
   Skončil 
d a l š í  š k o l -

n í  r o k ,  k t e -
rý byl pro zbra-

s l av s k ou  z á k l a d n í 
školu opět tak trochu 
z v l á š t n í .  Z a t í mc o 

v tom předešlém roce 
došlo ke sloučení obou 
místních škol, na za-
čátku letošního nového 
kalendářního roku se 
uskutečnila výměna ře-

ditelů. Jedním z mnoha cílů a úkolů, 

které stály před novým vedením školy, 
bylo úsilí o navrácení čestného titulu 
„Škola Vladislava Vančury.“ Základní 
škola spojila síly s organizacemi, kte-
ré ztrátu čestného titulu považovaly 
také za chybu a které stejně jako my 
považují za potřebné a nutné oživovat 
u občanů a dětí zájem o kulturní hod-
noty Zbraslavi a kulturní dění vůbec, 
posilovat nenásilnou formou vanču-
rovskou tradici a vést děti k hrdosti 
na svou obec a její významné osob-
nosti. Těmi organizacemi, které šly 
společně se školou do tohoto projektu 
nazvaného „Vančurovské dny 2007“, 
jsou občanská sdružení Aula Regia 
(Jiří Ryba) a Český svaz bojovníků za 
svobodu (Antonín Hnilička).
   Škola pořádala ve dvou dnech 
a ve dvou kategoriích školní kola 
v přednesu, uměleckém čtení a dra-
matizaci z děl Vladislava Vančury 
a ta nejpozoruhodnější vystoupení 
se pak představila zbraslavské veřej-
nosti ve zcela zaplněném Divadle Jana 
Kašky a závěrečném večeru 6. červ-
na. Občanské sdružení Aula Regia 
uspořádalo 2. června naučnou stezku 
„Rozmarné léto“, kde na trati dlouhé 
pět kilometrů bylo pro 18 zúčastně-
ných hlídek na pěti stanovištích při-

praveno celkem 15 otázek spojených 
s literárním odkazem Vladislava 
Vančury. A 1. června, v den 65. výročí 
Vančurovy popravy, se za účasti asi dvou 
stovek občanů a žáků školy konal pietní 
akt u Vančurova pomníku. Všechny 
akce Vančurovských dnů se velmi zdaři-
ly a bezezbytku splnily své poslání.
      Z dalších akcí, které u nás proběh-
ly nebo které škola organizovala, jme-
nujme alespoň atletické odpoledne 
pro žáky 1. stupně ze správního ob-
vodu Prahy 16, Zbraslavského kosíka, 
výlety do Dinoparku, do Berouna za 

medvědy Vojtou, Kubou a Matějem, 
organizaci tzv. minimaturit, kde 
si naši deváťáci zakusili atmosféru 
opravdové zkoušky a mohli tak sobě 
i vyučujícím ukázat, co si ze školy 

odnesli a jaké znalosti a vědomosti 
jsou schopni prodat. Škola dále zorga-
nizovala tradiční slavnostní loučení 
s žáky našich devátých tříd, řadu 

výletů a škol v přírodě a lyžařské 
výcviky. Žáci se zúčastnili několika 
sportovních soutěžích, především ve 
fotbale, nohejbale, vybíjené a přes-
polním běhu a vědomostních soutěží 
v dějepise, angličtině a matematice, 
navštívili několik koncertů, hudeb-
ních vystoupení a výstav.
   O prázdninách nás čeká částečná 
výměna oken a opravy střechy ve 
škole Nad Parkem a věřím, že do 
konce kalendářního roku se dočkáme 
i vybudování tolik potřebného víceú-
čelového hřiště na pozemku u školy 

v Hauptově ulici. Vedení školy i obce 
chce stavět na všem dobrém, co bylo 
v minulosti již vybudováno, a školu 
dále rozvíjet a zdokonalovat jak po 
stránce technické, tak i pedagogické. 

Všichni si přejeme, aby děti do školy 
chodily rády a odnesly si z ní kvalitní 
vzdělání a přátelství možná na celý 
život.

Její Radotín? Jasně, ona vždy hrdá na 
to, že se skutečně narodila v radotín-
ském Edenu. Od roku 1990 pak společ-
ná účast – moje menší – na „správě věcí 
veřejných“, samozřejmě v Radotíně, 
kde jinde. V průběhu let dotek její mys-
li a ruky na všech významných poči-
nech, ať už z pozice tajemnice místního 
úřadu, místostarostky, či starostky. 
Heslo oněch let: Máte nějaký problém? 
Jděte za Žižkovou! S pochopením se 
setkávali malí i velcí, nejmladší i nej-
starší. Chcete příklad? Jednou dostaly 
děti na základce za úkol zjistit, kolik 
má Radotín čísel popisných. Jedna 
podnikavá dívenka se šla zeptat rovnou 
ke zdroji: paní starostky na úřad. Byla 
přijata a údaj jí byl sdělen. Druhý den 
se pochopitelně svým úspěchem nále-
žitě pochlubila ve škole. A tak pár spo-
lužaček, pokud měly nějaký problém či 
nejasnost, se šlo dotázat paní starostky. 
S úspěchem. Podpora veřejně prospěš-
ných akcí a sportu byla pro Hanku 
samozřejmostí. Její podpoře se těšily 
i sporty relativně „nové“ či exotické 
jako lakros či rodeo. Ale pozor: Chcete 
se vetřít do přízně, „službičkovat“, 
vlísat? Tvrdě narazíte. Sportovní heslo 
fair play nebylo sice vyřčeno, ale bylo 
všudypřítomné. Kladu si otázku: Byl 
smysl pro fair play výsledkem Hančina 
sportování nebo to bylo v ní a sportem 
pěstovaným po celý život to „muselo 
ven“? Nevím a vlastně to není až tak 
důležité... Zemřela báječná ženská, 
vzácná bytost. Bude chybět rodině. 
Bude chybět přátelům, známým, spolu-
pracovníkům. Bude chybět všem.

  S obrovským potleskem a spon-
tánním nadšením ukončili mladí 
tanečníci ze studia Hot Shenose letošní 
taneční sezónu. 22. června se v Sale-
siánském divadle rozloučili se svými 
diváky celovečerním představením 
„Newspaper” a „e inside war”.
  Představením předcházelo velmi 
náročné studium, které se pilným 
a talentovaným dětem vrátilo na 
tanečních soutěžích a přehlídkách. 
Kritická porota z řad profesionálních 
tanečních kritiků, tanečníků a cho-
reografů ocenila technickou a vý-
razovou vybavenost dětí, neotřelost 
pohybového slovníku a originalitu 
choreografií umělecké vedoucí studia 
Venduly Poznarové a nominovala 

dvě dětské performance „Za co?” od 
Small Shenose a „Angel‘s cynicism” od 
Hot Shenose junior na nejprestižnější 
předhlídku dětského scénického tan-
ce v České republice do Kutné Hory. 
Superlativy porota nešetřila ani na 
taneční soutěži pro dospělé a způsob 
práce s pohybem, hudbou a prostorem 
studia Hot Shenose vyzdvihla jako 
příklad pro ostatní soubory, choreo-
grafie  „Angel‘s cynicism” získala další 
nominaci tentokrát však mezi dospělé 
tanečníky na celostátní přehlídku do 
Jablonce nad Nisou.
  Další soutěž už probíhala mezi sa-
motnými tanečníky studia. Porota 
složená ze tří tanečních pedagogů 
a choreografů - Jiřiny Poznarové, Petry 

Daňhelové a Jiřího Langmaiera a herce 
Jana Slováka - vybírala nejlepšího ta-
nečníka nebo tanečnici na představení. 
Stipendium na příští rok pak udělila 
Václavu Sýkorovi, členu dospělého 
souboru studia - Hot Shenose company. 
Vendula Poznarová ještě stipendiem 
odměnila benjamínka souboru Emílii 
Kadlecovou a malou tanečnici výbě-
rového ročníku Small Shenose Elišku 
Slovákovou. Všem oceněným gratu-
lujeme a přejeme ještě velkou spoustu 
tanečních i životních úspěchů. 
     Příští sezónu děti zahájí už o prázd-
ninách na tanečním workshopu, ve 
kterém studio už podruhé spolupracuje 
s profesionálními choreografy Tiffany 
Tregarthen a Davidem Raymondem 

z Kanady, Marcem 
Q u a t t r o n e m 
z Itálie a Florence 
Meregalli z Fran-
cie. Kromě tance 
se na soustředění 
děti věnují diva-
dlu s profesorkou 
herectví pražské 
konzervatoře Evou 
Deyákovou. I tady 
h ledejme původ 
úspěchu a neustá-
lého se zlepšování 
tanečníků studia. 
Představení, které 
vznikne z tohoto 
workshopu, budeme 

moci zhlédnout na začátku září 2007.
   Novinkou tanečního studia Hot 
Shenose je otevření nového ročníku 
určeného pouze pro chlapce ve věku 
od 7 do 12 let, ve kterém se chce cho-
reograa a pedagog studia zaměřit 
na specifické možnosti kluků jako 
jsou dynamika a síla. Příští školní 
rok tanečního studia Hot Shenose za-
číná 10. září a studio do něho přijímá 
nové členy od 4 do 16 let a pokročilejší 
tanečníky od 16 let. Více informací 
získáte na www.hotshenose.com nebo 
na telefonu 775 340 333.
 Přejeme studiu další úspěšnou 

taneční sezónu a těšíme se na nová 
představení. 

Děti ze šestnáctky sklízí úspěchy

Zbraslavská základní škola byla vedena snahou o navrácení 
čestného názvu „Škola Vladislava Vančury“.
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Radotín nebo Slivenec. Díky novému spo-
jení bude více než dosud využíváno mi-
moúrovňové křížení překlenující Strako-
nickou komunikaci v Malé Chuchli, které 
bylo uvedeno do provozu již v prosinci 
2005 (viz Noviny Prahy 16 č. 1/2006).
   Další dobrou zprávou je záměr spo-
lečnosti ROPID, organizátora hromadné 
dopravy v Praze, změnit od začátku září  

autobusové linky v oblasti: 172 by již po 
průjezdu Velkou Chuchlí neměla složitě 
projíždět okrajovou částí Radotína a od-
tud se přes přístav a Lahovičky vracet na 
Smíchovské nádraží; po otočce na ná-
městí Omladiny se bude autobus vracet 
Starochuchelskou ulicí a po přejetí trati 
zahne doleva k Malé Chuchli. Aby nebyla 
oblast kolem závodiště a zahradnictví 
o víkendech a večer bez dopravní obsluhy 
MHD, bude autobus 204  od 1. září jezdit 
celodenně a celotýdenně. Díky nové ko-
munikaci bude linka zřízena jako obou-
směrná a z centra Radotína až do Malé 
Chuchle bude kopírovat železniční trať.     
  Otevíraný úsek je ale pouze jakýmsi 
„předstupněm“ celého propojení, pro-
tože na něj v krátké době mělo navázat 
přemostění železniční trati a zrušení 
nebezpečného čtyřkolejného přejezdu. 
Kvůli odporu části místních obyvatel 
se ale jeho výstavba nadále oddaluje
(viz Noviny Prahy 16 č. 8/2006). 

Mezi Chuchlemi...


