Znovunalezené Vánoce
dětské okouzlení může přivanout vůně
čerstvého chvojí, ale i třeba procházka
městem, ve kterém se lampy blýskají na
deštěm omytých chodnících už kolem
páté odpoledne. Své může udělat i vůně
čerstvě upečených vanilkových rohlíčků nebo drceného hřebíčku, kterým
voní domácí medvědí tlapky. Nebo
prsty ovinuté kolem horkého kelímku
plného poněkud podezřelého svařeného vína zakoupeného u stánku na ulici.
Co je v těch pocitech vyvolaných
známými vjemy? Neukrývá se tam jen
štěstí, ale i trocha strachu a nejistoty.

Pozvánka na přednášku
CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin zve všechny
zájemce na přednášku „Terapie spasticity“, která se koná 18. ledna 2010 od
17.00 hodin na adrese:
Křižíkova 56/75, 186 00 Praha 8 (3 minuty od metra Křižíkova).
Spasticita, komplexní porucha
svalového tonu, bý vá častým následkem poškození mozku. Zhor-

A také zvědavé očekávání toho, co
za pár dní, za malou chvilku přijde.
Co právě přichází. Určitě je možné
to někde uvnitř najít. A prožít. Pak
lze dát sobě samému znovunalezené
kouzlo Vánoc a těm ostatním svou
radost z nich.
Když se člověk dotkne svého srdce
a otevře ho, najde v něm lásku. I když
v to už ani nevěřil. A třeba v jeho
úderech zaslechne tlukot andělských
křídel a najde sílu usmát se na věčně
zakaboněného souseda. Pak dá dar ze
všech největší. Dar sebe sama.
šuje hybnost a pohyblivost, omezuje
člověka v běžných denních činnostech
a zhoršuje kvalitu života. Svalový tonus je možné ovlivňovat různými způsoby, o nichž bude na lednové přednášce mluvit Mgr. Silvie Táborská.
Registrace posluchačů je možná
do 14. ledna na telefonním čísle
773 540 589 nebo na e-mailu:
cerebrum@cerebrum2007.cz
Více informací naleznete na
www.cerebrum2007.cz

Kamarádi pomohli …
… a křížek na rohu ulic Prvomájová
a Vykoukových se po letech dočkal
opravy. Na obrázku pózují u opravené kulturní památky iniciátoři
celé akce Pavel Švitorka, zaměstnanec Úřadu městské části Praha 16
a ing. Petr Binhack, radní. Opravu
provedla firma Antonín Kříž.

Odstartovala další fotoakademie
Gymnázium Oty Pavla a FotoAparát.cz spolu s generálním partnerem
Olympus zahájilo pro všechny střední
a základní školy v České republice 5.
ročník FotoAkademie pro rok 2009/
2010.
V jejím rámci odstartovala 1. listopadu „Fotografická soutěž“, která
potrvá až do 11. ledna. Hodnocení
fotografií bude probíhat průběžně od
listopadu až do 31. března 2010.
Tato soutěž má stejná soutěžní
témata pro kategorii studentů střed-

ních škol i kategorii žáků 2. stupně
základních škol a jim odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií. Vkládání soutěžních fotografií probíhá na
stránkách www.fotoakademie.cz. Fotografie jsou hodnoceny dvěma způsoby, jednak prostřednictvím odborné komise (v jejím čele je fotograa
Sára Saudková) a jednak bodováním
veřejností přímo na internetu. V loňském 4. ročníku se hodnotilo celkem
2332 soutěžních fotografií.

program na 1. pololetí r. 2010:
29. ledna - Na východ od ráje,
USA (režie Kazan)
26. února - Člověk bez osudu,
Maďarsko, Německo, V. Británie (Koltai)
26. března - Březový háj, Polsko (Wajda)
30. dubna - Sedm samurajů,
Japonsko (Kurosawa)
28. května - Měsíc nad řekou,
ČSR (Krška)
25. června - Kámen mudrců,
Francie, Belgie (Delvaux)

PRAHY
Jeden strom

kluby

kých projektů, jejichž nedílnou součástí jsou návštěvy Národní galerie,

muzeí, divadel či sdružení jako je
Hnutí Tereza a Toulcův dvůr.
V týmu Jednoho stromu najdete inspirativní a zralé osobnosti s dlouholetou pedagogickou praxí a vzděláním.
Na výchově se zde podílejí ženy i muži
dvou generací. Samozřejmostí je podpora zázemí plného respektu pro každou dětskou individualitu s ohledem
na její speciální výchovně-vzdělávací

Kde se příjemně předvánočně ladit?
V Lipencích už letošní Dílna vánoční pohody proběhla, bylo to v pátek
11. prosince ve zdejší škole. Stejně tak
je v této chvíli již minulostí tradiční
posezení s důchodci pořádané v budově
Úřadu městské části Praha-Lochkov.
Ještě pořád ale zbývá dost akcí v Radotíně i na Zbraslavi. Nebo je možné si
počkat až na zvoněné koncerty, které se
chystají ve Velké Chuchli a v Radotíně
o první a druhém svátku vánočním (viz
strana 1).

Nač do Radotína
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tra a Pavla od tří hodin do půl páté
odpoledne - při zpěvu koled a hraní
na rozličné hudební nástroje, ochutnávání cukroví a ladění se na Štědrý
den. S lucerničkou je ale
možné přijít kdykoliv
v průběhu celých vánočních svátků, v době,
kdy bude kostel otevřen,
například při půlnoční
na Štědrý den. Pokud
by chtěl někdo donést
světýlko až domů, stačí,
napíše-li adresu, kam by
mělo dorazit, na e-mail:
e v i k t o p i k @ v o l n y. c z
nebo v sms zprávě na
mobil číslo: 605 858 077.

potřeby. Pomoc osobních asistentů
umožňuje integraci dětí s postižením.
Školičku pro děti od 2 let,
která umožňuje dětem přirozenou adaptaci na prostředí
centra i většího kolektivu, je
možné využívat kterýkoliv
všední den od 8.00 do 16.30,
v pátek do 13.30.
Od poč át k u škol n í ho
roku již sdružení připrav i lo napří k lad podzimní
a advent n í t vořen í, ker a m i c k á odpoledne pro
rodiče s dětmi, konzultace
s dětským psychologem, vystoupení dětí na Havelském
posvícení v Radotíně, Martinské slavnosti, divadelní představení
spolků Studna, Gaudium, Vysmáto,
Kejklíř či Buchty a loutky.
Alena Laláková
Centrum OS Jeden strom
Dolnočernošická 443,
Lipence-Dolní Černošice
zasílání informací o dění žádejte na
e-mailu: jedenstrom@volny.cz
Bližší informace na www. jedenstrom.cz

vadla J. Kašky i na prostranství před
nimi Zbraslavské Vánoce. Přichystaný
tu bude vánoční jarmark i výstava
betlémů, od dvou hodin odpoledne
vystoupí v Městské zahradě Pexeso,
od půl třetí a půl čtvrté mohou pak
děti shlédnout Vánoční pohádku. Na

Už na 17. prosince od šesté hodiny
večerní připravila Základní umělecká
škola Klementa Slavického v Praze-Radotíně svůj Vánoční koncert v Kulturním středisku „U Koruny“. O tři
dny později, 20. prosince, je možné si A co Zbraslav?
Tam dorazí Betlémské
tamtéž oddechnout od všedního shoRFK s penězi nu při výrobě hřejivých dárků z ovčí- světlo už 19. prosince
„vyšel“.
ho rouna na kurzu mokrého plstění, a skauti střediska Uragan ho budou čtvrtou je připraven koncert ŽesťoC o f i l m , který začíná dvě hodiny po poledni.
předávat farářům a účastníkům Eku- vého kvintetu Hudby Hradní stráže
to bomba, či
Ve stejný den, jen o hodinu pozdě- menické adventní bohoslužby čtyř a Policie ČR, přibližně ve čtvrt na pět
u m ě l e c k ý ji, se rozezní kostel sv. Petra a Pavla církví působících na Zbraslavi ohlá- pak vše završí Vánoční ohňostroj.
klenot, chce- posledním adventním koncertem. šené na půl šestou večerní v kostele
O den později, 20. prosince, zazní
te-li. Změna Rybovu Českou mši vánoční a výběr sv. Jakuba Staršího. Jeho rozdávání ale o čtvrté hodině odpolední v Husově
programu je pochopitelně vyhrazena ze staročeských rorátů zde přednese chystají i na Štědrý den mezi druhou sboru Vánoční koncert pěveckého
pro případ, že by vybraný film nebyl Smíšený pěvecký sbor SUDOP za a čtvrtou hodinou odpolední u Zbra- sboru Frangula chorus. Nebo je možné
k dispozici. Ale výbor RFK a zejmé- doprovodu Orchestru učitelů ZUŠ slavanky, kam si pro ně samozřejmě také zamířit na Předvánoční maškarní
může přijít každý.
veselici, kterou na odpoledne mezi třetí
na pak vedoucí Radotínského kina Klementa Slavického.
V tentýž den, kdy dorazí světýlko, a šestou nachystalo Pexeso v tanečním
23. prosince pak přijede do Radotína
p. Rydrych udělají vše pro to, aby byl
Betlémské světlo! Radotínští skauti pořádá Městská část Praha-Zbraslav sále Restaurace U Přístavu.
navržený program dodržen.
Přihlášky do klubu jsou trvale na ho budou rozdávat v kostele sv. Pe- v prostorách Městského domu a diwebových stránkách městské části
Praha 16 (www.mcpraha16.cz); zájemci o členství, kteří se s počítačovou technikou příliš „nekamarádí“,
je najdou v papírové podobě k dispozici v pokladně kina před či v průběhu filmového představení.
Závěrem osobní dopor učení
Ing. Petra Binhacka, předsedy LPK:
„S nadsázkou (ale jen mírnou) říkávám, že dívat se na film v televizi
je jako poslouchat koncert klasické
hudby přes telefon. Toto medium –
podobně jako počítač – není zařízeno
(ať už je obrazovka jakkoli velká) na
zprostředkování nálady, pocitových
odstínů a detailů všeobecně, které
16. ročník výstavy Kruhu radotínských výtvarníků
mistři filmového umění – režiséři,
tentokrát téměř plynule navazoval na zbraslavskou
Po dvou letech opět probíhal na přelomu října a listoakci,
ovšem jen časově, odehrával se totiž v druhé
kameramani, výtvarníci atd. - do
padu v Galerii Zbraslav Zbraslavský salon, na němž se
půli listopadu a pořádala ho Městská část Praha 16
svých děl vložili. Budete-li se tedy
letos sešlo celkem 24 výtvarníků, kteří žijí a (nebo) tvove spolupráci s radotínským Kulturním střediskem
rozhodovat, zda „jít či nejít“ na film,
ří na Zbraslavi. Spektrum výtvarného projevu, ať už se
a Kruhem radotínských výtvarníků. Instalace v domě
který jste viděli v televizi, klidně
jednalo o malbu, grafiku, plastiku či fotografii, tu bylo
U Koruny nabídla nejen důkladný průřez tvorbou
jděte: Vnímavý divák shlédne v bioskutečně široké. Jak jinak, spojuje-li všechny tvůrce
známých autorů, ale i vzpomínku na dva malíře, kteří
grafu prakticky nový film!“
pouze místo, kde jejich díla vznikají.
nás již opustili.

Ještě o Radotínském filmovém klubu
Centrála Asociace českých filmových
klubů rozeslala informace, týkající
se roku 2010 a dalších – vstoupila
totiž v platnost nová směrnice: Práva
a povinnosti filmových klubů a členů
AČFK.
Je to text rozsáhlý a poměrně složitý; mimo jiné z něho ovšem vyplývá,
že RFK byl coby „nováček“ zařazen
do tzv. kategorie C (jsou zavedeny kategorie A – D; do kat. D „spadnou“ neaktivní či nespolupracující kluby, které
si „koledují“ o vyloučení s AČFK). Od
kategorie se odvíjí mimo jiné výše půjčovného, příspěvky do AČFK a rovněž
minimální výše členského poplatku,
čili cena (roční) členské průkazky.
A ta je pro „céčkový“ klub stanovena
ve výši 60 Kč. Vstupné na představení
ve výši 50 korun je pak nutno chápat
jako cenu průměrnou, která se odvíjí od výše půjčovného (také filmy
jsou zařazeny v různých kategoriích,
podle nichž se stanovuje půjčovné).
Snahou bude, aby vstupné bylo vždy
pokud možno nízké, ovšem tak, aby

Občanské sdružení Jeden strom
pro podporu centra pro děti, mládež
a dospělé v oblasti Dolního Poberouní
vzniklo na jaře a od 1. září sídlí v tradičním venkovském stavení na Vackově
statku v polích nedaleko Berounky.
Smyslem jeho činnosti je podpora
místního komunitního života, rozšíření možností trávení volného času
pro děti, mládež a dospělé, nabídka
poradenských pedagogicko-psychologických služeb a dalšího vzdělávání
s důrazem na trvale udržitelný rozvoj
a enviromentální výchovu (v současné době jsou to logopedie, psychologické testy školní zralosti, výchovné
poradenství a mediační služba). V oblasti volnočasových aktivit funguje
angličtina s rodilým mluvčím pro
děti, pohybově dramatická výchova
a keramika. Kroužky jógy pro děti,
práce se dřevem a flétnička čekají na
další zájemce.
Důležitou rolí sdružení je mimoškolní výchova, v rámci níž v centru
funguje školka Jednoho stromu určená
dětem ve věku od 3 do 6 let. Je zakotvena v principech výchovy k trvale udržitelnému rozvoji utvářejících samostatnou, emočně a sociálně inteligentní
osobnost se zdravým vztahem k sobě,
svému nejbližšímu okolí, společnosti
a přírodě. Vizí je dítě, které čerpá sílu
z prostředí, ve kterém žije, roste vzhůru a zraje uvnitř, dokáže se vyrovnat se
změnami a je silné jako strom.
Jsou tu využívány a rozvíjeny osvědčené metody waldorfské pedagogiky,
programu Začít spolu i dobré tradice
české předškolní výchovy. V průběhu
roku je realizováno několik tematic-

Zbraslavský salon

Kruh radotínských výtvarníků

