
MICHAL VAVŘIČKA
Čištění koberců a mytí oken.

Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907
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Sportovcem měsíce ledna 2010 se stal badmintonista
Sokola Meteor Radotín Jakub Bitman

Jednadvacetiletý Jakub se stal dvojnásobným mistrem ČR na VCES 50. Mistrov-
ství České republiky, které se hrálo v domácím prostředí radotínské  sportovní haly. 
Tituly ze čtyřher doplnil třetím místem ve dvouhře. Obě vítězství patří do kategorie 
překvapivých, protože ve smíšené čtyřhře se šestnáctiletou spoluhráčkou Bášovou  
nebyli vůbec mezi nasazenými. Ve čtyřhře  mužů spolu  s  Drančákem  porazili 
reprezentační jedničky bratry Kopřivovi. Vítězné tažení Jakuba Bitmana  na 
domácím mistrovství pak  přineslo i nominaci do reprezentačního týmu pro 
nadcházející ME v Polsku.

Jestliže máte tip, že někdo úspěšně reprezentoval Prahu 16, zašlete návrh na udě-
lení 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. 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 navržené-
ho sportovce pro zjištění případné-
ho souhlasu k medializaci výkonu 
v Novinách Prahy 16. Podněty 
zasílejte v termínu do 3. března 
2010. Ze zaslaných tipů bude do 
užšího rozhodování zařazen spor-
tovec 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.


