Rekonstrukce podkrovních prostor
Gymnázia Oty Pavla
Během letošních hlavních prázdnin a začátku školního roku prošla
budova radotínského gymnázia třetí
největší přestavbou ve své historii.
Zřizovatel Hlavní město Praha uskutečnil kompletní přestavbu podkroví
včetně nové střechy.
Původní půdní vestavba budovy
byla vybudována v 60. letech minu-

lého století. Vznikly zde dvě učebny
s kabinetem a ponechány byly dvě
velké půdy. Učebny v tomto prostoru
měly nevyhovující tepelnou izolaci
a hlavně přístupovou cestu - vcházelo se po strmém a nízkém schodišti,

Sváteční Radotín
Co nás ještě čeká do konce roku?
Nejprve Čtvrtý adventní koncert,
na němž Smíšený pěvecký
sbor SUDOP ve spolupráci
s členy Pěveckého sdružení
pražských učitelů a Orchestrem učitelů Základní
umělecké školy Klementa
Slavického v Praze-Radotíně přednese Rybovu Českou mši vánoční a v ýběr
ze staročeských rorátů.
Bude to poslední adventn í ne d ě l i 19. pro s i nc e
od 15.00 hodin v kostele
sv. Petra a Pavla.
Na druhý svátek vánoční 26. prosince je od 16.00
hodin opět přichystán Koncert
Pražské mobilní zvonohry v pro-

jehož parametry neodpovídaly stavebním normám již v devadesátých
letech.
Projektová kancelář AH atelier
Praha se zabývala touto problematikou od roku 2006. Nyní se podařilo realizovat rekonstrukci podkroví
a střechy. Nové schodiště ústí do haly
v podkroví, ze které jsou přístupny
dva kabinety učitelů,
l a b or a t o ř bi o l o g i e ,
učebna biologie a dále
dvě menší učebny pro
v ý uku jazyků a informačních technik.
Nové podkroví účelně
spl ňuje pod mí n k y
současných předpisů,
vyhlášek a norem.
Stavební práce
a stěhování učebních
pomůcek v ý razně
ovlivnily začátek letošního školního roku.
Původ ní plá nova ný
termín dokončení
stavby byl o měsíc posunut. Až do konce října byla část výuky přesunuta do dvou
učeben radotínské základní školy, část
byla řešena provizorně.
Od 1. listopadu už ale pedagogové
i studenti mohou nové podkroví plně
užívat.

storu před radnicí Městské části
Praha 16.
A docela na konec roku, 31. prosince
ve 24.00 hodin, se každý může těšit
na Silvestrovský půlnoční ohňostroj.

Šampaňské, skleničky a dobrou náladu s sebou!

Premiéra filmu Občanský průkaz
Premiéra filmu Občanský průkaz
v radotínském kině bude mít skutečně
mimořádný ráz!

V sobotu15. ledna 2011 (film bude
na programu i v neděli 16. ledna)

bude moci filmumilovná veřejnost pobesedovat s jeho tvůrci! Na večerním
představení budou milými hosty pánové Petr Šabach,
autor knihy, Petr
Jarchovský, který napsal scénář,
a radotínský
rodák Vladimír
Barák, který
film stříhal.
Pozoruhodný
film podle pozoruhodné knihy
z doby tzv. reálného socializmu
slibuje mohutný
kulturní zážitek
a závěrečná
beseda, spojená
s autogramiádou, pak jistě bude příslovečnou třešničkou na dortu.

Dárkové balíčky od městské části
Koncem každého roku pomáhá
Sociální a zdravotní komise při Radě
MČ Praha 16 s vytipováním, zajištěním a předáním vánočních dárkových
balíčků pro seniory, kteří jsou zcela
osamělí. Nezapomíná se přitom ani
na děti ze sociálně slabších rodin
v Radotíně.
O tom, kam dárky poputují, se
rozhoduje jednak na základě informací ze sociálního odboru, ale i na
doporučení členek sociální a zdravotní komise. Ty dávají návrhy vždy

pro oblast Radotína, kterou znají. Tak
bylo vybráno 36 dospělých. Ve třech
případech jde o osoby sociálně slabé,
jinak budou balíčky osobně předány
těm, kdo jsou na světě už docela
opuštěni a na něž by si jinak neměl
kdo vzpomenout.
Seznam 29 dětí, které rovněž dostanou balíčky, vzešel z návrhu oddělení pro sociálně právní ochranu dětí.
Jeho pracovníci totiž každé z dětí znají
a jsou dobře informováni o skutečné
situaci v rodině.

Skupina radotínských kynologů,
kteří docházeli na cvičiště na Zbraslav, se v roce 1952 rozhodla vytvořit
vlastní radotínský kynologický klub
(ČKS – základní kynologická organizace 024 Radotín). A tak se zrodila
v Radotíně kynologie.
Prvopočátky výcviku se odehrávaly
na louce u Berounky, v místě vedle
dnešní benzinové pumpy. Časem se
podařilo získat pozemek na Viničkách, kde byla vybudována i malá
klubovna. Ale i když tehdy tato oblast
nebyla zastavěna tak jako dnes, docházelo ke konfliktům s místními obyvateli, které cvičení psů rušilo. A tak se
klub stěhoval do třetice, na Hradišťko
u Lochkova. Místo je to krásné a především odlehlé, se spoustou prostoru
potřebného k výcviku.
Tady hrstka asi dvaceti lidí začala
stavět základy nového cvičiště, klubovny a oplocení. Současně samozřejmě
pokračoval i výcvik psů, skládaly se
zkoušky, byla pořádána veřejná vystoupení. Již v prvních letech bylo uskutečněno několik závodů a soutěží, v roce
1952 Všestranný pes Radotína, dále
pak závod Nejposlušnější pes Radotína
a závody v plavání přes Berounku.
Na cvičišti postupně přibyly kotce,
klubovna byla nejprve přestavěna
a pak, vzhledem k náhlému nárůstu
členské základny v letech osmdesátých, ještě rozšířena, přibyly dvě stavební buňky a zpevnily se chodníky
kolem klubovny.
Při ohlédnutí do minulosti je třeba
ještě připomenout mimořádně obětavou práci jednoho z dlouholetých
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členů zdejší organizace, pana Mirosla- nu a pro začínající kynology probíhá
va Fišera, který se zabýval jako jeden základní půlroční výcvik. Nově se
z prvních, a dlouhou dobu jako jediný koná Jarní závod. Během prvních čtyř
(70. a 80. léta), výcvikem vodících psů pro
nevidomé. Jeho práci
lze považovat za položení základů dnešn í mu roz v i nutému
a propr acova nému
systému výcviku vodících i asistenčních
psů v České republice.
Po roce 1989 (kdy
se Svazarm transformoval na Svaz technických sportů, pod
které byl začleněn
i Český kynologický svaz) vstoupil ročníků se stal oblíbenou a prestižní
klub do období bohatého především záležitostí, pravidelně se ho zúčastňuje přes třicet soutěžících. V současné
na chovatelské úspěchy.
I v dnešní době je samozřejmostí době má základní kynologická orgareprezentace na výstavách psů a získá- nizace Radotín šedesát členů. Snaží
vání nejvyšších ocenění a titulů, a to se šířit osvětu a naplňovat heslo ČKS
nejen na území ČR, ale i po celé Evro- „Cvičte svého psa, dokud je čas“.
pě. V posledních zhruba deseti letech
Další informace na:
výcvik opět zintenzivnil. Několikrát
www.zkoradotin.estranky.cz
ročně jsou pořádány zkoušky z výko-

Exkurze do provozů zpracovávajících odpad mají smysl
V letošním školním roce nabízí
Ekocentrum Koniklec ve spolupráci
s občanským sdružením Ekodomov
exkurze do osmi pražských a patnácti
mimopražských provozů na zpracování
odpadu. Jednotlivá stanoviště nabízená
Ekocentrem Koniklec navštívilo od
počátku září do konce října 787 žáků
z deseti pražských základních a středních škol.
Z pražských provozů je nejpopulárnější ZEVO - Zařízení na energetické
využívání odpadů (Spalovna Malešice), kam zavítalo celkem 118 studujících. „Žáci se dozvěděli, kde končí
odpad, který vyprodukují v domácnosti. Většina z nich vůbec netušila,
co se s odpadem může dít,“ zhodnotila
přínos návštěvy v Malešicích učitelka Hájková ze ZŠ Lyčkovo náměstí.
„Snad dnešní exkurze povede i k jejich
budoucímu ekologičtějšímu chování
ve smyslu minimalizace produkce
odpadu a jeho recyklace,“ dodala na
závěr.
Z mimopražských podniků byly
nejnavštěvovanějšími sklárna Nena-

čovice se 188 žáky a kořenová čistička
odpadních vod v obci Mořina, kam se
podívalo 147 studentů. Velký zájem
žáků i pedagogů vzbudila návštěva
skládky odpadů Uhy. Kromě velkých
strojů zaujala i odborná přednáška

Sen noci svatojánské
Uprostřed nejdelších nocí v roce
nabídne Radotínský filmový klub snový přelud jedné dočista krátké, vlahé
a voňavé. A také kouzelné – noci svatého Jána, během níž je podle básníků
možné úplně vše.
Na tomto díle se podíleli hned tři poetové věhlasného jména: W. Shakespeare, J. Trnka a J. Kainar. Hlavní podíl na
jeho úspěchu však má
ten, který se věnoval
poezii obrazu. Jiří
Trnka totiž nenechal
své loutky promluvit,
takže slovům tu zbyl
jen malý prostor komentáře orientujícího
diváka ve zmatku děje.
Celý přepis zná mé
komedie je pojat jako
baletní pantomimická férie. Umožnilo
to (vedle tvůrcovy
fantazie) použití plastické hmoty
k výrobě loutek, díky čemuž loutky
skutečně tančí. První širokoúhlý loutkový film na světě, jehož tvůrcem je
Jiří Trnka, si vyžádal několik let příprav a práce. Výsledek však dodnes
stojí za vidění.

Na filmovém festivalu v Cannes
v roce 1959 Sen noci svatojánské vyvolal sporné reakce, vypadalo to prý,
že se porota nikdy neshodne na jednotném názoru. Nakonec film obdržel
Cenu nejvyšší technické komise a spolu s filmy Touha a Motýli tady nežijí
se podílel na získání ceny za nejlepší
národní kolekci. O tom, k terá č á st

porot y měla pravdu, se musí každý
přesvědčit sám.
Spolu s čtvrthodinovým dokumentem Loutky Jiřího Trnky promítne
Sen noci svatojánské radotínské kino
v pátek 17. prosince od 19.00 hodin.

a mimo jiné i fotodokumentace výstavby skládky. Že vidět skládku na
vlastní oči na děti opravdu zapůsobí,
potvrzuje kupříkladu učitelka Peterová ze ZŠ Ružinovská: „Pro naše děti
je výborné vidět, kolik odpadu vyprodukujeme. Exkurze je pro ně motivací
k třídění odpadu“.
Z Prahy 16 se v posledních dvou
letech na tyto objevitelské výpravy vydali žáci druhých stupňů základních
škol ve Velké Chuchli i v Radotíně, do
sklárny zavítali i ti mladší.
Jelikož počet výprav, které se mohou
podívat do některých mimopražských
provozů, je omezený, je vhodné, aby
se školy objednaly včas. Zejména do
již zmíněné skládky odpadů A.S.A. provozovna Uhy a kompostárny JENA
Úholičky. Exkurze jsou financovány
Hlavním městem Praha z prostředků
EKO-KOM.
Více informací hledejte na
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/
exkurze-do-provozu-na-zpracovaniodpadu

Jarní prázdniny
na lyžích
Občanské sdružení Trilobit pod záštitou
Gymnázia Oty Pavla pořádá o jarních
prázdninách v termínu pro Prahy 1 – 5
(13. – 18. březen 2011) lyžařský kemp
pro mládež Youth Ski Camp.
Jan Hrkal, jeden z organizátorů,
říká: „Youth Ski Camp 2011 je šestidenní kemp pro všechny lyžaře a lyžařky ve věku 13 až 15 let, kteří se
chtějí zdokonalit na lyžích. Je veden
týmem mladých zapálených lyžařských instruktorů, jejichž schopnosti
jsou doloženy patřičnými certifikáty.
Část tréninků bude vedena v angličtině profesionálním instruktorem
Maxem Cookem, který se může
prokázat americkou a australskou
licencí lyžařského instruktora“.
Ubytování je zajištěno v rakouském městečku St. Michael im
Lungau, které nabízí přístup hned
ke třem střediskům: Grosseck-Speiereck, Aineck-Katchberk a Fanningberg.
Více informací:
www.youthskicamp.cz

