Úpravy na komunikacích v Radotíně
ními požadavky, se realizovala úprava,
která mnohem více ochraňuje chodce
před možným střetem s vozidly a navíc sjednocuje místo pro přecházení.
Dosavadní přechod pro chodce, začínající ve vjezdu do soukromého objektu a bez jakékoli ochranné a bezbariérové úpravy, byl navíc mimo trasu od
ulice Matějovského, a tak část chodců
využívala nebezpečný přechod a další
chodila zcela mimo něj.
Proto se radotínská radnice dlouhodobě snažila o úpravu prostoru
a mj. opakovaně upozorňovala organizaci BESIP a správce komunikace, Technickou správu komunikací
hl. m. Prahy, na toto kolizní místo.
Od listopadu přechod pro chodce vychází z nově vytvořeného (rozšířeného)
chodníku, chodci jsou před vstupem
do vozovky dobře vidět a sami mají
rozhled, byl vytvořen bezpečnostní ostrůvek uprostřed a přechod je za snížené viditelnosti přisvětlen. Bezbariérová
úprava je samozřejmostí.

Na poslední chvíli se podařilo
zastavit plán na rozdělení zastávky autobusu na dvě části, jednu přímo před
nádražní budovou a druhou za přechodem (před obchodní zónou) – to by
bez úprav nástupního prostoru vyvolalo jen zbytečné komplikace. Jednáním
zástupců ÚMČ Praha 16 s ROPIDem
bylo dohodnuto, že bude nadále postačovat jen jediná, zkrácená zastávka
v dosavadním zálivu.
Další přínosnou akcí, rovněž iniciovanou Městskou částí Praha 16

Jubilejní
10. Vánoční dílny
Zdá se to až neskutečné, ale opravdu se v
radotínské škole konaly již 10. Vánoční dílny!
Z první nadšené akce se stala krásná tradice. Jádro pořádajících zůstává stejné, jen
se střídají podle svých časových a osobních
možností, ale na tuto akci se vždy těší.
Letos se dílny konaly 14. prosince,
o stříbrné sobotě. Byl to docela pozdní termín, ale návštěvníci nezklamali – už před
devátou hodinou se nemohli dočkat, až se
otevře. Měli proč, kulaté dílny přinesly ještě pestřejší nabídku!
V klubu se vyráběl sněhuláček, kterého
si každý mohl dokreslit podle svého vkusu.
V kuchyňce se pekly tradiční perníčky, jež
provoněly celou školu. Na dalších dvou
stanovištích se vyráběly třpytivé svícínky z
kostkového cukru a vyplétaly drátěné vánoční ozdoby, na třetím čekalo překvapení –
k jednomu vlastnoručnímu andělíčkovi dostal každý druhého jako dárek.
A co tu bylo dál? Zdobení skleněných
svícínků zlatými hvězdičkami či svíček
ubrouskovou technikou, výroba andělů z
ovčího rouna, tvorba jmenovek na dárky
a vánočních přání ve tvaru stromečku.
Tam, kde se vyráběly z rychleschnoucí
hmoty usměvavé tvářičky sněhuláka, se
většina dětí rozhodla raději pro oranžovou rybu (prý Nema). Kromě toho tu opět
byl krámek plný známých i zcela nových
výtvarných materiálů.
Ani divadlo nechybělo! Dramatický
kroužek dvakrát zahrál vtipné představení
„Dopis Ježíškovi“. K tomu tu byl krásný
betlém, který vznikal při hodinách výtvarné výchovy a vyzdobená byla i chodba.
To vše bylo možné také díky grantové
dotaci Městské části Praha 16 a Magistrátu hl. m. Prahy. Velký dík za příjemný den
ovšem patří hlavně všem organizátorům,
žákům, kteří na každém stanovišti pomáhali, i učitelkám a učitelům, kteří se
podíleli na přípravě akce. Návštěvníci i
organizátoři odcházeli domů spokojení
a jako každý rok padala otázka – budou
takové dílny i příští rok?

a financovanou Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy, je úprava
přechodu pro chodce na komunikaci
Výpadová směrem k tzv. „statkovým
domům“ (čp. 1317, 1329 a 1330). Radotínská radnice již dříve dosáhla přisvícení přechodu, nyní se podařilo osadit
středový bezpečnostní ostrůvek. Kvůli
nevyhovujícím parametrům ale musela být zjednosměrněna část komunikace podél bytových domů.
Nepřehlédnutelnými se staly změny
o pár metrů dál, v ulici Šárovo kolo.

Zde byl mimo jakýkoli podnět místního úřadu upraven sloupky a dopravním značením nájezd z cyklostezky
podél Berounky, která je dále vedena
úzkou komunikací směrem k Radotínskému mostu. Zejména umístění
dopravní značky P6 „Stůj, dej přednost
v jízdě“ pro motoristy, a tedy vytvoření
„hlavní silnice“ z cyklostezky, je zcela
absurdní. Nyní radnice jedná s Policií
ČR (která úpravu schválila) o jiné formě napojení a dopravním značení.
Radnice také v roce 2013 prováděla
běžnou i rozsáhlejší údržbu komunikací ve vlastní správě. Nejrozsáhlejší

opravou se stala rekonstrukce chodníku na náměstí Osvoboditelů mezi poštou a Radotínským potokem. Chodník,
který byl v dezolátním stavu, byl v celé
délce vybourán a znovu vyasfaltován.
Celkově radnice Prahy 16 vydala na
opravy a běžnou údržbu komunikací
za celý loňský rok částku převyšující
1 milion korun.

KAAN nespí
Klub aktivních a nestárnoucích srdečně
zve všechny stejně naladěné na první akce,
které chystá v tomto roce.
Nejprve to v pátek 24. ledna v 15.00 hodin
to bude v domě U Koruny Brána jazykem otvíraná aneb O češtině světové. V příjemné
atmosféře při čaji a dobrotách (co kdo přinese a co dům dá) se bude povídat mimo
jiné o téměř neznámé úloze a zásluhách
češtiny ve světových dějinách.

Na středu 5. února se připravuje další
malý výlet (ten na Závist se mimořádně
vyvedl) – ve 14.00 hodin se vyrazí na Vycházku na Vyšehrad s povídáním o historii
a návštěvou Slavína. Zájemkyně a zájemci
nechť potvrdí účast SMS zprávou nebo
telefonicky na číslo: 737 839 042.

Přijďte tančit
Městská část Praha 16 všechny zve na
XVII. radotínský bál, který pořádá v pátek
7. února v Sokolovně Radotín.
O předtančení se postarají letošní (budoucí) absolventi Gymnázia Oty Pavla a chybět
nebude ani profesionální vystoupení.
Vstupenky je možné zakoupit v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny
od pondělí 27. do středy 29. ledna od 10.00
do 12.00 hodin a od 14.00 do 18.00 hodin, v
následujícím týdnu od pondělí 3. do středy
5. února od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do
18.00 hodin, cena vstupenky je 130 Kč,
místenky 20 Kč. V den bálu lze lístky koupit přímo v sokolovně od 19.00 hodin.
Cena vstupenky je 130 Kč, místenky
20 Kč a lístku do tomboly 30 Kč.

Na co přijít do Koruny
Že kulturní středisko v Radotíně
opravdu nespí, to už nemůže přehlédnout ani ten, koho divadlo či hudba samotného příliš neoslovuje. Radotínská
Koruna žije a dává o tom vědět.
Kolik je za tím práce, to moc dobře vědí
všichni, kdo ke Koruně patří. Již čtvrtým
rokem v jejich čele stojí Mgr. Dana Radová. Ta kulturou žije, často kvůli ní ani
pořádně nespí a o ničem jiném téměř
nemluví. Stačí se zeptat. Třeba na co chce
nalákat diváky v roce 2014?
„V lednu začínáme Improligou, což
je skvělá improshow ve stylu Partičky.
Kdo je tu viděl vloni, jistě si jejich další
vystoupení nenechá ujít. Ale uvedeme i klasiku – Čechovova Medvěda
v podání divadla LI-DI z Litoměřic.
V únoru se už těšíme se na koncert
Jana Ponocného a jeho orchestru Circus Ponorka; kdo zná fi lmy Revival
nebo Perfect days, určitě si autora
hudby k oběma fi lmům přijde po-

Jasmíniny slzy
Woody Allen, nejznámější neurotik
na světě, je i ve svých téměř osmdesáti
letech režijní nezmar. Po evropských
toulkách v Paříži, Barceloně, Londýně či Římě se vrací znovu na domácí
půdu, tentokrát do kalifornského San
Franciska, města, o němž se říká, že je
nejevropštější metropolí Ameriky.
Labilní Jasmína žije přepychovým
životem newyorské smetánky, než
přijde dramatický pád: spolu se svým
manželem se zaplete do finančního
skandálu a ztratí všechno, přesto stále,
ač vlastně bezdomovkyně, ze zvyku
létá první třídou se značkovými kufry.
Nastěhuje se ke své odcizené sestře,
s níž ji pojí složitá minulost, a jejich
životní styl nemůže být vzdálenější.
Náhle se jakoby zázrakem objeví východisko v podobě bohatého prince na
bílém koni. Nebo je to jen další iluze?
Zatímco ve svých evropských snímcích Woody Allen umně balancuje
na hraně snovosti, komediální ironie
a dramatu, Jasmíniny slzy jsou antipohádkou, chirurgicky přesným a krutým

slechnout. Plánujeme také zábavnou
dámskou talk show nejen pro dámy,
kterou bude moderovat známá herečka Simona Babčáková. V březnu přijede Jaroslav Svěcený a hned v dubnu
u nás vystoupí také Wabi Daněk. A ten
samý měsíc přijede zahrát i jihlavské
divadlo Point hru plnou mužné síly
a vášně Testosteron. Ta byla největším
hitem na Jiráskově Hronově v létě
2013 a nadchla naprosto všechny bez
řezem do srdce amerického snu. Vedle
tohoto makropohledu mezi řádky jsou
zároveň intimním filmem, dekonstrukcí člověka a jeho (bez)charakternosti
a ubohosti, tragédií téměř antických
rozměrů o lžích, přetvářce a snobismu.
Cate Blanchett v hlavní roli nesnesitelné, rozmazlené, pozoruhodně
bezohledné Jasmíny si otevřeně říká
o oscarovou nominaci, když ztrácí
tvář před svým okolím, před publikem
i sama před sebou, až v té trosce trpící
samomluvou nepoznáváme nedotknutelnou a majestátní královnu. Jakoby
herečka odložila své aristokratické rysy
a stala se v některých scénách poněkud
beztvarou osobou středního věku, s níž
se divák obtížně smiřuje. A Woody Allen neuhýbá do komedie (třebaže trpké
pousmání nechybí), Jasmíniny slzy
jsou až do konce nemilosrdné, hrdinku
neomlouvají ani nevysvětlují.
Film klade celou řadu znepokojivých otázek. Měří se lidská důstojnost
na počet kabelek od Louise Vuittona?
Je ekonomická krize spouštěčem lidské tragédie, nebo ji jen uspíšila? Byla
by Jasmína jiným člověkem, kdyby neztratila svůj pohodlný materiální pol-

Ohlédnutí Klubu Radotín
V nízkoprahovém klubu, který sídlí v
suterénu nejnovější budovy radotínské
základní školy v Loučanské ulici, se už
po krátké prázdninové pauze opět rozjel
běžný provoz. Malé ohlédnutí za tím, co
se povedlo loni, však nezaškodí.
V týdnu od 23. do 29. září 2013 již
tradičně proběhl Týden nízkoprahových klubů. V 56 městech České republiky byly v 77 nízkoprahových klubech pro děti a mládež dveře otevřené,
tradičně se zapojil i Klub Radotín.
Akci již posedmé pořádala Česká
asociace streetwork, která je profesním
sdružením odborníků a poskytovatelů
nízkoprahových sociálních služeb a
sdružuje a zastřešuje nízkoprahová
zařízení. Cílem „Týdne“ je představit
veřejnosti činnost nízkoprahových
služeb pro děti a mládež a upozornit
na práci a význam těchto zařízení,
kam mohou děti po škole přijít trávit
volný čas nebo řešit problémy.
„Potřebuju, aby se to doma i ve škole nějak zlepšilo, chci mít kamarády,
chci …,“ to jsou věty, které pracovníci
klubu slyší často a snaží se mladým
lidem pomáhat a hledat východiska
v situacích, která se jim zdají neřešitelné.
Ve středu 25. září měl Klub Radotín
dveře otevřené a ti, kdo sem běžně nechodí, si mohli prohlédnout nejenom
prostory, kde již rok sídlí, ale i vystavené fotografie dokumentující akce
posledního roku. Během něho pořádal
Klub např. Radotínský happening –
skate závody, několik výletů na kolech,
streetfotbalové zápasy, projekt Fotbal
pro rozvoj s fotbalisty z Afriky, účast
klubu na Velkém dětském dnu či na
Havelském posvícení.
Také se mohli podívat na slideshow
z letního mezinárodního tábora Pra-

gue camp 2013, který byl vyvrcholením mezinárodní spolupráce Proxima
Sociale, o.s. se zahraničními organizacemi z Německa, Finska a Velké
Británie. Během devíti letních dnů
měli mladí lidé z Prahy, Hamburku,
Hyvinkaa a Dartfortdu možnost se
navzájem blíže poznat a seznámit se
s odlišnou kulturou a jazykem. Především pak mohli posílit porozumění
mezi sebou a podpořit toleranci a solidaritu. Program, na kterém se podíleli
jak vedoucí, tak mladí lidé z klubu, byl
velmi pestrý a měl dvě části. V první,
pražské, se účastníci seznámili s kulturními a historickými památkami
našeho hlavního města. Druhá etapa
se uskutečnila v Železných horách
u Nasavrk a byla věnována tématu
poznání života v přírodě a šetrnému
chování k životnímu prostředí. Mladí
lidé měli možnost vyzkoušet si cyklistiku, horolezectví a jízdu na koni.
Akce byla realizována za finanční
podpory Evropské unie z programu
Mládež v akci.
To vše se mohl návštěvník dozvědět
v rámci Otevřených dveří v Klubu
Radotín. Ten, kdo nedorazil, bude mít
určitě příležitost příště.
A co chystá K lub letos? Hned
31. ledna to bude Noc v klubu s přespáním, v červnu je v plánu další
z ročníků Radotínského happeningu
aka Skate Tour, přes prázdniny zahraniční návštěva v rámci programu
Global Camp, tentokrát v Německu,
na podzim zase REP a před Vánocemi
vánoční večírek. Během roku budou
v klubu probíhat pravidelné kulturní,
výtvarné i sportovní aktivity.
Aktuální program Klubu Radotín
najdete na www.proximasociale.cz a
www.praha16.eu

rozdílu věku a pohlaví. Jako bonus pro
věrné divadelní divačky a diváky pak
chystáme Besídku divadla Sklep.
Dětem u nás patří jedna až dvě
soboty měsíčně a vybíráme opravdu
to nejlepší z jim určené tvorby. Samé
zaručené divadelní i hudební pecky.
Navíc se toho pro ně dost najde i ve
dvou zcela divadelních víkendech:
28. února až 2. března 2014 proběhne
v Koruně Pražská oblastní přehlídka
amatérského divadla (POPAD), tři
dny pražských amatérských divadel,
která soutěží o postup na Jiráskův
Hronov. A od 4. do 6. dubna bude Koruna plná tradiční divadelní přehlídky
pro děti i dospělé Radotínská Radost,
kde se nesoutěží, ale hraje pro radost.
Patronát by tentokrát měli převzít
Sabina Laurinová a její otec, známý
režisér a divadelní pedagog profesor
František Laurin.“
Celý rozhovor naleznete na
www.praha16.eu
rozpis programu pak na straně 7.
štář? Co je to morální hazard v době,
která už nemá jediný morální barometr? Je láska smyslem, nebo účelem? Jak
se žije bez fasády někomu, kdo vlastně
nic než nakreslenou fasádu nemá?

Když jsem sledovala poslední záběr
na Cate Blanchett, napadlo mě, že takhle vypadá převrácená pohádka o Popelce, které někdo vzal kočár, zámek
i prince. A tak chřadně: s antidepresivy, rozporuplným San Franciskem
a oním neviditelným zeitgeistem krize.
Zdá se, že Woody-člověk je v hluboké
depresi, zatímco Woody-fi lmař je ve
vrcholné formě, jako by naplňoval ono
klišé, že dobré umění potřebuje bolest.
A slzy.
Film uvádí Kino Radotín ve středu
29. ledna od 20.00 hodin.

Zápisy do I. tříd
Opět je tu doba pro zápis budoucích
žáků do základních škol, určený dětem,
které v právě probíhajícím školním roce
dosáhnou šesti let věku.
Zápisy ve správním obvodu Praha 16
probíhají v jednotlivých školách ve
stanovených dnech vždy odpoledne
mezi 14. a 18. hodinou, pouze ve Velké
Chuchli je zápis až do 19.00 hodin.
K zápisu je kromě budoucího prvňáčka
a jeho rodiče třeba ještě občanský
průkaz dospělého a rodný list dítěte,
případně pot v rzení o povoleném
odkladu povinné školní docházky.
Základní škola Praha – Lipence
Černošická 168, www.zslipence.cz
5. února
Základní škola Praha – Radotín
Loučanská 1112/3, www.skola-radotin.cz
5. února
Základní škola Charlotty Masarykové
Starochuchelská 240, Praha-Velká
Chuchle, www.skola.chuchle.cz
16. ledna
Základní škola Vladislava Vančury
Hauptova 591, Praha-Zbraslav
www. zs-zbraslav.cz
5. a 6. února
ZŠ a MŠ Praha – Slivenec
Ke Smíchovu 16, www.skolaslivenec.cz
(spádová škola pro Prahu-Lochkov)
16. ledna
Možnost zápisu nabízejí i soukromé školy
v okolních obcích, ZŠ da Vinci v Dolních
Břežanech (www.skoladavinci.cz) měla
zápis 9. ledna, v ZŠ Hlásek v Hlásné
Třebani (www.skolyhlasek.cz) bude
17. ledna.

