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Vážení sousedé,
vítám Vás u dalšího vydání Radimských listů.
Po dlouhé době konečně číslo, které si můžete
přečíst třeba na sluncem zalité zahrádce.
Máme za sebou asi nejdůležitější akci
letošního roku. Tou je Benefice kaple. Náročná
rekonstrukce se podařila. Jediná a nejcennější
památka v držení obce dostala nový kabát
a také interiér doznal značných změn.
Proměna je jednoduše nepopsatelná.
Radost mi neuberou ani spoluobčané, kteří
pravděpodobně měří podle sebe. Mám tím na
mysli pána, říkejme mu například pan P., který
ihned ví, co se z kaple ztratilo a že je spousta
věcí rozkradených. Večer mu v hospodě
přitakává jeho kamarád od stolu. Když je to
kamarád, říkejme mu pan K. Pan K se zaujetím
poslouchá a bohužel slepě věří. Pravda je ale
úplně někde jinde. Před rekonstrukcí bylo
veškeré vybavení převezeno do sklepa úřadu.
Po domluvě s panem farářem jsme do kaple
umístili jen část inventáře.
Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele
bezbariérového vstupu do budovy OÚ.
Smlouva je podepsána a v současné době
probíhá výstavba. Do konce prázdnin bude dílo
předáno k užívání.
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Matoucí hodiny na budově úřadu jsou již
neopravitelné. Zakoupili jsme proto nové
a v dohledné době je nainstalujeme.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří se podíleli
na úklidu obce v rámci akce: Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Celkem jsme posbírali 300 kg
odpadu. Díky této akci se jeho množství
každým rokem snižuje.
Letošní první letní kino bylo velmi zdařilé.
V netradičně teplém červnovém večeru jsme
před rekordní návštěvou promítali film Špunti
na vodě. Podle reakcí se akce líbila a věřím,
že v obnovené tradici budeme pokračovat
i v dalších letech.
Dovolte, abych Vám popřál mnoho krásných
letních dnů a klidnou dovolenou.
Martin Sýkora

Jarní koncert v kapli
Letos opět dětský pěvecký sbor Kuňky přivítal
jaro. Stalo se tak v neděli 16. dubna v Kapli
Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi.

Čarodějnice i čarodějové se sešli
u školy

V úvodu koncertu zazpívaly stylově laděné
Kuňky pod vedením Lindy Matouškové pět
písní s jarní tématikou. Hudební doprovod jim
zajistil instrumentální soubor složený ze žáků
ZUŠ Poděbrady a ZUŠ Pečky: Ludmila
Zedníková (zobcová flétna), Filip Zícha
(klarinet, zobcová flétna), Anna Svrčinová
(akordeon), Mikuláš Matoušek (bicí).
Posluchači měli možnost vyslechnout, kromě
již zmíněných muzikantů, také sólová
vystoupení hry na klávesy (Matylda Šibíková,
Jan Zedník) a příčnou flétnu (Magdalena
Férová). V podání mladých umělců zazněla díla
skladatelů Dlouhého, Beethovena a Sluky.
Vrcholem jarního koncertu bylo provedení
cyklu písní a tanců Leoše Janáčka: Královničky.
Kuňky nejen krásně zpívaly, ale také vesele
tančily. I v tomto případě je doprovázel
hudební soubor, jen se vyměnil akordeon
s klávesami, za které usedla Blanka Zedníková.
Účinkující potěšila hojná účast návštěvníků
a na oplátku potěšili posluchače svými
skvělými výkony.
Všem přítomným tedy patří velký dík!
Čarodějnický průvod vyšel o Valpružině noci
od základní školy. Převlečené děti se svými
rodiči odtud zamířily na hřiště, kde byla
připravená hranice. Opékání buřtíků na sebe
nenechalo dlouho čekat. Nejprve však
nejmenší Radimáci museli spálit čarodějnice,
které vyráběli za pomocí paní učitelek.
Některé děti však svoji čarodějnici spálit
nechtěly, aby jim zbyla na památku. Poté, co se
děti najedly, se mohly vydat na stezku odvahy.
(lma)

Prožili jsme Noc kostelů
Po celé republice se slaví Noc kostelů, kdy se
otevřou dveře svatostánků a příchozím nabízí
nejen hudební program. Stejně tomu bylo také
v Radimi.
Hudební program tu měla na starosti Blanka
Zedníková, která vystoupila společně
s několika nadanými dětmi. První vystoupila
Ludmila Zedníková, poté Filip Zícha. Svůj um
předvedl také Jan Zedník a po něm i Matylda
Šibiková a Anna Svrčinová. V pauzách se pak
lidé z úst Zdeňka Nováka mohli dozvědět něco
o Noci kostelů, ale také o historii zdejší kaple
Nejsvětějšího Vykupitele. (lma)

Na promítání letního kina přišlo
takřka 500 lidí
Téměř pět set diváků přišlo na letošní první
promítání „Kina na kolečkách“ na radimském
fotbalovém hřišti.
Nová česká rodinná komedie Špunti na vodě
přilákala celé rodiny i s dětmi. Krátce po půl
deváté se začaly zaplňovat nejen lavice, ale
také samotná plocha hřiště. Lidé přišli
vybavení nejen dekami, ale také například
lehátky.

Po skončení filmu pořadatelé pozvali diváky
na další promítání, které je plánované na pátek
28. července, kdy se nejen Radimští mohou
těšit na usměvavou komedii plnou báječných
hlášek Bezva ženská na krku. Promítání začne
ve 21.30 hodin.
(lma)

Kapli Nejsvětějšího Vykupitele
žehnali po více jak sto letech
„Vážený pane starosto, přivádím poutníky
z Radimi i z okolních obcí. Žádám vás o přístup
do této krásné svatyně,“ pronesl správce kaple
Nejsvětějšího Vykupitele Zdeněk Novák poté,
co přišel se slavnostním průvodem, který
doprovázeli také plaňanští hasiči s prapory,
před dveře nově zrekonstruovaného
svatostánku.
Svými slovy poděkoval za náročnou opravu
a pak již předal slovo starostovi obce Martinu
Sýkorovi. Ten nejprve všechny přítomné
přivítal a poté připomněl, že benedikce kaple
se v našich životech na stejném místě již
opakovat nebude. „Kaple jako taková byla
vysvěcena roku 1893, 22. června. Od té doby
se na ní nic neopravovalo. Až nyní, když jsme
získali kapli do správy obce,“ řekl s tím, že obec
kapli, uváděnou též jako filiální kostel, převzala
v roce 2012.
Připomněl, že obec získala dotaci, kterou však
nemohla přijmout. Podmínkou dotace totiž
bylo, že rekonstrukce bude do tří měsíců
hotová. To však nebylo možné a tak obec
hledala jiné řešení. „Kapli jsme opravili
z obecního rozpočtu,“ prozradil Martin Sýkora
s tím, že opravy započaly v prosinci roku 2015.
Po proslovu dostal prostor dětský pěvecký
sbor Kuňky, který již mnohokrát vystupoval
v kapli či v parku před ním. Nyní chotutickoradimský sbor pod vedením Lindy Matouškové
zazpíval dvě písně.
Poté se ke slovu dostal farář Josef Nerad.
„Milost a pokoj ať naplní všechny, kdo budou
vcházet do tohoto Božího domu,“ řekl
a následně pozval všechny přítomné
do nádherně opraveného interiéru, kde došlo
k samotnému žehnání.

Uvnitř zazpíval kostelní sbor a došlo také na
čtení Božího slova. Slavnostní akt si nenechal
ujít autor rekonstrukce architekt Marek Prchal
ani akademický sochař Jarmil Plachý.
Lucie Mašínová pro Kolínský deník

Prázdniny přivítali s letadly
a helikoptérou
Modely letadel a vrtulníková show byly
největším lákadlem vítání prázdnin. Kromě
toho děti plnily nejrůznější úkoly, za které
získaly odměny, užily si spoustu pohybu na
diskotéce i bublin. Zájem byl také o zkoušku
hasičského útoku. Největší úspěch však
nakonec sklidili hasiči ze Sadské s pěnou.
(lma)

Děti se loučily se školou
Poslední školní den se v radimské škole nesl
ve znamení úsměvů. Děti se už těšily
na prázdniny, některé však přiznaly, že se jim
po škole bude stýskat.
Nejemotivnější loučení prožili páťáci, kteří se
v září do svých radimských lavic už nevrátí.
Právě jim starosta obce jako rozloučení přinesl
knihy na památku. Třeťáci kromě vysvědčení
slavili také narozeniny třídní učitelky. Gabriela
Žuchadarová si domů kromě květin a čokoklád
odnesla například spinner nebo hrníček.
Nechybělo i spousta přání.

Environmentální vyúčtování
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí. Loni občané
odevzdali k recyklaci 137 televizí, 52 monitorů
a 150,00 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou
mobilní telefony.
Díky environmentálnímu v yúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s
obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 137 televizí,
52 monitorů a 150,00 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 29,38 MWh elektřiny, 829,54
litrů ropy, 159,92 m3 vody a 2,03 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 7,42 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 32,95 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo

ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po
dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady
na životní prostředí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve
všech aspektech.

Reprezentovaly Radim
v Kolínských sportovních hrách
Děti ze základní školy se účastnily Kolínských
sportovních her. Volejbal hrála dvě družstva ve
složení D. Chramosta, M. Sýkora, O. De La Luz,
P. Svoboda, D. Čech, R. Němeček, D. Žoudlík
a M. Dufek. V kokurenci dvaatřiceti družstev
obsadili 9. a 10. místo. V plaveckých
disciplínách soutěžili A. Petránková
a Š. Stránský. Šimon obsadil krásné čtvrté
místo v plavání na znak a páté místo v plavání
na 100 metrů volnou technikou. A. Petránková
doplavala druhá ve stylu prsa a v plavání
volnou technikou obsadila třetí místo.

Přivítali jsme nové občánky
Žáci mateřské a základní školy a členky Školské
a kulturní komise obecního úřadu přivítali
do života deset nových kamarádů.
Tentokrát poprvé se Vítání občánků konalo
v nově zrekonstruované kapli Nejsvětějšího
Vykupitele.

Využití kaple

Text, foto: Petra Jirková

V kapli jsme se za poslední dobu seešli nejen
na vítání občánků, ale tak na Noci kostelů, lidé
se tu scházejí na svatbách a čekají nás
koncerty. Co byste ještě chtěli prožít v kapli?
Dejte nám vědět na listy@obecradim.cz

Šipkařská sezóna je za námi
Extraliga:
Hlavní ligovou soutěž jsme letos ovládli a stali
se vítězi. Poprvé v historii jsme převzali pohár
pro nejlepší družstvo a celý tým zaslouží velké
uznání. Rozhodl o tom až poslední zápas proti
Letné kde jsme vyhráli 11:7 a vrátili jsme jim
porážku z minulého roku. Soupeře jsme
vystřídali i na pomyslném trůnu. Toto umístění
je pro nás klíčové z hlediska nasazování do
dalších akcí.
Oblastní liga CZDA :
Tuto ligu jsme vyhráli s velkým náskokem
a obhájili jsme prvenství v nejvyšší soutěži
této organizace. Tým fungoval hlavně
k zapracování nových hráčů, kteří to zvládli na
výbornou.
Mistrovství Republiky:
Na MČR jsme postoupili jak mistři
středočeského kraje. Ve skupině jsme se
postupně utkali s týmy Kostelec nad Orlici
(5:5), Huslenky (8:2), Hrádek nad Nisou (8:2)
a Olympia Tábor(6:4). Skupinu jsme vyhráli
a následovalo Play-Off.
Tam nám los určil Vidnavu, která za sebou
nechala ve skupině i jednoho z favoritů
šampionátu Třinec. Po neuvěřitelně
vyrovnaném zápase musí rozhodnout
až prodloužení a poslední leg smrti. Ten pro
nás končí porážkou a zakončili jsme sezonu
jako 9. Tým České Republiky (kategorie A). To
sice je úspěch, ale vyzkoušeli jsme si, že
můžeme dojít i dál.
ME Caorle Itálie
Na Mistrovství Evropy jsme hráli Euro Cup
družstev (kategorie A). První zápas jsme
porazili Salzburg 4:1. Poté jsme dostaly
německý tým, za který nastoupili
2 reprezentanti. Ti, ale oba první sety
prohrávají a vedeme 2:0. V tuto chvíli to

vypadá na jasný postup. Po krátké pauze
prohráváme čtyřhry kdy jsme nevyužili šipky na
vítězství. Následují poslední 2 sety. První jde
jasně za soupeřem a druhý jsou skvělé šipky
z obou stran. Opět nevyužíváme 4 šipky na
výhru a soupeř zavírá 120 bodů. Nakonec
prohra 2:3, ale krásný výkon.
Do třetice proti nám nastupuje Dream team
Italy. Do této chvíle pro mě neznámí hráči. Vítěz
tohoto utkání postupuje mezi posledních
16 družstev. Prohráváme 0:5, kdy jsme mohli
jen ve dvou případech dělat body.
Druhý den jsme pochopili, proč jsme neměli
šanci toho moc uhrát. Bylo představení
Národních týmů a z neznámých Italů se
vyklubali reprezentanti (měli v sestavě hned 3
hráče, kteří nastoupili proti nám). Cíl, který
jsme si dali, postup ze skupiny se nám letos
nepodařilo splnit. Tak snad se tam dostaneme i
příští rok.
V dalších turnajích jednotlivců nejlepší
úspěchy měli 2x 7 místo ve hře 301 Master a 1x
9. místo v 501DYP.
Je znát, že z našich hráčů padá nervozita
a každý rok je vidět lepší výkon než loni.
Bohužel i to kolikrát nemusí stačit, jelikož
kvalita všech hráčů na šampionátu je obrovská.
Velký dík patří obci za příspěvek, který nám
hodně pomáhá na těchto finančně náročných
akcích.
Další zajímavostí z našeho klubu je, že Ondřej
Kysilka se podruhé za sebou probojoval
do turnaje TOP, kde se utká aktuálně
24 nejlepších šipkařů republiky. Tentokrát se
kvalifikoval z 297 hráčů.
Tento rok jsme odehráli skvělou sezonu
a chceme se jí napodobit následující ročník.

Na léto připravujeme jednu větší akci, kterou
bude turnaj družstev. Odehraje se poslední
srpnový víkend. Očekává se okolo 20 týmů
a účast již potvrdilo 5 hráčů z turnaje TOP 24.

Hala s 216 terči

Vyhlášení CZDA

Vyhlášení extraliga

Sestava družstva na ME

Pódium
Text, foto: Petr Loukota

Provi Cup zahájil prázdniny
Turnaj v malé kopané se konal 1. července
2017 na fotbalovém hřišti Viktorie Radim.
Turnaje se zúčastnilo celkem 12 týmů.
Týmy byly rozděleny do dvou skupin po šesti
týmech. Ze skupiny postupovali nejlepší čtyři
týmy.
Před zahájením turnaje se tvrdilo, že los byl
nemilosrdný a skupina A je daleko těžší než
skupina B. To se záhy potvrdilo, že byl velmi
špatný předpoklad a ve skupině B se hrály
velmi zajímavé zápasy.
Skupinu A zahájilo utkání mezi Black Panthers
a SK Slavia Praha. Z výhry 3:2 se radovali Black
Panthers. Po nich si zahráli Legendy a Boby
Sinclair Team. Boby Sinclair Team se radoval
z výhry 6:2, bohužel to pro ně byla jediná
výhra, z které se mohli radovat. Třetí zápas
sehráli Young Horses a Galacticos. Zápas
skončil bezbrankovou remízou 0:0.
Čím více zápasů bylo odehráno, tím více se
přiostřovalo. Black Panthers kráčeli za
ovládnutím skupiny, když je po 3 vítězstvích
porazili Young Horses. Young Horses ve
skupině nenašlo přemožitele, přesto díky
3 remízám skončili až na 3. místě ve skupině.
SK Slavia Praha vstoupila do turnaje prohrou.
Poté již ve zbylých zápasech ve skupině
nenašla přemožitele a skončili na 2. místě
ve skupině. Zajímavé utkání přišlo úplně na
konec. V zápase o vše se utkali Legendy proti
Galacticosu. V případě, že by vyhráli Legendy,
postoupili by ze 4. místa. Pokud by vyhrálo
Galacticos, postoupilo by Galacticos
ze 4. místa. Zápas nakonec pro sebe urvalo
Galacticos výhrou 2:1 a mohlo se radovat
z postupu do play-off.
Ve skupině B zahájili turnaj celky Lazio a Mladý
Pušky. Mladé Pušky zvítězili 6:1. Mladé Pušky

ovládli svoji skupinu zcela suverénním
způsobem, když získali z 15 možných bodů
všech 15. Po nich se představili lonští obhájci
s pozměněným názvem týmu na Neyvhrajem
a poradili si hladce 9:1 s týmem FC Vrbčany.
V následujícím zápase Atletiko Hobiti porazili
Stars Pečky 6:1. Za 2. místem ve skupině
směřovalo Nevyhrajem, když prohráli jen
s Mladými Puškami a remizovali s Laziem 3:3.
Lazio začínalo nenápadně, ale s přibývajícími
zápasy jakoby se více sehrávali a hráli lépe
a lépe. Nakonec to ve skupině stačilo na
3. místo. Poslední postupové místo pro sebe
urvalo Atletiko Hobiti. FC Vrbčany se remízou
4:4 se Stars Pečky dostali na 5. místo. Stars
Pečky bohužel ani letos nenašli formu
a skončili na 6. místě ve skupině.
Nejlepším střelcem se stal hráč z týmu Mladé
Pušky - Matěj Novák. Nejlepší střelec
se vyhlašuje vždy po odehrání zápasů
ve skupině. Matěj Novák v 5 zápasech vsítil
19 branek.
V prvním čtvrtfinále na sebe narazili vítěz
skupiny A Black Panthers a 4. celek skupiny B
Atletiko Hobiti. Zápas to byl vyrovnaný, ale
nakonec se z výhry radovali Black Panthers
po výsledku 3:2.
Druhé čtvrtfinále proti sobě svedlo vítěze
skupiny B Mladý Pušky a 4. celek skupiny A
Galacticos. Zde se zrodilo překvapení, když
doposud suverénní Mladý Pušky padli 4:3
a s turnajem se rozloučili.
V dalším čtvrtfinálovém zápase museli poprvé
na turnaji o postupujícím rozhodnout penalty.
Lazio a SK Slavia Praha hráli v základní hrací
době 3:3. Na penalty byli štastnější hráči Lazia.
V posledním čtvrtfinálovém zápase bohužel
nerozhodovali fotbalové schopnosti, ale spíše
zákeřnosti a nefér hra. Zápas mezi Young
Horses a týmem Nevyhrajem nebyl dohrán.

Tým Nevyhrajem se rozhodl neriskovat své
zdraví a turnaj opustil. Postoupil tedy tým
Young Horses.
Semifinále nabídlo zajímavou podívanou.
Black Panthers se dostali do vedení proti Laziu
1:0. Lazio se však nevzdalo a výsledek otočilo
ve svůj prospěch a výhrou 2:1 se prokousalo
do finále.
Druhé semifinále bylo jasnejší. Galacticos se
radovali z výhry 5:3 nad týmem Young Horses.
V zápase o 3. místo se střetli poražení
semifinalisté a to týmy Young Horses a Black
Panthers. Nakonec se z 3. místa a z výhry 6:5
radovali Black Panthers.
Finále mezi Galacticos a Laziem bylo tím
pravým finálem. Po základní hrací době byl
stav 3:3 a o vítězi turnaje musely rozhodnout
pokutové kopy. V nich byl šťastnější celek Lazia
a raduje se z premiérového vítězství na Provi
Cupu. Galacticos museli vzít za vděk 2. místo.
Nejužitečnějším hráčem turnaje se stal Josef
Dudek z týmu Black Panthers.
Na závěr bych ještě poděkoval všem, co se na
přípravě a realizaci turnaje podíleli. Rád bych
také poděkoval sponzorům, bez kterých by se
turnaj neuskutečnil. Jmenovitě Obec Radim,
Viktoria Radim, Disco Agency Provi,
Restaurace Na Hřišti, Potraviny Bala Radim.
Také bych rád poděkoval rozhodčím, bez
kterých nelze turnaj odehrát. Doufám, že se
vám turnaj líbil a že jste si ho patřičně užili
a sejdeme se zase za rok na 3. ročníku Provi
Cupu v roce 2018.
Organizátor turnaje Ivoš Procházka

Konečné pořadí:
1. Lazio
2. Galacticos
3. Black Panthers
4. Young Horses

Anna Stránská získala stříbro
na MČR žákyň ve stolním tenisu
Stolní tenistka Anna Stránská z Viktorie Radim
si na MČR starších žákyň zahrála semifinále
dvouher a ve čtyřhře získal stříbrnou medaili.
V 1. kole porazila soupeřku z Liberce 4:1 a ve
2. kole neztratila s protivnicí z Kladna ani set
a hladce postoupila do čtvrtfinále.
Zde narazila na protihráčku z Hradce Králové,
která ji sice potrápila 4:2, ale v postupu do
semifinále Stránské nezabránila. Zde však již
narazila, a to na hráčku pražské Kotlářky, která
Stránskou porazila 4:2 a nakonec vyhrála i celé
mistrovství.
Ve čtyřhře dívek měla Stránská za partnerku
poraženou finalistku ze singlu, Lindu
Záděrovou z Brna, a to je pasovalo do role
spolufavoritek soutěže.
A tu také potvrdily. Ve 2. kole si poradily 3:0
s dvojicí z Vyššího Brodu, ale ve čtvrtfinále jim
velmi zatopila dvojice z Kladna a Kotlářky,
kterou porazily těsně 3:2. V semifinále ztratily
jeden set a po vítězství 3:1 přešly přes pár
z Hluku a Hradce Králové do finále. Ve finále
nestačily na pár Pěnkavová - Štricová (Vlašim,
Kotlářka Praha) a prohrály hladce 0:3.
Ve smíšené čtyřhře podlehla s Matějem
Zábojem z ST Euromaster Kolín v 1. kole
s dvojicí z Litoměřic a Děčína 2:3 a tím její, jinak
velmi úspěšné, účinkování na republice
skončilo.
Záboj musel vzhledem k výsledkům v sezóně
absolvovat kvalifikaci, ve které úspěšně zdolal
soupeře z Rakovníka 3:1 a posléze i ze Vsetína
3:0 a postoupil do hlavní části mistrovství.
V 1. kole ovšem narazil na brněnského Skálu,
který to dotáhl až do semifinále a hladce
podlehl 0:4.

O něco lépe se mu dařilo ve čtyřhře, kde mu
spoluhráče dělal Hejda z Rakovníka, a v 1. kole
porazili dvojici z Kamenického Šenova
a Liberce 3:0. Druhé kolo však proti pozdějším
semifinalistům z Havlíčkova Brodu a Kotlářky
Praha nezvládli a podlehli 0:3.
Autor článku: hop
Převzato z :
https://www.kolinskypres.cz/clanek-annastranska-ziskala-stribro-na-mcr-zakyn-vestolnim-tenisu

Radimský stolní tenis v sezóně
2016/2017
Ve skončeném letošním ročníku probíhaly
na okrese Kolín regionální soutěže ve
4 výkonnostních třídách.
V 1. třídě s 10 účastníky se „A“ mužstvo
umístilo na 6.místě ve složení Anna Stránská
(úspěšnost 85 %), Petr Svojša (75 %), Vlastimil
Říha (43 %) a Václav Doskočil (42 %).
Družstvo „B“ ve 2. třídě mezi 10 mužstvy
vybojovalo 4. místo a za modrými stoly
nastupovali Václav Doskočil (úspěšnost 81 %),
Jaroslav Prorok (63 %), Václav Lágner (62 %)
a Pavel Thiel (39 %).
Sestava „C“ reprezentovala ve 3. třídě
a skončila na 5. místě, jmenovitě Jaroslav
Prorok (úspěšnost 80 %), Tomáš Hovorka (63
%), Robert Němeček (52 %), Eliška Proroková
(45 %) a Václav Meserod (23%).
Jaroslav Prorok

Fotostřípky
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