
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 - Ra-
dotín. Na obálku napište heslo 
KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu 
nebo telefonní číslo. Do slosová-
ní budou zařazeni pouze úspěšní 
luštitelé tajenky. Výherci si svojí 
výhru mohou převzít na adrese 
redakce. Ústřižky s vyluštěným 
textem budou zařazeny do sloso-
vání, pokud dojdou do redakce 
nejpozději do 3.4.2006.
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adresa................................................................................................
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 Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám - vydavatel křížovkářského měsíčníku o ceny.
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Václava Balého 23

   Vzdělávání dětí v Lipencích má his-
torii sahající až do 19. století. Budova 
školy získala po nedávné přístavbě 
a rekonstrukci nové prostory; letos do 

naší školy chodí 201 žáků, z toho je 61 
dětí s trvalým bydlištěm mimo spádo-
vou oblast. Školou úplnou, zahrnující 
všech devět postupných ročníků po-
vinné školní docházky, je od školního 
roku 1998/99. 
   Nová školská legislativa školám 
připravila nové úkoly. Pedagogové 
mají před sebou rozsáhlou práci: vy-
tvořit pro tuto konkrétní školu a její 
podmínky školní vzdělávací program. 
V menších školách, jako je ta naše, je 
to úkol o to obtížnější, že každá změ-
na v pedagogickém sboru (odchody 

do důchodu, na mateřskou dovolenou, 
apod.), mění snahy o profi laci školy 
určitým směrem. 
   Letošním školním rokem prolíná 

projekt Zdravé 
d ě t i .  K a ž d ý 
měsíc věnujeme 
jeden den pro-
jektovému vyu-
čování na téma 
zdravý rozvoj 
a způsob života 
a  pohybov ým 
aktivitám. Až 
příliš často si 
uvědomujeme, 
jak spontánní 
pohyb ze života 
mnohých dět í 
m i z í ,  c o ž  s e 
p r o j e v u j e  n a 
jejich stále nižší 
tělesné zdatnosti 

a zdravotním stavu. Práce, které žáci 
s danou tématikou zpracují, jsou poté 
zveřejněny na nástěnkách školy a čas-
to nás mile překvapí, jak děti dokáží 
být tvořivé.
   Děti i veřejnost v Lipencích si 
zvykla, že v průběhu školního roku 
organizujeme sběr starého papíru. 
Tímto nepřímo přispíváme k čistotě 
v obci, vždyť během minulého škol-
ního roku se v Lipencích sebralo 
21 880 kg starého papíru! Další již 
tradiční akcí je Dílna vánoční pohody. 
V krásně vyzdobené škole se  v sobotu 

odpoledne týden před Štědrým dnem 
sešli žáci a zaměstnanci školy s rodi-
či, s příznivci školy i bývalými žáky. 
Zhlédli nejen připravený program, 
ale v dílnách si mohli vlastnoručně 
vytvořit vánoční výzdobu domácnos-
ti a nakonec posedět, občerstvit se 
a popovídat si se známými v improvi-
zované kavárně. Jsme vždy rádi, když 
toto odpoledne je pro příchozí stejně 
příjemné jako pro nás.
   Spolupráce veřejnosti (převážně 
rodičovské) se školou je hlavním po-
sláním Sdružení při ZŠ. Jeho hlavním 
cílem je podporovat úsilí školy ve 
výchově dětí, zejména jejich mimo-
školní činnosti. Výbor Sdružení bude 
11.4.2006 již podruhé spolu se školou 
organizovat Velikonoční výstavu 
výrobků žáků. Letos v lednu, díky 
odborné garanci jednoho ze členů 
výboru, p. Vojtíška, jsme otevřeli po-
čítačovou pracovnu školy s přístupem 
na internet pro žáky i pro veřejnost 
v době mimo vyučování, a to každé 
úterý mimo prázdnin v době od 17 
do 19 hod. Máme za sebou měsíc 
zkušeností a pracovna je pokaždé plná 
zájemců.
   Proběhl i zápis do I. třídy, příští 
rok by mělo nastoupit 21 prvňáčků. 
Výstavba v Lipencích a stále se zlep-
šující podmínky pro výuku (ve výhle-
du je i dosud chybějící tělocvična) jsou 
příslibem, že žáci v lipenecké škole 
ubývat nebudou.

Zdeňka Masnerová,
ředitelka školy
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Pan Hamáèek myje pøed domem trabanta. Právì kdy� lije konví vodu na støechu, jde kolem
paní �mídová: �Ale sousede, to je úplnì zbyteèná práce! Stejnì vám z nìho (viz tajenka).�      

Pan Hamáček myje před domem trabanta. Právě když lije konví vodu na střechu, jde kolem 
paní Šmídová: „Ale sousede, to je úplně zbytečná práce! Stejně vám z něho (viz tajenka). “

   Během posledního únorového víken-
du uspořádali studenti Gymnázia Oty 
Pavla v radotínském Kulturním stře-
disku U koruny „Festival her s malým 
obsazením“. Pro třídenní maratón 
bylo pod vedením jednoho z učitelů 
gymnázia, pana Petra Koubka při-
praveno celkem sedm her, z nichž 

však nakonec, vzhledem k vážnému 
onemocnění jedné ze studentek, bylo 
uvedeno pouze pět (dvě z nich byly 
reprízovány). Ve hře Hrst plná kop-
řiv aneb Kdo nezabil Davida Marc-
-Gilberta Sauvajona skutečně zazářil 
představitel role 
Dav id a  Tomá š 
Tót h ,  k t e r ému 
vytvořili skvělé 
partnery napří-
k l a d  M i c h a e l 
Smutný, Anežka 
S v o b o d o v á  č i 
Petra Komorní-
ková. Tomáš Tóth 
si zahrál rovněž 
v lyrické komedii 
Mirko Stiebera 
Stříbrná svatba 
(z d e  s p o l e č n ě 
s Annou Oujiřo-
vou a Michalem 
Š i n d ý l k e m ) . 
Dále byla uvedena hra jednoho herce 
Sammy, v níž se divákům předsta-
vil Jan Zelenka, hříčka Král a žena 
v podání Petra Koubka a Anežky 
Svobodové a celé pásmo v neděli ve-

čer uzavíralo představení hry Neila 
Simona Vstupte!, ve které si vedle Pe-
tra Koubka odbyl své první vystoupení 
i další z členů pedagogického sboru 
radotínského gymnázia, pan Vladimír 
Cieslar a oběma skvěle sekundovali 
Marek Adamczyk, Anna Oujiřová 
a Šárka Vodičková.

   Nízkou návštěvnost některých před-
stavení měla zčásti na svědomí olym-
piáda. Tento fakt však ani v nejmen-
ším neubral elán všem účinkujícím.
  Do konce školního roku chystají 
studenti ještě tři komorní vystoupení 

v rámci „Literárních večerů“ v budo-
vě školy a v dubnu další představení 
v Kulturním středisku. Nezbývá než 
popřát jim mnoho spokojených divá-
ků, štěstí a zdraví.

   Podíváme–li se na údaje uváděné 
Českým statistickým úřadem, zjistí-
me, že v období let 2001 až 2005 bylo 
v regionu Prahy 16 uzavřeno 307 sňat-
ků a 179 manželství bylo rozvedeno. 
Znamená to, že pouze 128 manželství 
bylo zachováno. S přihlédnutím k této 
skutečnosti je až téměř neuvěřitelné, 
že dva manželské páry Olga a Ja-
roslav Daňhelkovi a Marta a Josef 
Serafínovi z Velké Chuchle oslavili 
23. února šedesáté výročí uzavření 
sňatku. U příležitosti tohoto vzácného 
jubilea popřál starosta Velké Chuchle 
Stanislav Fresl oběma manželským 
párům mnoho zdraví a spokojenosti 

do dalších let společného života. 

Mimo květin předal také dárkové pou-
kazy na odběr vstupenek na divadelní 
představení dle vlastního výběru. Při 
neformální besedě spojené s malým 
občerstvením pak jubilanti vyprávěli 
o některých etapách své společné 
cesty životem. 
   Tímto článkem bych se rád připojil 
k chuchelskému starostovi a oběma 
manželským párům k jejich význam-
nému jubileu popřál ještě hodně 
dlouhou cestu společným životem. 
Mladým manželským párům bych 
si dovolil doporučit, aby si z chu-
chelských jubilantů vzali příklad 
a neběželi po první manželské bouřce 
k rozvodovému řízení. Řešení je jed-
noduché, chce to jediné: „vydržať“.

Diamantoví manželé se 
starostou Velké Chuchle
Stanislavem Freslem

Farář Evžen Hlaváček působil 
v Radotíně více než 25 let. Zemřel 
po těžké nemoci letos 1. února. Na-
rodil se roku 1934 v Praze. Vyučil 
se zlatníkem a vystudoval večerně 
gymnázium a umělecko průmyslovou 
školu. Po dokončení studia teologické 
fakulty přijal 29. června 1969 svátost 
kněžského svěcení. Svoji pouť služby 
Bohu zahájil jako vikarista v katedrá-
le sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 
a dále působil v Hostivicích, Kolíně, 
Mrtníku, Česlicích a v Černošicích.  

V osmdesátých letech minulého 
století mu byla svěřena Římsko-
katolická farnost sv. Petra a Pavla 
v Radotíně, pod kterou spadají obce 
Třebotov, Slivenec a Černošice. Za-
sloužil se o opravy kostelů v Radotíně 
a v Třebotově v letech 1992 a 1993; 
ve sliveneckém kostele byla za jeho 
působení opravena historická gotická 
střecha, v Černošicích pak obnoveny 
malby. Bezpočet lidí bylo jeho rukou 
pokřtěno, mnoho oddáno, řadu lidí 
doprovodil na jejich poslední cestě. 
Dveře u něj byly otevřeny pro kaž-
dého. Byl velice činorodý, pracovitý 
a pro každého se snažil najít si alespoň 
chvíli času. Kdo jsme ho znali, víme, 
že měl velké srdce a uměl povzbudit 
a potěšit. Byl skromný a měl smysl 
pro humor. Děkujeme Bohu za jeho 
přítomnost mezi námi.


