
STRANA 3AKTUALITY -  HISTORIE

dříve,  patří i staročeská tradice lití 
roztaveného olova přes ucho klíče do 
vody. Podle tvarů, do nichž olovo ve 
vodě ztuhlo, se s patřičnou dávkou 
fantazie hádá, co dotyčného čeká a 
nemine. Na místě je připomenout i věš-
tění budoucnosti z rozkrojeného jablka. 
Symetrická a výrazná hvězdička, která 
se objeví po rozříznutí plodu a jádřin-
ce, znamená pro následující rok zdraví, 
pohodu, úspěch a štěstí. I v tomto pří-
padě se jedná o staročeský obyčej. 
  A jak vzniklo slovo Vánoce? Jazyko-
vědci zastávají teorii, že původ slova 
pochází od západních kultur, konkrét-
ně kultur německy hovořících. Naši 
předci si počeštili staré německé slovo 
Weihnachten – svatá noc (weihen – za-
světit, nachten – stmívat, Nacht – noc), 
a to zajímavým způsobem. První část 
(vá-) převzali foneticky beze změn a 
druhou počeštili. 

do centra od Lahovic, bezpečně odbočit 
a přejet nad Strakonickou do Chuchle. 
   Svůj nesporný význam bude mít i vy-
budování nové komunikace mezi Velkou 
a Malou Chuchlí, na což upozornil ve své 
řeči chuchelský starosta Stanislav Fresl: 
,,Významně se zlepší  dopravní obsluž-
nost těchto lokalit.“ 
  Svůj smysl z hlediska bezpečnosti 
a plynulosti bude mít i nadjezd nad velice 
frekventovanou železniční tratí mezi 
Prahou a Plzní v místech, kde vedle pře-
jezdu se závorami je zároveň i odbočka 
na Radotín. 
  Při slavnostním aktu poklepu na základ-
ní kámen popřáli stavbě všichni přítomní, 
mezi kterými byli vedle výše jmenova-
ných dále např. ředitel Technické správy 
komunikací  hl.m.Prahy Luděk Dostál, 
zástupci dodavatelských organizací, 
starostka Městské části Praha 16 Hana 
Žižková i předseda Dopravního výbo-
ru a pražský zastupitel Ing. František 
Laudát,  bezproblémový průběh a zdárné 
dokončení. 

  Již pravidelně je v posledních letech 
v průběhu listopadu pořádána výstava 
s nabídkou studijních oborů pražských 
středních škol a učilišť. Letos všechny 
zúčastněné vzdělávací subjekty hos-
tily prostory Kongresového centra od 
18. do 20. listopadu, opět pod záštitou 

primátora hl. města Prahy MUDr. Pav-
la Béma. Samotná výstava dosahuje 
rok od roku větších rozměrů z důvodu 
narůstajícího zájmu škol, které mohou 
ve svých stáncích prezentovat svoji 

činnost a podpořit případný zájem 
potencionálních uchazečů o studium. 
Každým rokem se zvyšuje i zájem 

veřejnosti. Není výjimkou, 
když zde potkáte rodiče se svojí 
ratolestí, před kterou je kon-
cem dubna a začátkem května 
příštího roku důležitý životní 
krok, a to vhodný výběr dalšího 
vzdělání. 
  Výstavu ke své prezentaci již 
tradičně využívají i tři školy 
ze správního obvodu Prahy 16. 
Pod číslem 56 byl ve třetím 
patře umístěn  výstavní prostor 
Středního odborného učiliště 
zemědělského, které sídlí vedle 
dostihového závodiště ve Velké 

Chuchli. Učiliště se v předchozích mě-
sících úspěšně vypořádalo s následky 
ničivé srpnové povodně z před dvou 
let. Ve čtvrtém patře mohli případní 
zájemci zavítat k stanovišti radotín-

ského Gymnázia Oty Pavla, k jedné 
z nejmenších pražských škol, ve které 
panuje, obrazně řečeno, rodinné pro-
středí. Střední školu vedle pedagogů 
propagovali sami studenti. Ve stejném 
podlaží, kde se prezentovalo čtyřleté 
gymnázium, podávali v zajímavě 
řešeném stánku, nesoucím pořadové 
číslo 65, informace vyučující ze Střed-
ního odborného učiliště a odborného 
učiliště z Radotína. Zařízení, které 
bylo založeno v roce 1960, nabízí pří-
padným uchazečům atraktivní obory 
technického charakteru. 


