
   V rámci předvánočních adventních 
akcí se v Radotíně představili i dva 
významní čeští hudebníci. První 
z nich, klavírista, profesor Praž-
ské konzervatoře, Jan Novotný, se 
v Kulturním středisku „U Koruny“ 
představil 11. prosince. Na programu 
se objevily zejména skladby Bedřicha 
Smetany, jejichž propagaci, a vůbec 
šíření české klavírní tvorby ve světě, 
věnoval Novotný velkou část svého 
života. O dva dny později se na ra-
dotínských „prknech“ objevil i mistr 
světové kytary, prof. Štěpán Rak. 
Koncert byl uspořádán ku příležitosti 
Rakových 60. narozenin, které mistr 

oslavil v roce 2005, a fi nančně se na 
něm podílela fi rma Českomoravský 
cement, a. s., které bychom tímto rádi 
poděkovali. 
  Mgr. Karel Hanzlík, místosta-
rosta Městské části Praha 16, nám 
k právě proběhnuvším vystoupením 
řekl: „Rádi bychom, aby se podobné 
akce jako koncerty prof. Novotného 
a Štěpána Raka staly jakousi tradicí, 
jako je tomu třeba u Pražské mobilní 
zvonohry. Jistotou v předvánoční hek-
tické době.“

V případě, že se chcete zú-
častnit slosování o věcné 
ceny, zašlete nebo doneste 
vyluštěné znění tajenky ve-
psané do ústřižku pod kří-
žovkou. Ústřižek  odstřihnete 
a doručte na adresu redakce: 
V. Balého 23, 153 00 Praha -
Radotín. Na obálku napište 
heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní 
adresu nebo telefonní číslo. 
Do slosování budou zařazeni 
pouze úspěšní luštitelé tajenky. 
Výherci si svojí výhru mohou 
převzít na adrese redakce. 
Ústřižky s vyluštěným textem 
budou zařazeny do slosování, 
pokud dojdou do redakce nej-
později do 3.2.2006.

1. Lubislava Čulíková
K Úvozu 76

Lochkov
2. Otakar Procházka

Tachovská 608/10
Radotín

3. Václav Šott
K Přívozu 418

Radotín

jméno...........................................................tel. spojení......................
adresa................................................................................................
znění tajenky......................................................................................

 Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám - vydavatel křížovkářského měsíčníku o ceny.

   Na začátku prosince se v radotínské 
základní škole konal již druhý ročník 
Vánočních dílen. Okolo půl desáté se 
davu nedočkavých zájemců otevřely 
vyzdobené třídy a prostory klubu. 

Mohli jsme se tak vrhnout do vyrábě-
ní vánočních dekoračních i užitných 

předmětů. Na výběr bylo sedm výrob-
ků - vánoční stuhový věnec, závěsná 
koule z chvojí, malovaný keramický 
zvoneček, plástová svíčka, drátěná 
ozdoba, papírová ozdobná taštička 
na drobnosti, přáníčko s vyraženými 
a nalepovanými ozdůbkami, přáníčko 
s vytvořenými sněhuláčky ze svých 
otisků prstů. Jako bonus si malí 
kuchaříci mohli v  kuchyňce upéct 
voňavé perníčky. Unavení výtvarníci 
si mohli odpočinout s hrnečkem vo-
ňavého vánočního čaje nebo kávy při 
poslechu známých koled.
   Při pilné práci dopoledne rychle 
uteklo a přes 160 (!) návštěvníků si 
domů odnášelo hezké vánoční dárky, 
které jejich blízkým určitě udělaly 
velkou radost.

   Radotínskou školu ležící při Beroun-
ce (také že si prodělala povodeň), na-
vštěvuje v současnosti na pět set žáků 
v jednadvaceti třídách. 
   Škola, která je dobře dostupná jak 
pro okolní vsi, tak pro Prahu – kromě 
autobusů MHD zde staví frekvento-
vaný vlakový spoj na trase Praha-Be-
roun, disponuje třemi tělocvičnami, 
sportovním areálem, dvěma počíta-
čovými učebnami, dalšími odbornými 
učebnami pro praktickou výuku, škol-
ní družinou, klubem atd. 
   Na prvním stupni je nabízena vedle 
běžné třídy a třídy s rozšířenou výu-
kou jazyků vždy jedna třída s progra-
mem Začít spolu. Tato metoda výuky 
se snaží zohledňovat individualitu dí-
těte tím, že před něj klade již v tomto 
útlém věku různé volby. Dítě se zapi-
suje do tzv. center aktivit, v nichž pak 
spolupracuje se spolužáky v různě po-
skládaných skupinách. Při práci je vy-
užíváno rozmanitých zdrojů k objevo-
vání světa – encyklopedie, knihy, hry, 
slovníky, Internet. Učitelka se posou-
vá spíše do role pomocníka a poradce. 
Vzdělávací program Začít spolu vede 
děti k sebehodnocení i k hodnocení 
práce spolužáků, k formování postojů 
i formulování vlastních pocitů a názo-
rů, k rozvoji týmových a komunika-
tivních dovedností, k odpovědnosti za 
své činy. ,,Tento – pro přípravu učitelů 
velmi náročný - program jsme zařadili 
do nabídky, protože se domníváme, že 
zohledňuje potřeby, které vyžaduje od 
člověka dnešní doba“, vysvětluje ředi-

tel školy,  Mgr. Král důvod zavedení 
programu.
   Na druhém stupni je nabízena široká 
škála volitelných předmětů, jazykáři 
přibírají druhý cizí jazyk, do osnov 
občanské výchovy je zařazen blok 
Volba povolání, který se snaží po-
moci dětem při výběru střední školy. 
S vedením školy se schází žákovský 
parlament, školní redakce má zase 
na starosti časopis Horymír. Školní 
komunitní centrum pořádá různé tra-
diční kulturní a společenské akce, kte-
rý mají za cíl podporovat neformální 
spolupráci školy s  rodiči i dětmi. 
   Trvale nejvýraznější úspěchy za-
znamenává radotínská škola v oblasti 
sportu - vychovala již nejednoho 
předního českého sportovce. Je to 
výsledek dlouhodobé trpělivé práce 
tělocvikářů, tak i výborného spor-
tovního zázemí Radotína. Vedle 
vnitroškolních soutěží se žáci účastní 
přeborů mezi školami, ze kterých již 
mnohokrát postoupili do celopraž-
ského fi nále. ,,Z této tradice bychom 
chtěli vycházet a nadále ji rozvíjet 
v rámci nového školního vzdělávacího 
programu, který v současnosti učitelé 
školy vytvářejí. Jeho součástí by měla 
být i nabídka tříd s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy – ta umožní žákům 
více prostoru pro tělesný rozvoj, a to 
se zaměřením na vybrané sportovní 
odvětví“, objasňuje další záměr školy 
ředitel Král a dodává: ,,Jsme školou 
otevřenou – přijďte se podívat.“
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Pan Horáèek telefonuje hasièùm: �Rychle pøijeïte, tady hoøí barák.� Dispeèerka si ovìøuje
toto�nost a pøi tom se ptá: �Jak se k vám dostaneme?� Pan Horáèek se na ni oboøí: �Je�í�i, copak
u� nemáte ta velká (viz tajenka)?�      

Pan Horáček telefonuje hasičům: „Rychle přijeďte, tady hoří barák.“ Dispečerka si ověřuje 
totožnost a při tom se ptá: „Jak se k vám dostaneme?“ Pan Horáček se na ni oboří: „Ježíši, 
copak už nemáte ta velká (viz tajenka)?“

    Po mnoha letech, kdy vítání občán-
ků působilo jako výdobytek komunis-
tického režimu s lehce pejorativním 
nádechem, se několik městských částí 
našeho správního obvodu Prahy 16 

rozhodlo k tomuto obyčeji vrátit. Po 
Velké Chuchli, Zbraslavi či Radotínu 
přivítala své občánky i lochkovská 
radnice. 30. listopadu se v prostorách 
lochkovské knihovny sešlo 13 dětí 
narozených v posledních dvou letech. 
V krásném, stále novotou zářícím, 
prostředí knihovny se děti poprvé 

v životě setkaly se zástupci zdejší 
radnice. Všechny přivítal starosta 

Lochkova Ing. Jiří Rendl, 
s návštěvníky pohovoři-
la i místostarostka Eva 
Filipová a také tajemnice 
a ředitelka 
m a t e ř s k é 
školy v jed-
n é  o s o b ě , 
V l a ď k a 
Schwabová. 
Děti obdrže-
ly obrázko-
vou knížku 
a pamětní 
m e d a i l e , 
které pro 
ně v kera-

mické dílně vytvořila 
ředitelka místní mate-
řinky. Rodiče převzali 
poukázku na výběr zbo-
ží v lochkovské fi rmě Petra Faulknera 
– DEPEMO – dětské kočárky v hod-
notě 1 500 Kč. 
   To, že se slavnost opravdu vydařila, 

svědčí i reakce spokojené maminky 
Lenky: „Chtěla bych moc poděkovat 
za krásné a milé přivítání malých 
lochkovských občánků. Díky moc za 
nás, ale určitě i za ostatní rodiče na-
šich nejmenších.“

   Popřejme proto dětem co nejvíce 
takových krásných dnů jako byl ten 
poslední listopadový roku 2005.

 Již podruhé připravila Městská 
část Praha - Zbraslav společně se 
Zbraslavskou kulturní společností 
a Základní uměleckou školou kompo-
nované vánoční odpoledne v Divadle 
Jana Kašky, před ním a nově také 
v nedalekém Městském domě. 
   Zahájení obstarala tradiční loutková 
pohádka, i tentokrát o tom „Jak pejsek 
s kočičkou slavili Vánoce“. A hrálo se 
dokonce dvakrát za sebou, aby se do-
stalo na všechny děti! Venku byl me-

zitím připraven stánek s občerstvením 
všeho druhu, včetně teplých nápojů, 
výborného guláše a možnosti opéci si 
buřty na opravdovém ohni. 
   V budově Městského domu si zájem-
ci mohli prohlédnout výstavu prací 
žáků výtvarného oddělení zbraslavské 
lidušky. Hudební část zahájili z balko-
nu trubači Hradní stráže a v obřadní 
síni zněly koledy, vánoční písně 
a varhanní skladby. Ani ti, co zůstali 
venku však o tento program nepřišli, 

v přímém přenosu byl promítán na 
velké plátno, takže jej mohli sledovat 
všichni. V pravé vánoční atmosféře 
- se sněhem, poletujícími vločkami 
a vůní punče - bylo na plátně slavnost-
ně představeno osvětlení kostela sv. 
Havla na zbraslavském vrchu Havlín, 
natáčené z různých stran a pohledů. 
 Odpoledne vyvrcholilo krásným 
ohňostrojem, který byl odměněn 
nadšeným potleskem. Poděkování 
patří Golf Resortu Zbraslav, fi rmám 
SP, spol. s r. o. a H.S.H. Computer za 
fi nanční podporu a všem těm, kteří 
akci věnovali svůj volný čas a um.

  Zvuky unikátního hudebního ná-
stroje Pražské mobilní zvonohry si 
v sobotu 10. prosince nenechalo ujít 
více než 300 občanů Radotína. Se-
tkání u radnice zahájila starostka MČ 
Praha 16 Hana Žižková omluvou, že 
nemohl být dodržen tradiční vánoční 
termín koncertu vzhledem k zájezdu 
zvonohry do zahraničí. Pak představi-
la P. R. Manouška a zejména carillo-
néra Radka Rejška, který po několika 

slovech zasedl ke klaviatuře zvonohry 
a seznámil mrazem prokřehlé, ale 
také svařeným vínem posilněné, po-
sluchače s programem produkce. 
   Znalci v prvních tónech směsi skla-
deb poznali „domovskou Rejškovu 
skladbu“ mariánskou píseň Tisíckrát 
pozdravujeme Tebe staré zvonory 
z kapucínského kláštera v pražské 
Loretě. První blok se totiž týkal zvo-
nových skladeb. Na něj plně navázaly 
skladby starých mistrů (Vivaldi, Bach, 

aj.) a lidové písničky. Nezvyklé bylo 
zvonění do rytmu skladeb Beatles a ji-
ných moderních autorů a skupin. Silný 
zážitek z netradičního koncertu si po 
více než hodině odnášeli posluchači 
vánočně prosvětleným Radotínem do 
svých domovů.

Ceny do křížovky 
věnovala

Městská část 
Praha 16  
Radotín

Václava Balého 23


