Fórum nahradily...
Praha 16, ale i vůči voleným zastupitelům místní samosprávy. Původní účel,
pro který bylo diskusní fórum vytvořeno, tedy přehledný a neformální
způsob komunikace občanů s úřadem
nebo samosprávou, pominul.
Obyvatelé Městské části Praha 16 či
správního obvodu mohou i po zrušení
diskusního fóra využít běžné úřední

postupy, osobní schůzky, telefonické
či e-mailové dotazy směřované na
jednotlivé zaměstnance úřadu, odbory
nebo využít elektronickou podatelnu.
Radotínští občané se mohou též zúčastnit zasedání zastupitelstva atd.
Diskusní fórum již na začátku února
nahradila nová sekce s názvem „Otázky a odpovědi“.
Všem slušným občanům se za toto
opatření omlouváme a děkujeme za
pochopení.

Klub získal ocenění kvality
Radotínský nízkoprahový klub pro
děti a mládež v Loučanské ulici získal
v lednu ocenění Standardů ČAS.
Toto hodnocení vydává Česká
asociace streetwork a slouží jako zá-

kladní materiál pro posouzení kvality v jednotlivých nízkoprahových
zařízeních.
Standardy pak popisují, jak hodnotné služby tyto organizace poskytují.
Posuzují se podle mnoha kritérií.
O jakých měřítcích je řeč, vysvětluje
koordinátor nízkoprahových programů občanského sdružení Proxima

Sociale, o. s. Jindřich Exner: „Jde například o to, jak jednáme se zájemcem
o službu, jakým způsobem chráníme
jeho práva, jaká je dohoda o poskytování služby, její průběh, případné
stížnosti, personální zajištění služby,
informace o službě,
dostupnost služby
a da lší k ritéria,
která posoudí, zda
organizace skutečně nabízí kvalitní
sociální služby“.
V rámci dosavadních auditů patří
uvedené občanské
sdružení mezi
několi k orga nizací z celé České
re pu b l i k y, k t e r é
cenu získalo bez
dalších podmínek.
„Radost máme samozřejmě i z počtu
získaných bodů v auditorské zprávě,“
dodává Exner. Jedná se o 186 ze 192
možných.
Více informací o činnosti občanského sdružení Proxima Sociale, o. s.
a dalších projektech najdete na webových stránkách www.proximasociale.cz.

Beer Sanatorium uvítá jaro
Před dvěma lety dal dohromady
radotínský hudebník a textař Petr Neuman alias Man Petty skupinu Beer Sanatorium. Společně pak nahráli hudební CD s deseti písničkami, jež se svým
zaměřením pohybují mezi boogie, blues
a českým pivním bigbítem. První akce
spojená se křtem alba se uskutečnila
v březnu 2007. Protože šlo o úspěšnou
akci, letos půjde o třetí ročník.
Setkání, které organizátoři nazvali Vítání jara, se koná v sobotu
14. března od 16
hodin kde jinde
než v radotínské
restauraci Pivní
sa nator iu m ve
Štěrkové ulici.
Nepůjde ale jen
o hudební podnik,
př i něm ž bude
k tanci a poslechu
hrát Beer Sanatorium, nýbrž o akci
hudebně literární.
Pozváni jsou totiž
i spisovatelé Josef Frais (1946),
autor
desítek
románů a novel,
který žije od roku 1989 v Radotíně,
a Jiří Odvárka (1948). Druhý jmenovaný si pro tuto příležitost přichystal

čtení z knihy Auvajs, Mejlo, zachycující dění v Břevnově v šedesátých
letechještě před vznikem kultovní
kapely e Plastic People of the Universe.
Zahájení akce se v Pivním sanatoriu zúčastní starosta Městské části
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. Pořadatelé slibují, že ani ženy nepřijdou
zkrátka, bude pro ně připravena malá
pozornost. A protože akci organizují
muži, půjde nejspíš o květinu.

Pojďme se seznámit
S kým? S výtvarníky radotínské
základní školy, konkrétně se svěřenci
paní učitelky Venduly Polákové.
Během minulého školního roku
jsem totiž oslovila Mgr. Romana
Krále, ředitele místní školy, zda by
nám neposkytl pro výzdobu fádních
chodeb Úřadu městské části Praha 16
nějaké malby od svých žáků.
Byla jsem proto odkázána na Vendulu Polákovou, které tímto děkuji
za její vstřícnost a pomoc při výběru
z velkého množství maleb a výtvarných děl studentů. Opravdu nebylo
lehké vybrat! Nakonec se nám
společně podařilo dát dohromady

kolekci, jíž vám tímto nabízíme ke
zhlédnutí ve dvou budovách úřadu na radnici v ulici Václava Balého 23
a na náměstí Osvoboditelů 21.
Věřím, že malby výtvarníků
okrášlily chodby a občanům zpříjemní pobyt strávený na úřadě.
Pouze namátkově mohu jmenovat
autory předmětných dílek, kterými jsou Stanislav Veselý, Anna
Tůmová, Kamila Hradecká, Pavla
Švehlová, Zuzana Honzková a jiní.
Ještě jednou velké díky Vendule
Polákové a všem jejím žákům za
pěkné obrázky.

Po dlouhé době přinášíme zpravodajství z keramické dílny, která se nachází v Cementářské ulici v pražském
Lochkově, ve stejné budově jako místní
knihovna. Co vše se v uplynulém roce
odehrálo a jaké jsou plány do budoucna, nastiňuje vedoucí keramického
centra Vladimíra Schwabová.
Nových změn doznala dílna v letních měsících minulého roku, kdy
jsme celou dílnu vymalovali a provedli
drobné opravy. Největší naší chloubou
a potěšením je instalace nové keramické pece od firmy BVD. A to se nám to
pálí…
Naše kurzy navštěvuje celkem 25 dětí
z mateřské školy, dvacet dětí školního
věku a dospělí ve večerních kurzech.
Náplň jednotlivých hodin je uzpůsobena věku a schopnostem jednotlivých
keramiků. U dětí preferujeme individuální přístup, u dospělých necháváme
prostor jejich fantazii a samostatné
tvorbě. K práci využíváme různé druhy hlíny (šamotka, červenice, burelka
i s různou hrubostí zrn), glazury, engoby, chystáme se též využít i dekorování
voskem. Velkým hitem poslední doby
jsou vánoční andělé a keramické betlémy těch nejmenších.
A plány do budoucna? V létě to bude
tradiční letní výstava v parku v centru
obce. Ve spolupráci s chráněnou keramickou dílnou Jany Kabelkové v Kolodějích chystáme další expozici (ve
dnech 19. – 21. června 2009). Součástí
akce budou i workshopy uměleckého
projektu s charitativním přesahem
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Lochkovská keramika

LOUKAMOSAIC na podporou nevidomých. Pořádajícím subjektem je
Ateliér Femancipation, o. s. a bližší
informace získáte na internetové adrese www.femancipation.com. Na tento

Blíží se Březen – měsíc internetu?
knihovnické webové stránky. Cílem
Radotín
tohoto klání je zvýšit kvalitu inter-

Knihovny jsou tradičně významným
protagonistou akce „Březen - měsíc internetu“ (škoda jen, že to není „Měsíc
knihy a internetu“). Letos se uskuteční
již dvanáctý ročník tohoto projektu,
k němuž se naše knihovna každoročně
hlásí. I letošní březen nabídne zájemcům aktivity, jejichž cílem je nejen
prezentovat internet jako takový, ale též
upozornit na význam četby.
Zejména mezi radotínskými seniory
slavila loni největší úspěchy školení
počítačové a informační gramotnosti
pro začátečníky i pokročilé a instruktáže
v orientaci na internetu. Tyto lekce
plánujeme i na tento
březen. Zájemci si
budou moci práci
s internetem v yzkoušet zdarma, a to
vždy ve čtvrtek dopoledne. K dispozici,
a hlavně po ruce,
budou mít pracovnici knihovny, která
poradí a pomůže.
Letos bychom se rádi
zaměřili zejména na
strán k y a por tá ly,
které nabízí veřejná
správa a samospráva, na využívání
webových stránek města, elektronické
podatelny apod. Pro veřejnost máme
k dispozici šest počítačů připojených
na internet, na třech z nich budou mít
radotínští senioři možnost pokračovat
v těchto lekcích i po skončení Měsíce
internetu, vždy dopoledne každý první čtvrtek v měsíci.
V rámci akce „Březen - měsíc internetu“ vyhlašuje SKIP (Sdružení
knihovníků a informačních pracovníků) pravidelně i soutěž o nejlepší

netových stránek knihoven tak, aby
knihovnické weby sloužily nejen
jako spolehlivý zdroj informací
o knihovně a jejích službách, ale také
aby přilákaly nové čtenáře. Svými
stránkami, které naleznete na adrese
www.knihovnaradotin.cz, se pokusíme v této soutěži uspět.
Jednou z dalších aktivit, na které se
můžete těšit, bude 30. března večer
poezie „Kainarova blues“ v podání
Divadelního souboru Gaudium. Ten
mohou Radotíňáci dobře znát napří-

Zbraslavský
salon 2009

300 korun. Další, a jistě příjemnější,
je ta skutečnost, že letošní Zbraslavský salon 2009 bude poprvé reprízován! Díky navázané spolupráci s Galerií 9 (sídlící ve vysočanské radnici)
budou mít účastníci salonu v prosinci
možnost společně vystavovat ještě také
v této galerii
Městské části
Praha 9. Věř í me tomu,
že právě tato
novinka bude vystavujícími umělci
kladně přijata. Zbraslavský salon
2009 tak dostal šanci překročit hranice naší městské části nejen obrazně,
ale i doslova.
Vyzý váme proto všechny zbra-

V letošním roce bude uspořádán
druhý Zbraslavský salon. Stejně jako
v minulém ročníku jde o výstavu, jejímž cílem je představit široké laické
a odborné veřejnosti výtvarné umělce
a fotografy, kteří žijí nebo tvoří na
Zbraslavi a věnují se výtvarným oborům profesionálně.
Podzimní termín připravované
výstavy v Galerii Zbraslav je od
18. října do 21. listopadu 2009. Narozdíl od předchozího ročníku uskutečněného v roce 2007 dochází k několika významným změnám. Tou první
je navýšení účastnického poplatku na
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klad z vystoupení na Havelském posvícení či u příležitosti Královského
průvodu z Prahy na Karlštejn. Gaudium bývá i pravidelným a milým
hostem v naší knihovně. Návštěvníci
si mohou prohlédnout i výstavy fotografií Ireny Helmové, členky Prvního
českého klubu fotografů amatérů
Nekázanka, a fotografií Ing. Martina
Bouzka z cest po Indii, Nepálu i České republice. Na vaši návštěvu se těší
Místní knihovna Radotín.

podnik se velmi těšíme a již nyní vás
srdečně zveme.
V prostorách keramicko – výtvarného studia probíhají dvakrát týdně
výtvarné kroužky pro děti z mateřské
školy. Obsahem těchto kurzů je seznámit děti s malířskými, kreslířskými
a grafickými technikami využívajícími při práci nejrůznějších výtvarných
materiálů. Dětské výrobky z těchto dílen můžete také vidět na letní výstavě.
Hlavní část budovy zaujímá místní
knihovna s internetovým zázemím
pro nejširší veřejnost. Návštěvnost
knihovny je velká a každé úterý
a čtvrtek je v obci vidět mnoho malých i velkých spokojených čtenářů.
Internetu využívají převážně studenti
a dospělí. V odpoledních hodinách
navštěvují knihovnu i děti z mateřské
školy v rámci kulturně historického
kroužku „Dýchánek u babiček“.
Na závěr článku nám dovolte,
abychom vás co nejsrdečněji do centra
pozvali.

Zbraslav

Pravděpodobně každý se již někdy
někde setkal s kampaní na podporu
čtení Celé česko čte dětem. Především
díky České televizi, která se stala pro
rok 2009 mediálním partnerem celé
akce, se nyní tento projekt dostává do
podvědomí široké veřejnosti.
Podpořit v dětech vztah ke knize
a čtení je cílem všech veřejných knihoven. Stejně tak snaha zapojit rodiče,
protože právě oni jsou těmi, kteří jako
první mohou děti s knížkami seznámit. A je škoda, pokud tak neučiní.
Akcí na podporu čtení se v knihovnách pořádá bezpočet, takže ani
zbraslavská knihovna nezůstává pozadu. V loňském březnu tu proběhl
například první ročník celostátní
akce Týden čtení. A i když již několik
let byl březen spojován v knihovnách s měsícem internetu, bude ten
letošní ve zbraslavské knihovně především o knížkách a čtení. Pro děti
je připraveno předčítání pohádek
a dobrodružných příběhů, povídání
o knihovně, knížkách a čtení. Bude
vyhlášena výtvarná soutěž, ve které
se inspirací dětem stanou pohádkový
hrdinové z jejich oblíbených knížek.
A samozřejmě nebude chybět ani Noc
s Andersenem, noc plná zábavy, čtení,
her a dobrodružství. Letos se bude konat 3. a 4. dubna.
Na konci března se také opět uskuteční výtvarné dílny, kdy si děti mohou samy nebo s rodiči či prarodiči
vyrobit netradiční velikonoční a jarní
dekorace. A na začátek dubna je pro
dospělé čtenáře připraveno autorské
čtení zbraslavského rodáka Františka
Pondělíčka, který bude číst ze svého
rukopisu zbraslavských pověstí.
Bližší informace o připravovaných
akcích získáte v knihovně nebo na
www.mc-zbraslav.cz/knihovna
slavské výtvarníky, malíře, grafiky,
sochaře a fotografy ke společné účasti
na této reprezentativní přehlídce.
Zájemci o účast si budou moci již od
poloviny února vyzvednout přihlášku se všemi podrobnostmi v Kulturním oddělení
Úřadu městské
části Praha - Zbraslav,
M ě s t s k ý
dům, U Malé
řeky 3, telefon
257 111 8 01.
Zde je také možnost odevzdat vyplněnou přihlášku s fotodokumentací
a uhradit účastnický poplatek. Prosíme, abyste tak učinili nejpozději do
30. dubna 2009.

