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AKTUALITY - SPOLEČNOST

Školka Kolejáček se stala Zaměstnavatelem roku

STALO SE

Večer před první adventní nedělí se v lochkovském parku za knihou již
podruhé rozsvítil vánoční strom. Osvětlení, na které se složily místní firmy,
nainstalovali zdejší hasiči, kteří připravili i stany, pod nimiž se podával alkoholický i nealko svařák, guláš, buchty firmy www.babovicky.cz a také se
to konala vystoupení: koledy zpívaly děti z mateřské školy, na flétnu, housle
a fujaru s koncovkou hráli Josef Bárta s dcerkou a Petr Broniš. Premiéru měl
i nový betlém keramického studia, který je pod rozsvíceným smrkem k vidění
až do Tří králů.

Na tradiční předvánoční
Čaj o třetí pro radotínské
seniorky a seniory přišli
do domu U Koruny popřát
vedle starosty Mgr. Karla
Hanzlíka a jeho zástupce
Mgr. Miroslava Knotka i ti
nejmenší – děti z mateřské
školy ze Sídliště. Zazpívaly,
zazvonily a rozdaly dárky.

MČ Praha 16 zve občany
na

KONCERT
PRAŽSKÉ MOBILNÍ ZVONOHRY
26. 12. 2016 od 16.00 hodin
v prostoru před radnicí
na náměstí sv. Petra a Pavla
Hraje carillonér
Mgr. Radek Rejšek

OD 17.30 HODIN SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
Nezapomeňte si s sebou vzít svíčku

Denisa je žena s Downovým syndromem. Dva roky pracuje v soukromé
školičce Kolejáček v Radotíně a děti ji
tu milují. A ona je důvodem pro ocenění, které školka získala.
Začátkem letošního listopadu se
Kolejáček stal pražským vítězem
v soutěži „Stejná šance – Zaměstnavatel roku“. Přímo pro ni tu totiž vytvořili pracovní místo a upravili kvůli ní
i pracovní prostředí.
Společnost Ry t mus prav idel ně
oceňuje zaměstnavatele, kteří dávají
příležitost těm, kdo vzhledem k svému
handicapu mají šance na získání práce
o mnoho složitější než ostatní, v soutěži
Stejná šance - Zaměstnavatel roku.
Kromě velkých firem oceňuje společnost Rytmus i firmy malé. Což se
letos povedlo - Kolejáček má ve svém
týmu čtyři lidi, včetně Denisy. A v čem
vynikl právě Kolejáček? V soutěži zaujal právě tím, že jde o malou firmu,
která nemá nárok na čerpání finančních výhod od státu při zaměstnávání
lidí se zdravotním postižením. (No-

minovala ho maminka Denisy.)
Rytmus poskytoval Denise službu
tzv. podporovaného zaměstnávání
při jejím nástupu do
práce. V Kolejáčku ale
vytvořili Denise místo
„na míru“, dopředu
s ní počítali a od začátku je nedílnou součástí týmu. Její práce
je stabilní a dlouhod o b á . Ho d n o t i t e l é
se př i posu zová ní
za měři li především
na kvalitu pracovního
místa a cíl služby tedy hlavně to, aby se
člověk s postižením ve
své práci osamostatnil natolik, že tzv.
podporované zaměstnání už nebude
potřebovat.
„Denisa potřebovala od společnosti
Rytmus pomoc se zapracováním. Netrvalo dlouho a asistence už na pracovišti
nebyla nutná. Když nastanou potíže,
vždycky se s Denisou domluvíme a vše

funguje,“ uvedla Michaela Šamalíková,
ředitelka soukromé mateřské školy
rodinného typu Kolejáček, z.s.

Sama Denisa říká o své práci otevřeně: „Když mi zbyde čas, můžu si
s dětmi hrát. Ony za mnou chodí do
kuchyňky, ukazují mi hračky a povídají
si se mnou.“

Více k ocenění na www.rytmus.org,
informace o školce na www.kolejacek.cz

Hasiči to rozsvítili
Parta chuchelských dobrovolných
hasičů přišla s výborným nápadem,
připomenout si adventní čas rozsvícením vánočního stromu.
A tak pod záštitou městské části
Praha - Velká Chuchle a starosty Stanislava Fresla byl na první adventní

Sex v pěti dílech světa
Využijte jedinečnou příležitost a přijďte se zeptat legendárního cestovatele, na
vše, nač vám neodpověděly jeho knihy.
Ve čtvrtek 15. prosince se v Koruně
od 19.00 hodin koná cestopisná přednáška a beseda s JUDr. PhDr. Miloslavem Stinglem nejen na téma, které
dalo večeru název.
Nenechte si ujít toto setkání s výjimečným autorem 43 knih, které vyšly
v nákladu více než 17 milionů po celém světě.

Sex v pěti dílech světa –
cestopisná přednáška a beseda
s JUDr. PhDr. Miloslavem Stinglem –
čtvrtek 15. prosince od 19.00 hodin
v Kulturním středisku Radotín
v domě U Koruny, vstupné 130 Kč

Hudba z Osvobozeného divadla
Přijďte si v lednu do Koruny užít
večer s hudbou Jaroslava Ježka a Osvobozeným divadlem v podání hudebního
uskupení Fotr a kolektiv.
Fotr a kolektiv je pohodová kapela
hrající šlágry převážně z období první
poloviny 20. století. Jádro spolku tvoří
otcové a dcery, ale i otec a syn z mníšeckého regionu. Původně bylo toto těleso součástí divadelního spolku Křoví,
ale postupně se osamostatnili a vešli do
dějin mníšeckého regionu svými originálními, veselými úpravami a aranžemi písní Jaroslava Ježka, vánočních
koled a dalších známých hitů.
Již od dob spolupráce s Křovím
se všichni přátelí a občas vymyslí
společné akce i koncerty s výtečným
pianistou, skladatelem a jazzmanem
Zdeňkem Zdenkem.

ČÍSLO 12/2016

Tohle spojení si nenechte ujít! Zkrátka pohoda, jazz!

Fotr a kolektiv: Večer s hudbou
Jaroslava Ježka a Osvobozeným
divadlem. – 7. ledna v Kulturním
středisku Radotín v domě U Koruny,
více o kapele na www.fotrakolektiv.cz

Voucher na odstíny temnoty

Kino Radotín nabízí k prodeji dárkový voucher (vhodný vánoční dárek) na
film 50 ODSTÍNŮ TEMNOTY, který bude uvádět od 9. do 18. února 2017.
Voucher je možné zakoupit ještě do 22. prosince na pokladně kina, jeho
hodnota je 130 Kč.
(Poukaz poté bude možné vyměnit za platnou vstupenku přímo na pokladně.)

neděli 27. listopadu v sedmnáct hodin slavnostně rozsvícen strom na
náměstí Chuchelských bojovníků. Již
v šestnáct hodin měli chuchelští občané možnost se sejít a při malém občerstvení, které ve spolupráci s místním
úřadem připravili a podávali členové

dobrovolných hasičů, si po sousedsku
podebatovat.
V sedmnáct hodin byl strom rozsvícen a starostka chuchelských hasičů
pani Kateřina Nedvědová společně se
starostou Velké Chuchle Stanislavem
Freslem přivítali přítomné občany, kteří doslova zaplnili náměstí
Chuchelských bojovníků.
Žáci obou druhých tříd
A i B zazpívali pod rozsvíceným stromem koledy.
Odměnou za pěkný přednes
jim byl nejen potlesk přítomných, ale také sladkosti
od místních hasičů.
Chuchelští hasiči opět,
a nebylo to poprvé, dokázali, že nemají hlavu jenom
proto, aby jim nepršelo do
krku, ale že dokáží vymyslet a zorganizovat velmi pěkné akce. Jsem přesvědčený o tom, že rozsvícení stromu
bylo dobrou myšlenkou a rozhodně si
zaslouží pochvalu.
Neočekávaně hojná účast chuchelských občanů a slova chvály na tuto

pěknou akci je hezkou odměnou pro
všechny, již se na uskutečnění této
akce podíleli. Věřím, že světlo stromu
vnese světlo do našich duší a navodí tu
správnou vánoční náladu.
Vážení spoluobčané, dovoluji si
vám popřát hezké, klidné a neotrávené Vánoce.

KAAN se loučí s téměř uplynulým rokem a zve
na závěrečnou tečku roku - na Závist
V pátek 11. listopadu, na svatého
Martina, se sešli příznivci KAAN
v knihovně a při čaji odpovídali na posledních 10 otázek kvízu o Karlu IV.
Z vystavených knih si soutěžící před
zahájením kvízu vybrali „v duchu“ tu
svou a kvíz byl zahájen. Odpovědi byly
vesměs správné, takže výhra vyšla na
každého a ještě několik knih zbylo
jako základ do dalších soutěží.
Po dolití čaje a posilnění zákusky
si každý vybral mandalu, která ho
oslovila, a začalo se s vybarvováním
a povídáním.
Příjemné prostředí dětského oddělení v 1. poschodí knihovny vytvořilo
bezprostřední kulisu pro navázání
vztahů s novými zájemci o činnost
KAAN a dopoledne příjemně plynulo.

Všichni společně plánovali další aktivity na příští rok i tečku za rokem 2016.
Měla by jí být již tradičně pěší vycházka
na keltské oppidum Závist
u Zbraslavi. Letos je termín posunutý na poslední
odpoledne v roce. Na konci
výstupu bude rozdělán ohníček a budou se opékat buřty.
Neváhejte a přijďte i vy, kteří
jste ještě dosud s KAAN
žádnou vycházku ani jinou
aktivitu nepodnikli. Zváni
jsou i čtyřnozí kamarádi.
Všem společně bude veselo.
Informace o pěší vycházce
na Závist naleznete na plakátech na obvyklých výlepových plochách.

Novoroční kulturní tip kulturistek
12. ledna si nenechte ujít Zbraslavskou divadelní společnost a Sen noci
svatojánské!
Pok ud chcete va še teenager y
nadchnout pro Shakespeara, máte
možnost. Vtipné, půvabné, barevné,
dnešní a stále klasické představení
s nadšeným souborem, skvělými kostýmy, maskami i hudbou a výbornou
a svěží režií herce Oldřicha Vlčka:

Sen noci svatojánské

Sen noci svatojánské je nejoblíbenější a nejhranější Shakespearovou
hrou na profesionálních scénách. Že
ji teď inscenují zbraslavští ochotníci,
je dílem troufalost, dílem vyjádření

obdivu k tomuto gigantu světového
divadla, od jehož úmrtí uplynulo letos
400 let; především však snaha předložit divákovi kvalitní titul ve ctižádostivém provedení.
Ctižádost a pokora, to jsou ony dva
póly, mezi něž zbraslavští ochotníci
napínají plachty této vtipné, napůl pohádkové, napůl milostné komedie.
Premiéra se konala 24. listopadu
v Divadle Jan Kašky, v Radotíně
v Koruně zahrají zbraslavští Sen noci
svatojánské ve čtvrtek 12. ledna 2017
od 19.30 hodin.

Sledujte www.divadlozbraslav

O akcích plánovaných na rok
2017 se dočtete v lednovém čísle
novin.

