Bude zrušena...
nahrazovat i paralelní trasu autobusu
247, která navazuje na tramvajovou
linku vedoucí na Barrandov, avšak
končí v Lochkově. Navržené změny
budou projednány s městskými částmi a v orgánech magistrátu a pak
uveřejněny,“ slibuje Procházka. Jedno
z prvních jednání proběhlo v pátek

Praha16.eu...
Praha se rozhodla podle tohoto systému vyhodnotit internetové stránky
svých velkých městských částí – a Praha 16 přitom skočila druhá, hned za
první městskou částí!
Původní soubor kritérií, z nichž se
vycházelo, je určen pro sestavování
žebříčku stránek 100 nejlidnatějších
měst v zemích s nejpokročilejší digitalizací, který se vypracovává každé dva
roky nově. Zkoumá se přitom 98 okruhů z oblastí zabezpečení osobních
údajů uživatele stránek, jeho možnosti
podílet se na tvorbě obsahu, dále pak
z oblasti služeb, jež stránky nabízejí,
jejich obsahu a použitelnosti pro občana. V poslední kategorii se Praha 16
dokonce stala absolutním vítězem.
Pro porovnávání internetov ých
prezentací jednotlivých městských
částí samozřejmě nebylo možné převzít
hodnocení „100 Survey City“ zcela beze
zbytku, muselo dojít k menším změnám. Ty ale nebyly takového rozsahu,
aby byl narušen největší přínos systé-

5. února 2010 v Lochkově za účasti
všech dotčených MČ.
Městská část Praha 16 bude prostřednictvím svých sdělovacích prostředků informovat s předstihem
o připravovaných změnách. Podle vyjádření ROPIDu a na základě jednání,
které bylo vedeno s vedením radotínské radnice na přelomu roku, se v uvažovaných opatřeních nejedná o změny
na linkách 172 a 244.
mu – tedy objektivita hodnocení nezávislá na osobním vkusu rozhodčího.
Malý pražský žebříček nevznikl jen
tak z dlouhé chvíle, podle vize Evropské komise by eGovernment měl vést
k vyšší efektivitě za současného snižování nákladů a zvyšování přidané
hodnoty pro občana. Z pilotního projektu hodnocení jednotlivých webů
by proto měla vzejít jakási kuchařka
„nejlepší praxe Prahy“. Ta zahrne nejen to, co zjistil samotný porovnávací
proces, ale i studie vzniklé na základě
rozhovorů Dr. Tonyho J. Carrizalese
a profesora Jamese Melitskeho, Ph.D.
z Marist College, kteří spolupracují na
projektu „100 Survey City“, s pracovníky z první pětice městských částí
(podle pořadí, jež si vydobyly jejich
webové stránky). Celkové výsledky
budou představeny na 5. výroční
konferenci e-Praha, která se uskuteční 21. dubna 2010. Zástupce Prahy 16
tu ostatní seznámí s procesem, který
z radotínských stránek vytvořil nejpoužitelnější web v Praze, od těch
ostatních se zase dozví, jak ho lze ještě
zlepšit.

Kalendář kulturních akcí připravovaných
Městskou částí Praha 16 na rok 2010

13. března

14.-15. května
22. května
29. května
4.–5. června
19. června
3. července
11. (nebo 18.) září
termín ještě není pevně stanoven
9.-10. října
20. listopadu
28. listopadu
5. prosince
12. prosince
19. prosince
26. prosince
31. prosince

Vítání jara v Pivním sanatoriu
více viz strana 7, Kultura Radotín
Radotínská radost (začátek v 19.00 hodin)
Festival divadelních ochotnických
souborů v domě U Koruny
Velké radotínské rodeo
Velký dětský den v říčních lázních
Královský průvod
Radotínská neckyáda
Harmonikafest v říčních lázních
Burčákfest

XIII. Havelské posvícení
Výstava Kruhu radotínských výtvarníků
v domě U Koruny
I. adventní koncert
II. adventní koncert
III. adventní koncert
IV. adventní koncert
Koncert Pražské mobilní zvonohry
Silvestrovský půlnoční ohňostroj

Za panem ing. Františkem Rysem

Čest jeho památce!

Radotínský rodák ing. František Rys spatřil světlo světa
dne 6. listopadu 1919. Celý svůj plodný život v Radotíně
též prožil. Zeměměřický inženýr, sportovec a sokol věnoval spoustu volného času, mimo jiné, své domovské
obci, a to ve funkci místopředsedy Letopisecké komise
(byl jedním z nejdéle „sloužících“ členů komise; po
ukončení členství k 31. prosinci 2003 pak čestným členem). Občané Radotína si ho pamatují jako autora řady
přednášek a iniciátora podnětných průzkumů.
Smrt ukončila jeho pozemskou pouť 28. ledna tohoto
roku.
Za Letopiseckou komisi Ing. Petr Binhack

Peníze z grantů letos poprvé
mohou jít i na rekonstrukce
Městská část Praha 16 letos připravila
novinku – vyhlašuje hned dvě grantová
řízení! Vedle tradičních grantů v oblastech volnočasových aktivit, sportu
a kultury je tak možné pro rok 2001
žádat i o příspěvek investiční, který
je určen na rekonstrukce, odstranění
havárií nebo modernizace zařízení
v majetku organizací v MČ Praze 16,
tedy v Radotíně.
Oba grantové programy jsou určené
pro nestátní neziskové organizace
působící v oblasti sportu, tělovýchovy
a volnočasových aktivit působících na
území MČ Praha 16.
Z rozpočtu na rok 2010 bude uvolněna finanční částka ve výši jeden a půl
milionu korun na pokrytí žádostí spo-

jených s vyhlášením a vyhodnocením
investičního grantového programu.
Pravidla pro udělení grantů jsou
společně s formuláři
žádostí a podrobnými
informaci v y věšena
na úřední desce, a to
jak na té v ulici Václava Balého, tak i (či
především) na té elektronické na internetových stránkách
www.praha16.eu.
Termín uzávěrky příjímání žádostí
o grant je stanoven na 26. února 2010.
Ke zpracování projektů je možné kontaktovat Miloslavou Černou, e-mail:
m i l o s l av a . c e r n a @ p16 . m e pn e t . c z ,
telefon 234 128 102.

Rybaření je všeobecně považováno za
hodně osamělý koníček – tak trochu za
únik před světem lidí. To však neznamená, že by rybáři občas necítili potřebu
se setkávat s těmi, kdo jsou naladěni na
stejnou vlnu. Místní organizace Českého rybářského svazu byla v Radotíně
založena v roce 1978 a od té doby tu
působí bez přerušení činnosti.
Svou klubovnu radotínští rybáři
v průběhu let několikrát stěhovali – od
první místnosti v radotínském gymnáziu, přes staré hřiště v ulici K Lázním až na současné místo. Právě tady,
v budově bývalé čističky v Šárově kole,
se jim, hlavně díky vstřícnosti a ochotě
bývalé starostky Hany Žižkové, konečně podařilo bezpečně zakotvit, takže
se již mohou starat výhradně o práci
se svými členy.
V roce 2009 čítala členská základna
celkem 787 dospělých i dětí. Převážná
část jich je z Prahy 16 a přilehlých obcí.
Činnost organizace zahrnuje vedle
zábavy – pořádaní pravidelných rybářských závodů dospělých a mládeže,
které podporuje každoročním grantem
MČ Praha 16 – hlavně práci. To znamená budování rybochovného zařízení
v objektu klubovny, výdej rybářských
povolenek, kontrolu kvality vody pod
výtoky čističky v Černošicích a v Dobřichovicích, zarybňování toku Beroun-

PRAHY

kluby

Rybářský svaz Radotín

ky v oblasti 1-2 a následné kontroly zaměřené
proti pytláctví a přestupkům proti rybářskému
řádu. Místní rybáři také
spolupracují na úpravě
rybářského řádu s ČRS
ÚS města Prahy a věnují
se kroužku mládeže.
Br igád n í či n nost je
z a měřena předevší m
na úprav u k lubov ny
a jejího okolí a budování
rybochovného zařízení
v jedné z přilehlých nádrží, původně určených
k čištění odpadních vod. Vedle toho
však má organizace pod patronátem
rybník Lahovice, kde se brigády zaměřují hlavně na průběžnou úpravu jeho
břehů. Kupříkladu v roce 2008 tak 26

Zápis dětí do mateřských škol v Radotíně
Zápisy do mateřských škol sice probíhají o něco později než zápisy ke školní
docházce, ale přesto je už je načase si
příslušný den pečlivě zakroužkovat
v kalendáři. Do mateřských škol jsou
totiž děti přijímány vždy k 1. září, jen
ve výjimečných případech je možné
přijetí během roku, a to pouze při volné
kapacitě školy.
V Radotíně proběhne zápis do
všech mateřských škol současně, a to
22. března 2010 od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy na naměstí OsvoMožná, že radotínská sokolovna nemá
úplně ideální akustické parametry pro
koncerty, ale to žádného z návštěvníků
poslechově tanečního večera neodradilo
od toho, aby si pořádně užil zimní večer
při poslechu stále stejně dobrých vypalovaček zdejších muzikantů.
V sobotu 23. ledna se na podiu střídaly kapely Beer Sanatorium, Dyk je
to jedno a Beer band a plnily sál správným rachotem. Po deváté hodině večerní se k nim připojili ještě očekávaní
významní hosté: mistr kytary klasické,
profesor Štěpán Rak, čaroděj s kytarou
elektrickou Petr Henych a věhlasný
šéuchař Zdeněk Pohlreich – a všichni
společně pokřtili nově vydané hudební
CD: „STARÝ …& …YARAREE“, které

Mezinárodní
den průvodců
Členové Asociace průvodců ČR pořádají v sobotu 20. února 2010 u příležitosti mezinárodního dne průvodců
bezplatné prohlídky Prahy. Prohlídky
začnou ve 14.00 hodin od Lvího dvora,
U Prašného mostu 6, Praha 1 – Hrad
(zastávka tramvaje „Pražský hrad“).
Připraveno je několik prohlídkových tras včetně programu pro rodiny s dětmi a připravují se i prohlídky
pro školy.

Další informace:
Asociace průvodců ČR o.s.
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
e-mail: asociacepruvodcu@seznam.cz
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spolkysvazysdružení kluby
jednoty
kluby spolky
svazy
sdružení jednoty
spolky

boditelů 1367 ve třídě ŽABIČEK.
„Žádost o přijetí“ si rodiče mohou

členů odpracovalo na brigádách celkem
305 hodin.
Radotínští rybáři na webu:
www.rybari-radotin.cz

předem stáhnout z internetových
stránek mateřské školy Hastrmánek
(viz info na konci článku), není to však
nezbytně nutné, v den zápisu bude
tento formulář k vyplnění k dispozici
na místě (přímo v mateřské škole).
Všechny školky je možné si předem
dobře prohlédnout a seznámit se
s jejich chodem, čas otevřených dveří
je stanoven na dny 16. až 19. března,
vždy v odpoledních hodinách: od
15.00 do 17.00 hodin.

Stránky mateřské školy:
http://radotinska-ms-hastrmanek.
webnode.cz/

Na Big beat párty se křtilo
vzniklo jako vzpomínka
na hospodu Na starém
hřišti a je věnované také
Sobalu Radotín (obsahuje i známou hymnu
sobalu). A že se vážení
kmotři nepřišli jen napít
bublinek (a trochu jimi
polít), se mohl každý
přesvědčit na vlastní
uši. Další beatovou párty lze očekávat za rok.
Uvidíme, zda bude
opět spojena se křtem.

Zkušenosti z Holandska

Pracovníci Proxima Sociale o.s.
(organizace, která v současné době zřizuje nízkoprahový Klub Radotín) a o.s.
Prev-Centrum, jež poskytuje služby
v oblasti prevence a léčby osob ohrožených závislostmi a dalšími formami
rizikového chování, dostali v loňském
roce možnost zúčastnit se čtrnáctidenní pracovní stáže v Nizozemí v rámci
projektu Leonardo da Vinci.
Stáž proběhla v organizaci Albin
Group, která nabízí sociální služby především ve městě Ede a Utrecht. Cílovou
skupinou, s níž tu pracuje, je mládež od
12 let, ale i mladí dospělí ve věku do 23
let. Albin Group je soukromá firma,
která pracuje na základě sociálního
podnikání, služby poskytuje na zakázku místní správy, ministerstva, pojišťoven, škol, soudů atd. Základní ideou organizace je podle jejího ředitele Wulfa
von Swetselaar vnímání uživatele
služby především jako zákazníka – sociální služby mohou fungovat daleko
pružněji, když firma spoléhá na vlastní
hospodaření a není závislá na každoročním koloběhu žádostí o dotace. Zisk
se investuje do dalších sociálních projektů a do následné péče o klienty.
V rámci stáže měli pracovníci
z Čech možnost navštívit postupně
všechny dceřiné organizace Albin

Group a seznámit se s nabídkou poskytovaných služeb, což jsou hlavně
resocializační programy, individuální
případová práce, terénní sociální práce a probační programy. Cílem práce
je udržet mladé lidi mimo kriminální
subkultury na ulici a mimo vězení.
Velký důraz je kladen na provázanost
služeb, práci s rodinou a v rámci komunity, posilování vlastních zdrojů
a vlastních kompetencí.
Dále pracovníci navštívili nízkoprahový klub Pep Talk, volnočasové
komunitní centrum pro děti Portes
a charitativní programy - Selesiánská
oratoř, azylový dům Armády spásy
ČR pro mládež a výchovný ústav pro
dívky. Tato zařízení jsou zřizována
městem Utrecht a financována ze státního rozpočtu.
Pracovní pobyt v Nizozemí byl velkou
inspirací, pracovníci se seznámili se způsobem poskytování služeb, který v České
republice není obvyklý, a zároveň měli
možnost vidět, v jakých podmínkách
a na jaké úrovni fungují služby podobné
těm, které poskytují Proxima Sociale
a Prev-Centrum. Doufejme, že se podaří
podobných stáží realizovat v budoucnu
více a pracovníci budou mít možnost
získané mezinárodní zkušenosti použít
v praxi.

