
které by se slušelo za její činnost 
poděkovat. Proto - paní Naďo, dě-
kujeme za Vaši práci! Ve funkci ji 
nahradila Ing. Irena Farníková.
 5. září pak přivítala radotínská 
knihovna zahraniční delegaci z Lo-
tyšska. Za výměnou cenných zku-
šeností přijela Irisa Araja z městské 
knihovny v Rize (Riga Central 
Library), kde pracuje jako vedoucí 
oddělení pro dospělé. Doprovod 
jí dělala Mgr. Dagmar Volencová 
z Městské knihovny v Praze. 
  Největší „senzací“ zůstává no-
minace radotínské knihovny na 
udělení ceny Knihovna roku 2007 
v kategorii „významný počin v po-
skytování veřejných knihovnických 
a informačních služeb“. Důvodem 
je právě ona zmiňovaná rekonstruk-
ce, zvětšení prostor a modernizace 
knihovny, zkvalitnění činnosti jako 
vzdělávacího a komunitního centra.
   Cena Knihovna roku je udělována 
každoročně v říjnu u příležitosti 
Týdne knihoven. Tvoří ji diplom 
a zejména pak finanční prémie ve 

výši 70 000 Kč. Ocenění vyhlašuje 
Ministerstvo kultury České repub-
liky od roku 2003. 

Slavnostní vyhlášení Knihovny 
roku 2007 v obou kategoriích, infor-
mační počin a základní knihovna, 
se totiž dle dostupných zpráv usku-
teční ve čtvrtek 4. října od 11 hod. 
v Zrcadlové kapli Klementina.

   Posvícení se ve Velké Chuchli sla-
vívalo vždy na podzim kolem svátku 
Narození Panny Marie (8. září), kdy 
byl slavnostně vysvěcen kostel v Malé 
Chuchli. Obvykle se konaly slavnost-
ní mše v místních kostelech, pekly 
koláče a chuchelští hasiči až do 50. 

let minulého století pořádali oblíbe-
né posvícenské zábavy. 
   Dělnická tělocvičná jednota Velká 
Chuchle (DTJ) chtěla na místní tra-
dici po letech navázat novým způ-
sobem - dětským dnem, který měl 
být současně i rozloučením s létem. 
Za nádherného počasí babího léta 
ve sportovním areálu DTJ Velká 
Chuchle nakonec strávilo nedělní 
odpoledne 23. srpna téměř dvě stě 
dětí i dospělých. Program začal krát-
ce po čtrnácté hodině, kdy přítomné 
účastníky slavnostně přivítal staros-
ta jednoty Ing. František Lapáček. 
Poté předal slovo náčelnici a hlavní 
organizátorce paní Evě Filipové, kte-
rá přidala informace o jednotlivých 
soutěžích a technických podrobnos-

tech. Úvod zakončilo taneční vystou-
pení na hřišti. Vystoupili ti nejmenší 
z TS Fantazie, tzv. „Přípravka“, se 
svojí formací „Včelích medvídků“.
   Pak už se naplno rozeběhly 
soutěže – trefování branky míčkem 
pomocí florbalové hole, hod do 

plechovek, lo-
v e n í  r y b i č e k , 
test rovnováhy 
s ping-pongo-
v ý m  m í č k e m 
a v tělocv ičně 
byla pro závod-
níky připravena 
o p i č í  d r á h a . 
Děti si vyzvedly 
šekovou knížku, 
do níž se jim po 
úspěšném absol-
vování soutěže 
zapisovaly body, 
k t e r é  p o t o m 
v  n e d a l e k é m 
s t á n k u moh ly 

proměnit za různé užitečné věci 
a dobroty. Pro děti i dospělé bylo při-
praveno bohaté občerstvení, přičemž 
nebylo zapomenuto ani na pravé 
posvícenské koláče. Pro zajímavost 
– bylo grilováno celkem 16 kg klobás 
a snědlo se kolem 13 kilogramů po-
svícenských koláčů. 

Posvícení se vydařilo, a tak ne-
zbývá, než se těšit na příští rok. Na 
závěr chceme poděkovat všem spolu-
pracovníkům a sponzorům. Zvláště 
děkujeme za spolupráci rodičům 
z TS Fantazie, panu Josefu Zuskovi 
za dar ve formě klobás, za zapůj-
čení grilu a party stanu děkujeme 
Sboru dobrovolných hasičů ve Velké 
Chuchli a za zapůjčení lavic a stolů 
DTJ Santoška.

   Mateřská 
š k o l a 

„S luneč nice“, 
tak si pojmenovaly 

paní učitelky školku 
na starém sídlišti. Je 
to patrová budova se 
třemi třídami a vlast-
ní kuchyní. Všechny 
třídy jsou v současné 
době vybaveny novým 
moderním nábytkem. 

K areálu patří velká  
prostorná zahrada. Je to neuvěři-
telné, ale tato školka právě oslavuje 
40leté výročí svého otevření.
   Když se podíváme zpátky do his-
torie, zjistíme, že 4. září 1967 v Ra-
dotíně na sídlišti byla otevřena nová 
moderní budova – závodní mateřská 
škola a jesle radotínských cementá-
ren a vápenek (RCV). Výstavba této 
školky byla započata v roce 1964 
a byla provázena mnohými obtíže-

mi. Původně měla být vybudována 
ze státních prostředků současně 
se sídlištěm, později byla tato akce 

vyřazena, i když veškeré projekty 
byly zpracovány. Zásluhou krajské 
odborové rady Středočeského kraje 
v Praze se však financování ujalo 
Revoluční odborové hnutí, a to tak, 
že uhradilo veškeré stavební náklady 
v hodnotě téměř 1 700 000 Kč a na 

vnitřní vybavení poskytlo zvláštní 
dotaci ve výši 400 000 Kč. Po dobu 
30 let se o mateřskou školu staral 
velmi dobře Závod RCV. Pečoval 
o školku po stránce finanční, mate-
riální a poskytoval dětem rekreační 
zařízení v Novém Dvoře na Šumavě 
k jejich příjemnému pobytu ve škole 
v přírodě. V roce 1997 přešla mateř-
ská škola pod správu Místního úřa-
du v Praze – Radotíně. Od 1. ledna 
2001 byly všechny tři mateřské školy 
sloučeny v jeden právní subjekt. Od 
4. září 1967 až do dnešního dne bylo 
do školky zapsáno celkem 2822 
dětí.
   O tato naše „sluníčka“ se během 
40letého období staralo celkem 41 
pedagogických pracovnic, 11 uklí-
zeček, 10 kuchařek, 2 vedoucí školní 
jídelny a 2 školníci. Všem bývalým 
i současným pracovnicím za jejich 
péči a lásku velký dík. 

První chuchelské posvícení mělo velký ohlas

Vejvodova Zbraslav 2007
   Ve dnech 21. - 23. září se uskutečnil 
již dvanáctý ročník mezinárodního 
festivalu malých dechových orches-
trů „Vejvodova Zbraslav 2007“. 
Konal se pod záštitou Hlavního 
města Prahy a za organizační 
a finanční podpory Městské části 
Praha - Zbraslav.
   Jako tradičně se v pátek v podve-
čer rozjely kapely do okolí Zbraslavi, 
aby pozvaly příznivce této muziky 
na sobotní a nedělní program na 
Zbraslav. Německý Senior orchestr 
Hohenlohe a zástupci zbraslavské 
samosprávy a organizátorů uctili 
památku Jaromíra Vejvody u jeho 
hrobu na hřbitově na Zbraslavi, kde 
na jeho počest 
zahráli a položili 
k rásnou ky t ic i . 
V sobotu dopo-
ledne se v Diva-
dle Jiřího Srnce 
uskutečnilo sou-
těžní vystoupení 
orchestrů, které-
ho se zúčastnily, 
m i mo če sk ých , 
i  k ap e l y  z  Ně -
mecka, Rakouska 
a  Š v ý c a r s k a . 
Porotu tvořili vynikající hudební 
odborníci - Jan Slabák, Tomáš Stavěl 
z České republiky a Klaus Rappl 
z Rakouska. Současně se soutěží 
probíhala ve stanu na náměstí ve-
řejná vystoupení orchestrů, během 
kterých byl stan se zhruba 350 místy 
zcela zaplněn posluchači. Na festi-
valu zazněly skladby nejen autorů, 
jejichž skladby tvoří základy této 
muziky, ale i autorů současných.
  Divácky atraktivní byla mažoretko-
vá show na hřišti u sokolovny a také 
průvod orchestrů s mažoretkami. 
Ten skončil na Zbraslavském ná-
městí jejich společným vystoupením 
zakončeným hitem století - Škodou 
lásky. Při koncertu se ve festivalo-
vém stanu se předvedla Vejvodova 
kapela pod taktovkou Josefa 
Vejvody a Moniky Šterbákové-

Ve j v o d o v é  a  b y l y  v y h l á š e n y 
výsledky soutěže. Vítězem a laure-
átem festivalu se stala Malá černá 
hudba Karviná. 
 Koncert natáčel Český roz-
hlas 2 - Praha, který byl mediálním 
partnerem festivalu. Na závěr byli 
zástupci zúčastněných orchestrů 
a hosté festivalu přijati starostkou 
Zbraslavi Mgr. Renatou Hůrkovou. 
Ta vyslovila poděkování všem, kteří 
se na uspořádání festivalu podíleli, 
a orchestrům za jejich výkony.
  Sobotní večer zakončil trojná-
sobný v ítěz fest iva lu, orchest r 
Křídlovanka, festivalovou veselicí. 
Nedělní dopolední matiné bylo ve 

stanu na náměs-
t í  roz louč en í m 
s letošním roč-
n í k e m ,  k t e r ý 
b y l  z d a ř i l ý , 
a krásné počasí 
korunovalo jeho 
úspěch. Je velice 
p ot ě š i t e l né ,  ž e 
se ho zúčastnily 
jak mládežnické 
o r c h e s t r y ,  t a k 
i Senior orchestr 
z  N ě m e c k a . 

To je zárukou, že jejich nadšení 
a elán pro interpretaci české de-
chové hudby nedopustí odsunutí 
tohoto žánru do pozadí. Mezi 
diváky se objevili nejen přízniv-
ci české dechovky z domova, ale 
i jako v minulých ročnících hosté 
z Německa, Švýcarska, Rakouska, 
Anglie a USA. Poděkování patří 
nejen všem orchestrům, ale i těm, 
kteří je vedou a věnují jim svůj čas. 
Zvláštní poděkování patří členům 
poroty, všem organizátorům i okol-
ním obcím, bez jejichž přispění 
a pomoci si již Vejvodovu Zbraslav 
nedovedeme představit.
   Ať žije třináctý ročník festivalu 
Vejvodova Zbraslav 2008, který se 
bude konat v termínu 26. – 28. září 
2008.

Zbraslav bude mít Strom roku
   Středisko Junáka Uragan Zbraslav 
a Odbor místního hospodářství 
Úřadu městské části Praha - 
Zbraslav vyhlásili místní kolo ankety 
Strom roku o nejsympatičtější strom 
na Zbraslavi. V první fázi byly shro-
mážděny nominace. Sešlo se celkem 
šest tipů na strom, který máte rádi 
a líbí se vám. Naším společným 
úkolem není vybrat z nich ten nej-
krásnější, ale ten, ke kterému máme 
ten nej nej vztah. U každého stromu 
stručně zrekapituluji důvody, které 
uváděli jeho navrhovatelé neboli no-
minátoři s  trochou vlastních dojmů. 
   Nominované stromy podle abece-
dy: Borovice lesní (Pinus sylvestris) 

na kraji Boroviček. Když vybíhali 
vodáci z loděnice při tréninku, kon-
čívali právě u tohohle stromu a cviči-
li na něm shyby. Je to úplně obyčejný 
strom, sadovnicky nijak vzácný, ale 
vystřídaly se na něm generace vo-
dáků. Buk krvavý (Fagus silvatica 

purpurea) v zámeckém parku, vedle 
je socha lachtana. Ten, kdo strom 
navrhl, jako důvod uvedl, že se pod 
něj chodil v raném mládí líbat s děv-
četem. Postupem doby jsem zjistil, 
že takových bylo víc. Ten strom 
má tajemství. Když proniknete do 
jeho převislé koruny, jste najednou 
úplně v jiném světě. Pohled nahoru 
do koruny je nádherný. Na podzim 
se listí barví do krvava - odtud 
i název. Jinan dvoulaločný (Ginkgo 
biloba) v zámeckém parku. Jaroslav 
Foglar povýšil gingo na symbol ta-

jemství. Všichni 
kluci a holky, 
kteří s Rychlými 
šípy kdy byli ve 
Stínadlech, vědí, 
o  č e m  h o v o -
řím. A letos by 
Jest řáb oslav i l 
sté narozeniny. 
Morušovník bílý 
( M o r u s  a l b a ) 
roste v zahradě 
vedle kapličky. 
K nominaci se 
pojí tato legenda: 
jako dět i jsme 
lezli na moruši 

a jedli její sladké plody - byla to 
vzácná pochoutka. Moruše je pro nás 
symbol dětství. Sekvoj vždyzelená 
(Sequoia sempervirens) v zahradě 
vily Růže v ulici Opata Konráda. 
To je sadovnicky hodnotný strom, 
u nás vzácný. Ale hlavně je mohutný, 

důstojný a krásný. Stromeček - Smrk 
(přesný název nevím, je to nějaká 
sadovnická varieta). Paní, která 
strom navrhla, to myslela původně 
jako recesi. Ale nakonec bereme 
nominaci vážně. Všichni víme, kde 
je „u stromečku“. Jako kluk jsem se 
divil, proč se tam říká u stromečku, 
když tam roste takový veliký, dospělý 
strom. Teď je tam opravdu stromeček 
a nedaří se mu dobře. Nejen, že má 
kolem sebe nepořádek, ale hlavně mu 
usychají větve.
  Kromě nominovaných stromů si 
určitě ještě zaslouží zmínku stará 
topolová alej podél původní kočárové 
cesty do Lipenců. Je už umírající, ale 
stále ještě majestátní. Zajímavá je 
i alej jeřábu břeku (Sorbus torminalis) 
u altánku. I ta je ve špatném stavu. 
A na Belvedéru je už sotva znatelná 
modřínová alej.
   Svůj hlas pro strom roku pošlete, 
prosím, buď poštou na adresu 
Odboru místního hospodářství, 
Martin Šilhán, Zbraslavské nám. 
464, 156 00  Praha - Zbraslav, nebo 
klikněte v anketě na stránkách 
http://stromroku-zbraslav.ic.cz/. 
Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 
v listopadovém čísle Zbraslavských 
novin a na webu. Strom bude také 
přihlášen do celostátního kola ankety 
Strom roku 2008. Prosím odborníky, 
aby mne nekamenovali, pokud určení 
druhu některého stromu nebylo 
přesné. O to přece nejde.

Majestátní buk v zámeckém parku skrývá 
mnohá tajemství

  Místní knihovna v Radotíně byla 
zřízena kolem roku 1925 jako Veřej-
ná knihovna Radotín. V roce 1974 
byla delimitována pod Městskou 
knihovnu Praha a od 1. ledna 1983 
připadá pod správu Městské čás-
ti Praha – Radotín, nyní Praha 16. 
Od té doby se mnohé změnilo. Jistě 
můžeme říct, že k lepšímu.
  V průběhu září roku 2005 byla 
z důvodu kompletní rekonstruk-
ce knihovna uzavřena. Přestavba 
budovy v Loučanské ulici si na 
podzim nejprve vyžádala krátko-
dobá omezení provozu a přesunutí 
knihovního fondu do několika 
míst po Radotíně. Od začátku roku 
2006 pak knihovna musela svůj 
provoz pro veřejnost zcela uzavřít. 
Nově zrekonstruovaný objekt na 
břehu romantické Berounky byl 
uveden do provozu 4. října 2006, 
necelý rok po uzavírce.
   Došlo i na změny v personálním 
obsazení – obměně všech knihov-
nic. Do zasloužené penze odešla 
i dlouholetá vedoucí Naďa Mašková, 

Novinky v radotínské knihovně

Av š a k  u  n o m i n a c e  z ů s t a l
o. Slavnostní akt předání ceny 
„Knihovna roku 2007“ se uskutečnil 
4. října v Národní knihovně ČR v Zr-
cadlové kapli pražského Klementina. 
Ceny předal první náměstek ministra 
kultury František Mikeš za přítom-
nosti zástupců dalších ministerstev, 
odborné veřejnosti a mnoha hostů.
  V kategorii „informační počin“ 
získala hlavní cenu Knihovna města 
Hradce Králové za projekt „Šablona 
webu pro malé knihovny“. Díky 
tomuto projektu si vlastní webovou 
prezentaci vytvořilo již 200 kniho-
ven v malých obcích. Zvláštní oce-
nění v této kategorii získal projekt 
Knihovny města Ostravy„Romaňi 
kereka - Romský kruh“ - vybudo-
vání veřejné knihovny se zaměřením 
na romské obyvatelstvo v lokalitě 
Ostrava-Vítkovice.


