
STRANA 4

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

Výherci z minulého čísla:

1. Jaroslav Kocourek, Na Rymáni
34/275, Radotín

2. Dagmar Řepová, Na Hvězdár-
ně 24, Velká Chuchle

3. Zdeňka Štiková, U Sanatoria
1277, Radotín

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, musíte 
zaslat nebo donést vyluštěné 
znění tajenky, které vpíšete do 
ústřižku pod křížovkou a od-
střihněte, 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. Výher-
ci si svojí výhru mohou převzít 
na adrese redakce. Ústřižky 
s vyluštěným textem budou 
zařazeny do slosování, pokud 
dojdou do redakce nejpozději 
do 7.5.2004.

  Na noc z 2. na 3. dubna připravila 
zbraslavská knihovna akci, kterou se 
připojila k mnoha dalším knihovnám 
po celé republice. Organizátoři tak 
chtěli připomenout svátek dětské kni-
hy,  který je slaven v  mnoha zemích 
světa na památku narození  známého 
dánského pohádkáře Hanse  Christiana 
Andersena.  Noc s Andersenem se letos 
konala již počtvrté, na Zbraslavi však 
měla svou premiéru. 
  Pro děti, které se rozhodly v knihovně 
přespat, byl připraven pestrý program. 
Od čtení pohádek, přes dobrodružnou 
hru v budově knihovny a  internetové 
spojení s dětmi v jiných zúčastněných 
knihovnách, až po noční překvapení. 
Po přečtení zbraslavské pověsti „Na-
stavený čas“ se děti s doprovodem 
vypravily poslechnout si k zámecké 
bráně, že věžní hodiny opravdu odbíje-
jí půlnoc dvakrát. A pak už se šlo  spát. 
Rodiče si děti vyzvedli v sobotu ráno 
po malé snídani. -MK-

  V neděli 22. února 2004 pořádalo 
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia 
Oty Pavla maturitní ples v Národ-
ním domě na Smíchově. Slavnostně 
byli dekorováni maturanti třídy 4.A, 
budoucí absolventi všeobecného stu-
dia, kteří zanedlouho budou skládat 
státní maturitní zkoušku. Společně 

s profesorským sborem gymnázia, 
rodiči žáků a řadou absolventů přišli 
maturanty pozdravit i starostka MČ 
Praha 16 – Radotín paní Hana Žižková 
a místostarosta Mgr. Karel Hanzlík. 
Tradičnímu programu společenského 
večera dodalo lesk originální před-
tančení maturantů ve stylu kabaretu. 
Uměleckým vrcholem plesu bylo vy-
stoupení paní Evy Pilarové, která při-
šla zazpívat maturantům a hostům své 
nejhezčí písně. Poděkování za uspo-
řádání příjemného večera patří nejen 
Sdružení rodičů, ale i samotným matu-
rantům, neboť program i část samotné RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka 

gymnázia

  Velikonoce jsou bezpochyby nejvý-
znamnějším svátkem v křesťanském 
světě, připomínajícím příběh spojený 
s umučením a vzkříšením Ježíše Krista. 
Přibližně již od konce 6. století byl při-
jat způsob výpočtu data Velikonoc tzv. 
Alexandrijskou metodou, která vychází 
ze zásady slavit tento svátek vždy po 
jarní rovnodennosti (21. březen), a to 
nejbližší neděli po prvním jarním úplňku. 
Z polohy a pohybu astronomických těles 
majících vliv na výpočet data, tedy z po-
lohy a pohybu Země, její oběžnice Měsíce 
a největšího vesmírného tělesa v naší sou-
stavě Slunce vyplývá, že tomu může být 
v rozmezí od 22. března do 25.  dubna. V 
letošním roce Velikonoční neděle připad-
la na 11. dubna. Pro zajímavost - příští rok 
tomu bude již 27.  března.
  Ježíšovo ukřižování a následné zmrt-
výchvstání o ,,Velké noci“ (odvození 
našeho názvu Velikonoc) ze soboty 
na neděli se stalo významným bodem 
křesťanské víry, z kterého pramení po-
znání,  že život zvítězil nad smrtí, prav-
da nad lží, láska nad nenávistí a sprave-
dlnost nad křivdou. Na Velikonoce se 
křesťané připravují čtyřicetidenním 
obdobím - postní dobou začínající 
Popeleční středou. Po svátku nastává 
velikonoční doba, která trvá padesát 
dní do svátků ,,Seslání ducha svatého,,. 
Vlastní Velikonoce se slaví ve svatém 
týdnu, začínajícím ,,Květnou nedělí,, , 
obsahujícím dále např. Sazometnou 
středu (dle tradice vymetání komínů), 
Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem či 
Bílou sobotou. 
  Mezi symboly Velikonoc, které do 
dnešních dnů přetrvávají, můžeme za-
řadit četné sváteční ozdoby či sladkosti 
mající podobu zajíčka ( symbolizuje 
skromné a pokorné ) nebo beránka, 
který se stal v křesťanské víře symbo-
lem z důvodu, že pastýř Ježíš Kristus 
bral často své ovečky v náruč. Do 
dnešních dnů se zachovala hlavně tra-
dice, kdy chlapci chodí na  Velikonoční 
pondělí s pomlázkou zdobenou stuha-
mi a šlehají děvčata, aby byla zdravá, 
pilná a veselá celý rok. Pomlázka 
musí být z mladého vrbového proutí, 
aby se z něj předala svěžest, mladost 
a zdraví. A jak je to s tradicí malování 
vajec? Praví se, že Ježíš se sv.Petrem 
při svých cestách jednoho dne zavítali 
do statku, kde poprosili hospodyni 
o kousek chleba. Jelikož ta ho neměla, 
počastovala pocestné vejcem upeče-
ným v teplém popelu. Když odešli, 
chtěla ze stolu uklidit skořápky. Velké 
bylo její překvapení, když uviděla, že 
se proměnily ve zlato. Hospodyně pak 
v den výročí návštěvy vždy obdarovala 
každého pocestného vejcem. Chlapci 
a pánové , také jste si letos vykoledova-
li s pomlázkou v ruce u ,,té své“  krásně 
malované či zdobené vejce?  

V období  jarních prázdnin, tedy od 
28.února do 6.března,  zorganizovala 
letos poprvé Městská část Praha 16 
ve spolupráci se základní školou  pro 
radotínskou mládež školou povinnou  
zimní pobytový zájezd, který byl za-
měřen na výuku lyžování. Třicet osm 
přihlášených dětí absolvovalo sportem 
a hrami naplněný týden v krkonoš-
ském Žacléři, v příjemném prostředí 
a  v tomto období  za zcela mimořád-
ných sněhových podmínek. Vyvrcho-

nejvýznamnější křesťan-
ský svátek lením byl závěrečný závod v obřím sla-

lomu, kde každý z účastníků předvedl, 
jak se zlepšil  a prohloubil své lyžařské 
dovednosti.  Obdobných akcí by chtěla 
MČ v budoucnu uskutečnit víc a po-
moci tak vyplnit program dětem, které 
by hlavně v době prázdnin neměly 
žádné aktivity. Současně je snahuo, na 
základě spolupráce s odborem sociál-
ně zdravotním, začlenit do podobných 
zájezdů vytypované děti ze sociálně 
slabších rodin.

Po absolvovaném závodě ve slalomu

organizace plesu vzali odpovědně do 
svých rukou. Následujícím fi rmám 
a rodičům dále děkujeme za fi nanční 

příspěvky, sponzorské a věcné dary. 
Jsou to: CK Korlin, CK Asio OTUS 
Václav Kalous, Ing. Michal Chylík, 
horský hotel Hromovka Špindlerův 
Mlýn, Schäfer Menk, s.r.o., Lékárna 
Adonia, Česká Spořitelna, a.s., Ing. 
Miroslav Kmínek, Kondor, Channel 
Crossings, Cestovní agentura Klub, 
ELSA, s.r.o., SETOS, s.r.o., SAK 
Radotín a další. Celý večer byl ve 
znamení pohody a dobré nálady, která 
nechyběla všem přítomným. foto: Hanzlík

-kh-


