
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

Halová sezona je za námi. Letos byla pro radotínské at-
lety  jedna z nejúspěšnějších za poslední léta. Medaile z pře-
borů Prahy i účast na „Republice“ a to vše v nových dresech.
   To, co delší dobu radotínským atletům chybělo, byl 
oficiální dres. Kombinace bílé tričko a černé kraťasy, 
měly děti většinou nesourodé a nevyjadřovaly klu-
bovou příslušnost. Firma Vella Náchod vyrobila dre-
sy podle návrhu předsedy oddílu Petra Dubského. 
V nových dresech se na konci ledna atleti z Rado-
tína utkali o medaile na přeborech Prahy staršího 
žactva v hale na Strahově. Dominik Dlouhý patřil 
k favoritům sprintů na 60 m a 150 m. Na kratší 
trati potvrdil svoji pozici a rozběhy jasně vyhrál. Ve 

finálovém běhu bohužel zaspal na startu a na lepší 
jak 3. místo to nestačilo. I tak je to dobrý výsledek. 
Chuť si chtěl spravit na 150 m. Z rozběhů postoupil 
opět hladce do finálového běhu, v něm bohužel 
obsadil nepopulární 4. místo. Na dlouhých tratích 
hájil radotínské  barvy Matěj Višňa. První den 
v běhu na 3 km skončil na pěkném 8. místě. Druhý 

Medailové cinkání v nových dresech
den ho čekal běh na 1500 m, které měl běžet poprvé, 
společně s dalšími radotínskými atlety  Martinem 
Olšanským a Radimem Pišlem. Všichni tři běželi 
dobře. Matěj, i přes únavu z minulého dne, běžel 
výborně a doběhl si pro 3. místo. Kluci se umístili 
těsně za ním. Radim skončil 4., Martin na 5. místě. 
Děvčatům se moc nedařilo. Adéle Slámové jen o málo 
unikla účast ve finále dálky.

Přebory Prahy mladších žáků hostila hala ve Stro-
movce. Tam zazářil Michal Hošek. V běhu na 300 m 
nenašel přemožitele a stal se přeborníkem Prahy. Jen 
co si Michal trochu odpočinul, šel na start běhu na 
150 m. I zde patřil k adeptům na medaile a ziskem 

bronzu to jen potvrdil. Michalův čas 
na 300 m byl tak kvalitní, že ho nomi-
noval i na republikové klání starších 
žáků v hale v Jablonci nad Nisou, 
tedy mezi závodníky, kteří jsou i o 3 
roky starší. Tam vyrazil společně 
s Dominikem Dlouhým, který se 
dostal do běhů na 60 m a 150 m. 
Účast na republice jen o 1 vteřinu 
unikla Tereze Špačkové, která stále 
patří mezi mladší žákyně. Klukům 
hala v Jablonci moc nesedla a ne-
podařilo se jim postoupit z rozběhů. 
Zato na republice veteránů (nad 
35let) se dařilo naší trenérce Miladě 
Růžičkové. Nejprve skončila 4. na 
60 m překážek, kde smolně škobrt-

la o předposlední překážku. To si ale vynahradila 
v běhu na 200 m, který vyhrála a stala se mistryní re-
publiky. Letos radotínské atlety čeká nabytá sezona. 
Spolu s dvěma  družstvy mladších žáků je přihlášené 
i družstvo starších žáků. Vrcholem bude  nominační  
boj o letní Olympiádu mládeže.

   Typický sport či hra, která patří do přírody. To je pé-
tanque, o jehož autorství soupeří jižní Francie a sever 
Španělska. 
   Nám v České republice to může být celkem 
jedno: Zdá se, a na to lze usuzovat z bohaté 
účasti zájemců v otevřených turnajích na 
boulo/koulovišti u areálu  plážového volejbalu, 
že tento způsob hravého užití volného času 
již zapustil v Radotíně své kořeny.  První ze 
série čtyř turnajů  se uskuteční tradičně v ne-
děli 21. dubna pod názvem Jarní zelené koule. 
Bude to turnaj nejen otevřený každému, kdo 

si bude chtít zahrát, ale zároveň i turnaj ná-
borový. Během zimy došlo k ustavení oddílu 
Pétanque Radotín v rámci RSK. Ten má zatím 
osm členů a rozhodně se bude chtít rozrůst. Je 
to dobrá šance pro všechny, kteří si chtějí za-
koulet nejen v Radotíně, ale popřípadě i jinde 
v České republice. Při dosažení odpovídající 
výkonnosti se mohou členové zúčastnit i mis-
trovství České republiky. Jarní zelené koule na 
boulo/koulovišti za novou budovou radotínské 
základní školy se uskuteční v neděli 21. dubna 
ve 14 hodin.

Petanque přichází s jarem


