ROČNÍK 10
Na počátku prosince jsem měl možnost
shlédnout úspěšné
divadelní představení
,,Čtyři dohody“, ve
které nás strhujícím
a brilantním podáním
zavádí herec Jaroslav
Dušek do světa staré
moudrosti Toltéků, jednoho z domorodých indiánských kmenů žijících v jižním
Mexiku. Nechci psát odborný komentář
k hereckému výkonu, ani k tomu nejsem
odborně oprávněnou osobou, ale chtěl
bych se zpětně podělit o hloubku obsahu
hry, která vznikla na základě předlohy
Dona Miguela Ruize. Během dvou hodin je
nám odhaleno tajemství, jak je možné velice rychle změnit způsob našich životů, tak
abychom byli šťastní a duševně svobodní.
V podobě čtyř dohod (Nehřešme slovem,
Neberme si nic osobně, Nevytvářejme si
žádné domněnky a Dělejme vše tak, jak
nejlépe dovedeme), které uzavře každý
sám se sebou, s vlastním egem, můžeme
navodit maximální stav harmonie našeho bytí, nových pohledů na svět a život.
V průběhu dvou hodin zjistíme, jak veliké
množství problémů má zcela banální základ a charakter, jak často si je vytváříme
především sami. V celé řadě scén se určitě
viděl alespoň jednou každý z přítomných
diváků, ať na tomto představení, nebo těch
předchozích. Určitě se i nadále mnoho
diváků uvidí, protože se Čtyři dohody pro
velký úspěch dozajista ještě dlouho budou
hrát. Člověk si pod dojmem hry ještě více
uvědomí, jak jsou naše životy ovlivněny
nepsanými pravidly společnosti, zvyků,
klišé a tzv. ,,společenské hypnózy“, která
nás jednoho dne uchvátí a v honbě za
,,něčím“ již nechce pustit.
A proč o všem píši? Mám dojem, že
během roku alespoň v náznaku mnozí
zažíváme okamžiky, kdy se v našem konání a mysli něco správného a podobného,
o čem hra pojednává, odehrává. Tím časem
jsou Vánoce a jejich až kouzelný a éterický
nádech. Uvědomujete si, že v této době,
kdy se rozsvítí vánoční stromek, jednáme
tak trochu v duchu zmíněných dohod
sám se sebou. Najednou jsme daleko rozvážnější, ,,neplýtváme“ zbytečnými slovy,
snažíme se spíše myslet na jiné a hlavně
se vždy snažíme udělat vše nejlépe, tak aby
,,ty naše“ Vánoce byli pro všechny blízké
nejhezčí. Najednou jsme všichni hluboce,
velice spokojeni, vyrovnáni a především
šťastni. Není to tak trochu návod k našemu společnému štěstí a radosti? Zkusme si
tyto okamžiky protáhnout i do dalších dní,
třeba i do roku 2013.
Krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2013 přeje
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Partnerství se zakulatilo
Slavnostním koncertem se
11. listopadu uzavřely oslavy 20. výročí podpisu smlouvy o partnerství mezi
pražským Radotínem a bavorským
Burglengenfeldem.
Poslední střípek do mozaiky letošních bohatých akcí na obou stranách
přidali oficiální zástupci partnerského
spolku, za německou stranu místostarosta Georg Tretter a českou starosta
Mgr. Karel Hanzlík, a s nimi vynikající sopranistka Markéta Mátlová.
V kostele Farního sboru Českobratrské církve evangelické v ulici
Na Betonce se setkání zúčastnilo
několik desítek lidí z obou měst,
nezbylo žádné volné místečko. Na
úvod se ujal slova radotínský starosta. „Připomeňme si dnes zástupce
obou municipalit, kteří stáli u zrodu
tohoto partnerství. Na straně našich
přátel jmenujme burglengenfeldského
starostu pana Heinze Karga, kterého
tímto alespoň na dálku co nejsrdečněji zdravím (setkání se bohužel nemohl

zúčastnit – pozn. red.), a zde přítomného 2. zástupce starosty, přítele Georga
Trettera. Na straně nás, Radotíňáků,
to pak byl bývalý starosta pan Ing. Jiří
Holub. Nesmím zapomenout na další-

Čas obdarování

jednu podstatnou skutečnost – vše je
postaveno na čistě dobrovolné bázi. Je
jen na jeho rozhodnutí, zda se stane
obdarovávajícím či ne.
A ještě jedna věc by mu měla v tu
chvilku, dříve, než se naštve, že po
něm zase někdo něco chce, připadnout na mysl. Pomineme-li podvodníčky, kteří by se rádi přiživili kdykoli
na čemkoli, o pomoc pro potřebné
většinou žádají ti, kdo jim dobrovolně ve svém volném čase pomáhají po
celý rok. A nechtějí příspěvek na svou
mzdu (ve většině případů žádná není),
ale na vybavení, které pro svou práci
potřebují.
Navíc je možnost dávat i šanci vykročit ze stínu svých všedních dnů.
Šanci zvednout hlavu od vlastních
problémů, které občas hrozí člověka zavalit. Protože navzdory všem
zprávám o klesající životní úrovni,
propadu ekonomiky, podfinancování
zdravotnictví, školství a všeho ostatního se zde v srdci Evropy stále žije
mnohonásobně lépe, než v obrovském
množství méně šťastných míst zeměkoule. A to si ne vždy uvědomujeme.
V zajetí mediální masáže, která za
dobrou zprávu považuje jen tu špatnou a zaměřuje se přitom výhradně
na místní špinavý píseček, který prý

S obdobím adventu se tradičně pojí
dobročinnost v celém svém širokém
záběru. Ačkoli jsou na jedné straně Vánoce vnímány jako ryze rodinný svátek,
jsou zároveň chvílí, kdy otevíráme své
srdce opravdu dokořán. Chvílí, kdy se
rozhlížíme i mimo svůj běžný obzor.
Kdy podáváme ruku mnohem dál.
Nejrůznějších sbírek a charitativních podniků se v posledním měsíci
roku každý
rok

objev uje
nepřeberné množství
a člověk si může připadat jimi až
trochu pronásledován. V takovém
okamžiku by si ale měl uvědomit

ho zástupce Radotína, který bohužel
již není mezi námi, na pana doc. Františka Vláčila,“ uvedl všechny „otce

zakladatele“ spolku starosta Hanzlík.
Dále také uvedl, co všechno obě města
historicky i dnes spojuje a vzájemně
inspiruje k neustálému zlepšování
podmínek jejich obyvatel.
„Stejně jako Radotín, tak i Burglengenfeld jsou k nepoznání, neboť
obě města se velmi změnila. Po pádu
železné opony jsme
se konečně opět stali
sousedy bez plotů,
které by nás rozdělovaly,“ zdůraznil ve
svém projevu místostarosta Tret ter.
Z m í n i l n apř í k l a d
i úspěchy obou radnic v poslední době:
přístavby škol či nová
kina. „Z našeho partnerství měst jsme již
dávno vytvořili pravé přátelství!“
Po slav nost n ích
projevech pak následoval koncert lahodící uším. Sopranistka Markéta Mátlová tentokrát

Zateplení poslední
radotínské školky
Mateřská škola „Slunečnice“ na starém
Sídlišti je poslední školkou městské části,
u které nebylo provedeno zateplení.
Projekt na zateplení byl zpracován v roce 2011 a byl doplněn
o stavební úpravy původního školnického bytu. Cílem je vznik nové
třídy pro cca 15 dětí. Její součástí
bude šatna, herna, hygienické zázemí,
místnost pro přípravu a výdej jídel
a místnost pro spaní.

Nový pomocník
Většinou se v prosinci píše o vybavení, které je určeno v první řadě pro
zimní úklid komunikací. Tentokrát
bude výjimečně zmínka o jiném posílení techniky.
Od konce listopadu je totiž možné
v ulicích Radotína vidět nové vozidlo
Technických služeb Praha - Radotín,
které by mělo být, vzhledem ke své
lehké konstrukci a velikosti, primárně užíváno k obsluze odpadkových
košů. Vedoucí zdejších Technických

ZDARMA

Vážení čtenáři, dostává se Vám do
rukou poslední letošní vydání Novin
Prahy 16. Již celých deset let máme
možnost, co by členové redakční rady
periodika pro správní obvod Prahy 16,
popřát Vám všem, spoluobčanům z jihozápadního předměstí hlavního města Prahy ležícího na soutoku Vltavy
a Berounky, pokud možno co nejklidnější zvládnutí posledních dní, které
zbývají do konce roku a především
pak do nejočekávanějších vánočních
svátků. Od roku 2003 Vám můžeme
redakčním sloupkem na titulní straně
vinšovat krásné a pohodové Vánoce
v kruhu svých nejbližších a co nejúspěšnější vstup do nového roku. Tuto
tradici zachováme i dnes. Tehdy před
deseti lety jsme na tomto místě psali
i o předsevzetích, která si mnozí z nás
vnášíme do nových dvanácti měsíců.
I po deseti letech si myslím, že je to
dobře mít nějaké svoje osobní cíle. Přeji
Vám tedy, aby předsevzetí, která si stanovíte, jste dokázali svojí trpělivostí,
ct i ž ádost í a důsled nost í z vlád nout
i třeba za cenu omezení svých návyků
a někdy i zlozvyků. Jestli záměr směřujete k tomu být prospěšní svému okolí
a ke svým nejbližším například v podobě vymezení si více času na svoji rodinu
či příbuzné a nebo ke splnění dlouho
odkládaných rodinných požadavků,
pak věřte, že až budete příští rok na
jeho sklonku bilancovat, bude to ten
nejkrásnější dárek pro Vaše nejbližší
i pro sebe samého.
Ještě jednou mi dovolte, abych Vám
a všem blízkým popřál všechno nejlepší, především pevné zdraví, jelikož
to je ta nejdůležitější věc, od které se
odvíjí další naše životní kroky a případné úspěchy a spokojenost. Rovněž
Vám přeji osobní pohodu a klid, a to
abychom se všichni dokázali radovat
i ze zdánlivě obyčejných věcí, které
považujeme za samozřejmost, ale ve
skutečnosti tomu tak není.
Na úplný závěr bych chtěl vyjádřit
poděkování za podporu a ohlasy, někdy
i třeba kritické, na obsahovou kvalitu
a grafické provedení Novin Prahy 16.
Během deseti let je právě toto naší
největší hybnou sílou, motivací a stimulem, připravovat a s železnou pravidelností vydávat noviny pro Radotín,
Zbraslav, Chuchli, Lipence a Lochkov
tak, aby periodikum pro občany ze
„šestnáctky“ bylo vždy u Vás doma po
15. dni každého měsíce.

