
V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné znění 
tajenky vepsané do ústřižku pod 
křížovkou. 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. Výher-
ci si svojí výhru mohou převzít 
na adrese redakce. Ústřižky 
s vyluštěným textem budou 
zařazeny do slosování, pokud 
dojdou do redakce nejpozději 
do 4.4.2005.

1. Pavel Střítezský
Sídliště 1086/26

Radotín
2. Emilie Wiesnerová

Tunelářů 333
Zbraslav

3. Ivan Hana
Slinková 1029/5

Radotín

 Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám - vydavatel křížovkářského měsíčníku o ceny.

Malý Jeník se dívá z okna a volá na otce: „Tati, chceš se zasmát?“ Otec odpoví: „To víš, že 
chci.“ „Tak se pojď podívat, jak se maminka pokouší odtlačit (viz tajenka).“

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

Ceny do křížovky 
věnovala

Městská část 
Praha 16  
Radotín

Václava Balého 23

   V tomto měsíci probíhá ve zbraslavské 
knihovně akce „Březen – měsíc internetu“. 
Nabídka akcí pro čtenáře i ostatní ná-
vštěvníky zahrnuje např. jednu hodinu 
internetu na osobu každý březnový 
týden zdarma, zaučení seniorů v práci s 
internetem, zápis nových čtenářů rovněž 
zdarma. Připraveno je vydání Jarních 
novin dětského oddělení a výstava prací 
s jarní tematikou. Vyvrcholením akcí pak 
bude 1. – 2. dubna „Noc s Andersenem“. 
Pro letošní ročník jsou opět připraveny 
hry, malování, čtení, práce s internetem a 
samozřejmě noční překvapení.

  První únorový čtvrtek se otevřely v od-
poledních hodinách dveře Základní školy 
Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli 
pro rodiče s dětmi, které od příštího škol-
ního roku budou navštěvovat první třídu.  
Ještě dříve než vstoupíme do míst se 
školními lavicemi, tabulí a rozličnými 
školními pomůckami, abychom se podí-

vali jak probíhal zápis, tak si povězme, že 
chuchelská základní škola  má bezbariéro-
vý  vstup a výtah pro vozíčkáře. Že je zde 
první až devátý ročník, družina, školní 
kuchyně a jídelna je samozřejmostí.  
   K zápisu do první třídy se dostavilo  dva-
cet žáků, kteří se postupně  i se svým do-

provodem představovali  své budoucí paní 
učitelce Anně Procházkové. Vzhledem 
k dobré přípravě a znalostem získaným 
v mateřské škole nedělalo  budoucím 
prvňáčkům problém zazpívat, povědět 
básničku a nakreslit obrázek. V pohovoru 
s paní učitelkou  se  ukázalo, že děti umí 
rozpoznat barvy, geometrické tvary, 

zvířátka  a hlavně se 
nebojí a neostýchají 
odpovídat.  Ve třídě 
byly k nahlédnutí  také 
učebnice pro žáky 
prvních tříd, ty ale 
žáci dostanou až v září 
při nástupu  do školy. 
Zatím si jako památku  
na zápis mohl každý 
odnést tři upomínkové  
předměty, které zhoto-
vili žáci školy. 
  Podle vyjádření ředi-
tele školy pana Jiřího 
Kovaříka by  mělo 
v září do první třídy 
nastoupit z původně 
dvaceti přihlášených  

osmnáct  žáků.  Rád bych budoucím prv-
ňáčkům i jejich  sympatické paní učitelce 
popřál, aby se  při začátku nového školní-
ho roku všichni ve zdraví sešli  a ta poho-
da a příjemná atmosféra, která při zápisu 
byla, vydržela po celý školní rok. 

  Po čase relativního klidu se v půlce 
února přihlásily některé české toky, 
pramenící především v jihozápadní a zá-
padní oblasti Čech, o zvýšenou pozornost. 
Přechod cyklonální činnosti nad střední 
Evropou, spojený se zvýšenou srážkovou 
činností a táním sněhu na našich horách, 
způsobil na některých místech vyhlášení 
jednoho ze tří stupňů povodňové aktivity. 
Nejvážnější stav byl registrován na třech 
zdrojnicích Berounky – Úhlavě, Úslavě 
a Radbuze, kde byly hlášeny stavy po-
hotovosti a stavy ohrožení, tedy druhý, 
respektive třetí stav povodňové aktivity. 
Tyto okolnosti se zákonitě projevily i 
zvýšeným průtokem Berounky v celém 
povodí, tedy i v Radotíně. Obdobná situ-
ace byla registrována i na Vltavě, přede-
vším z důvodu regulovaného odpouštění 
vodních nádrží vltavské kaskády. 
   Od 12. února dopoledne začal povod-
ňový orgán  Městské části Prahy 16, i na 
základě hydrometeorologické předpovědi, 
pravidelně sledovat stav na limnigrafi cké 
lati nalézající se na navigaci pod láv-
kou přes Berounku, tedy pod kostelem 
sv. Petra a Pavla. Zároveň byly zazna-
menávány údaje z fónického hlásného 
zařízení z Berouna. V neděli 13. února v 
10 hodin dosáhla řeka v Berouně I. stupně 
povodňové aktivity, který se označuje 

jako BDĚLOST. K vyhlášení dochází v 
okamžiku, kdy výška přesáhne 260 cm 
a průtok 222 m3 /s. Ke kulminaci došlo 
14. února přibližně v 1 hodinu ráno při 
305 cm a průtoku 309 m3/s. V Radotíně 
byl zaznamenán nejvyšší stav přibližně 
okolo 5. hodiny ranní, kdy byl na vodočet-
né lati registrován stav 192,78. Od té doby 
řeka trvale klesala. Tento stav ani zdaleka 
nedosahoval situace, která nastala na za-
čátku roku 2003, kdy z 3. na 4. ledna byla 
zaznamenána na lati pod kostelem výška 
194,00, což je řádově výška pro průtok 
pětileté vody. Tehdejší lednová povodeň 
ohrožovala oblast Rymáně a zatopila 
silnici na Černošice. Pro zajímavost ještě 
uvádíme stav při ničivé srpnové povodni 
z roku 2002. Tehdy byl na limnigrafu stav 
197,28.
  Na Vltavě byla situace monitorována od 
večerních hodin 13. února, kdy byl vyhlá-
šen rovněž stav bdělosti, jelikož  na hlav-
ním vltavském vodočtu v Malé Chuchli 
byl zaznamenán průtok 480 m3/s s výškou 
hladiny 130 cm. Od 18. hodiny následu-
jícího dne byl regulovaným nárůstem do-
sažen průtok okolo 600 m3/s. Maximální 
hodnoty byly zaznamenány 15. února  (cca 
610 m3/s, výška cca 160 cm). Věřme, že se 
české toky zase na dlouhou dobu odmlčí.

   Dle ustanovení zákona probíhá pravidel-
ně koncem ledna a na počátku února zápis 
budoucích prvňáčků do škol. Nejinak 
tomu bylo  na pěti školách ve správním 
obvodě Prahy 16 i letos. Desítky převážně 
šestiletých dětí  vstoupily za doprovodu 
svých rodičů poprvé na půdu školy. Jejich 
prvotní ostych se snažily rozptýlit zku-
šené paní učitelky a již školním děním 
protřelí starší kamarádi . 
   Výsledný počet budoucích školáků je 
pro ředitele škol důležitý z důvodu sta-
novení budoucího počtu prvních tříd. To 
je zas podstatné pro 
početní stav perso-
nálního obsazení. 
Při současném me-
chanizmu přidělo-
vání mzdových pro-
středků, které putují 
na školy přísně nor-
mativně, tedy dle 
počtu žáků, je zápis 
velice důležitý nejen 
pro příští prvňáčky, 
ale i pro samotnou 
školu. Proto se dnes 
i v rámci zápisů 
snaží každá škola co 
nejlépe prezentovat 
a přivést do svých la-
vic co nejvíce žáků. 
Dřívější tradiční zápi-
sy, které v minulosti zažila většina z nás, 
jsou v současnosti nahrazovány různými 
pohádkovými cestami, putováním časem 
nebo setkáním s různými postavička-
mi, při kterých plní první školní úkoly. 

Mnohé školy rovněž  budoucím žákům 
nabízejí vedle tradičních tříd i alternativní 
typy výuky, tak jako například radotínská 
základní škola program Začít spolu. Ten 
vede děti například k vlastní organizaci 
práce, k samostatnosti, k vyvozování 
souvislostí, k spolupráci a komunikaci. 
Pedagog je přitom posouván spíše do role 
poradce a pomocníka. 
  Nejvíce dětí bylo zapsáno v ZŠ 

Loučanské v Radotíně, a to jedena-
osmdesát. Při zhruba dvaceti avizova-
ných odkladech bude muset zřizovatel 
MČ Praha 16 s ředitelem školy řešit 
složitou situaci, zda-li otevřít dvě nebo 

tři první třídy. Důležité rozhodnutí bude 
muset udělat i zbraslavská radnice, která 
je zřizovatelem dvou škol. Menší počet 
zapsaných dětí v ZŠ Vladislava Vančury 
(17 dětí, 4 odklady) směřuje k případnému 
přesunutí budoucích prvňáků a sloučením 
se ZŠ Nad Parkem (71 dětí, 20 odkladů). 
Po jedné první třídě budou mít ve Velké 
Chuchli (20 dětí, 2 odklady) i v Lipen-
cích (25 dětí, 5 odkladů). Popřejme tedy 
závěrem příštím žákům prvních tříd po 
zdárném zápisu  i  úspěšnou cestu za 
vědomostmi a vzděláním, kterou začnou 
již za půl roku, ve čtvrtek 1. září 2005. 
Z mnohých vyzařovalo, že se do školy 
již těší.  
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