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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. Výher-
ci si svojí výhru mohou převzít 
na adrese redakce. Ústřižky 
s vyluštěným textem budou 
zařazeny do slosování, pokud 
dojdou do redakce nejpozději 
do 5.12.2004.

V případě, že se chcete zúčastnit 

 „Umění oslovuje každého, kdo má 
schopnost je přijmout.“ Citát W. 
Strehleho, který je zároveň mottem 
Základní umělecké školy Klementa 
Slavického, vyjadřuje smysl práce nás 
učitelů – oslovit děti krásou prostřed-
nictvím hudby, pohybu, slova nebo 
výtvarného projevu. S radostí pozoru-
jeme, že zájem o tyto obory neutuchá, 
ba naopak, jako by se v poslední době 
prohluboval. Radotínskou ZUŠ v letoš-
ním školním roce navštěvuje bezmála 
500 žáků v oboru hudebním, tanečním, 
literárně-dramatickém a výtvarném.
  V oboru hudebním se vyučuje hře 
na klavír, akordeon, varhany, elektric-
ké klávesy, housle, violoncello, fl étnu, 
zobcovou fl étnu, klarinet, trubku, 
kytaru a bicí. Škola má tři pěvecké 
soubory – soubor předškolních dětí, 
soubor „Rozmarýn“ a Komorní pě-
vecký soubor. Děti se mohou věnovat 
také sólovému zpěvu. Dále zde pracují 
dva instrumentální soubory – soubor 
zobcových fl éten a soubor smyčcových 
nástrojů, kde žáci v kolektivní práci 
uplatní to, co se naučili v hodinách 
nástrojů. To platí též o Komorním or-
chestru ZUŠ Kl. Slavického Radotín a 
ZUŠ V. Talicha Beroun, který pracuje 
pod vedením ředitele berounské ZUŠ 
p. Jiřího Šimáčka, a zkouší o sobo-
tách převážně v Radotíně. V oboru 
tanečním se děti zprvu učí základní 
gymnastice, rytmice, zpívají, pozná-
vají hudbu a prostřednictvím taneční 
improvizace vyjadřují své představy 
a pocity. Postupně se učí lidovému 
tanci, moderním tanečním technikám 
a klasickému tanci. V oboru literárně 

– dramatickém se žáci vychovávají 
k dobré výslovnosti, správnému vyja-
dřování a vystupování na veřejnosti 

– k dovednostem tolik potřebným pro 

učitele, právníky a všechny veřejné 
činitele. Seznamováním s literaturou, 
uměním přednesu a prací na divadelní 
roli připravuje tento obor také budoucí 
herecké adepty. V oboru výtvarném 
děti zprvu poznávají základy kreslení, 
malování, modelování a dekorativní 
činnosti. V dalších letech tyto poznat-
ky prohlubují. Pro žáky je zajímavá 
práce s materiálem, vyrábějí masky, 
loutky, poznávají techniku suché jehly, 
linorytu, monotypu.
  Již více než deset let účinkují naši žáci 
a učitelé na koncertech v německém 
Burglengenfeldu – partnerském městě 
městské části Prahy 16. Účastnily se 
již všechny obory včetně uspořádání 
výstavy výtvarného oboru. Každoroč-
ně se škola zúčastňuje nejrůznějších 
akcí v rámci Prahy i celé republiky 
jako jsou soutěže, festivaly, semináře. 
Nemalý je i podíl našich žáků přija-
tých na střední a vysoké umělecké 
školy. Těžiště práce pro veřejnost je 
samozřejmě v místě – už mnoho let 
jsme stálou součástí kulturního života 
v Radotíně. 
  A proč právě ZUŠ Klementa Slavic-
kého? Pouto mezi radotínskou ZUŠ a 
hudebním skladatelem Klementem 
Slavickým vzniklo za působení skla-
datelovy manželky na naší škole. Jako 
učitelka klavíru potřebovala pro své 
žáky více přednesových skladeb, které 
by uvedly začínající pianisty do světa 
soudobé hudby. Obrátila se tedy na 
svého manžela a z jejího popudu tak 
vznikla řada drobných skladeb. Vět-
šinu z nich napsal Klement Slavický 
pro žáky radotínské školy, kteří je hráli 
ještě dříve, než došlo k jejich tištěné-
mu vydání. Klement Slavický býval 
také častým hostem na koncertech 
školy a stal se jejím uměleckým po-

je pravidelně zveřejňován na interneto-
vých stránkách www.zbraslav.info.
 Primátor hlavního města Prahy, 
MUDr. Pavel Bém, během svého 
vystoupení připomněl, že dávno ne-
platí, že každá správná obec musí mít 
hospodu, kostel, školu a obecní úřad. 
Nově by měla mít také divadelní scénu: 

„Divadlo je takové přirozené 
místo, kde se lidé scházejí, 
kde spolu tráví čas a kultivují 
svého ducha. Čas od času se 
ale stane, že do jinak nesmírně 
cenného časoprostoru vstoupí 
živel. To se stalo, jak si všichni 
pamatujeme, před dvěma lety,“ 
vzpomněl dále pražský primá-
tor ničivou povodeň, která způ-
sobila nejen na Zbraslavi, ale 
i v ostatních městských částech, 
kterými řeka protekla, neu-

věřitelnou spoušť. „Chtěl bych 
poděkovat všem, kteří se zasloužili 
o to, aby divadlo poté, co zmizelo pod 
vodou, zase vyrostlo,“ řekl primátor. 
Ocenil především lidskou solidaritu, 
pomoc ze zahraničí, Magistrátu hlav-
ního města Prahy, městské části, ale 
také bezejmenných soukromých? do-
nátorů. Na závěr pak „po divadelnicku“ 
všem popřál: „Tfuj, tfuj – zlomte vaz.“

  Dne 23. října 2004 bylo na Zbraslavi 
slavnostně otevřeno Divadlo Jana 
Kašky. Slavnosti se zúčastnil primátor 
hlavního města Prahy, MUDr. Pavel 
Bém, představitelé Městské části Praha-
Zbraslav a okolních městských částí 
a další hosté. Rekonstrukce divadla 
zničeného povodní v roce 2002 byla 

fi nancována z části z pojistného plně-
ní, dále z dotací Magistrátu hlavního 
města Prahy, Ministerstva pro místní 
rozvoj, darů Městské části Praha 2 
a Nadace Člověk v tísni a také z darů 
drobných dárců v rámci účelové sbírky 
Zbraslavské kulturní společnosti.
  Divadlo již dnes plně slouží zbraslav-
ské veřejnosti, konají se zde pravidelná 
sobotní představení pro děti, činoherní 
představení i koncerty ZUŠ. Program 

radcem. Vážíme si pocty, že Základní 
umělecká škola v Radotíně může nést 
jeho jméno.
  A co připravujeme? V letošním 
školním roce otevíráme další oddělení 
tanečního oboru. Výuka bude probíhat 
v pondělí a ve čtvrtek pod vedením 
paní učitelky Evy Filipové a bude 
zaměřena převážně na základní po-
hybovou výchovu, rytmiku, moderní 
a lidové tance. Informace získáte na 
tel. č. 257 910 345 nebo přes e-mail 
zus.zderazska@zris.mepnet.cz.

  Již sedmý ročník Havelského posví-
cení se v Radotíně uskutečnil v sobotu 
16. října. A jaké bylo? 
Zajímavé, ale bohužel 
i deštivé a pošmourné. 
Poručit větru a dešti 
zůstává stále domé-
nou přírodních sil. 
Mnoho lidí od návště-
vy odradilo počasí, 
ale ti co přišli, určitě 
nelitovali. U kostela sv. 
Petra a Pavla a u budovy 
Úřadu městské části Pra-
ha 16 byly rozestavěny 
stánky s výrobky tra-
dičních řemesel. Sor-
timent byl rozmanitý. 
K e r a m i k a ,  t e x t i l , 

krajky, bižuterie, cukrovinky. K dostá-
ní byly nejrůznější pochoutky, křupavé 

rohlíčky a houstičky, opékané klobásky 
i cukrová vata. Dospělí se mohli zahřát 
několika druhy výborné medoviny. 
I pivo bylo. Jen stánek se „svařákem“ 
chyběl…! Za řekou měly děti možnost 
projet se na koníčcích, před bistrem 

„U Ondřeje“ byly i kolotoče a houpač-
ky. Nechybělo vystoupení mažoretek 
a skupiny historického šermu „Fenix“. 
K poslechu hrál Dechový orchestr mla-
dých ZUŠ Vlašim. 
   K svátku sv. Havla se váže řada lido-
vých pranostik. Dá se jim však v dneš-
ním světě ještě věřit? Asi nejznámější 
je „Déšť na Havla, déšť na Vánoce“, 
nebo „Jaký den svatý Havel ukazuje, 
taková zima se objevuje“. Takže jak 
to tak vypadá, letošní Vánoce nejspíš 
budou na vodě… 
  Na závěr bychom rádi poděkovali 
všem, organizátorům i účastníkům. 
V roce 2005 na shledanou!


