V sobotu 9. dubna se v devět hodin
ráno otevřely dveře naší školy nejen
pro žáky, ale i pro jejich rodiče, příbuzné a přátele školy. Celá budova II.
stupně byla zpřístupněna a návštěvníci procházeli od přízemí do druhého
patra, kde byly na panelech instalová-

ny projekty. Ty v rámci jednotlivých
předmětů spojovalo jedno téma –
„Život v Radotíně a okolí“. Učitelé a
žáci zjišťovali, jak se Radotín vyvíjel
od historie po současnost, jaké přírodní prostředí nás obklopuje, co naše Be-

rounka a místní fauna, jaké sportovní
a kulturní vyžití se zde nabízí, jak
funguje doprava, průmysl, ekologie,
atd. Všechny oblasti byly zmapovány
a propojeny. Kromě prostor s projekty byly otevřeny i odborné učebny
a školní klub. Během celého dne
probíhala v hudebně
a vestibulu dramatická, pohybová a hudební
vystoupení, která děti
nastudovaly v češtině a
angličtině. Zazpívat si
mohl každý při kramářské písni o Radotíně.
Celý den byl promítán dokumentární film o kultuře
v Radotíně, který natočili
žáci. O bohaté a výborné
občerstvení se postaraly
šikovné ruce paní učitelek a jejich pomocníků
z řad dětí. Téměř tři
stovky návštěvníků prošly tento den
naší školou a mnoho hezkých zápisů
v návštěvní knize svědčí o tom, že
se jim u nás líbilo. Děkujeme za vaši
návštěvu!
Ilona Valešová

Historie amatérského divadla na Zbraslavi
První veřejné představení se konalo
9. června 1844 na zbraslavském zámku z iniciativy tehdejšího spolumajitele místního cukrovaru. Hrálo se
německy. Povolení hrát česky získal
učitel František Hauser až roku 1847,
přičemž místem konání představení
se stal sál hostince „U Kotvy“ a kostýmy zapůjčil Jan
Kaška, zbraslavský rodák
a člen Tylovy herecké družiny. 18. března 1857 uspořádalo svůj první divadelní
večer Sdružení divadelních
ochotníků, které do roku
1865, kdy ukončilo svoji
činnost, nastudovalo 24
hry. V letech 1882 až 1902
působilo na Zbraslavi družstvo divadelních ochotníků
Hálek, které nejen že inscenovalo za dobu svého působení 144
her, ale také zřídilo vlastní knihovnu
a dalo tak základy zbraslavskému
veřejnému knihovnictví. Do druhé
světové války se pak hrálo například
v sále „U Vejvodů“ a od roku 1930
také v Sokolovně. Ani za okupace
se činnost nezastavila. V představení
Život je sen hostovala v roce 1945
např. Jiřina Štěpničková. V roce
1949 bylo slavnostně otevřeno Lesní
divadlo vybudované na pozemku pod

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 3.6.2005.
1. Eliška Flejberková
Pirnerova 1395
Zbraslav
2. Dagmar Fleischnerová
K Lázním 362/3
Radotín
3. Jiřina Šťovíčková
Lochkov 165

Baněmi. Zde do roku 1962, kdy vyhořelo, působil Dramatický obor Církve
československé. Koncem šedesátých
let pak vzniklo Divadlo pro 45 židlí,
které hrálo v budově bývalé hospody
„U Procházků“. Svou činnost ukončilo již jen neoficiálním představením

Naše Gymnázium Oty Pavla, ležící
na břehu Berounky v Radotíně, má na
svém kontě další jazykový úspěch.
Šťastný nápad paní ředitelky RNDr.
Jany Hrkalové otevřít přípravný kurz
ke složení anglické mezinárodní
zkoušky FCE (First Certificate in
English) má první plody. V letošním
školním roce první skupina studentů mého kurzu složila úspěšně tuto
zkoušku na British Council v Praze.
Velkým úspěchem je bezesporu fakt,
že zkoušku složili úplně všichni, kteří
ji absolvovali. Stačilo sebrat odvahu,
otevřít hlavu (a také peněženku) a po
téměř celých 5 hodin se soustředit na
testy, které jsou každoročně vypracovávány University of Cambridge
v Anglii.
A co vlastně tato zkouška pro
studenty znamená? Jednak si mohou

Složili jsme mezinárodní zkoušku!
říci, zvládli jsme mezinárodní zkoušku University of Cambridge English
for Speakers of Other Languages
(Cambridge ESOL), kterou s oblibou
skládají studenti všech národností po
celém světě. Za další, studenti mohou
být na sebe právem hrdí, že zvládli
dosud pro ně neznámý náročný 5hodinový maraton, sestávající se z části
písemné, poslechové a konverzační.
A všichni také dobře vědí, že v rukou
teď drží cenný doklad o svých schopnostech a znalostech, který mohou
využít i v budoucnu. Jak? Zkouška je
všeobecně uznávána v oblasti obchodu a průmyslu - styk s veřejností nebo
sekretářské práce v bankovnictví,
aeroliniích, stravování či ve vzdělá-

190 let chuchelského školství

Historie chuchelského školství se
začala psát v roce 1815 otevřením
dvoutřídní školy v Malé Chuchli.
Dalším významným dnem bylo
sedmnácté září roku 1933. Tehdy byla otevřena škola ve Velké
Chuchli, která dostala jméno
Charlotty Masarykové. Od té doby
prožilo chuchelské školství mnoho
změn.
Právě ony různé přeměny a velká
část historie chuchelského školství
budou součástí výstavky, která

vacích institucích. Zkoušku vítají i na
jednotlivých univerzitních fakultách.
To jsou „hmatatelné“ a důležité
věci. Je tu však podle mého názoru
ještě něco cennějšího. Všichni mí
studenti si úspěšným absolvováním
této zkoušky potvrdili a utužili svou
psychickou odolnost, schopnost soustředit se i zvládat stres spolu s náročnými úkoly ve zcela cizím prostředí.
Dokázali si, že v pravou chvíli umí
správně využít své znalosti. Zcela
jistě a oprávněně nyní v sebe více
věří. Domnívám se, že rostoucí sebevědomí jim pomůže lépe nalézt sebe
sama, ale také jejich místo v životě.
Moc jim to přeji.

se uskuteční ve čtvrtek 19. května
v budově Základní školy Charlotty
Masarykové ve Velké Chuchli. Výstavka bude přístupna veřejnosti od
13.00 do 19.00 hodin a bude spojena
s kulturním vystoupením žáků chuchelské základní školy. (O průběhu
celého slavnostního dne vás budeme
informovat v příštím čísle Novin Prahy 16.) Ovšem ti z vás, vážení čtenáři,
kteří máte zájem Den otevřených
dveří navštívit, jste srdečně vítáni.
Tak tedy na shledanou v Základní
škole Charlotty Masarykové ve Velké
Chuchli.

Učitelka říká přísně: „Jeníku, tvůj sloh na téma Náš byt, je navlas stejný jako ten, který napsal tvůj bratr před rokem.“ „Nojo, paní učitelko, když on se náš byt ani o (viz tajenka).“

Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám - vydavatel křížovkářského měsíčníku o ceny.

monodramat Alberta Camuse v roce
1971.
Historie současného činoherního
souboru začíná v roce 1991 otevřením nové divadelní budovy. Do roku
2002, kdy divadlo zasáhla povodeň,
uskutečnil soubor 27 premiér a bylo
odehráno 252 představení. V říjnu
loňského roku bylo Divadlo Jana
Kašky po opravě znovu otevřeno a
soubor tak mohl opět obnovit svou
činnost.

NÁHRADNÍ DÍLY
A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA
OSOBNÍ AUTOMOBILY.
PRODEJNA:
VRÁŽSKÁ 1529 (U NÁDRAŽÍ), PRAHA 5 - RADOTÍN.
TELEFON: 257 911 017
257 911 020
777 073 342
OTEVŘENO: PONDĚLÍ AŽ
PÁTEK OD 9.00 DO 12.00 A
OD 13.00 DO 17.00 HODIN

Ceny pro luštitele křížovky
věnuje

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

