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Přejdete-li most Závodu míru ze zbraslavské strany na pravý vltavský břeh, otevře
se před vámi výhled na malebné Břežanské
údolí. Nedáte se ani doprava k nádraží, ani
doleva ke Komořanům, ale sejdete po schůdkách k hospodě U Chladů (říká se jí tradičně
Zálužanka a je doposud od předloňské povodně uzavřena). Dál budete pokračovat podél Břežanského potoka. Za chvíli dorazíte
k areálu plnému klecí a ohrad, k zookoutku,
který je již po celá desetiletí cílem víkendových procházek lidí ze Zbraslavi, z Modřan,
ale i ze vzdálenějších obcí. Překvapí vás,
jak je tu všude uklizeno, potokem teče voda
čistá jako křišťál, okolo pěšiny žádné haldy
odpadků, lesní stráň bez náletových křovisek.
A budete-li mít štěstí, uvidíte spoustu zvířat
a ptáků, kterým se zdejší prostory staly domovem, ať už trvalým či dočasným. Říkám
- budete-li mít štěstí, neboť třeba jezevec
často prospí celý den ve svém přístřešku z
dutého kmene, daněla vychází z domku jen
proto, aby zkonzumovala svou porci sena,
divoká prasata odpočívají na opačném konci rozlehlé ohrady, a jestli je chcete spatřit,
potřebujete dalekohled. Zaručeně uvidíte
bažanta královského, který se promenáduje

Návštěvníci chuchelského háje, kteří využívají tento areál k procházkám v příjemném
a klidném prostředí, si mohou svůj pobyt
zpestřit návštěvou ZOO koutku, který byl
v sousedství hájovny oficielně otevřen v říjnu roku 1999. Ti, kteří do zmíněného ZOO
koutku zavítali, své návštěvy nelitovali a
rádi se ke zvířátkům vrací. V příjemném,
po stavební stránce dobře vyřešeném a
přírodu ničím nenarušujícím prostředí se
návštěvníkům představí například: kozy, rys,
liška, stáda daňků a muflonů, divoká prasata,
krkavci a jiní. Od srpnových povodní roku
2002 zde našel nový domov čtrnáctiletý
klusácký kůň Bonan, který se díky svým
grimasám stal miláčkem návštěvníků.
Chuchelský ZOO koutek je přístupný
v létě i v zimě po celý den bez vstupného.
V letních měsících je zde otevřen i stánek
s občerstvením.
Všem návštěvníkům tohoto koutku přírody,
stvořeného pro odpočinek, zábavu i poučení,
přeji hezké chvíle při prohlídce zvířátek,
která se těší na vaši návštěvu. Jan Zágler

Základní umělecká škola na Zbraslavi
je jedním z mála podobných zařízení, kde
v pozici zřizovatele figuruje městská část.
Běžnější formou je stav, kdy umělecké školy
spadají do kompetence Magistrátu hl.m. Prahy. Škola, sídlící v ulici Opata Konráda, byla
založena v roce 1949 a tudíž v letošním roce
oslaví 55 let svojí existence. Od roku 1998 je
právním subjektem. Vyučuje se zde obor hudební, výtvarný, dramatický a taneční. V hudebním oboru škola nabízí výuku sólového
a sborového zpěvu, zobcové a příčné flétny,
klarinetu, saxofonu, trubky, pozounu, houslí,
kytary a klavíru. Výhledově se plánuje otevření dalších oborů – violoncello, lesní roh,
hoboj a varhany. Hudební nauka je součástí výuky 1.-5. ročníku hudebního oboru,
pro žáky do 7 let je určena třída přípravné
hudební výchovy. Ve výtvarném oboru
lze studovat přípravnou výtvarnou výchovu, kresbu, malbu, grafiku a modelování.
Literárně-dramatický obor je zaměřen na
herectví, základy dramatické tvorby, mluvený projev a umělecký přednes. Taneční
obor se zaměřuje zejména na moderní tanec.
V hodinách tance působí stálý korepetitor.
Dvě desítky kvalifikovaných pedagogů vyučuje v současnosti 408 posluchačů. ZUŠ
má jedenáct učeben a jeden taneční sál.
Je i kvalitně vybavena hudebními nástroji,
které po dohodě půjčuje žákům.
Škola pořádá řadu koncertů, vystoupení
a výstav, na nichž prezentuje plody své
práce. Koncerty jsou připravovány ve spolupráci s Národní galerií v Královském sále
zbraslavského zámku. Oborové večírky,
taneční a divadelní produkce budou, doufejme, co nejdříve předváděny v Divadle Jana
Kašky. Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží
a v historii získali řadu ocenění v krajských
i celostátních soutěžích. Kvalita výuky byla
potvrzena i na několika zájezdech do zahraničí (Německo, Slovensko). Řada absolventů se věnuje umění profesionálně, někteří se
zde stali učiteli. Umělecká škola má dnes
na Zbraslavi své pevné místo, potvrzují to
výsledky posluchačů, zájem dětí i rodičů
a podpora místního úřadu.

S velikým zájmem se setkala akce ,,Jak přeprat svoje
geny“, uskutečněná počátkem února v kulturním
středisku U Koruny. Novopečená obyvatelka Radotína,
zpěvačka Naďa Urbánková se poprvé veřejně představila
svým spoluobčanům s programem, ve kterém se nejen
zpívalo, ale hlavně debatovalo o zdravé racionální
stravě, pravidelném cvičení, redukci nadváhy, ale ne
však o dietách. Na snímku N. Urbánková ( první zprava )
s hosty pořadu, kteří vystupovali bez nároku na honorář:
od leva – moderátor Luboš X. Veselý, Václav Upír Krejčí
se svojí dcerou Klárkou, odborník na výživu a trenér
Vítek Chaloupka a Václav Neckář.
podél pletiva klece jako na módní přehlídce,
i straku, poskakující z větve na větev. Výr
velký sedává většinou vzadu v přítmí a vyhlíží zádumčivě.
Zookoutek v Břežanském údolí vznikl v
roce 1971 z iniciativy dnes již neexistujícího
Lesního závodu Zbraslav. Současným majitelem je státní podnik Lesy České republiky
se sídlem v Konopišti. Chce svou expozicí
přiblížit návštěvníkům zvířenu naší přírody.
A nejen to. Stará se o různé nalezence, ať
už jde o opuštěná mláďata nebo o poraněné
kusy. Péčí veterinářů a zaměstnanců zookoutku mohou pak být mnohá ze zvířátek
navrácena do lesů, do jejich přirozeného
prostředí. Někteří z chovanců nemají takové
štěstí, zvyknou si příliš na pohodlí a obsluhu
svých ošetřovatelů, anebo není možné jejich
zranění stoprocentně vyléčit, pak se jim klec

či voliéra stanou domovem na celý zbytek života. Proto najdeme v zookoutku i chráněné
druhy živočichů, třeba poštolky nebo káňata.
Liška a kuna patří naopak mezi tzv. „škodnou“, pobyt v kleci jim zabezpečí nerušené
stáří, jinak by se dříve či později dostaly na
mušku nějakému myslivci. Existují smutné
případy, kdy se zvířata dostanou do zookoutku či jiného útulku nedopatřením. Zvláště
v tomto jarním období častokrát najdou
lidé zdánlivě opuštěné mládě, seberou je a
odnesou v dobré víře, že vykonali záslužný
čin. Jenže opak je pravdou. Zaměstnanci
zookoutku apelují na veřejnost: Nevšímejte
si takových mláďat! Jejich rodiče většinou
čekají opodál v úkrytu, až odejdete, aby se
o své potomstvo postarali. A určitě lépe, než
jakýkoliv člověk, třeba i erudovaný odborník
a chovatel.

Výherci z minulého čísla:
1. Wirsnerová Emílie, Tunelářů
333, Zbraslav
2. Hrbková Jana, Vrážská
1170, Radotín
Kubíčková Václava,
Za Chalupami 118, Lochkov
V případě, že se chcete zúčastnit
slosování o věcné ceny, musíte
zaslat nebo donést vyluštěné
znění tajenky, které vpíšete do
ústřižku pod křížovkou a odstřihnete, 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 5.4.2004.
jméno.....................................................................tel.spojení....................................................................
adresa.......................................................................................................................................................
znění tajenky.............................................................................................................................................

