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REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
obklady a dlažby • instalatérské práce
elektroinstalace • sádrokartony
likvidace odpadů • grafické návrhy

Vodnář s.r.o. - REKO24
MICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com
Strážovská 24, P5 Radotín

zkušenosti od roku 1997

WWW.REKO24.CZ

Bytové jádro za 5 dnů
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pro sezónu 2017, zejména zcela nový 
silniční model Specialized Roubaix. 
Celkem bylo k dispozici několik desítek 

kol, která si vyzkoušelo 125 zájemců.
V rámci Cyklodne bylo také možné 

nechat si od profesionálního fittera po-
radit s nastavením správného posedu 
na kole v rámci systému Specialized 
BG FIT, čehož využilo 12 zájemců. 
K dispozici byli i servisní technici, 
kteří zodpovídali dotazy účastníků 
ohledně seřízení kola a občas s drob-
nými úkony rovnou pomohli.

Účastníci akce měli k dispozici plně 
vybavené zázemí se servisním stano-
vištěm, úložiště kol, sprchy, toalety 
i odpočinkovou zónu, kde se mohli 
také bezplatně občerstvit. Úspěšný 
a velmi příjemný první ročník Cyk-
lodne zakončilo neformální večerní 
posezení s grilem.

ské Městské policie, aby byla zajištěna 
bezpečnost zejména dětských účast-
níků. Trasa dlouhá cca 11 km vedla 
od parkoviště Ski a Bike 
Centra Radotín podél vody 
do Černošic, pak přes lávku 
a opět podél vody zpět do 
Radotína. Cíl byl v Radotíně 
na dopravním hřišti, kde si 
děti mohly vyzkoušet jízdu 
podle dopravního značení 
a s dodržováním pravidel 
silničního provozu. Vyjížď-
ku absolvovalo 58 účastníků, 
z toho 34 dětí.

Velkým lákadlem Cyk-
lodne byla možnost zdarma 
otestovat nové modely kol 

Vodáci mají zamykání řek, koňáci 
Hubertovu jízdu, cyklisté nově radotín-
ský Cykloden. 

Letos poprvé uzavírala cyklistickou 
sezónu akce specializované cyklistické 
a lyžařské prodejny Ski a Bike Cen-
trum Radotín, která má ambici stát 
se do dalších let tradiční rozlučkou 
s letní cyklistickou sezónou. 

První ročník akce se konal 11. září  
ve Ski a Bike Centru a zdarma se ho 
zúčastnilo více než 300 cyklistů a přá-
tel cyklistiky všech věkových i výkon-
nostních kategorií. 

Jedním z vrcholů akce byly společné 

vyjížďky na předem připravené trasy 
pod vedením jezdců ze Ski a Bike Cen-
tra, jedna určená pro horská kola, dru-
há pro silničky a třetí rodinná s účastí 
dětí. Trasy vyjížděk pro dospělé vedly 
atraktivní krajinou kolem řeky Be-
rounky, tempo jízdy se přizpůsobilo 
účastníkům a obě vyjížďky nabídly 
možnost prodloužení pro ty, kterým 
kratší varianta nestačila. Společné 
MTB vyjížďky se účastnilo 43 jezdců, 
na silniční kola vyrazilo 36 cyklistů. 

Vyjížďka pro rodiny s dětmi na 
kolech, v dětských sedačkách nebo vo-
zících se konala za doprovodu radotín-

Cyklosezónu zakončil Cykloden

7,30 - 12 a 12,30 - 14 h

-  instalatérské a topenářské práce
-  zednické a obkladačské práce
-  kompletní přestavby bytů a koupelen
-  rekonstrukce RD
-  interiérové dveře Sapeli
-  kompletní dodávky vybavení koupelen
-  prodej instalatérského a topenářského
   materiálu

kontakt:
777 266 238
kucma@atlas.cz
www.kucma.cz

prodejna Radotín:
Vinohrady 62
Po - Pá
7.30 - 12 a 12.30 - 14 hod.
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