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V prosinci byl dokončen další úsek
cyklostezky podél břehu řeky Berounky, a to z Radotína k přístavu u
Lahovického mostu, kde ještě zbývá
v rámci dokončení rekonstrukce mostu
upravit úsek podél oplocení přístavu.
Vše by mělo být provedeno přibližně
do poloviny roku 2004. Cyklostezku
realizovala Technická správa komunikací, projektovala ji fi rma DIPRO a
dodavatelem byla Všeobecná stavební

Radotín - minulost,
přítomnost a budoucnost
Počátkem června 2004 bude otevřena
v Kulturním středisku „U Koruny“
fotografická výstava, která by měla
občanům ukázat, jak se Radotín
v uplynulých letech měnil, a znovu by
měla představit i navrhované projekty
pro budoucnost Radotína. K tomu, aby
se výstava podařila a byla skutečně
hodnotná, prosíme o pomoc radotínské občany. Pořadatelé výstavy prosí
o zapůjčení černobílých fotografií
v zachovalém stavu nebo černobílých
negativů (nepoškozených). Fotografie
budou zreprodukovány a z negativů
budou zhotoveny fotografie většího
formátu – provede I. Helmová (Foto
HÁ). S materiálem bude zacházeno
ohleduplně a se vší opatrností.
Podrobnosti předání: Pozitivy i
negativy je nutné vložit do obálky,
která bude označena jménem a adresou majitele. Zároveň bude na obálce
uveden stručný popis místa a doby,
ve které snímek vznikl. Nabídnuté
fotografie a negativy odevzdávejte
do konce března 2004 do Kulturního
střediska „U Koruny“, nám. Osvoboditelů 44, paní Janě Petrové. Záběry
ze současnosti mohou být černobílé i
barevné, od formátu 18 x 24 do 30 x 40.
Tyto fotografie odevzdejte, prosím, do
konce dubna 2004. Snímky označte na
zadní straně svým jménem, stručnou
popiskou a dobou vzniku. Všechny
fotografie i černobílé negativy budou
vráceny po ukončení výstavy. Prosíme
o fotografie zobrazující architekturu,
význačné osoby, společenské nebo
kulturní události a záběry dřívější a
současné krajiny. Děkujeme předem
občanům za zapůjčený materiál.
Jana Petrová

společnost. Úsek je dva kilometry
dlouhý a navazuje na již dříve dokončenou jedno kilometrovou část procházející městskou částí Praha 16 (Radotín), vedenou rovněž mimo veškerý
automobilový provoz a též podél břehu
řeky. Tím je umožněno napojení přes
radotínskou lávku směrem na Zbraslav
nebo pokračování dále podél řeky ve
směru na Černošice až k lávce nad
jezem po zatím provizorní cestě, která je ale pro cyklisty sjízdná. Na tuto
část, a to až na hranice Prahy, začínají
projekční práce a věříme v realizaci
nejdéle do konce roku 2005. K tomu,
aby se cyklisté dostali ze Smíchova
bezpečně po vyhrazené cyklistické
stezce, nepřístupné automobilovému
provozu až do Poberouní, je třeba ještě
dořešit trasu mezi Malou Chuchlí a Lahovicemi, kde ale bude patrně možné
využít určité úseky stávajících cest,
které jsou bez provozu. Věřím, že tato
část cyklostezky bude rovněž zařazena
co nejdříve do realizace, neboť i zde se
jedná o součást dálkové cyklotrasy č.
3 z Prahy na Plzeň tak, aby celý úsek
z Prahy do Poberouní byl veden zcela
mimo automobilový provoz a navíc
přímo podél řeky.
Ing. Jiří Holub

Ve středu 14.ledna byly na několika
místech naší republiky vyhlášeny stavy
povodňového nebezpečí. Ledové kry se
následkem oteplení a srážkové činnosti
daly do pohybu korytem některých
toků, které téměř souvisle pokryly a

hrozily zatarasením. Obdobná situace
nastala i na Vltavě u Zbraslavi a v Radotíně na řece Berounce. Zde okolo desáté hodiny dopoledne proudila ledová
masa, která se předtím nakumulovala a
následně uvolnila v Černošicích. Na-

„ Kdo to je?“ zařve pan Kalivoda, který přišel domů a vidí svoji ženu v posteli s cizím chlapem.

„No kdo by to byl!“ rozčílí se jeho choť. „Když je naše domáctnost ztrátová, tak jsem si musela... (viz tajenka).“
Pomůcka
apertace,
ars, takyry
varistor

Ceny pro tři úspěšné luštitele dnešní křížovky věnuje:
HOBRA ŠKOLNÍK s.r.o.
Smetanova ul. 550 01
Broumov.
Tradiční výrobce hloubkových filtračních desek a žáruvzdorných izolací.
Spolehlivá filtrace, teplo a
žár pod kontrolou.
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V případě, že se chcete zúčastnit
slosování o věcné ceny, musíte
zaslat nebo donést vyluštěné
znění tajenky, které vpíšete do
ústřižku pod křížovkou a odstřihněte, na adresu redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha
- Radotín. Na obálku napište
heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní
adresu nebo telefonní číslo. Do
slosování budou zařazeni pouze
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svojí výhru mohou převzít
na adrese redakce. Ústřižky
s vyluštěným textem budou
zařazeny do slosování, pokud
dojdou do redakce nejpozději
do 4.2.2004.
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Anglická soutěž „Media“
Určitě bude každý souhlasit s tím, že
se děti rády „ulijí“ ze školy. Takovou
možnost jsme dali studentům jazykové
třídy 2. ročníku našeho radotínského
gymnázia. Ve dnech 7. a 8. listopadu
minulého roku si v jazykové agentuře
Channel Crossing v Radotíně ve spolupráci s její ředitelkou, hlavní metodičkou a dvěma cizími lektory pilovali
angličtinu trochu jinak.Ve skupinách
spolupracovali, ale také se tvořivě
přeli s využitím svých konverzačních jazykových dovedností, ale také
počítače a internetových stránek. Tři
navzájem soutěžící skupiny studentů
sbírali, stříhali, tiskli a třídili různý
materiál, z něhož každá v závěrečném
dni připravila vydání jednoho časopisu
v anglickém jazyce na téma „Media“.
V průběhu tohoto intenzivního minikurzu zjišťovali, jak je složité rozdělit
si správně úkoly a jak stěžejní je umět
vypořádat se s časovým limitem.
Všechno zvládli na jedničku. Pracovali usilovně a se zaujetím. Rušili navrhované přestávky a téměř nevyužívali
možnosti se občerstvit, neboť zkrátka
neměli čas. Stali se tvůrci úžasných
novinových stránek, a i když byla za
ně nejvíce oceněna jedna skupina, domnívám se, že vítězi byli všichni.
Ing. Irena Burianová
Gymnázium Oty Pavla v Radotíně

rychlo měli vedle povodňových orgánů
i dělníci, kteří provádějí rekonstrukci
lávky pro pěší, jelikož museli pevněji
upoutávat ponton pod náhradní mostovou konstrukcí. Naštěstí se ledová tříšť
bez větších obtíží dostávala dál až k
soutoku a nezpůsobila zimní povodeň.
-kh-

Bobovitá
bylina
Asijský
strom

Druh
papouška
Mládě
skotu
Zvířecí
výkal

Chemická
značka
křemíku

Iniciály
Kryla
Druhy
hvězd
Stupetr
iasu
Kulovitý
mikrob

Sutury
Belgické
lázeňské
město
Kovové
prvky
Během

Kvůli

Upozorňovat

Latinsky
úmění

Rozsáhlé
asijské
hlinité
oblasti

jméno.....................................................................tel.spojení....................................................................
adresa.......................................................................................................................................................
znění tajenky.............................................................................................................................................

