Radotínské gymnázium, které nese
jméno Oty Pavla, společně s internetovým časopisem FotoAparát.cz,
připravilo pro studenty středních škol
fotografickou soutěž na témata, o kterých klasik ve svých dílech hovořil.
Krajina, živá příroda, portrét, sport,
makro a experiment. Spisovatelka
a rodinná přítelkyně Pavlových
Jaroslava Pechová říká: „Jsem zvědavá, jak dnešní studenti vnímají to, co
měl Ota rád“. Pavel podle ní měl jakýsi
fotoaparát ve své hlavě. „Snímky pak
ve slovech ukládal do svých knih,“
dodává Pechová.
Jak bude soutěž probíhat? Do 31.
října se školy budou moci přihlásit
např. na internetu – např. na serveru
www.fotoaparat.cz. Na základě množství přihlášených účastníků bude vybráno 12 škol, kde proběhnou odborné
fotografické workshopy zaměřené
na fotografování a tisk fotografií. Od
listopadu do konce tohoto roku vloží
soutěžící své snímky do internetové
galerie. Veřejnost a komise, ve které
zasedne mj. i fotograf a horolezec
Radek Jaroš, pak vyberou ty nejlepší.
Výsledky klání budou vyhlášeny příští rok v březnu.
Spisovatel Ota Pavel se narodil
v roce 1930 v Praze. Letošní akademie bude proto i vzpomínkou u příle-

Školní družina radotínské základní školy každoročně připravuje pro
děti mnoho akcí, které jim umožňují
navštívit např. Aquapark v Kladně,

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.
Výherci si svojí výhru mohou
převzít na adrese redakce.
Ústřižky s vyluštěným textem
budou zařazeny do slosování,
pokud dojdou do redakce nejpozději do 4.11.2005.

žitosti jeho nedožitých 75. narozenin.
Bývalý hokejista pražské Sparty,
novinář a reportér miloval malebná zákoutí kolem řeky Berounky.
Svá nejkrásnější díla vytvořil v době

těžké nemoci. Zemřel v roce 1973 po
11 letech boje s maniodepresivitou.
Sportovní reportáže a povídky shrnul
do knih Dukla mezi mrakodrapy,

Babylon Centrum v Liberci a jiné.
V loňském školním roce jsme po delší době zorganizovali ozdravný pobyt
dětí u moře. Cílem byla Itálie – Val-

Plná bedna šampaňského, Pohár
od Pánaboha, Pohádka o Raškovi.
Vzpomínkové prózy pak spojil do knih
Jak jsem potkal ryby a Smrt krásných
srnců.

Podrobná pravidla soutěže naleznou zájemci na adrese www.fotoakademie.cz.

verde di Cesenatico. Toto letovisko, ve
kterém jsme byli ubytováni, se nachází asi 30 km od Rimini. Hotel Majestic
je umístěn kousek od písečné pláže se
slunečníky a lehátky, které jsme měli
k dispozici. Celý týden jsme prožili
v krásném a klidném prostředí. Užili
jsme si dostatečné množství sluníčka
i koupání. Vyhlášená italská zmrzlina
nás nenechala v klidu ani jediný den.
Byli jsme svědky velkolepého ohňostroje na pláži – pro děti to byl jeden
z nejkrásnějších zážitků. Polodenní
výlet nás zaujal natolik, že jsme nechtěli opustit park, kde se nachází
expozice Itálie v miniatuře.
Myslím si, že celý týden byl krásným zakončením školního roku pro
všechny zúčastněné děti i dospělé.
Děkuji všem rodičům, kteří umožnili
svým dětem, aby se ozdravného pobytu zúčastnily, a všem pedagogickým
pracovníkům, kteří se po celý týden
o děti obětavě starali.

Ve dnech 9. a 10. září 2005 se na
hřišti Základní školy Nad Parkem
uskutečnil historicky první open-air
hudební festival ZbraslaFest 2005.
Festival pořádalo občanské sdružení
Centrum volného času Zbraslav, které
působí na Zbraslavi již druhým rokem.
Během dvou dnů se na pódiu vystřídalo celkem 15 kapel. Vedle profesionální a známé Beatles revivalové skupiny
Brouci zahrálo mnoho začínajících
amatérských rockových kapel, jako např.
Ve 3 v noci, Natotata,
Vilejba nd, Forhenc
a také na Zbraslavi velice populární skupina
Galaxis band.
Vlažná účast diváků prvního dne byla
vystřídána početným
publikem dne druhého, k čemuž přispěla
i ZŠ Nad Pa rkem
svým programem k 25.
výročí založení školy.
Jelikož počasí přálo,
program byl pestrý a možnosti občerstvení dostatek, proměnilo se hřiště
ZŠ Nad Parkem v areál se správnou
festivalovou atmosférou.

Dovolím si touto cestou poděkovat
sponzorům, protože bez nich by to
prostě a jednoduše nešlo. Děkujeme
tedy generálnímu sponzorovi- akciové společnosti Zahradní čtvrť, firmě
Coca Cola za poskytnutí občerstvení
pro účinkující, Městské části Praha
- Zbraslav za poskytnutí grantu, ZŠ
Nad Parkem, všem mladým i starším
rockerům za jejich chuť hrát (zadarmo), zvukařům za skvělý zvuk a všem

V minulém čísle Novin Prahy 16
jsme se seznámili se sv. Václavem,
patronem české země. A protože
budeme v našem malém seriálu pokračovat, vybrali jsme si tentokrát 11.

dostal do Galie (dnešní Francie) a brzy se stal důstojníkem. Podle legendy
v zimě, když projížděl městskou branou, spatřil chladem se třesoucího
chudáka. Protože u sebe neměl nic,
rozetnul mečem svůj plášť
a polovinu mu daroval.
Příští noc spatřil Ježíše,
oděného půlkou jeho pláště, jak mluví k andělům:
„Tímto rouchem mě oděl
Martin, ještě nepokřtěný.“
A tak Martin na Velkou noc
roku 339 přijal křest, svůj
život zasvětil službě Bohu
a odešel z armády.
Martin se učil se od svatého Hilariona a jeho touhou
bylo jít na misie ve své vlasti, bojovat
mezi svými krajany proti pohanství.
Brzy byl vyhnán z vlasti a uchýlil se
na malý ostrůvek Gallinara. V roce
360 se vrátil Hilarion z vyhnanství
a stal se biskupem v Poitiers. Povolal
svého žáka zpět. Martin si 8 km od
Poitiers vybudoval poustevnu, z níž se
zrodil klášter. Roku 371 ho lid z Tours
zvolil biskupem. Ve své skromnosti
se Martin zdráhá jmenování přijmout
a před davem uteče a skryje se ve
chlévě mezi husy. Ty jej však svým
kejháním zradily. Pro křesťanství ve
Francii vykonal mnoho, přezdívalo se
mu proto apoštol Galie. Nazýván byl
i biskupem chudých, a když zemřel,
na jeho pohřbu se 11. listopadu sešly
davy lidí, mezi nimi asi 2000 mnichů.

listopad a svátek sv. Martina.
Narodil se v roce 316 v římské
Panonii (Maďarsko). Jako voják se

Babička napomíná malého Zdendu: Když kašleš, musíš si dát ruku před ústa. Chlapec se
na ni podívá a odpoví: Neboj babi, mně... (viz tajenka).

Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám - vydavatel křížovkářského měsíčníku o ceny.
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1. Zdeňka Hřebíková
Josefa Kočího 1556/6
Radotín
2. Jana Hrbková
Vápenná 514
Radotín
3. Iva Šléglová
K nové škole 1299
Zbraslav

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

kamarádům za pomoc při splnění
jednoho velkého snu, který se možná
splní i příští rok, a ZbraslaFest tak
získá svou tradici.

V sedmém století byl jedenáctý
listopad vyhlášen svátkem k uctění
Martinovy památky. Tímto dnem se
označoval i začátek chladného zimního času. Vzniklo mnoho pranostik,
které se k Martinovi váží. Kdo by
neznal tu „Na svatého Martina, kouřívá se z komína“! I v Čechách měl
svatomartinský den bohatou tradici.
Konávaly se dobytčí či výroční trhy,
na mnoha místech se konaly poutě,
martinská posvícení. Ke svatomartinskému svátku patří také pečená husa,
která za to, že Martina skrytého ve
chlévě vyzradila, skončí jedenáctého
na pekáči.
Nemyslíte, že by stálo za to obnovit,
popřípadě založit, tradici svatomartinského posvícení i tady u nás, na „šestnáctce“? V Radotíně máme Havelské
posvícení. To letošní se konalo 15.
října. A jak dopadlo, se dočteme v listopadovém vydání Novin Prahy 16.

