
Den plný her a dovádění na břehu i na 
hladině řeky zažije v srpnu berounský kemp. 
Budou připravena soutěžní klání pro rodinné 
týmy i děti, které se budou moci pořádně vy-
řádit například při aquazorbingu.

Předposlední prázdninovou sobotu 
22. srpna si návštěvníci Veselice na Beroun-
ce užijí i pořádnou porci hudební nálože. 
Vystoupí například crazy-band Nadoraz 
z Hradce Králové, který už třicet let hraje 
vlastní tvorbu kapelníka Jirky Petery a je 

proslulý svým humorem a recesistickým 
zaměřením písní.

Další chuťovkou bude kapela V3ska hra-
jící převážně SKA doplněný prvky reggae 

2. ligy a zápas bude otevřený pro ve-
řejnost. Fanoušci tak poprvé budou 
mít možnost vidět náš tým, který 
prošel velkou přestavbou. Přivedli 
jsme 11 nových posil, které v rámci 
utkání představíme. Možnost sehrá-
ní zápasu proti škole z NCAA v Ra-
dotíně, považuji za naprostou sen-
zaci a obrovský manažerský úspěch. 
Jsem si jist, že halu zaplníme“ říká 
trenér Adam Peřinka.
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Již tradičně začala sezona radotín-
ské triatlonistky Lindy Vítové v březnu 
pražským půlmaratonem.

Osobní rekord 1:25:30 naznačil, že 
můžeme očekávat kvalitní výsledky. 
Po několika povedených závodech 
v úvodu sezóny se postavila 19. června 
na start MČR v olympijském triatlonu 
v Račicích. V plavecké části zaostala 
za vedoucími závodnicemi, ale svou 
ztrátu dokázala během cyklistické 
části zlikvidovat a většinu trati jela 
v čelní skupině.

V závěru cyklistické trati došlo ve 
skupině k pádu, do kterého se přimo-
tala i Linda Vítová. Do běžecké části 
tedy nastupovala se ztrátou na vedoucí 
závodnice, ale solidním běžeckým 
výkonem vybojovala 3. místo celkově 
v kategorii ELITE a mistrovský titul 
v kategorii do 23 let.

Obhájila mistrovský titul

Tradičně první srpnový víkend od-
startovali basketbalisté Radotína pří-
pravu na novou sezónu.

Ta pro ně začne 19. září, kdy se 
v rámci českého poháru utkají s jaro-
měřským klubem Sokol Josefov. V říjnu 
se pak naplno rozjede 2. liga, kde byl ra-
dotínský tým vylosován do skupiny B. 
Utká se tak například se silným Bene-
šovem, Jindřichovým Hradcem, ale 
také třeba s pardubickou Teslou nebo 
pražským Sokolem Vyšehrad.

V závěrečné fázi př ípravného 
období pak tým změří síly s univer-
zitou Albright College, hrající třetí 
divizi americké NCAA. „V rámci své 
evropské tour k nám do Radotína 
přijede univerzitní výběr Albright 
College. Bude to naše první příprav-
né utkání před letošním ročníkem 

Basketbalisty Radotína prověří americká 
univerzita Albright College

Utkání proti basketbalistům 
Albright College se uskuteční 
25. srpna ve 20.00 hodin v radotín-
ské sportovní hale. Více infor-
mací pro fanoušky včetně videí, 
fotografií, rozhovorů a reportů ze 
všech utkání na www.facebook.com/
BKRadotin.

Tradičně poslední srpnovou neděli 
bude v Conseq Parku Velká Chuchle 
zahájena druhá polovina letošní me-
tropolitní dostihové sezóny a už nyní 
se mohou všichni příznivci těšit na mi-
mořádnou nabídku kvalitní podívané, 
protože během osmi dostihových dnů 
(do konce října) se uskuteční čtrnáct 
dostihů nejvyšší kategorie!

Hned 30. srpna to bude závěrečný 
a nejdelší klasický dostih, jubilejní 
70. Pegas St. Leger (2800 m) pro tříleté 
koně, jehož hvězdou by měl být skvělý 
hnědák trenéra Josefa Váni Touch of 
Genius, který dokázal vyhrát Derby 
v Praze i Bratislavě.

V neděli 6. září se pod záštitou 
pražské primátorky Adriany Krnáčové 
uskuteční Dostihový festival s nejlep-
šími mílaři i vytrvalci, kteří změří síly 
v 37. ročnících Velkých cen: hl. m. Pra-
hy CK Martin Tour (1600 m) a Conseq 
českého turfu (2400 m).

I další neděle 13. září obsahuje ve 

svém programu dvě „jedničkové“ 
položky: 9. Zlatý pohár EŽ Praha − 
nejdelší a nejlépe dotovaný tuzem-
ský dostih přes proutěné překážky a 
94. Svatováclavskou cenu (1200 m), 

Kvalitou nabitý dostihový podzim!

Začátky dostihových odpolední 
jsou ve 14 hodin, více informací 
najdete na adrese www.velka-chuchle.cz.

která je nejprestižnější českou sprin-
terskou zkouškou a obhajovat loňské 
vítězství by v ní měl populární „ko-
cour“ Mikesh.

Podpořte rekord v soulodění
a punku, jejíž vystoupení doplní sedmičlen-
ná kapela Čankišou z Brna, která pronikla 
do povědomí posluchačů doma i v zahra-
ničí díky svým koncertům nabitým energií 
a divokými rytmy.

Den uzavře ohňostroj na vodě i ve vzdu-
chu. Akci pořádá MKC Beroun v rámci 
oslav 750. výročí města.
Podpořte rekord v soulodění

Na své si přijdou i vodáci a obdivova-
telé řeky. K uctění vodního živlu a jako 
poděkování řece proběhne pokus o rekord 
v největším počtu naráz soulodících lodí. 
Úspěšný rekordní pokus bude při dodržení 
podmínek zaregistrován do České data-
banky rekordů.

Zúčastnit se může každý, kdo disponuje 
lodí či člunem a dostaví se i s plavidlem 
22. srpna k lávce v ulici U Přívozu. Start 
HROmadného BErounského SOulodě-
ní, neboli HROBESO, je naplánován na 
14. hodinu, cílem bude opět berounský 
kemp. Pro vylosovanou posádku lodi je 
připraven soudek piva.

Hromadné berounské soulodění
22. srpna u lávky v ulici U Přívozu

RADOTÍNSKÉ
BURČÁKOBRANÍ 2015 

MČ Praha 16
a Český archív vín

Radotínské
Burčákobraní

ročník 2015

12. 9. 2015

www.ceskyarchivvin.cz            www.praha16.eu            

MČ Praha 16 ve spolupráci 
s Českým archívem vín připravují na 

sobotu 12. září 2015
od 14 hodin před radotínskou 

radnicí již 7. ročník této kulturně 
společenské akce.

K ochutnávce budou připraveny 
mydliňáky, burčáky po zlomení,

ve varu, sladké burčáky, mladá vína 
a gastronomické speciality. 

V doprovodném kulturním programu 
vystoupí

Romská cimbálovka pana Kováče,
mezinárodní kapela Caribe

z Bolívie, reggae skupina Švihadlo
a Elvis Presley revival.

Součástí programu bude
anketa o ceny, divadelní stan pro děti:
loutkové Pověsti české Divadla Toy Machine

a nově překvapí také divadlo
pro dospělé: 

originální Vtipomat Bely Schenkové, divadlo ANPU


