
   Školní 
kuchyně a jí-

delna Zbraslav je 
p ř í s p ě v k o v o u 

organizací, jejímž zřizo-
vatelem je Městská část 
Praha–Zbraslav, přičemž 

od roku 2001 je samostat-
ným právním subjektem.

   Původní budova školní jí-
delny se nacházela ve vile 

v Hauptově ulici naproti 
hlavní budově základní 
školy. Tento objekt byl ale 

p o roce 1989 vrácen bývalým 
majitelům v restituci. Jako náhrada za 
tento objekt byla postavena v roce 1999 
nová budova v ulici U Lékárny. V přízemí 
se nachází kuchyně s moderním gastro-
nomickým vybavením, v suterénu sklady 
a zázemí, jídelna pro děti je v prvním 
patře. Projektovaná kapacita kuchyně je 
600 obědů, v současné době se vaří denně 
okolo 500 obědů.
   Každý z nás, kdo se stravoval ve školní 
jídelně před více jak dvaceti lety, si vzpo-
míná většinou na bezmasá pondělí, kdy 
na „výběr“ bylo jedno jídlo – tuhé maso 
s omáčkou, která i přes různé barvy měla 
stejnou chuť, jako příloha kolínka nebo 
knedlíky. K pití byl šípkový čaj, povinně 
se musely používat tácy a samozřejmostí 
byl hliníkový příbor. To vše je už mi-
nulostí. V dnešní době již není striktně 
povinné dodržovat receptury školního 
stravování, podle kterých i přes veškerou 
snahu kuchařek šlo jen velmi těžce vyrobit 
chuťově přijatelné pokrmy. Dnes může 
vedoucí školní jídelny používat i vlast-
ní kalkulace. Samozřejmě podle zásad 
správné výživy, které jsou kontrolovány 

tzv. spotřebním košem.
   Ve Školní jídelně Zbraslav mají strávníci 
každý den na výběr ze dvou druhů jí-
del, v úterý a ve čtvrtek je  možnost si 
objednat třetí jídlo, a to salát s pečivem. 
Objednávky jídel se provádějí den dopředu 
pomocí elektronického systému, objednat 
oběd je možné i přes internet. Strávníci 
mají k dispozici 
termos s různý-
m i  d r u h y  č a -
je a ochuceným 
mlékem, součástí 
oběda je samo-
zřejmě i polévka, 
jedenkrát týdně 
moučník a dva-
krát týdně ovoce. 
Výrobu i výdej 
obědů provádí 
kolektiv kvalifi ko-
vaných kuchařek, 
pro které každá 
nová receptura 
není problém. 
Flexibilita a pra-
covní nasazení 
provozního perso-
nálu je základem 
pro pestrý jídelní lístek. Díky tomu může 
vedoucí školní jídelny garantovat, že se 
jídla se neopakují častěji než jednou za šest 
týdnů. Samozřejmostí je též dodržování 
všech hygienických předpisů a zásad. 
   Už před sloučením škol vařila „dolní“ 
školní kuchyně obědy pro školáky ze 
Základní školy Nad Parkem, kam se jídlo 
dováží a kde je druhá jídelna s výdejnou. 
Ve školní kuchyni je zaměstnáno šest 
kuchařek a dvě administrativní síly. Mzdu 
zaměstnanců hradí stát. Provozní příspě-

vek dostává od již výše zmíněného zři-
zovatele - Městské části Praha–Zbraslav. 
Samotná výše ceny oběda je určena vy-
hláškou o školním stravování a podléhá 
schválení městské rady.
   Ve školní kuchyni se také mohou, mimo 
žáků a pedagogů školy, stravovat i cizí 
strávníci. Provoz pro cizí strávníky je 

časově oddělen od stravování dětí a spadá 
do vedlejší hospodářské činnosti, kterou si 
školní jídelna přivydělává na provoz a díky 
které může v odpoledních hodinách nebo 
o víkendech zajišťovat i akce komerčního 
charakteru. Tato činnost je oddělena i účet-
ně, což znamená, že není v žádném přípa-
dě prováděna na úkor školního stravování. 
Početné a spokojené řady strávníků svědčí 
o tom, že jim u nás snad chutná. 

Ota Pavel - sportovní redaktor
aneb FotoAkademie 2006

Více informací na www.fotoakademie.cz

   V zářijovém čísle Novin Prahy 16 jsme 
psali o nově otevřené radotínské knihovně. 
Budova knihovny v Loučanské ulici se 
pro své čtenáře otevřela znovu 4. října, 
po téměř roční pauze. Mezi novinkami, 
které knihovna nabízí, je i elektronická 
evidence knižního fondu, kam knihovnice 
zadaly údaje o více než 30 tisících titulech, 
z toho o 1200 nových knížkách, které byly 
zakoupeny v době rekonstrukce. Dalších 
přibližně 10 tisíc svazků na zpracování 
ještě čeká. 
   Pro tyto účely se používá knihovnický 
systém CLAVIUS. Jeho součástí je i on-
line katalog, který umožňuje vyhledávání 
v knižním fondu pomocí internetového 
prohlížeče. Katalog je vystaven na 
webových stránkách Městské části Praha 
16, na adrese www.mcpraha16.cz v sekci 
Kultura - Místní knihovna - On-line 
katalog knih, kde najdete i návod pro 
práci s katalogem. Knihovna má i svou 
vlastní webovou adresu www.knihovna-
radotin.cz. Katalog je přístupný také přímo 
v knihovně v Loučanské ulici 1406/1a 
v Radotíně. V přízemí budovy jsou dva 
katalogy, v patře jeden.
   Do katalogu se dostane registrovaný 
čtenář radotínské knihovny zadáním data 
narození a čísla čtenářského průkazu 
v odkazu vaše čtenářské konto. Stiskem 
tlačítka Odešli se propracuje na své 
soukromé konto, kde vidí, které knihy má 
vypůjčené, kdy je vrátit, jak je prodloužit 

či případně si prohlédnout historii svých 
výpůjček. To je dobré třeba pro zjištění, 
zda jste titul třeba již četli, neslouží-li 
paměť… Vybíráte-li titul, je možno 
využít formulář Katalogizační lístek, kde 
naleznete detailní informace o konkrétním 
svazku, informace o tom, kolik svazků 
vyhledávaného titulu v knihovně je, kolik 
jich je půjčeno a kolik z nich je možno se 
vypůjčit. K dispozici je i tlačítko Rezervuj, 
kterým si můžete titul, který je půjčení, 
rezervovat on-line. Pokud jste při registraci 
v knihovně zadali i elektronický kontakt, 
tedy e-mailovou adresu, obdržíte na ni 
upozornění o tom, že kniha je již vrácena 
a pro vás tak připravena. V knihovně mají 
čtenáři k dispozici také přístup na veřejný 
internet, tři počítače jsou v dospělém a 
tři v dětském oddělení. Připomínáme, že 
roční poplatek se nezměnil, pro dospělého 
činí 150 Kč, pro dítě 50 Kč. 
   Knihovna pořádá v sobotu 25. listopadu 
Den otevřených dveří, na který jsou všichni 
občané srdečně zváni. A ještě jeden vzkaz 
od knihovnic: „Žádáme čtenáře, kteří 
dosud nevrátili knihy zapůjčené před 
rekonstrukcí, aby je vrátili co nejdříve.“ 
Nově je knihovna otevřena v pondělí, ve 
středu a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 
18 hodin. Případné bližší informace vám 
sdělí přímo v knihovně na telefonním čísle 
234 128 463.

 Letošní čtvrtý ročník Slavností Elišky 
Přemyslovny získal přízeň diváků, 
posluchačů a návštěvníků a prokázal, že 
Slavnosti jsou svébytným festivalem, který 
rozšiřuje kulturní nabídku hlavního města. 
Slavnosti byly připraveny jako „kulturní 
podnik“ různých žánrů, aby si každý mohl 
najít svůj způsob, jak vybočit z každodenní 
rutiny, strávit příjemné chvíle a uctít 
poslední Přemyslovnu a připomenout si 
její dramatický životní osud. Letos byly 
Slavnosti neseny ve znamení 700letého 
výročí vymření Přemyslovců po meči.
 Slavnosti Elišky Přemyslovny si již našly 
pevné místo v kulturním kalendáři a 
konají se od 28. září, tedy dne úmrtí Elišky 
Přemyslovny, až do sv. Havla 16. října. 
Slavnosti sestávají ze tří celků – hudební 
části, veřejných přednášek a doprovodných 
akcí. Festival probíhá nejen na různých 

místech Zbraslavi, ale i na Vyšehradě 
a na Starém Městě pražském, tedy na 
místech, která jsou spojena se životem jeho 
patronky.
  Hudební část letos zahájil Úvodní 
koncert komorního sboru EN ARCHE 
v Královském sále Zbraslavského zámku, 
na něj navázal varhanní Koncert pro 
Královnu v podání Jaroslava Tůmy 
v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 
Zbraslavská Noc varhan konaná v Husově 
sboru je zdařilý podnik, při kterém 
zní hudba na renesanční varhany - 
pravděpodobně nejstarší nástroj v Praze, na 
který je možné zahrát nejstarší dochovaný 

notový zápis, tedy hudbu, kterou mohla 
poslouchat i poslední Přemyslovna. 
Závěrečný pořad o Karlu IV. VIVAT 
CAROLUS QUARTUS v podání předního 
kytaristy Štěpána Raka a herce Alfréda 
Strejčka v kostele sv. Havla měl obrovský 
úspěch a stal se tak skvělou závěrečnou 
tečkou uzavírající čtvrtý ročník Slavností.
  Při Přednášce u krbu, konané na 
Vyšehradě v gotické bráně Špička, 
porovnala Gabriela Šarochová, autorka 
knihy o Elišce Přemyslovně, osobnost 
Elišky Přemyslovny s Eliškou Rejčkou. 
Malý přednáškový cyklus Zbraslav 
královská obsahoval dvě přednášky 
věnova né Václav u I I I .  a  v ýzna mu 
posledních Přemyslovců. Závěrečný kulatý 
stůl za účasti kriminalisty plukovníka 
Miroslava Opravila dospěl k závěru, že 
olomoucká vražda zůstane neodhalena 

díky tomu, že nebylo 
z a h á j e n o  ž á d n é 
vyšet řován í.  Ja ko 
možný motiv vraždy 
př ipadá v úvahu i 
vyrovnání osobních 
účtů. Doprovodné 
a k c e  z a h r n ov a l y 
v ychá z k u P ra hou 
V Přemyslovských 
stopách, představení 
divadla v chrámu a 
obl í bená Ryt í řská 
k l á n í  p o ř á d a n á 
v  k rá sné p ř í rod n í 
scenérii.
 Letošní Slavnosti 
o d p o v í d a j í c í m 
z p ů s o b e m  u c t i l y 
pa mát k u  v ý ra z né 
h i s t o r i c k é 

osobnosti a připomenuly výročí konce 
vlády první a jediné české dynastie 
Přemyslovců. Nad Slavnostmi převzal 
záštitu jeho excelence pan Pierre-Louis 
Lorenz, velvyslanec Lucemburského 
velkovévodství v České republice, a to 
spolu se senátorem Edvardem Outratou, 
předsedou Evropského hnutí. Záštitu nad 
odbornou částí převzal doc. Jan Royt.
   Organizátoři děkují všem účastníkům 
za přízeň a sponzorům za podporu! A ti, 
kteří se na žádnou z třinácti akcí letošních 
Slavností nedostali, si jistě přijdou na své 
v příštím roce.

  FlowerGarten Preschool je nová sou-
kromá anglická školka na Zbraslavi, kde 
veškerá komunikace s dětmi probíhá v an-
gličtině (tzv. total immersion). Využíváme 
toho, že v raném věku vstřebávají děti cizí 
jazyk zcela přirozeně prostřednictvím 
komunikace při různých aktivitách. Díky 
tomu, že lektoři jsou rodilí mluvčí, máme 
jistotu, že se děti učí angličtinu se správ-
nou intonací, přízvukem, slyší správnou 
strukturu jazyka. Naučí se tak v angličtině 
nejdříve přemýšlet, poté i komunikovat.
   Nabízíme celodenní program pro děti 
ve věku od tří do sedmi let. Dopolední 
program je vzdělávací a podporuje soci-
ální dovednosti dětí, odpolední pak rozvíjí 
jejich tvořivou, rytmickou a pohybovou 
složku. Školní rok je rozdělený do deseti 
měsíčních tematických celků, každý týden 
má podtéma, každý den má svůj pravidel-
ný režim. Po dokončení každého tématu 
podnikáme nějakou výpravu či výlet, při 
kterém navážeme na to, co jsme se spo-
lečně naučili. 
   Cílovou skupinou jsou děti rodičů, kteří 

jsou si vědomi toho, že znalost cizích 
jazyků bude pro jejich děti v životě nejen 
potřebná, ale i nezbytně nutná. Nabízíme 
jim možnost investovat do vzdělání svých 
dětí už v brzkém věku. Děti si u nás hrají, 
tvoří, zpívají, dovádějí, a u toho všeho „na-
sávají“ druhý jazyk, jímž budou schopny 
komunikovat. Ze zkušeností vím, že po 
prvním roce v systému total immersion se 
děti většinou bez problémů domluví o zá-
kladních věcech.
   Školku jsme zřídili v krásných pro-
storách vily pod Belvederem. Máme 
k dispozici několik tříd, společnou hernu, 
dostatečné sociální zázemí. Veškeré vyba-
vení je zaměřeno na kvalitní výuku a hru. 
Maximální kapacita je zatím 18 dětí. Děti 
jsou rozděleny podle věku do tříd - na 
každého učitele připadá skupinka nejvíce 
šesti dětí.
   U dětí, které budou do naší školky chodit 
od tří let, jsme připraveni poskytnout v po-
sledním roce před nástupem do školy tzv. 
scelovací program, kdy s nimi budeme vě-
domosti, které mají osvojené v angličtině, 

 

opakovat v tematických celcích v češtině. 
Otevřeli jsme odpolední kurzy angličtiny 
pro mladší školáky, samozřejmě také 
vedené rodilými mluvčími. V současné 
době již probíhá několik kurzů, do nichž 
docházejí děti od 4 do 13 let. Zaměřujeme 
se na konverzační dovednosti dětí. Děti 
pracují ve skupinkách maximálně po šesti. 
Každé z nich přichází z jiné školy, takže 
každému vypracujeme individuální plán, 
který respektuje také jejich výuku ang-
ličtiny ve škole. Prakticky tak navazujeme 
při práci na to, co se děti ve škole učí spíše 
teoreticky.
    Zakládáme si na opravdu individuálním 
přístupu k dětem i jejich rodičům. Školné 
v naší školce představuje skutečnou in-
vestici, kterou ovšem rodiče zajistí svým 
dětem neocenitelnou výhodu pro budoucí 
život – nejen pro školu, ale i pro jejich 
budoucí povolání. Navíc mezinárodní 
prostředí naší školky, kdy každý lektor 
pochází z jiné části světa, dětem poskytne 
všestrannou průpravu pro život v multi-
kulturní společnosti, kterou se i my jednou 
pravděpodobně staneme. 

   FotoAkademii - nejrozsáhlejší projekt 
v oblasti digitální fotografi e určený pro 
studenty středních škol a žáky 7. - 9. tříd 
základních škol i odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií z celé České republiky 
založil internetový časopis FotoAparát.cz a 
radotínské Gymnázium Oty Pavla. Záštitu 
nad soutěží převzalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. 
   Druhý ročník kategorie pro střední školy 
je znovu pořádán Gymnáziem Oty Pavla. 
Jeho letošní téma zní „Ota Pavel – sportovní 
redaktor“. Pro tento námět nemuseli pořa
datelé chodit nikterak daleko – do Turína, 
dějiště XX. zimních olympijských her, 
kdy fenomenální vítězství české lyžařky 
Kateřiny Neumannové glosoval sportovní 
komentátor těmito slovy: „Kdyby žil Ota 
Pavel, jistě by napsal krásnou povídku 
nebo pohádku o tom, jak Kateřina 
Neumannová dosáhla absolutního vrcholu 
své kariéry.“ A nové téma FotoAkademie 
2006 bylo na světě!
   Na tiskové konferenci, jež odstartovala 
druhý ročník soutěže, byli 3. října přítomni 
např. náměstkyně ministryně školství Ing. 
Eva Bartoňová, Hugo Pavel - bratr Oty 
Pavla, členové Asociace profesionálních 
fotografů Rudolf Jung a Jan Neubert, 
členové odborné poroty soutěže - sochař 
Vojtěch Kokeš, Zdeňka Veselá a Jiří 
Černohorský a také zástupci generálního 
partnera, společnosti Panasonic. 
   Letos poprvé budou soutěžit i žáci 7. 
až 9. tříd základních škol a víceletých 
gymnázií, pro něž bylo vybráno téma 
„Fotografi e – malování světlem“. Žáci své 
soutěžní fotografi e budou vkládat také do 
pěti kategorií: Na hřišti, Okem cestovatele, 
Lidé kolem mne, Příroda zblízka a Stavby v 

mém okolí. Patronkou soutěže základních 
škol se stala známá malířka Emma Srncová, 
generálním partnerem 
společnost Olympus. 
   A jak by zhodnotila 
R N D r .  H e l e n a 
Mecenauerová, ředitelka 
serveru FotoAparát.cz, 
prvn í ročn í k soutěže 
n a  t ém a  „ Nov i n á ř  a 
spisovatel Ota Pavel“? 
Účastnilo se ho 120 
s t ř ed n ích škol ,  1162 
s t u d e n t ů  a  v l o ž e n o 
bylo více než 3000 
soutěžních fotografi í. 
Úspěch prvního ročníku 
p o d t r h u j e  n e č e k a n á 
účast v soutěži v loňském 
školním roce – téměř 
10 % všech st ředních 
škol. Tak jako loni i letos 
proběhnou na dvaceti 
v y b r a n ý c h  š k o l á c h 
z celé ČR fotografi cké 
worshopy. Celou akci 
bude provázet putovní 
v ý s t a v a  n e j l e p š í c h 
s n í m k ů  a  t ř e š i n ko u 
na dortu bude týdenní 
s r pnová  L e t n í  š kola 
digitální fotografi e. 
 Na závěr jsme si 
ponechali poselství 
soutěžícím od fotografky 
S á r y  S a u d k o v é : 
„Fotografi e je zázrak, 
protože nám dovoluje 
zkrotit a zastavit čas a 
ukázat neuchopitelné: 

pohyb, lásku, smutek, bolest i krásu. 
Probouzí k životu naše vzpomínky 
na to, co máme rádi. Kéž jsou vaše 
fotografi e nacpané emocemi a radostí 
jako vaše hlavy po prvním rande…“


