
s sebou mělo v závěsu i dvojici žraloků. 
Nad lávkou se k nim navíc vrhl jeden 
neplavec - a představení mohlo začít. 
I tady byl trochu problém se stavem 
vody, topit se téměř na suchu je obtížné, 
ale dotyčný se za stálého volání „Hilfe, 
hilfe“ statečně plazil a pak i válel sudy 
přes střed řeky, aby se mu mohl zá-
chranář vrhnout ve správný okamžik 
na pomoc. S věží na lodi navíc nebyl 
problém nastřílet největší počet bodů 
do závěsného koše.

A jak rozhodla porota? Vezmeme 
to od posledního místa: Boj o život, 
Křižník Potěmkin, Petka, Poberounský 
katamarán, Sudyboys, Tank osvobo-
zení, Shrek, Pobřežní hlídka a vítěz 
Čarodějnická škola.

Pokud by ale měl někdo zájem v pro-
storu herny znovu zbudovat rodinné 
centrum, nabízí M. Bernardová mož-
nost konzultací, předání pexesových 
zkušeností.
A teď již plně do Radotína. Proč Ko-
runka odchází z Koruny?

Je pravda, že v prvních letech bylo 
rodinné centrum velmi využívané 
a navštěvované, nabízelo bohaté spek-
trum činností. Ale jak se píše na webu 
Korunky: Zakladatelkám a zakladate-
lům Korunky dorůstaly děti do před-
školního a dále školního věku a mezi 
„uživateli služeb“ se bohužel nenašli 
další nositelé myšlenky původního 
spíše „mateřského centra“. 

Je to možná zapříčiněno i mimo-
řádně bohatou nabídkou sportovních 
a kulturních aktivit v obci a dostup-
ností mnoha dalších služeb díky jejich 
relativní geografické blízkosti (právě 
Pexeso na Zbraslavi či A-centrum 
v Karlíně) a dobrému dopravnímu 
spojení, jak se říká na webu Korun-
ky. Zájem o kurzy i hernu postupně 
uvadal a také organizování rodinného 
centra a akcí se stávalo pro dnes již 
zase zaměstnané maminky složitější. 
Zakladatelky a zakladatelé se tedy 
rozhodli pro změnu pojetí Korunky 
a vnímají ji jako platformu pro ko-
munitní aktivity a projekty zvyšující 
kvalitu života rodin a jejich členů. 

A co se bude dít v prostoru zřízené 
herny?

Po prázdninách bude zase po-
kračovat každé úterý cyklus cvičení 
nejmenších dětí a rodičů - Světýlka, 
nezmizí ani orientální tance pro 
maminky či ve středu power jóga 
pro rodiče s dětmi a hlídáním.
Nově přibude keramika pro rodi-
če s nejmenšími dětmi, program 
GoKids (angličtina pro nejmenší) 
a Baby sing - znaková řeč pro slyšící 
miminka a batolata, které zahájí svoji 
činnost v Koruně od 15. září. Mgr. 
Dana Radová, vedoucí Kulturního 
střediska U Koruny, také doufá, že se 
podaří nabízet i služby soukromého 
pedagogicko-psychologického porad-
ce, který by měl sídlit v prostorách 
herny, a uvítají jej jistě hlavně rodiče 
předškolních a školních dětí.

Také budou na podzim pokračovat 
na jaře úspěšně vyzkoušené zájezdy 
pro rodiče s dětmi a pohádkové sobo-
ty pro děti. 

Ušetřeno se sluncem spolky
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Propršená Neckyáda

Jak žije Pexeso a jak radotínská Korunka?

Burčák, burčák, hudba

Rodeo má repete!

zmíněné snížení emisí (viz foto na titul-
ní straně). To však je, stejně jako celkový 
objem dosud vyprodukovaného proudu 
o něco nižší. Tady i na webových strán-
kách http://elektrarna.wz.cz, na kte-
rých jsou tato data přístupná on-line, 
chybí záznam zkušebního provozu.

Elektroměry je však zaznamenávají 
od okamžiku připojení panelů k dis-
tribuční síti. To je zde realizováno 
za využití tzv. zeleného bonusu. Při 
něm se 100 procent vyrobené elek-
třiny prodává do sítě, ale současně je 
možné ji spotřebovávat zcela zdarma. 
Distribuční společnost přitom platí 
každou vyrobenou kWh. Měření 
proto probíhá na dvou elektroměrech: 

jeden je za fotovoltaickou elektrárnou 
a druhý na přípojce, kde měří ve dvou 
směrech – ze sítě i do sítě.

Čistý zisk za vyrobenou energii činí 
za poslední čtvrtletí roku 2010 a první 
letošní pololetí 360 776 Kč. K tomu se 
ještě přičte úspora proudu, který neby-
lo třeba odebrat ze sítě. Tu však bude 
možné přesně vyčíslit až s ukončením 
kalendářního roku. Pak bude také jas-
né, s jak velkou částkou může Městská 
část Praha 16 počítat na jiné projekty.

Hlavní ovšem je, že s finanční šetr-
ností tu jde ruku v ruce šetrnost k ži-
votnímu prostředí. Děti tak denně ve 
vlastní škole mohou vidět, že ekologie 
není oním luxusem, na nějž si teprve 
budeme muset vydělat. 

Co vše dokáže nabídnout správně 
rozběhnuté rodinné centrum, už pár 
let ukazuje právě zbraslavské Pexeso. 
O tom, jak se to podařilo a jak vidí 
další cestu, jsme si povídali s jednou ze 
zakladatelek a současných duší neustá-
le se vyvíjejícího projektu, s Michaelou 
Bernardovou.
Mnoho mateřských center zaniká ve 
chvíli, kdy jejich vedoucím odrostou 
děti. Pexeso svou nabídku naopak stá-
le rozšiřuje. Jak jste to dokázali?

Začínali jsme v roce 2005 – z po-
dobných důvodů, jaké stojí za vznikem 
většiny takových center. Ze Zbraslavi 
všichni za kurzy dojížděli do Prahy. 
Uvědomili jsme si, že chceme-li mít 
něco v místě, kde žijeme, budeme si 
to muset sami zorganizovat. A tak 
jsme začali – nejprve s flétničkou, di-
vadlem, tanečky. Postupně jsme začali 
spolupracovat i s jinými neziskovými 
organizacemi. Ale bylo nám jasné, že 
to nejde pořád dělat čistě na dobrovol-
nické bázi.

Po třech letech jsme se profesionali-
zovali, ale už předtím u nás existovala 
profesionální organizační struktura: 
rada koordinátorek i realizační tým 
složený z jednotlivých pracovních 
skupin a napojený na konzultanty. 
V současné době nás v centru pracuje 
šest na částečný úvazek a v databázi 
máme 50 dobrovolníků, z nichž vždy 
alespoň dvacet je aktivních. Samo-
zřejmě se musíme starat, abychom 
lidi nespotřebovávali, dobrovolnictví 
si nesmírně vážíme, a tak pro dob-
rovolníky organizujeme motivační 
aktivity - třeba Noc v Pexesu, během 
níž si mohou užít volného večera bez 
dětí a děti naopak až do poledne dru-
hý den s námi. Pak jsou tu pro ně slevy 
na kurzy, na masáž...
A kolik lidí Pexeso navštěvuje?

Pořádáme 60 kurzů týdně, během 
týdne projde Pexesem 600 lidí. To je 
oblast nemohu říct komerční, ale sobě-
stačná. Vedle toho máme měsíčně šest 
až osm akcí připravovaných dobrovol-
níky, ty jsou určené pro různé znevý-
hodněné skupiny: pro izolované (pro 
ně je například volná herna) nebo pro 
školáky (pexoklubovna) a jednorázové 
akce. Těch je asi deset měsíčně, jsou 
to přednášky, semináře napomáhají-
cí k návratu do pracovního procesu 
a kurzy pro školáky a jsou často kryté 
z dotací, ať už magistrátních, nebo 
ministerských.

Každý půlrok v dotazníku zjiš-
ťujeme, co lidem vyhovuje, o co by 
ještě stáli. A podporujeme nápady, 
se kterými někdo přijde. To byl třeba 
případ Zbraslavských jarmarků, jedna 
nadšenkyně přišla, že by chtěla dělat 
jarmarky – fajn, co k tomu potřebuješ? 
– Zajistit technickou podporu, admi-
nistrativní část, pomoct s organizací 
a dobrovolníky pro doprovodný pro-
gram... Jana potom zajistila vše ostatní 
– prostor, lidi, pravidla… Je skvělá! 
Tak jsme dali síly dohromady a máme 
Jarmarky…

 Jarmarky jsou celé ve Vaší režii?
Teď od jara je připravujeme 

ve spolupráci s Městskou částí 
Praha – Zbraslav, společně žádáme 
o grant Ministerstva zemědělství ČR.

Hodně zajímavý je i projekt Pexoklu-
bovny.

Začínali jsme s miminky, ale bylo 
nám jasné, že děti odrůstají a v kaž-
dém věku potřebují nějaký smysluplný 
program. Navázali jsme spolupráci 
se školou, začali zjišťovat, jak to vy-
padá se školáky, a vyšlo nám z toho, 
že přesto, že jsou zajímavé možnosti, 
bude stále přibývat spousta školáků 
a náctiletých, kteří budou odpoledne 
bezprizorní. Proto vznikla Pexoklu-
bovna, kde je chceme učit něco dělat 
právě tady, vnímat Zbraslav jako 
vlastní místo.
A mají zájem? Přijdou?

Pátky chodí okolo 10 dětí, na spe-
ciální program (moderní technologie, 
zumba) jich vždycky přijde víc. Pro-
gram vymýšlejí a realizují 4 lidé, kteří 
především zjišťují, co mladé zajímá. 
Chtěli bychom se tomu věnovat víc, 
mít další prostory pro klub, teď ale 
řešíme hlavně vlastní přežití. 

V září se totiž musíme počtvrté stě-
hovat. Je nám jasné, že prostory budou 
menší, což bude znamenat, že nabíd-
neme méně kurzů i ostatních akcí. Při-
jdeme tak mimo jiné i o lektory, které 
jsme dlouho sháněli. Uvidíme, jestli to 
vůbec ustojíme...

Není to jediná změna. V Kulturním 
středisku Radotín v domě U Koruny 
uzavřelo k 1. červenci svou činnost ob-
čanské sdružení Korunka.

Některé kurzy, které zde v rámci 
dosavadního působení Korunky pro-
bíhaly, „adoptovalo“ samo Kulturní 
středisko, k nim by měly přibýt i další. 

Více na:
www.pexeso.org a www.ukoruny.net

Ano, je to tak! Obětaví pořadatelé 
z pořádajícího Tarpan Clanu, o.s. při-
pravili ve spolupráci s Rodeo Corralem 
WI-CZ další rodeo! Tentokráte o Sená-
torský pohár! 

Všichni, kdo jarní rodeo navštívili, 
jistě mají v živé paměti napínavou 
podívanou a parádní výkony jezdců 
a jezdkyň. A mo-
h o u  s e  p r o t o 
těšit nanovo (to 
ostatně nebrání 
v těšení ani těm, 
k t e ř í  s n a d  n a 
j a r n í m  r o d e u 
nebyli). Program 
Velkého rado-
tínského rodea 
o  S e n á t o r s k ý 
p o h á r  d n e 
3 .  z á ř i  t o t i ž 
přinese, kromě 
známých a po-
pulárních disci-

plín, několik skvělých novinek! 
A které že novinky to budou?

Nechť se každý nechá překvapit... 
Nebo ať sleduje pečlivě plakáty, které 
se zhruba dva týdny před rodeem 
objeví!

Jednu novinku ale dopředu prozradit 
lze! Tradiční soutěž o Miss Rodeo ten-
tokráte vystřídá volba o (neméně hrdý) 
titul Mr. Rodeo 2011. Dámy se opět 
mají na co těšit!

Ač celý předchozí týden všichni zmíra-
li horkem, sobotní odpoledne vyhrazené 
pro radotínské splavování Berounky na 
všem možném i nemožném moc vlídné 
nebylo. Těm, kdo se k řece přišli pobavit, 
to ale náladu nezkazilo.

Náležitě oblečení a odeštníkovaní 
diváci čekali na startující plavidla bez 
ohledu na proměnlivé přepršky a vítr. 
A všichni soutěžící se jim za jejich vy-
trvalost odměnili měrou vrchovatou. 
Nápady a čas věnovaný jejich realizaci 
se opět odrazily na pestré nabídce bláz-
nivých plavidel.

Na startu byla Čarodějnická ško-
la, Shrek, Křižník Potěmkin, Tank 
osvobození, boxerský ring i s boxery 
(jinak Boj o život), Poberounský 
katamarán II., tradiční plující ponton 
Sudyboys, miniplavidlo Petka a také 
jedna Pobřežní hlídka.

Prověrkou použitelnosti plavidel 
příliš neprošlo plující boxovací plató 
pánů Knotků, které se pod tíhou do-
spělých plavců přelomilo vejpůl, hod-
ně hluboký ponor měla i Petka, vor 
z prázných PET lahví, přesto se ani 

tyto posádky nevzdaly a pokusily se 
zvládnout i úkol nejnáročnější - střel-
bu z lodi na odpadkový koš zavěšený 
na lávce přes řeku. I snaha se počítá.

Dalším problémem byla letos řeka 
sama - tedy její nízká hladina. Ti, kdo vo-
lili před lávkou trasu při pravém břehu, 
pak měli nemalé problémy s přechodem 
(doslova) míst, kde vody bylo jen pou-
hých několik centimetrů. Svůj boj zde 
svedl křižník Potěmkin a opravdovým 
oříškem byla mělčina pro bytelné plavi-
dlo Sudyboys. Hodnou chvíli to vypada-
lo, že zůstane zakotveno uprostřed řeky 
nad lávkou až do příští velké vody. Páni 
námořníci i paní kapitánka 
museli napnout všechny síly. 
Koráb osvobodili, ale sil na 
správné cílení na koš už dost 
nebylo.

O skvělou zábavu se posta-
rali poslední startující - Po-
břežní hlídka. Plavidlo s vlast-
ní pojízdnou pláží a strážní 
věží vedené Rosťou „Hasse-
lhofem“ Hrychem osazené 
sličnou squadrou plavčic 

Ano, je tu opět - III. Radotínský bur-
čákfest je přichystán na 17. září, zase se 
budou ochutnávat moravské burčáky, 
aby se zjistilo, který z nich bude letos 
ten nejlepší.

A uvidíme, zda se letošní chladné 
a deštivé léto neodrazilo i na chuti, 
když už letošní sklizně posunulo.

A na co se lze těšit kromě vína? 
Určitě nebude chybět ani dobré jídlo, 
aby se tak rychle nemotala hlava. Ale 
především je opět přichystán hu-
dební program, který okoření nejen 
samo odpoledne, ale i večer. Tady je:

14.00 Senior Dixieland  
16.30 Cimbálová muzika
          Vonička 
19.00 Vyhlášení vítězů
20.00 Vlasta Horváth

Krátké ohlédnutí za jednou nocí
Stejně tak jako v minulém roce se 

27. května farnost při kostele sv. Petra 
a Pavla zapojila do středoevropské akce 
Noci kostelů.

Ta zde byla zahájená v šest hodin 
večer mší svatou a adorací. Násle-
dovala přednáška Marie Linkové 

o zdejším kostele s podklady od paní 
prof. PhDr. Zdeňky Hledíkové dopl-
něná výkladem pana Karla Dobrus-
kého o bohoslužebných předmětech. 
Poté bylo možné si za asistence paní 

Zuzany Procházkové prohlédnout 
varhany. 

Svým zpěvem a hrou na kytaru 
přišel potěšit Jan Matěj Rak a diva-
delní hra Morst et Cupido v provedení 
spolku Lauriget připravila nevšední 
zážitek barokního divadla v latině, ky-

tarovými přednesy 
obohatili noc i Lucie 
Šťavíková a Lukáš 
Vencovský, jejichž 
v y s t o u p e n í  b y l o 
prokládáno četbou 
z písma.

 Závěrečný var-
hanní koncert sleč-
ny Evy Procházkové 
udělal krásnou tečku 
za pěkně prožitým 
večerem. 

Celkový program 
připravil páter Zdeněk Skalický. Podě-
kování patří jemu, všem vystupujícím 
i těm, kdo se přišli podívat. Oni i další 
jsou zváni i napřesrok.


