všichni poučeni, že 
mladší běží podle červených stanovišť 
a sbírají 23 slov, ze kterých složí v cíli 
básničku, starší mají z 19 slov na mod-

rých stanovištích v cíli složit a uhád-
nout hádanku. 

Za chybějící slovo byly přiděleny 
3 trestné minuty, za přehozený rým 
3 minuty, za celou popletenou bás-
ničku (ale všechna slova nalepená) 
také 3 minuty, ti, kteří odmítli skládat, 
inkasovali 5 minut. 

A jak to dopadlo? Nejmladším 
účastníkem byla vyhlášena Natálka 
Mikošková. V mladší kategorii obsadili 

první tři místa Lenka Pecháč-
ková s bráškou, Vojtěch Mršt-
ný a David Kázmer s bráš-
kou. Ve starší kategorii to byli 
Vojtěch Werenyckyj s bráškou, 
Lucie Hrubá a Anna Šimková 
s Elou Zídkovou.

Opět a le v yhrá l i všich-
ni, protože zdolat v krátkém 
čase tak náročnou trasu je, ob-
zvlášť pro malé závodníky, vel-

ký výkon! Jejich radost je pak odměnou 
organizátorům i Městské části Praha 16, 
bez jejíž grantové podpory by se akce 
nemohla konat.

14. ročník Orientačního běhu do Kosoře

Nesoutěžní přehlídka ochotnického 
divadla Radotínská radost 2015 se bude 
konat o víkendu 7. až 8. listopadu – tra-
dičně v prostorách Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny. 

Letošní přehlídky amatérského 

divadla se zúčastní rekordní počet 
účinkujících: 103 dívek, hochů, žen 
a mužů divadlachtivých! Srdce malých 
i dospělých diváků se ve velkém sále 
Koruny pokusí získat deset ochotnic-
kých souborů.

Představí se jim: děti ze 
souboru Tři boty z Třebotova 
s představením ProPánaKrá-
le!, divadlo Křoví z Mníšku 
pod Brdy s kusem Tři pra-
sátka a my čtyři, divadlo Máj 
představí hru Třetí do páru 
a sobotní večer uzavře soubor 
Mimochodem z Ledče  před-
stavením Když se zhasne.

Nedělní dopoledne otevře 
domácí soubor Gaudium po-
hádkou Hlavně nečaruj aneb 
Kniha kouzel fuč!, hned poté 
tu poprvé vystoupí žáci ZUŠ 
Štítného s autorskými hrami: 

Záři(o)vá romance a Jídelna aneb Va-
řím, vaříš, vaříme... Podvečer bude již 
plně určen dospělému divákovi, pro 
kterého zahraje Žebravé umělecké 
panoptikum z Nučic své představení 
Vlezte do mojí postele. Celou přehlíd-
ku uzavře nováček přehlídky soubor 
Blaník Načeradec, který uvede Kurz 
efektivního rodičovství.

Patronát nad letošním ročníkem 
festivalu ochotnického divadla přijal 
Jiří Helekal se svou dcerou Kateři-
nou Mikoškovou. Srdečně veškeré 
diváky zvou a o bezchybný průběh se 
postarají: divadelní spolek Gaudium, 
Městská část Praha 16 a samozřejmě 
všichni z Koruny.

Divadelní maraton v radotínské Koruně

Divadelní festival Radotínská 
radost 2015 – v Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny
7. až 8. listopadu
aktuální program najdete
na www.praha16.eu

Mimořádně atraktivní podívanou 
měli možnost vidět fanoušci dostihové-
ho sportu v sobotu 26. září na závodišti 
ve Velké Chuchli.

Jel se zde totiž LERAM Evropský po-
hár žokejů, na němž se v sedlech koní 

sešly hvězdy světového turfu. A jaké 
byly výsledky? Čtyři doběhy byly 
vyhodnoceny jako boj nebo tuhý boj, 
jen hlavní dostih s dotací 1,65 milionu 

Kdo vyhrál Evropský pohár žokejů?

Poslední letošní dostihy:
18. října – 77. Cena zimního favori-
ta společnosti Charvát Group , spol. 
s r. o. pro dvouleté koně a 13. Me-
moriál Harryho Petrlíka pro tříleté 
a starší klisny
25. října – 95. Cena prezidenta re-
publiky a další dostihy závěrečné 
kapitoly pražských seriálů FITMIN 
CUP, 1. ročník Velké národní stee-
plechase Josefa Váni Agrofert 2015

korun jednoznačně opanoval Das-
hing Home v sedle s francouzským 
žokejem Fabricem Veronem. Ten díky 
tomu obsadil v Evropském poháru 
druhé místo, třetí skončil další Ital 
Umberto Rispoli.

Vítězem poháru se stal dvojnásobný 
italský šampión Cristian Demuro, jenž 
dokázal vyhrát dva body programu. 
Stupně vítězů za ním doplnili Fran-
couz Fabrice Veron a vítězův krajan 
Umberto Rispoli.
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