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Vychází 16.2.2009. 
Náklad 10 000 výtisků. 

Výtisk a distribuce ZDARMA. 
Tisk Grafotechna print s.r.o., 

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 16.3.2009.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 4.3.2009. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

zajištěna prostřednictvím České pošty s.p. 
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři.  Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 

STAVEBNÍ PRÁCE
- rekonstrukce rodinných
  domů, bytů,
  bytových jader
- fasády
- ploty, zámkové dlažby
- veškeré ostatní
  stavební práce

SIKA MARTIN
TEL.: 777 055 579

PRODEJ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ VŠECH ZNAČEK

přijímáme platební kartynejlepší ceny elektra

PRODEJ NA SPLÁTKY Home Credit
Do 20 tisíc stačí pouze 2 doklady: OP plus jeden další doklad

Sportovcem měsíce ledna 2009 se stává Miss aerobik Táňa Bednářová

Kuželkáři v novém roce opět koulí
hý jarní turnaj dorostu se uskuteční 
v únoru právě v Radotíně.

V průběhu jarní části budou hráči 
z Prahy 16 také startovat na Mistrovství 
Prahy jednotlivců, kde se bojuje o po-
stup na Mistrovství ČR. V konkurenci 
reprezentantů a ligových hráčů bude 
mít Radotín zastoupení v kategoriích 
mužů, žen, seniorů, seniorek a žáků.

Po skončení mistrovských soutěží 

pořádá oddíl v květnu, jako již tradičně, 
dva turnaje, kam jsou zváni hráči z celé 
České republiky. Tím prvním je Májový 
turnaj mládeže, který se letos koná po 

Kuželkáři SC Radotín, kteří mají své 
zázemí v tribuně fotbalového stadionu 
v ulici Ke Zděři, vstoupili do nového 
roku lednovým oddílovým mistrov-
stvím jednotlivců. V hlavní kategorii 
mužů se stal vítězem Jaroslav Krůta 
s výborným výkonem 1778 bodů.  Na 
konci ledna pak byla zahájena jarní 
část mistrovských soutěží, v nichž mají 
radotínští kuželkáři tři družstva mužů, 
jedno družstvo žen a dorost. 

A mužstvo obhajuje 
loňský bronzový stupínek 
v divizi, a také letos patří 
mezi nejžhavější kan-
didáty na postup do ligy. 
Také radotínské ,,béčko“ si 
v soutěži MP II vede jako 
nováček velmi dobře a drží 
si na 2. místě stále šanci na 
postup do nejvyšší pražské 
soutěže. C mužstvo, složené 
ze zkušených i začínají-
cích hráčů, hraje v soutěži 
MP V a v jarní části ho čeká 
boj o postup do play - off, 
kam se dostane prvních 
8 družstev po základní části. Dorost 
bude na jaře startovat na pěti turnajích 
Mladé Prahy, po kterých ty nejlepší 
čeká závěrečné finále na Slavii. Dru-

dvacáté třetí. Dalším turnajem je již 
22. ročník turnaje Old Boys pro hráče 
nad 55 let. A také tento turnaj má již 
v kuželkářském kalendáři své místo. 

V závěru jarní části soutěže při-
pravuje oddíl nábor hráčů, a to nejen 
mezi mladými zájemci, ale i dospělými. 
Dveře v kuželně v areálu městského 
stadionu jsou však pro všechny zájem-
ce otevřeny po celý rok. Všichni jsou 
vítáni. V letní přestávce je pro hráče 
zajištěno tradiční soustředění a přípra-
va v Rokytnici a ,,áčko“ se opět chystá 
na turnaj v Litovli, kde bude obhajovat 
svoje loňské vítězství.

Oddíl momentálně žije přípravami 
na kulaté výročí 40 let kuželek v Rado-
tíně, a i když si na oslavu musíme po-
čkat ještě více než rok, členové oddílu 
již dnes chystají řadu akcí a překvape-
ní. Aktivitu především zaměřují na 
realizaci nového sportoviště, o kterém 
radotínští kuželkáři sní již dlouho, 
ale od roku 2002, kdy byla dráha při 
záplavách pod vodou, se záměr zatím 
nedaří. Nová čtyřdráha by umožnila 
další rozvoj tohoto sportu a zejména 
pak i účast v ligové soutěži, kterou si 
v minulosti již radotínští vyzkoušeli. 

Zcela jednoznačně se první vítězkou ankety v novém 
roce stala pětadvacetiletá členka chuchelského Aerobic 
Teamu Veroniky Vrzbové Táňa Bednářová, která 24. 
ledna okouzlila svým výkonem a vystupováním všechny 
přítomné porotce v ostravské aule Vysoké školy báňské. 
Ti ji následně zvolili v pořadí již 13. Miss aerobik České 
republiky. Sympatická tmavovláska s tělesnými míra-
mi, které by jí mohly závidět mnohé modelky, trénuje 
v chuchelském týmu od roku 2003. Pod vedením bývalé 
reprezentantky Veroniky Vrzbové získala spolu se svými 
kolegyněmi z družstva mnohé mezinárodní úspěchy 
z vrcholných akcí, mezi nimiž je i titul mistryně světa ve 
fitness týmech z Bělehradu v roce 2007. V současné době 
se studentka Fakulty tělesné výchovy a sportu v Plzni 
připravuje na mistrovství republiky v kategorii jednotliv-
ců a pozvolna přemýšlí o konci sportovní kariéry. Svému 
sportu chce však zůstat věrná i do budoucna, a to jako 
trenérka mládeže. 

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Pra-
hu 16, zašlete návrh na udělení titulu Sportovec měsíce 
Prahy 16 na e-mailovou adresu noviny@p16.mepnet.cz. 
Přihláška do soutěže o udělení titulu musí obsahovat celé 
jméno navrženého sportovce, jeho ročník narození, spor-
tovní disciplínu, v níž bylo výjimečného výkonu dosaže-
no, včetně přesného data (den a měsíc) a v rámci jaké 
soutěže bylo výkonu dosaženo. Důležitá je i informace, 
z jaké městské části dotyčný je nebo koho reprezentoval. Rovněž prosíme o poskytnutí tel. 
kontaktu jak na navrhovatele, tak i na navrženého sportovce pro zjištění případného sou-
hlasu k medializaci výkonu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 4. března 
2009. Ze zaslaných tipů bude do užšího rozhodování zařazen sportovec jednak na základě 
došlého množství návrhů s jeho jménem a také na základě mimořádnosti výkonu v daném 
sportu a věkové kategorii. Vítěz obdrží čestnou listinu se jmenováním sportovce měsíce 
a věcnou cenu. Těšíme se na Vaše podněty. 

Informace o oddílu naleznete na 
stránkách http://radotin-kuzelky.wz.cz. 
Zahrát si můžete přijít i jen tak pro zá-
bavu s rodinou nebo svými přáteli.


