Návštěvníci, kteří se přišli ve čtvrtek
19. května při příležitosti Dne otevřených
dveří do Základní školy Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli podívat, jistě své

návštěvy nelitovali. Měli možnost prohlédnout si instalovanou výstavku historických
materiálů a fotografií, nahlédnout do
jednotlivých tříd a také zhlédnout pěkné
kulturní vystoupení žáků školy. Na sobotní

Každoročně je polovina dubna obdobím,
kdy se koná přijímací řízení na střední školy.
V letošním roce se 62 „deváťáků“ ze ZŠ
Loučanská v Radotíně rozhodovalo, kam
po základní škole dále. Mezi dětmi i rodiči
vládla nejistota, protože letos se měnila
pravidla pro podávání přihlášek a nikdo si
nedokázal představit, co to přinese.
Brzy se ale ukázalo, že obavy byly
zbytečné. Žáci byli v 1. kole přijímacího

dopoledne pozval ředitel školy pan Jiří Kovařík současné i bývalé učitele a zaměstnance školy, členy místního zastupitelstva,
ředitele sousedních škol a jiné významné
hosty, z nichž se dostavila i starostka Městské části Praha 16,
paní Hana Žižková a její zástupce
Mgr. Karel Hanzlík. Pro pozvané
hosty bylo připravené velice milé
kulturní vystoupení žáků školy
a samozřejmě také již zmíněná
výstavka, kterou instaloval Mgr.
Tomáš Hromádka. K přítomným
promluvil mimo ředitele školy i
starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl.
Celá tato pěkná akce vyvrcholila při odchodu starostky Hany
Žižkové, které ve dveřích školy
zahrál bývalý učitel pan Josef
Poslušný na svůj kornet „Valčík na rozloučenou“. Bylo to hezké rozloučení nejen
s paní starostkou, ale s celou touto vydařenou akcí, za kterou patří všem iniciátorům
dík a jednička.

řízení velmi úspěšní. Na gymnázia bylo ze
14 přihlášených přijato 12 žáků (85,7 %),
na střední odborné školy se z 35 uchazečů
dostalo 33 (94,2 %) a na učební obory bylo
přijato všech 13 žáků. Ve 2. kole přijímacího řízení pak byli úspěšní i ti ostatní.
A tak nám nezbývá než popřát novopečeným absolventům šťastné vykročení do
života a hodně studijních úspěchů.

Mezi již tradiční akce v rámci oslav
Dne dětí můžeme zařadit programy připravované strážníky z oddělení Městské
policie na Praze 16 pro děti a mládež ze
škol a předškolních zařízeních ve správním
obvodě.
Během akcí, které se letos konaly koncem
května za příhodného počasí na dvou zbraslavských školách a na školním pozemku u
radotínské školy v Loučanské ulici, si děti

mohly v rámci dopoledních akcí například zasoutěžit pod odborným dohledem
ve střelbě ze vzduchovky a paintballové
pistole, vyzkoušet si a obléct zásahové

doplňky výstroje. Školáci zhlédli i činnost
psovodů s autentickým zadržením pachatele policejními psy. Velký zájem byl i o
ukázky ze sebeobrany nebo o projížďku
služebním terénním vozem a manipulaci
s vysílačkami. Na stanovištích, vedle
enormního zájmu o soutěže o diplomy a
sladkosti, museli okrskáři čelit i velkému
množství těch nejrůznějších dotazů.
Dětská dopoledne, která se uskutečnila
v příjemné atmosféře, se podle ohlasů
školáků velice líbila a děti se již těší na
příští rok, kdy za nimi opět do škol přijdou
strážníci s novým programem.

Skvělý moderátor, skvělé publikum,
skvělí soutěžící. Druhý obnovený ročník
soutěže ve zpěvu Zbraslavský kos se i letos
vydařil skvěle. Ve finálovém večeru, který
proběhl v pondělí 30. května, se představilo 14 soutěžících ze Zbraslavi, Chuchle
a Radotína, kteří prošli třemi náročnými
výběrovými koly. V Černém divadle Jiřího
Srnce dokázal moderátor Vlastimil Korec
vyprovokovat atmosféru, která připomínala finálové večery Superstar. A nejen
atmosféru. Zbraslavské publikum poděkovalo účastníkovi finálové padesátky
Lukáši Bajtovi, který se prezentoval písní
Robieho Williamse Feel.
V kategorii mladších soutěžících z 5. a 6.
tříd zvítězila podle poroty, které předsedal
ředitel ZUŠ Karel Nedoma, ale i podle názoru publika, Tereza Machová, která skvěle napodobila projev úřadující Superstar
Hříšná těla. Mezi staršími ze sedmých až

devátých tříd byl nejlepší Jakub Vicena
z Radotína, který zpíval písničku skupiny
Chinasky Klára. „Dopadlo to tak, jak to
mělo dopadnout,“ vyjádřil shodu s názorem poroty nejslavnější zbraslavský zpěvák Lukáš Bajt.
Ceny pro nejlepší – keramické zbraslavské kosy – vyrobili žáci ZŠ v Příbrami

pod vedením paní učitelky Mašikové.
Zvukovou aparaturu bezplatně zapůjčila
Zbraslavská kulturní společnost. Akce
se účastnila i díky grantu MČ Praha
– Zbraslav. Ceny opět věnovaly firmy
HSH Group. „Děti byly skvělé a atmosféra
úžasná, moc se mi to líbilo, jistě stejně jako
všem divákům,“ byla spokojena vítězka
Zbraslavského kosa z roku 1988, slečna
Michaela Havlíčková, která se letos věnovala výběru a pak i přípravě finalistů.
„Atmosféra na Zbraslavi byla skvělá,
podobné soutěže s dětmi je radost dělat,
příští rok zase přijedu velmi rád,“ slíbil herec a moderátor Vlastimil Korec.
Výsledková listina a kompletní fotogalerie
je k dispozici na internetových stránkách
www.hsh.cz/kos.

Ptá se učitel: „Pepíku, kdybys našel padesátikorunu, nechal by sis ji?“ „Prosím
nenechal.“ „Správně chlapče. A co bys s ní udělal?“ „(viz tajenka),“odpoví žáček.
Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám - vydavatel křížovkářského měsíčníku o ceny.

Městská část Praha 16 přivítala v pátek
20. května na své půdě starosty dvaadvaceti pražských městských částí. V rámci
pravidelných schůzek se čelní
komunální představitelé Prahy
1 až 22 tentokrát sešli v příjemném a klidném prostředí
sklepních místností Českého
archivu vín ve Vrážské ulici
naproti vlakovému nádraží,
kam byli pozváni hostitelskou
městskou částí, a především
radotínskou starostkou Hanou
Žižkovou.
Na programu byla, jako při
jiných setkáních, komunální
problematika a diskuse o
připravovaných legislativních
změnách, které se dotknou i
hlavního města Prahy. Setkání
starostů se účastnil i náměstek primátora
hl. města Prahy Ing. Jan Bürgermeister,
v jehož kompetenci je oblast územního
rozvoje, bytové politiky, ochrany památek
a reforma veřejné správy se zaměřením na

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 2.8.2005.
1. Václava Kubíčková
Za chalupami 118
Lochkov
2. Alena Kvašňovská
Žulová 378
Lipence
3. Milan Šťovíček
Za chalupami 165
Lochkov

rozdělení působnosti mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi. Dalším
vzácným hostem byl náměstek primátora

v oblasti právní a bezpečnostní a v oblasti
legislativní činnosti – Mgr. Rudolf Blažek. Po oficiální části probíhala v příjemné
pracovní atmosféře výměna zkušeností.

Ceny pro luštitele
křížovky věnoval:

Vrážská 73
153 00 Praha 5 - Radotín
(naproti vlakovému
nádraží)
telefon: 257 810 685
e-mail:
info@ceskyarchivvin.cz
otevřeno: Po - Pá
12. 00 - 19. 00 hod.
jméno.....................................................................tel.spojení....................................................................
adresa.......................................................................................................................................................
znění tajenky.............................................................................................................................................

