Znáte nejlepšího
drobného podnikatele?
Dokončení z titulní strany
vozoven.
Žijeme v době nakupování. Supermarkety a nejrůznější nákupní
střediska rostou jako houby po dešti.
Svoji nabídkou jsou schopny uspokojit značnou část našich potřeb.
Ale jsou to právě drobní živnostníci,
kteří zachovávají rozmanitost a různorodost nabídky. Na trhu pokrývají oblasti, které nejsou pro střední
a velké podniky zajímavé. Vytvářejí
nezanedbatelné množství pracovních příležitostí a nemalým dílem se
podílejí na vytváření hrubého domácího produktu.
Právě proto je potřeba drobné
živnostníky všemožně podporovat.
A to je i cílem této soutěže. Bude
reklamou, kterou „natočí“ sami zákazníci. Vítězové za každý správní
obvod budou odměněni oceněním
Garantováno Prahou, které si ve
své provozovně mohou vystavit po
následující dva roky. Jelikož bude
tato soutěž probíhat i v příštích letech, postupem času se tak vytvoří
seznam „zlatých pražských ručiček“,
který by mohl posloužit k lepší orientaci na trhu.
A jak hlasovat? Na webu www.praha.eu, v sekci Garantováno Prahou,
najdete v průběhu září on-line do-

tazník, pomocí něhož můžete hlasovat pro jednoho či více pražských
drobných živnostníků. Na portál
se dostanete i z webových stránek
Městské části Praha 16 www.mcpraha16.cz. Podpořit můžete i více
živnostníků, avšak pro tu samou
provozovnu můžete hlasovat pouze
jednou (další hlasy nebudou do výsledku započítány). Celá soutěž potrvá do poloviny prosince. O všech

oceněných se více dozvíte
na internetových stránkách www.praha.eu. Redakce serveru připravuje
i rozhovory, videoreportáže a nejrůznější pohledy
do zákulisí vítězných proDalší informace
www.praha.eu
www.mcpraha16.cz

GARANTOVÁNO PRAHOU
Koho se soutěž týká? Měly by to být provozovny služeb
maximálně do 10 zaměstnanců, např:
» pekárny, cukrárny (vlastní výroba)
» hlídání dětí
» malé obchody
» řemeslníci – plyn, voda, zámečník atd.
» prádelny, mandly
» úklid v bytech
» fitness
» malá občerstvení (vlastní výroba)
» zahradnictví, květinářství
» půjčovny čehokoliv (lyže, sportovní náčiní, nářadí pro kutily)
» minilaby
» opravny
» švadleny
» ostatní
Předmět podnikání není omezen, soutěž se však netýká restaurací
a barů, protože ty mají řadu jiných možností se prezentovat.
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Jak se nám žije v dnešní Praze? Co všechno se
v ní mění? Jak asi pražské ulice vypadaly v dobách
našich babiček, pradědečků či ještě dříve? Odpovědi
nejen na tyto otázky hledali v průběhu dvou let žačky a žáci,
studentky a studenti z deseti pražských škol zapojených do
projektu Krajina za školou.
Tento projekt se rozhodli zpracovávat žáci různých tříd ze
Základní školy Radotín. Začátek tak jako asi nikde nebyl moc
hladký. Ale my jsme měli asi největší handicap a s projektem
jsme začali až o půl roku později. Po pár debatách se naštěstí
rozhodlo, že v projektu zůstaneme.
Hned na prvních kroužcích jsme si rozdělili úkoly – co kdo
zjistí, zajistí a přinese. Čím dál více se však ukazovalo, že lidé,
které známe ze svého okolí, v Radotíně žijí poměrně krátkou
dobu a že od těchto „naplavenin“ příliš informací nezískáme.
Naštěstí se nám podařilo navázat spolupráci s místní letopiseckou
komisí, která se ukázala být pro nás velmi užitečná. Byli jsme se
podívat na řádném zasedání komise a později nám bylo umožněno
vyhledávat si v archivu jak informace, které nás zajímaly, tak
dobové fotografie. Díky tomu, že má komise v Radotíně dobrou
pověst, lidé sami nosí zajímavé věci z pozůstalostí svých
blízkých. V archivu proto nalezneme kromě dobových pohlednic,
různých oznámení, osvědčení a diplomů i například řády a medaile.
Lidé, kteří žili v Radotíně v době jeho rozkvětu na počátku
minulého století se tak díky svým osudům, o kterých nyní ledacos
víme, stali postupně našimi dobrými známými.
Díky projektu jsme se naučili pozorněji dívat kolem sebe,
vnímat budovy a ulice v kontextu jejich historie. Poté, co
Práci v terénu předcházelo studium archivních jsme viděli, jak některé budovy vypadaly v sedmdesátých a
materiálu Letopisecké komise.
osmdesátých letech, jsme vděční, že současný Radotín se chová
ke svým budovám mnohem citlivěji a uctivěji.
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Nová, mnohem větší školní budova byla postavena
roku 1901 za 80 000 K. Poprvé přivítala své žáky
15. září 1901. Nejdříve byla jednopatrová, druhé patro
bylo přistavěno v roce 1931 během letních prázdnin.
Po četných opravách a úpravách slouží dodnes.
Zajímavostí je, že exteriér školy využili v roce 2001
filmaři k natáčení filmu „Mach, Šebestová
a kouzelné sluchátko“.

Přestože fotografie odděluje od sebe rovných 50 let, je vidět, že se toho na atmosféře ve třídě příliš
nezměnilo. Pokud dojde na zapisování známek do žákovských knížek, je jedno, zda zapisuje paní učitelka
Radiměřská (starší foto), nebo Jarošová. Obě fotografie spojuje ještě něco jiného: chlapec, který je na starší
fotografii poslední v řadě, je nadcházejícím tchánem paní učitelky z novější fotografie. Jak je ten svět malý…
Závěrečné
představení
projektu – živý
obraz „Stroj na
výrobu fotek“.

Vernisáž
prací,
Novoměstská
radnice
22.4.2008.

