Jaro začíná i v Mateřské škole
v Praze 5 - Radotíně

Pozměňte s námi tvář Radotína
Dokončení z titulní strany
rekreační trasy z Bohnic do Stromovky.
V Suchdole čekají úpravy Brandejsovo

a Suchdolské náměstí. Obyvatelé Radotína budou hledat novou podobu
nábřeží řeky Berounky v místě lávky
pro pěší, kde by mělo dojít k rozšíření
prostoru před kostelem, školou a budovou úřadu. „Tento prostor je pro
Radotín důležitým historickým místem, jehož rozšířením bychom mohli
najít další možnosti jeho využití. Může
být řešen různými způsoby, ale všeobecně musíme brát ohledy na význam
této lokality a přistupovat k ní citlivě,
v kontextu sousedních budov a jejich
využití,“ uvádí Miroslav Knotek, první
zástupce starosty Městské části Praha
16, který byl pověřen vedením tohoto
projektu. Vzhled daného území by měli
za asistence architekta vytvářet sami

občané Radotína formou komunitního
plánování.
Vyjádřit se k tomu budou moci již
v polovině května,
a to formou ankety. Během června
proběhne první
setkání občanů, se
zástupci z Nadace
Partnerství a realizátorem studie.
Zde by měli občané vyjádřit své
představy a názory na využití
prostoru. Z těchto
podnětů v ypracuje architekt
několik variant,
které se stanou
předmětem
jednání na druhém veřejném setkání. „V první fázi
pomůžeme s plánováním konkrétních
návrhů úprav. Na konci roku pak tyto
projekty budou soutěžit znovu, tentokrát o finance na realizaci navržených
úprav,“ říká Robert Sedlák z Nadace
Partnerství. Při rozdělování 1,5 milionu korun bude grantová komise
posuzovat vedle kvality návrhu i shodu místní komunity. Znamená to, že
při výběru vítězného projektu se bude
hodnotit i průběh, zájem a aktivita občanů v komunitním plánování.
Ve š k e r é i n f o r m a c e o t o m t o tématu naleznete na webových
stránkách Městské části Praha 16
www.mcpraha16.cz a v dalších číslech
Novin Prahy 16.

Program 5P pro Prahu v sobě zahrnuje slova prostranství, potkávání, partnerství, podpora a prosperita. Jeho cílem je obnova a rozvoj městských prostranství za účasti veřejnosti, vytváření atraktivních městských prostor sloužících přirozenému setkávání a komunikaci, a tím i posilování vztahů k obci
a komunitě. Program 5P pro Prahu financuje Nadace Penta, jeho odbornou
garanci zajišťuje Nadace Partnerství.

Radotín vábí na Pábení
Už 24. května startuje první ročník
Radotínského Pábení, jehož organizátorem či spolupořadatelem je Městská
část Praha 16. Všech pět akcí, které
se v rámci tohoto kulturního podniku
v Radotíně uskuteční, má společný cíl
– rozšířit kulturní nabídku občanům
všech věkových skupin a podpořit místní oddíly, sdružení, ale i školní zařízení, jenž by se díky spolupořadatelské
činnosti mohly prezentovat a oslovit
tak potencionální zájemce.
Důležitým motivem je i sjednocení
a navázání spolupráce mezi volnočasovými sdruženími, která si tak

mohou navzájem předat užitečné
zkušenosti. „Kupříkladu dětský den
pořádá v různou dobu vždy několik
místních organizací. Naší snahou je
využít jejich praktických znalostí
a spojit několik lokálních oslav dne
dětí v jednu velkou,“ říká radotínský
starosta Karel Hanzlík.
Milovníci koní si jistě nenechají
24. května ujít Velké radotínské rodeo (bližší informace na straně 11).
Zábavný den pro děti aneb Dětský
den v lázních se koná v sobotu 31.
května od 13 do 19 hodin. Program
bude vyplněn soutěžemi, autogramiádou známých osobnost í či divadelním vystoupením. Obě tyto
akce se konají v příjemném areálu
radotínských říčních lázní v blízkosti řeky Berounky.

Středočeský kraj ve spolupráci
s hlavním městem Prahou pořádá 6. – 7. června Královský průvod
z Prahy na Karlštejn. Dvoudenní
průvod sleduje historickou tradici, jejíž kořeny sahají do doby vlády císaře
Karla IV. Tento panovník uchovával
korunovační klenoty Svaté říše římské na hradě Karlštejně a každoročně
po Velikonocích je nechával coby
svátosti ukazovat věřícím. Krátce
nato byly klenoty vezeny zpět. Právě
návrat klenotů z hlavního města na
Karlštejn je námětem průvodu, který
bude projíždět ze Starého Města pražského přes Smíchov,
Radotín, Černošice,
Dobřichovice, Lety,
Řevnice a Hlásnou
Třebaň na Karlštejn.
Pro lid prostý i urozený bude v každém
místě připraven
bohatý doprovodný
program, kterého
se můžete zúčastnit
i vy 6. června od
14 hodin v Radotíně - rytířské souboje, dobová hudba,
pohádky pro děti
a pro dospělé, pro
císaře pak důstojné
uvítání v podání nejvyšších radotínských představitelů.
Komu nechybí odvaha, doplněná
patřičnou dávkou recese a humoru,
dostaví se 21. června na start Radotínské Neckyády, soutěže ve splavování Berounky na netradičních
plavidlech. Pilotní ročník se koná
v říčních lázních.
Radostný Radotín je projektem
především pro příznivce divadelního
umění. V rámci posledního projektu Pábení se v sobotu 12. července
představí nejen radotínští ochotníci
ze spolku Gaudium, ale i amatérské
divadelní soubory z blízkého okolí.
„Naší snahou je organizace soutěžního víkendového divadelního festivalu,“ dodává na závěr Hanzlík.

...Rok se s rokem sešel a je tady zase
jaro, na které se po zimě všichni těšíme. Příroda se začíná probouzet, vše
kolem kvete a roste. Jak jste si mohli
všimnout, rostou i naši „drobečkové“.
Není to tak dávno, co jsme je s našimi holčičkami ze třídy Berušek,
Sluníček a Myšek přivítali na svět
krásnou písničkou „Děťátko se narodilo“. Pak se chvíli batolili kolem
mámy a najednou jsou jim tři roky
a začínají vyhledávat kamarády.
Kde jich najdou nejvíce? To všichni
víme. Vědí to i rodiče, a proto přišli v dubnu k zápisu, aby si pro ně
v mateřské škole vyzvedli přihlášku
do předškolního zařízení. Velice nás
těší, že je o naše školky velký zájem.
Svědčí o tom i skutečnost, že přihlášky si vyzvedávají nejen rodiče
z Radotína, ale i z Černošic, Kosoře,

Solopisk a dokonce i z Petrova. Bohužel kapacita školek
je omezená, a tak nemůžeme
uspokojit všechny rodiče,
kterých letos přišlo zapsat
svá dítka celkem devadesát.
Některé děti ve školce zůstávají, něk teré ji opouštějí
– po prázdninách z nich budou školáci. Na jejich volná
místa jsou přijaty nové holčičky a noví kluci. A i když jsme se
snažili, nepodařilo se nám umístit
všechny děti, většinou ty, kterým
ještě nebyly ani tři roky. Věříme,
že maminky tuto situaci pochopí.
Na všechny nové děti se moc těšíme!
A na co se mohou těšit ony? Na paní
učitelky, nové kamarády a spoustu
akcí, které pro
ně každoročně
připravujeme.
Školní rok
nám začal velkými oslavami,
uplynulo 40
let od založení
školky na Sídlišti. Ani se nám
nechce věřit, že
u ž je š kolk a tak stará.
Omládla novým
vybavením a od
září letošního
roku bude i zahrada vybavená novými prvky. V říjnu jsme si zahráli
na bludičky. Lampióny nám svítily
na cestu a u potoka na nás čekal
lesní muž: „Zamykám, zamykám

„Děti se chovají tak,
jak to vidí u svých rodičů,“
říká Jiří Pikan z Útvaru prevence
Městské policie hlavního města Prahy

V jarním čísle časopisu Horymír, který
vydává Základní škola Praha – Radotín
ve spolupráci se Školním klubem Klíč,
se objevil zajímavý rozhovor Kristýny
Nováčkové a Veroniky Zavřelové s preventisty Městské policie hlavního města
Prahy Jiřím Beranem (JB) a Jiřím Pikanem (JP). Ti totiž 3. března navštívili
deváté ročníky místní školy s prevenčním
programem „Základy právního vědomí“:
Trošku se mi klepaly ruce. Najednou jsem ucítila tíhu odpovědnosti
za příjezd dvou zaměstnaných mužů
sloužících státu i lidu českému. Nejvíce mne zneklidňovaly připravené
otázky, za jejichž jednoduchost či prvoplánovitost by mě snad mohl někdo
vinit, pak však můj pohled padl na V.
Zavřelovou stojící po mé pravici a vše
se rozjasnilo, jelikož kritika nespadne
pouze na mou šíji.

Pozorujete výrazné rozdíly mezi
ryze pražskými dětmi z centra
a ostatními, spíše z okrajových
částí?
JP: Ano, ale nechceme tím rozhodně pošpiňovat školy více do centra.
Je ale pravda, že například zde
v Radotíně jsme se setkali s ochotou
zapojit se do programu, činnosti,
naproti tomu v Praze 1 jsme přišli
do třídy a děti nás „přivítaly“ slovy:
f**k the police. Také v dotaznících
se objevují častěji peníze upřednostněné před životem.
Jak jsou zpracovávány vaše programy?
JP: Na metodickém zpracování
námi užívaných programů se podílí
řada odborníků, psychologů i zkušených policistů. Uvedl bych dělení
do tří skupin: Bezpečné chování

Na začátku sice nebylo zcela jasné,
kdo s kým chce udělat rozhovor – policisté Jiří Beran a Jiří Pikan byli totiž
velmi zvědaví, jak na nás žáky jejich
návštěva zapůsobila. Nakonec se ale
gentlemansky poddali a odpovídali
na položené dotazy upřímně a vstřícně. A hned první reakce je pro nás,
Radotíňáky, jistě potěšující...

malých dětí, Bezpečnost silničního
provozu (BESIP) a naše skupina Cílená prevence od šestých ročníků do
středních škol.
Jakou formou své programy uplatňujete?
JP: My se snažíme dělat především
skupinovou práci, zřídka výkladově.
JB: Skupinová práce je dle mých

les, aby sem nikdo nevlez…“ V zimě
to byly radovánky na sněhu. Stavění
ledových soch se z důvodu nedostatku sněhu příliš nevydařilo, ale
třeba nám to vyjde příští rok. Zimu
jsme vyprovodili vynášením Moreny a jejím hozením do řeky Berounky. Pro děti to byl nesmírný zážitek.
V květnu se utkáme na Sportovních
hrách, i když už dnes víme, že vyhrají všechny děti, protože máme
jen samé šikulky. Na Sídlišti chystají
výlet do ZOO. Všechny školky vyjedou do přírody nebo na výlet do pohádkového strašidelného Pičína. Ve
školičce na náměstí Osvoboditelů se
zase těší do Koněpruských jeskyň,
za princeznou na zámek Hořovice
nebo na domácí zvířátka v Toulcově

dvoře. Čekají nás oslavy Mezinárodního dne dětí, rozloučení se školáky,
besídky a pochopitelně prázdniny –
léto, sluníčko a koupání!
zkušeností jistě efektivnější.
JP: Ano, snad proto, že se členové
skupiny učí navzájem od sebe a potom můžeme působit pouze jako
koordinátoři, je to pak lépe zapamatovatelné.
Kdy a na čí popud vzniklo oddělení
prevenční policie?
JP: Prevenční policie začala fungovat v roce 2000, dnes má okolo
třiceti členů a vznik byl víceméně
spontánní.
Takže to nebylo kvůli neúnosnosti
chování dnešní mládeže?
JP: Ne, naopak. Jsme zastánci dětí.
Děti se chovají tak, jak to vidí
u svých rodičů.
Zažili jste minulý režim již ve službě?
JP: Ano.
JB: Ne, během revoluce jsem
opouštěl povinný vojenský výcvik.
K policii jsem se chystal, ale váhal
jsem s tím a čekal, až se upraví legislativa.
Trošku naivní...
JB: Okolnosti mě z toho ale rychle
probraly a ani dnes, po 20 letech,
podle mého názoru zákony nefungují správně.
JP: Máme dobré zákony, jejich prosazování je však vskutku složité. Někdy nemožné (dodává s úsměvem).
Je to hodně o lidech.
Pane Pikane, vy jste zažil změnu
dvou režimů. Zvláště u orgánu,
který je neodmyslitelně spjatý se
státem, musí být razantní změny
obtížné...
JP: Bylo to dost náročné, protože najednou si všichni mysleli, že všichni
vězni jsou političtí, a hněv lůzy se
obrátil proti policistům a dozorcům – v té době jsem působil jako
dozorce. V devadesátých letech se
objevila v novinách spousta článků o krutosti bachařů. Od té doby
jsem také alergický na slovo bachař.
Pravdou však je, že drtivá většina
dozorčích ve vězeních byla složena
z odborníků a lidí dělajících svou
práci odborně.
Celý článek naleznete na webov ých
st rá n kách w w w.skola-radot i n.cz .

