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Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc únor
se stal fotbalista Jan Mižič

Vítězem ankety o Sportovce Prahy 16 za měsíc únor se stal fotbalista 
Jan Mižič. Sedmnáctiletý Jan žije v Radotíně a hraje za legendární klub z 
Vršovic -  Bohemians 1905. Výborné výkony ho katapultovaly do nejstarší-
ho dorostu Bohemky a  do reprezentačního týmu U17. Na podzim odehrál 
kvalifikaci ME. V únoru si zahrál na přípravném turnaji reprezentačních 
sedmnáctek v jihošpanělském letovisku LaManga. Jan Mižiče čekají na 
konci března závěrečné boje
reprezentace o postup na finalo-
vý turnaj ME U17.

Jestliže máte tip, že někdo úspěš-
ně reprezentoval Prahu 16, zašlete 
návrh na udělení titulu Sportovec 
měsíce Prahy 16 na emailovou 
adresu noviny@p16.mepnet .cz 
Přihláška do soutěže o udělení 
titulu musí  obsahovat celé jméno 
navrženého sportovce, ročník 
narození, sportovní disciplínu, 
v níž bylo výjimečného výkonu 
dosaženo, 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 pro-
síme o poskytnutí tel. kontaktu 
jak na navrhovatele, tak i na 
navrženého sportovce pro zjištění případného souhlasu k medializaci vý-
konu v Novinách Prahy 16. Podněty zasílejte v termínu do 2. dubna 2010. 
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.


