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SLUŽBY

 ●  rodinného videa všech formátů
         na DVD
 ●  starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
       na DVD a HDD

 ●  diapozitivů, negativů a fotografií

 ●  kamera, foto, střih
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Objednejte si ji hned pouze za 404 Kč na: www.dianetika.cz
knihy.praha@dianetika.cz, tel.: 776 001 888
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Moderní věda o duševním zdraví

CO OVLIVŇUJE VÁŠ ÚSPĚCH V ŽIVOTĚ?
CO ČLOVĚKU BRÁNÍ V TOM, DOSAHOVAT CÍLE?

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT, ABY SE VÁM PŘÁNÍ SPLNILA?

 Toto je kniha pro všechny ty,
kteří chtějí v životě dosahovat
cílů a splněných přání.

Zkušenost čtenáře: 
Díky Dianetice jsem
se zbavila bolesti kloubů
a problému s oteklými
nohami navždy.
Taky jsem o hodně
úspěšnější a mám pořád 
dobrou náladu.
A to ještě nejsem u konce:-).
Zuzana L.

Nabídka zaměstnání
Restaurace U Rytíře,

Velkotržnice Lipence, Praha 5
přijme KUCHAŘE/KU

pro jednosměnný provoz pondělí - pátek   8-17 hodin
požadujeme: - vyučení a praxi v oboru
                     - praxi v kuchyni hotových jídel
                     - samostatnost, spolehlivost

Tel.: 777 66 1111 po 14. hodině

Víte o tom, že na Prahu 5 – Zbraslav, za Vámi přišla 
špičková estetická dermatologie?

Centrum je vybaveno špičkovými lékařskými pří-
stroji, které jinak naleznete výhradně v renomova-
ných estetických centrech hlavního města. Máme 
pro Vás připraveny VIP služby, výběr ošetření cíle-
ně pro Vaši problematiku. Časový harmonogram je 
přizpůsoben Vašim potřebám během celého týdne 
včetně sobot a nedělí od 8 do 20 hod. a i déle dle 
individuálních potřeb klienta.

Možnost parkování v areálu centra.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Adresa: Praha 5 - Zbraslav, K Vejvoďáku 1359 
tel.: +420 775 233 220 a +420 251 010 779. 
Více informací naleznete na našem webu
www.he-wa.cz 

DSK Basketball je pražský basketbalový 
oddíl původně z Karlína. V letošním roce má 
svoji domácí halu právě v Radotíně, můžete 
se tedy přijít podívat na zápasy ŽBL (ženské 
basketbalové ligy) právě do radotínského 
sportovního stánku.

Klub v letošním roce oslaví desetileté výročí 
od svého založení. Název se vyvíjel postupně 

od TJ Spoje Praha, přes DAS Com, DSK Karlín 
až k dnešnímu DSK Basketball. 

První úspěch se dostavil v sezoně 
2003 – 2004 a byl jím postup z pražského pře-
boru žen do II. ligy. Následovalo několik sezon 
se střídavými úspěchy. Zlomem bylo období 
2008 – 2009, kdy se z druholigového průměru 
tým vypracoval až na konečné třetí místo. 
Tento zdar hráčky motivoval ještě k většímu 
úsilí a v další sezoně druhou ligu suverénně 
vyhrály (na zápasy 24:1) a postoupily tak do 
národní ligy. Nováček bodoval i tady a v prů-
běhu roku se zlepšoval zápas od zápasu. Na-
konec přes tým Sparty Praha postoupil až do 
semifinále 2. nejvyšší soutěže. Díky rozšíření 
extraligy ŽBL se pro období 2011 – 2012 kva-
lifikoval do ligy vicemistryň světa.

V extralize se zatím ženám z DSK ještě vy-
hrát nepodařilo, ale třeba minulý zápas proti 
Pardubicím (56:59) ukázal, že mohou zvítězit 
i v nejvyšší soutěži – ještě 15 vteřin před kon-
cem totiž vedly 56:55.

Kapitánkou týmu a zároveň hráčkou zá-
kladní sestavy je zkušená Katka Čiperová, 
která za klub nastupuje od postupu do II. ligy, 

tedy od roku 2005. Za tu dobu stihla odehrát 
180 utkání, 4359 minut, nastřílet 1679 bodů 
(2. místo historických tabulek DSK) a zajistit 
177 asistencí (1. místo). Navíc jí patří i histo-
ricky třetí příčka za 968 doskoků. Kateřina 
neustále patří k oporám týmu. 

Jádro mužstva tvoří české hráčky (Andrea 
Buldrová, Stáňa Šimáková, Bára Emmelová, 
Alena Huňková, Irena Špirková, Zuzka Kru-
ková, Veronika Rybová, Bára Sloupová, Petra 
Horáková, Adéla Věchtová a Eva Lomozní-
ková), ale v kádru je i Američanka Arnika 
Ranae Brown, která je momentálně nejlépe 
doskakující hráčkou celé extraligy! Další 
Američankou (po mamince i Polkou) je Julia 
Demirer, nově dorazila i posila na rozehrávce 
od našich západních sousedů – z německého 
Oberhausenu přestoupila Lea Mersch. 

O chod klubu se stará trojice Dan Kurucz, 
Martin Marcalík a Ivan Šlehobr (kondiční 
trenér) vydatně podporovaná kapitánkou 
Čiperovou, která zastává v klubu taktéž 
exekutivní funkci místopředsedkyně. Lucie 
Husáková se podílí na tréninku individu-
álních činností. Lékařem je MUDr. Zdeněk 
Sedláček, fyzioterapeutem Vlasta Ježek 
a masérkou Alexandra Nezbedová.

„Protože podmínky extraligy ŽBL vyžadují 
dosti přísné parametry na sportovní halu, 
dohodli jsme se na sehrání našich domácích 
mistrovských zápasů v hale v Radotíně,“ 
vysvětluje Dan Kurucz, trenér DSK, proč se 
zápasy odehrávají na radotínské půdě. „Setkali 
jsme se zde s velmi vstřícným přístupem pra-
covníků haly v čele s Pavlem Prachařem a jeho 
lidmi, kteří nám v Radotíně vytvořili vpravdě 
domácí prostředí. I když zatím nevyhráváme, 
věříme, že si na naše zápasy do krásné radotín-
ské haly najde cestu stále větší počet příznivců 
pěkného basketbalu a našeho týmu DSK,“ 
dodává Kurucz.  

Mažoretky se poprvé představí
v Praze v halové soutěži

Úplně první ročník nepostupové soutěže 
pro mažoretky všech věkových kategorií se 
uskuteční v sobotu 17. března v radotínské 
sokolovně. 

Tomuto kolektivnímu sportu se věnuje 
mnoho dívek v celé republice a všechny 
rády vystupují při sportovních a kulturních 
akcích doma i v zahraničí. Velmi oblíbené 
jsou právě soutěže, kde mohou porovnávat 
svoje dovednosti s ostatními skupinami. 
Mažoretkový sport se u nás velmi rozvíjí, 
pořádá se mnoho regionálních akcí i mis-
trovství republiky. 

Nicméně v Praze a jejím okolí obdobné 
klání nikdo nepořádá, a tak se do toho 
pustilo občanské sdružení „Mažoretky Zlaté 
Prahy“ s předsedkyní Pěvou Vosátkovou 
a s přáteli z Radotína. Od počátku všichni 
věřili, že nepostupovou soutěž vyhlášenou 
pro amatérské i profesionální kluby přiví-
tají vedoucí mažoretkových skupin hlavně 
z Prahy a okolí. Nakonec se přihlásilo cel-
kem 62 skupin z celé České republiky.

Přijedou mažoretky z  Kladna, Chocerad, 
Kolína, Teplic, Štětí, Hluboké nad Vltavou, 
Hrádku nad Nisou, Strakonic, Plzně, Písku, 
Příbrami, Mohelnice, Dačic, Ždánic, Rosic, 
Hodonína a v neposlední řadě samozřejmě 

i několik pražských týmů. V dopolední části 
se bude soutěžit v takzvaných malých for-
macích, což je 3 – 8 dívek. Naproti tomu od-
poledne půjde o formace velké, kde se v kaž-
dé skupině představí od 9 do 30 soutěžících. 

Výkony bude hodnotit pětičlenná porota 
složená z řad zkušených trenérek, vedoucích 
a choreografek. Soutěž je rozdělená podle 
věkových kategorií na: mini (děti ve věku 

Zimní fotbalový Weber cup pošesté
Zimní fotbalový turnaj, který od samého 

počátku pořádá radotínský fotbalový oddíl 
s SK Aritmou Praha, již letos vstoupil do 
svého šestého ročníku.

Hraje se na bývalém tréninkovém hřišti 
SC Radotín, kde v současné době leží umělá 
tráva třetí generace. Mezi pražskými muž-
stvy a týmy ze středních Čech je soutěž ob-
líbena kvůli perfektní organizaci, příjemné-
mu zázemí a v neposlední řadě jsou jedním 
z důvodů nejnižší vstupní poplatky.

Hraje se paralelně na hřištích SC Radotín 
a SK Aritma Praha a zájem je letos nebývalý. 
Z tohoto důvodu byl opuštěn předchozí mo-
del soutěže, kdy v Radotíně i ve Vokovicích 
byly odehrány dvě skupiny o šesti mužstvech, 
z nichž první tři postupovaly do skupiny 
o 1. až 6. místo a zbytek hrál o zbývající pozi-
ce. Byl proto vytvořen model nový. Na obou 
sportovištích jsou obě skupiny osmičlenné 
a hraje se systémem každý s každým. Ve 
finálovém kole, které je na programu v so-

botu 3. března,  se střetnou vítězové obou 
skupin o 1. místo, druzí o 3. místo atd. 

Tato varianta se nyní, na konci ledna, 
kdy jsou odehrána tři kola, jeví jako vel-
mi zajímavá pro diváky, 
ale méně spravedlivá pro 
samotné hráče. Jakýkoliv 
výpadek či podcenění hry 
je okamžitě potrestáno tím, 
že se mužstvu vzdaluje účast 
v bojích o stupně vítězů. 
Letošním pozitivem je i ta 
skutečnost, že se podařilo 
sjednotit hrací dny. Zápasy 
se konají každou sobotu od 
9.30 hod. do 17.15 hodin až 
do 3. března. 

I seznam zúčastněných 
mužste v  j e  reprezenta-
tivní. Ve skupině v Radotíně jsou kromě 
domácích SK Zbraslav, SK Nový Knín, 
SK Hvozdnice, FK Řeporyje, ČAFC Praha, 

FK Týnec nad Sázavou a ABC Braník. Ve 
Vokovicích hraje Dukla Praha B, SK Lhota, 
SK Střešovice 1911, FC Čechie Velká Dobrá, 
FC Tempo Praha, Sokol Hostouň, FK Újezd 
nad Lesy a žolík soutěže Sokol Zbuzany, 
který se netají svými ambicemi o postup 
z třetí třídy až do divize. Jen pro ilustraci, 
výsledek Zbuzany – Dukla 1:0 o mnohém 

svědčí. Výsledkový servis a program zápasů 
je vyvěšen na hřišti v Radotíně i v restauraci 
Bodlo a stejně tak na Aritmě.

do 7 let), děti (7 – 9 let), kadet (10 – 12 let), 
junior (13 – 15 let) a nejzkušenější senior 
(nad 15 let). V průběhu celého denního 
klání budou postupně vyhlašovány výsledky 
v jednotlivých věkových třídách a na závěr 
celé akce bude vyhlášen vítěz hlavní ceny 
„Radotínského poháru“. 

„Věříme ve zdárný průběh celé akce, 
i když počet soutěžících o sto procent 
převýšil náš původní plán. Původně jsme 

totiž počítali s asi třemi 
sty soutěžícími,“ říká 
ředite lka  akce  Pěva 
Vosátková. Vzhledem 
k náročnosti celé akce 
se již od Vánoc schází 
na pravidelných jedná-
ních organizační štáb, 
aby vše dopadlo dobře 
a návštěvníci z mnoha 
českých i moravských 
měst si odvezli ty nej-
lepší  vzpomínky na 
radotínskou soutěž. 

Nezbývá nic jiného 
než popřát všem ty 
nejlepší výkony a držet 
palce organizátorům 
k  p r e m i é r o v é m u 

zvládnutí celé akce. Vstupné do sokolovny 
(Vykoukových 622, Radotín) budou mít 
děti do 130 cm zcela zdarma, ostatní zaplatí 
80 korun, důchodci pak 40 Kč.


