
   Stalo se již 
dobrou tradi-

cí, že Základní 
škola  Charlot t y 

Masarykové ve Velké 
C hu c h l i  z a h aj u j e 
nový školní rok spo-
lečným setkáním dětí, 
učitelů, rodičů, zástup-
ců Úřadu městské části 
Praha - Velká Chuchle 
a Unie rodičů před 

m a j e s t át n í  p r v o r e -
publikovou budovou školy, na které se 
skví název Základní škola Charlotty 
Masarykové. Tentokrát mezi nás za-
vítal starosta naší městské části pan 
Stanislav Fresl, který popřál všem 
úspěšný školní rok. Přivítali jsme 
20 prvňáčků a pedagogický sbor po-
sílili dva noví učitelé, vychovatelka 
a zástupce ředitelky školy.
   Školní rok 2007/2008 je prubíř-
ským kamenem pro nový školní 
vzdělávací program Podkovička, na 
kterém učitelé pracovali v posled-
ních dvou letech a letos se ověřuje 
v 1. a 6. ročníku. Podkovičku jsme 
společně s dětmi vybrali jako logo 
školy a současně se tento symbol stal 
motivačním názvem našeho školní-
ho vzdělávacího programu, kdy kaž-
dé písmeno tohoto slova představuje  
životní dovednost, ke které bychom 
chtěli naše žáky vést,  např. přátel-
ství, odpovědnost, komunikace, vy-
trvalost, aktivita, kooperace apod.)
   Řadu aktivit jsme soustředili právě 
do 6. ročníku. V říjnu vyjeli žáci spo-

lečně se svou třídní učitelkou, školní 
metodičkou prevence a lektory na ví-
kendové kohezivní setkání. Celá akce 
byla financována grantem získaným 
v rámci programu Zdravé město 
Praha 2007 a byla zaměřena na 
zlepšení ideálního klimatu ve třídě, 
posílení sebevědomí některých žáků 
a podporu nově příchozích. V této 
třídě se sešly nadané, tvůrčí a vel-
mi aktivní děti. 
Proto jsme mohli 
v listopadu vě-
novat celý týden 
projektu Voda, 
k ter ý  propoj i l 
v š ech ny před-
měty a zmapoval 
tuto problema-
tiku z různých 
ú h lů  poh ledu . 
Žáci prokázali, 
že i d íky dob-
rému vedení na 
pr v ním stupni 
umějí pracovat 
v  t ý mech,  do-
vedně komuni-
kovat, využívat různé zdroje infor-
mací i prezentovat svoji práci před 
ostatními žáky školy.
   Během podzimních měsíců pro-
běhla ve škole rekonstrukce topení, 
a tak se škola díky velké finanční 
podpoře svého úřadu v posledních 
letech může pochlubit novou stře-
chou, okny, ale nyní i kvalitním to-
pením. Jedním z našich cílů je, aby se 
všichni cítili ve škole příjemně, a tak 

na přání dětí byly dvě učebny vyma-
lovány výraznými sytými barvami 
a jedna třída vybavena různobarev-
ným školním nábytkem.
  Předvánoční čas patřil tradičně 
zdobení vysokého vánočního stro-
mu, stavění betlému ve vstupním 
prostoru školy a především oblíbe-
nému společnému setkání dětí, bý-
valých žáků, rodičů a učitelů. Škola 

se na jeden podvečer proměnila v ka-
várnu s podmanivou vůní perníčků, 
v čajovnu, výstavní síň a divadelní 
prostor, kde žáci vystoupili s připra-
veným programem.
    Na závěr přeji za celou chuchelskou 
školu všem čtenářům dostatek vůle 
ke zdolání všech možných úskalí 
v roce 2008, bohatý citový život i na-
plnění novoročních představ.

Zakončení projektu VODA v 6. třídě

Otevřené Začít spolu
  Již druhým rokem, v týdnu od 12. do 
15. listopadu, probíhala na radotín-
ské základní škole akce, při které měli 
rodiče možnost navštívit třídy s me-
todou výuky Začít spolu. V současné 
době máme na škole celkem šest tříd 
s tímto programem. Zpřístupněné 
byly po celý týden všechny. 
   Návštěvníci měli možnost vidět, jak 
děti pracují v hodinách integrované 
výuky, v centrech aktivit a také jak svou 
práci hodnotí v závěrečném, hodnotícím 
kruhu. Návštěvnost byla především 
v posledních dnech poměrně vysoká. 

Většinou se přišli podívat rodiče, kteří 
již program Začít spolu dobře znají od 
svých známých nebo mají vlastní zkuše-
nost s prvním dítětem. Přišli ale také ti, 
kteří se o programu dozvěděli z internetu 
a zajímalo je, jak to v takové třídě vypadá. 
Mnozí již jsou rozhodnuti a v září rádi 
přivítáme jejich ratolesti v prvních třídách 
s tímto programem. 

Pokud jste se této akce neměli mož-
nost zúčastnit, můžete se více informací 
dozvědět na našich webových stránkách 
www.skola-radotin.cz.  
    

Poetické předvánoční odpoledne v DPS
  Jak se již stalo tradicí, koná se 
v Pečovatelském domě v Radotíně 
každoročně před Vánocemi besídka. 
My, klienti domu s pečovatelskou 
službou, se sejdeme ve slavnostně vy-
zdobené jídelně, naše milé kuchařky 
připraví něco dobrého na zub (někdy 
doslovně na náš jediný). Různí účin-
kující nám předvedou pěkný kulturní 
program. Při poslechu známých 
evergreenů z našeho mládí si pak za 
přítomnosti našich andělů strážných 
(pečovatelek) poklábosíme a připije-
me na zdraví a je nám dobře!
   Také letos naše vedení uspořádalo 
10. prosince podobný večírek. Do 
posledního místečka jsme zaplnili 
jídelnu a pochutnali si na vkusně 
upravených dobrotách. Kuchařky 
nás tentokrát překvapily i výborným 
punčem, který jistě rozproudil krev 
v našich ucpaných cévách.
   Naší vedoucí, paní Simoně Radové, 
se povedlo zajistit velmi hodnotný 
program. Se scénickým pásmem 
koled a vyprávění o zrození Ježíška 
a pouti pastýřů do Betléma vystou-
pila dvojice umělců pan Petr Kubec 
a jeho kolegyně. Vtipnou formou 
zapojili do děje i nás a dokonce i pří-
tomného pana starostu Mgr. Karla 
Hanzlíka. Společně s účinkujícími 
jsme si zazpívali mnohé známé 
koledy. Jak jsem se již zmínil, na-
vštívil nás u této příležitosti milý 

host, radotínský starosta. Po úvodu 
a uvítání naší paní vedoucí pronesl 
velmi lidský a povzbudivý projev. 
Bylo nám ctí, že si přes značné vy-
tížení našel k nám cestu. Popovídal 
si s námi i o některých problémech, 
s každým z nás prohodil teplé slovo 

spolu s vánočním a novoročním 
přáním. Znělo to upřímně a bylo 
poznat, že má úctu ke stáří a soucí-
tí s námi. O tom nás, klienty DPS, 
přesvědčoval svým postojem k po-
žadavkům naší paní vedoucí již od 
svého nástupu do funkce starosty. 
Díky jeho vstřícnosti dokázala pro-
lomit letitou hráz a konečně plně a  
„non-stop“ zpřístupnit naši pěknou 

klubovnu a knihovnu.
   Ta byla od vzniku této nové budovy 
DPS přístupná pouze v době provozu 
kuchyně do 14 hodin. O víkendech 
a svátcích byla zcela nedostupná. Na 
přilepšenou, opět za přispění pana 
starosty, nechala paní vedoucí nain-

stalovat do klu-
bovny automat na 
kávu, čokoládu, 
čaj a to za velmi 
příznivé ceny. Za 
jeho vst ř ícnost 
k našemu DPS 
m u  p a t ř í  m u 
patří naše vřelé 
díky! Pevně věří-
me, že nám svou 
přízeň zachová 
i nadále.

V  z á v ě r u  s e 
vracím k našemu 
z d a ř i l ému od-
poledni a všem 
z ú č a s t n ě n ý m 
na jeho přípra-

vě chci za nás klienty ze srdce podě-
kovat. Díky Vám, drazí!
   Do nového roku 2008 přeji touto 
cestou všem našim pečovatelkám, 
kuchařkám a ostatnímu personálu, 
jakož i všem milým spolubydlícím 
v našem domě hodně pohody, štěs-
tí, zdraví a tentokrát i hodně pevné 
nervy!

K d o  s i  c h t ě l  u d ě l a t 
přesnější představu o vý-
t v a r n é m  u m ě n í ,  k t e r é 
vzniká na Zbraslavi, měl 
velkou příležitost během 
listopadu a začátkem pro-
since loňského roku. 

Na výstavě Zbraslavský sa-
lon 2007 se široké veřejnosti 
představi lo celkem dva-
cet dva malířů, fotografů, grafiků 
a sochařů, kteří jsou se Zbraslaví 
spjati bydlištěm nebo svou tvorbou. 
K účasti byli také přizváni hosté sa-
lonu, malířky Zdenka M. Nováková 
z Prahy - Řeporyj a Jitka Válová 
z Kladna a přední český figurální 
sochař Olbram Zoubek. Celkem bylo 

vystaveno 71 exponátů. Vedle malby 
byla na výstavě zastoupena také gra-
fika (litografie a linoryty), barevná 
a černobílá fotografie a různé formy 
sochařství od figurálního, přes relié-
fy, medailérství až k objektům. 
  Na slavnostním zahájení poprvé 
předala Mgr. Renata Hůrková čest-

nou Cenu starostky Městské 
č á s t i  P r a h a  -  Z b r a s l av 
v kulturní oblasti předčasně 
zemřelému zbraslavskému 
malíři Miloši Pošarovi. Cenu 
převza la jeho ma nžel ka 
s dcerou.
   Nejen vzhledem k velkému 
zájmu vystavujících, ale přede-
vším zájmu široké zbraslavské 

veřejnosti můžeme konstatovat, že 
první Zbraslavský salon 2007 splnil 
svůj účel. Výstava ukázala, že současná 
tvorba, která vzniká na Zbraslavi, je 
velmi pestrá a je o ni velký zájem. A to 
pro založení nové tradice výtvarných 
výstav není vůbec málo.

První vlaštovka poezie
  Když Vás napadne udělat večer 
poezie, nemůžete čekat, že naplníte 
obecenstvem sportovní halu. Protože 
- kdo by chodil v tomhle přetechni-
zovaném světě poslouchat poezii? 
A taky je nabíledni, že do sportovní 
haly se poezie vážně vůbec nehodí.
   Ale kam se hodí, to je Místní knihovna 
v Radotíně. Nevěříte? My jsme to vyzkou-
šeli před Vánocemi. Je to čas, kdy se dá 
vsadit na atmosféru dlouhých večerů, na 
otevřená srdce a na potřebu chvíli se za-
stavit a potěšit duši.
   Byl to první pokus divadelního spolku 
Gaudium, který dosud hrál především 
dětským divákům, př iprav it velmi 

komorní představení pro vnímavé 
obecenstvo. A zdálo se, že horní patro 
nedávno otevřené knihovny by záměru 
vyhovovalo. Od myšlenky k uskuteč-
nění byl pouhý krůček díky nevídaně 
vstřícnému přístupu vedení knihovny. 
Malá scéna je na světě! A můžu říci, že 
nám se mezi knížkami hrálo báječně. 
Nevím, jak dobře se poslouchalo těm 
naproti, ale soudě z toho, že zůstali se-
dět ještě po představení... Možná chtěli 
ještě chvíli cítit doteky Vánoc, možná 
nechávali doznít v duši krásu veršů 
a hudby, možná jim bylo jenom dobře 
mezi regály knih, možná čekali něco 
víc. Kdo ví! 

   V obřadní síni Městské části Praha 16 
se ve čtvrtek 8. listopadu konalo vítání 
radotínských občánků. Ačkoliv bylo 

pozváno padesát dětí, dostavilo se jich 
sedmatřicet. Protože síň, která se  vyu-
žívá i pro tyto účely, není na radotínské 
radnici příliš velká, byla děťátka uvítána 
na čtyřikrát. 
   Malí občánci dostali dárek od České 
spořitelny, jež zatím ocení spíše rodiče - 
poukázku na stavební spoření v hodnotě 
500 Kč. Dárek předávala vedoucí místní 

pobočky Jana Klusoňová. Matrikářka 
pak děti jmenovitě představila starostovi 
Mgr. Karlu Hanzlíkovi, který k mamin-

kám, tatínkům i šir-
šímu příbuzenstvu 
krátce pohovoři l . 
Následovalo velké 
focení a přišly další 
d á rk y,  t entok r á t 
od radnice – zlatý 
přívěsek, pamětní 
knížka a rudá rů-
žička pro maminky. 
Nechyběl ani „do-
plňkový“ program, 
který obstaraly děti 
z místní mateřské 
školy.
  A jaké jméno se 
mezi dětmi naroze-
nými od ledna do 
konce srpna letoš-

ního roku objevovalo nejčastěji? Matěj. 
Rodiče jej volili ve čtyřech případech. 
U dívek byl výběr podstatně rozmani-
tější.    

Radotínská radnice obnovila polo-
zapomenutou slavnost Vítání občánků 
v roce 2004. Na deseti slavnostech bylo 
přivítáno celkem 260 dětí. Další vítání 
připravují radotínští na březen 2008. 

V  d o p r o v o d u 
rodičů se ke slav-
n o s t n í m u  v í t á n í 
občánků do místní 
knihovny dostavili 
26. listopadu čtyři 
nejmenší obyvatelé 
Lochkova - Anička 
Košařová, Vojta Dra-
hota, Ondra Hasák 
a Jáchym Růžička.   

Zde byli přivítáni 
zástupci zdejší radni-
ce v čele se starostou 
Ing. Jiřím Redlem. 
Po pros lov u pa na 
s t a ros t y  obd r ž e ly 
dět i drobné dárky 
a byly zapsány svými 
r o d i č i  d o  k r o n i -
ky. „Slavnostní akce se u nás konala již 
třetím rokem a stává se z ní velmi hezká 
tradice,“ vysvětluje místostarostka Eva Fi-

lipová a dodává: „Přejeme dětem krásné 
dětství a hlavně hodně zdraví“. 

Vítání nových občánků


