
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 6.10.2005.

1. Věra Šottová
K Přívozu 418

Radotín
2. Věra Macková
Černošická 223

Lipence

3. Jiří Fišer
Ke Splávku 186

Lipence

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

 Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám - vydavatel křížovkářského měsíčníku o ceny.

Potkaly se dvě kamarádky. Jedna povídá: „Nade vše miluji přírodu.“ Druhá se na 
ni podívá, usměje se a praví: „Opravdu? I po tom (viz tajenka).“
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Úspěšní luštitelé získají pivní ce-
ny od společnosti Pivovary Staro-
pramen. Pivovary Staropramen jsou 
druhým největším výrobcem piva 
v České republice a svým zákazní-
kům nabízejí nejširší portfolio piv-
ních značek. To tvoří značky Sta-
ropramen - Ležák, Granát, Světlý, 
Černý, Braník, Ostravar a pivní 
speciály Velvet a Kelt. Nabídku 
doplňují belgická piva Stella Artois, 
Hoegaarden, Leffe a Belle-Vue 
Kriek. Společnost provozuje také 
vlastní síť značkových hospod Staro-
pramen. Nejznámější je hospoda 
Potrefená husa, kterou můžete 
navštívit již v osmi městech. 

Více informací najdete na:
www.pivovary-staropramen.cz. 

   Úterý 16. srpna 2005 bude zapsáno 
jako den, kdy stavba nové mateřské 
školy ve Velké Chuchli prošla úspěšně 
kolaudací. Je potěšitelné, že tato mo-
derní atypická stavba, která ve Velké 
Chuchli vyrostla za pouhý jeden rok, 
byla dokončena bez závad a splňuje 
veškeré přísné hygienické podmínky 
potřebné pro její provoz. Společně 
s budovou byly dokončeny i úpravy 
terénu v areálu školy i v jejím okolí 
včetně osazení nové zeleně. Co se 
týká interiéru školy, je možné s plnou 
zodpovědností a bez přehánění říci, že 
žáci zde ve čtyřech třídách naleznou 
prosvětlené, vkusně řešené prostory. 
Bezbariérový přístup, osobní, náklad-

ní výtah, samostatný výtah na dopra-
vu jídel z kuchyně, to vše patří k vyba-
vení školy. Velký důraz byl kladen i na 
zařízení kuchyně a již zmíněné přísné 
hygienické předpisy, které vybavení 

kuchyně musí splňovat. Pěkně je vyře-
šeno i hřiště pro děti. Ke kladům ško-
ly patří také její umístění v klidném 
a dobře přístupném místě, kterým 
lokalita Na Cihelně bezpochybně je. 
   Po přečtení těchto pochvalných 
řádků si mnozí z vás položí otázku: 
„Tak dobře, ale co bude dál?“ Nyní 
zbývá dokončit administrativní zále-
žitosti spojené s převodem objektu do 
majetku městské části Praha - Velká 
Chuchle. Pokud toto proběhne bez 
velkých průtahů, věřím, že se ještě 
před koncem letošního kalendářního 
roku dočkáme slavnostního otevření 
a uvedení do provozu tohoto školské-
ho zařízení. Protože v poslední době 

mateřských škol v našem okolí více 
ubývá než přibývá, doufám, že o chu-
chelskou moderní mateřinku bude 
zájem nejen ze strany chuchelských 
občanů. 

   Svatý Václav; světec, jeden z patro-
nů českých zemí, přemyslovský kníže. 
Pro někoho jen mihotavá postava ze 
školní učebnice dějepisu. Proč píšeme 
zrovna o něm? 28. září je Dnem české 
státnosti, který připadá na svátek sv. 
Václava. Povězme si o něm něco!
   Václav se narodil kolem roku 907 
jako prvorozený syn knížete Vratislava 
a kněžny Drahomíry. Byl vychováván 

na dvoře babičky Ludmily, kde se mu 
na tehdejší dobu dostalo výborného 
vzdělání. Vlády se ujímá nejspíš 
v patnácti letech. Doba jeho panová-
ní je již od počátku charakteristická 
podporou křesťanské církve a dalším 
upevňováním moci Přemyslovců nad 
českými zeměmi. V roce 929 je kníže 
poražen římským králem Jindřichem 
I. Ptáčníkem, jehož saská vojska ta 

Václavova porazila. Ač poražen, na 
knížecím stolci se udržel, ale s velmi 
nejistým postavením. Do čela těch, 
kdo nebyli spokojeni s Václavovým 
politicko-náboženským směrem, se 
postavil jeho bratr Boleslav. Vzniká 
bratrský konfl ikt, který vyvrcholí 
pozváním Václava na svěcení kostela 
do Staré Boleslavi, kde je tento český 
kníže ráno 28. září 935 (starší literatu-
ra uvádí rok 929) zavražděn. Ostatky 
knížete Václava jsou uloženy v Chrá-
mu sv. Víta na Pražském hradě.
   Od 10. století je Václav uctíván jako 

světec. Nejprve v Čechách, později 
v Německu, Polsku a Rusku. Jeho ži-
vot a mučednická smrt jsou zpracová-
ny v mnoha legendách. Staroslověnská 
„Legenda o sv. Václavu“ se zmiňuje 
o Václavově synu, který dostal jméno 
Zbraslav. (Nelze u něj ovšem proká-
zat souvislost s pojmenováním města 
Zbraslavi, neboť i v následujících 
století se v české a moravské historii 
vyskytuje několik dalších Zbraslavů.) 
Od 2. pol. 11. století se sv. Václav 
stal ústřední osobností státního 
kultu, české státní ideologie, sym-

bolem zemského práva, stejně jako 
patronem prostého lidu. I Karel IV. 
podporoval svatováclavský kult a za-
světil mu české korunovační klenoty 
(Svatováclavská koruna). Navázal tak 
vědomě na přemyslovskou tradici. 
   Ve středověku je tento kult rovněž 
velmi silný. Kdo by neznal proslulý 
Svatováclavský chorál ze 12. století, 
jehož část je v názvu našeho článku: 
„Svatý Václave, vévodo české země, 
kněže náš, pros za nás Boha, svatého 
Ducha, Kyrie eleison!“

   První zářijová sobota patří již ne-
odmyslitelně závodům do vrchu Zbra-
slav – Jíloviště pořádaných pražským 
Veteran Car Clubem. Tentokrát se 
podnik jel již po osmatřicáté! O tom, 
že to není jen závod ledajaký, se dočte-
me i v knize s názvem „Má vzpo-
mínka je Bugatti“ od nejslavnější 
automobilové závodnice všech 
dob, paní Elišky Junkové: „U nás 
se závodilo pořád ještě jen do vr-
chu, ale některé české a moravské 
závody byly už v mezinárodním 
kalendáři zaznamenány červeně. 
Především závod Zbraslav – Jí-
loviště, založený už v roce 1908, 
mohutněl rok od roku i mezinárod-
ně, ale zůstal přitom sportovním 
svátkem naplněným staropražskou 
srdečností, jež spojila přečetné 
diváky se závodníky důvěrným 
poutem.“ 
 Od časných ranních hodin se 
na Zbraslavské náměstí sjížděly 
historické automobily a motocykly 
a od té doby sloužilo náměstí jako 
volně přístupné „depo“. Byly zde 
k vidění jak motocykly, starší předvá-
lečné vozy, tak i automobily novějších 
ročníků. Úderem třinácté hodiny vy-
razily stroje ulicí Elišky Přemyslovny 
přes Baně směrem k Jílovišti. 
  Při soutěžích veteránů však nejde 
o skutečný závod s klasickými para-
metry – nejkratší čas, nejrychlejší jíz-
da, ale o jízdu pravidelnosti. Hodnotí 
se nejmenší rozdíl dvou dosažených 
časů ze dvou absolvovaných měřených 
jízd. Laicky řečeno, jezdci se snaží do-
cílit stejného času v obou jízdách, při-

   Poslední červencový den se v ra-
dotínském kostele sv. Petra a Pavla  
konala mše svatá. Na tom by nebylo 
nic zvláštního, kdyby se jí nezúčastnil 
kardinál Miloslav Vlk, který v je-
jím průběhu osobně poděkoval od-
cházejícímu faráři Evženu Hlaváčkovi 
za jeho dosavadní pětadvacetileté pů-

sobení a uvedl nového kněze Zdeňka 
Skalického. I my, radotínští farníci, 
děkujeme panu Hlaváčkovi za všech-
no, co pro nás za dobu trvání jeho 
úřadu udělal. Jeho práci v celém jejím 
rozsahu si dnes mnozí z nás již těžko 
dokážeme představit. Patří k ní napří-
klad udílení svátosti křtu a příprava na 
křest, příprava na svátost biřmování či 
manželství, pohřby, návštěvy nemoc-
ných a mše svaté po jednotlivých far-
nostech, výuka náboženství, pomoc 
potřebným, oprava kostelů a v nepo-
slední řadě opora mnohým v jejich 
těžkých životních situacích. 
   Páter Hlaváček spravoval 5 kostelů 

– v Radotíně, Černošicích, Třebotově, 
Slivenci a na Chotči. Není tedy divu, 
že při takovémto úsilí a nasazení byl 
velmi vyčerpán. Všichni, kdo ho 
známe, víme, že vše dělal naplno. 
Děkujeme za vše, co nám Bůh skrze 
tohoto muže dal. Zároveň přejeme 
hodně sil a vše dobré i jeho nástupci.
 

čemž za každou vteřinu rozdílu mezi 
časy obou jízd se pak připisují trestné 
body. A jak to vlastně letos dopadlo? 
Putovní pohár Elišky Junkové si domů 
odvezl p. Jan Šoral se svým Fordem 
V8 z roku 1935. Soutěžilo se i o po-

háry města Zbraslavi a obce Jíloviště, 
které vybojovali Ing. František 
Znamenáček s automobilem Tatra 11, 
rok výroby 1926 a Ladislav Tománek 
s Jawou 350 OHV z roku 1939.
   Letošní ročník této sportovně-spo-
lečenské akce ukázal, že plechoví 
stařečci nejsou jen kouskem zapome-
nuté historie, ale že svou nablýskanou 
krásou předčí i současné výrobky 
automobilového průmyslu. Ti, kteří 
na Zbraslav dorazili a prožili v jejich 
společnosti sobotní den, jistě nelito-
vali.

   V prvním říjnovém týdnu se Místní 
knihovna Zbraslav zapojí do každo-
roční celostátní akce Týden knihoven, 
v rámci které nabídne zápis nových 
čtenářů zdarma, zaučení seniorů 
v práci s internetem, výstavu dětských 
prací a další doprovodné akce. Bližší 
informace v knihovně, která sídlí 
na adrese: U Malé řeky 3, Praha 5 
– Zbraslav. 


