
Výherci z minulého čísla:

1. Marta Pernikářová
Tunelářů 322, Zbraslav

2. Jana Kočová
nám. Osvoboditelů 1362, 

Radotín
 3. Barbora Baxová

Elišky Přemyslovny 393, Zbraslav

STRANA 4

jméno.....................................................................tel.spojení....................................................................
adresa.......................................................................................................................................................
znění tajenky.............................................................................................................................................

V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, musíte 
zaslat nebo donést vyluštěné 
znění tajenky, které vpíšete do 
ústřižku pod křížovkou a od-
střihnete, 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 3.9.2004.

V případě, že se chcete zúčastnit 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.
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Paní �������� se ptá: �Kampak utíká� s tím kladivem, ������?� �Jdu s ním zabít
mouchu,� odvìtí synek. �Jakou mouchu?� ptá se maminka. �No pøece tu, co sedí (viz tajenka)!�
odpoví s vá�nou tváøí malý �����.
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  Každý Zbraslavák generace třicátníků si ho 
pamatuje. Zbraslavský kos přilétal  každý 
rok a naplnil sál zbraslavského kina. Po 
letech se vrátil a fi nálový večer, konaný  17. 
června za účasti třinácti soutěžících, zaplnil 
kino zas. Tentokrát se pěvecké 
soutěže zúčastnily  i děti ze ZŠ 
z Radotína a Velké Chuchle. Ve-
čerem provázela herečka Andrea 
Černá, hlavní hvězdou večera a 
předsedou poroty byl Limonádo-
vý Joe Karel Fiala, který na jevišti 
dokázal, že mu to stále výborně 
zpívá. Motivující pro soutěžící 
bylo jistě i úvodní vystoupení 
poslední vítězky soutěže, dnes 
členky operety plzeňského diva-
dla, Michaely Havlíčkové. 
  Soutěžící zpívali naplno, atmo-
sféra v sále byla vynikající a poro-
ta tak měla velmi těžké rozhodo-
vání. Zbraslavského kosa pak udělila 
v mladší kategorii Havalind Farníkové ze 
ZŠ Nad Parkem a ve starší kategorii Tereze 
Karnetové ze ZŠ  Radotín.

Organizátoři obnovené soutěže z Klubu 
Našich Přátel, která se konala i díky grantu 
MČ Zbraslav a výborné spolupráci se ZUŠ 
Zbraslav,  byli s průběhem spokojeni  a 
rozhodli se v tradici pokračovat. Již dnes 

přemýšlejí, jak soutěž vylepšit.  Zbraslavský 
kos se tak jistě příští rok opět vrátí. Celkové 
výsledky soutěže a fotogalerii najdete na 
www.hsh.cz/kos.

  Obnovení pěvecké soutěže Zbraslav-
ský kos se setkalo s velkým ohlasem. 
To i proto, že se všichni soutěžící 
prezentovali výbornými výkony, které 
v dobrém slova smyslu ,,komplikovaly“ 
práci sboru rozhodčích. Z vítězství se 
v obou kategoriích nakonec těšily dvě 
dívky – zbraslavská Havalind Farníko-
vá a radotínská Tereza Karnetová. 
  Skoro šestnáctiletá Tereza, vítězka 
starší kategorie, jež v červenci ukon-
čila docházku do Základní školy v Ra-
dotíně a po prázdninách nastupuje na 
střední školu sociálně-právní v Praze 4, 
nám při rozhovoru prozradila, že při 
podobných vystoupeních před zraky 
mnoha diváků není úplným nováčkem. 
V minulosti vystupovala například 
na scéně Národního divadla v opeře 
Jakobín nebo Braniboři v Čechách, i 
když prý jen jako ,,křoví“. Možná, že 
v budoucnu bude obsazena do titulní 
role, tak jako její o čtyři roky starší 
bratr, který si zazpíval Rychlonožku 
v muzikálu Rychlé šípy.   

Jakým způsobem jsi se připravovala na 
znovu obnovenou soutěž „Zbraslavský 
kos“?
Čas na přípravu byl krátký, ale tím, že 
chodím na výuku zpěvu, je moje průprava 
dlouhodobá.
Žádná speciální příprava s nacvičováním 
neprobíhala? 
Pouze s vyučující zpěvu na Základní škole 
v Radotíně, kam chodím, jsme vybranou 
píseň několikrát zkusily.
Co hrálo roli z hlediska výběru písně ze 
seznamu, který předložil organizační tým 
této soutěže? Proč jsi si vybrala právě 
píseň Lucie Bílé z muzikálu Drákula Jsi 
můj pán? 
Mám Lucii Bílou ráda jako zpěvačku, líbí se 
mi její styl. Tuto písničku znám delší dobu, 
takže se mi dobře zpívala a to rozhodlo.
 Nyní otázka úplně ne od věci.  V případě, 
že bude soutěž Česko hledá Superstar 

pokračovat i dalšími ročníky, nezamýšlíš, 
že by ses  podobné soutěže v budoucnu 
zúčastnila?
Asi ne, jelikož si myslím, že samotná soutěž 
je dosti náročná a já nevím, zda-li bych se 
dokázala se vším vypořádat. 
Budeme doufat, že si to rozmyslíš, určitě 
bychom ti všichni z Prahy 16 drželi palce 
a posílali SMS-ky.
Jsi žákyní deváté třídy. Předpokládáš, že 
se budeš zpěvu věnovat intenzivněji i po 
ukončení základní školy? Budeš neustále 
docházet na výuku zpěvu na ZUŠ na 
Zbraslav k panu profesoru Nedomovi? 
Určitě ano, jelikož zpěv je mým obrovským 
koníčkem a velice mě baví. 
Ještě jednou jménem redakce Novin Pra-
hy 16 gratuluji k dosaženému vítězství 
v soutěži a přeji mnoho studijních úspěchů 
na střední škole, kam v září nastupuješ. 

  Sponzor dnešní křížovky Český archív vín 
srdečně zve všechny příznivce kvalitního 
vína na II. ročník Dobřichovických 
vinařských slavností, které se opět 
po roce uskuteční v malebných 
prostorách areálu Zámku Křižov-
níků s červenou hvězdou.  Začátek 
vinařských slavností je stanoven 
na sobotu 28. srpna na 10. hodinu, 
kdy se otevřou brány zámku pro 
širokou veřejnost. V rámci akce 
bude probíhat prezentace a prodej 
vín a gurmánských specialit. Sou-
částí budou i soutěže vinařských 
dovedností, aukce vín  i slavnostní 
vyhlášení výsledků soutěže vín 
v jednotlivých kategoriích. Pří-
jemnou atmosféru bude dotvářet 

  V průběhu měsíce srpna bude již defi ni-
tivně ukončena rekonstrukce objektu býva-

Moravský cimbál a Cikánská kapela Bengas. 
Na setkání se těší Český archív vín.

lého úřadu městské části Praha – Lochkov, 
čp. 8 v ulici Cementářská. Pro ty, kteří o této 
rekonstrukci čtou poprvé, malá rekapitulace. 
V přízemí budovy je vytvořeno zázemí pro 
výtvarné aktivity dětí lochkovské mateřské 
školy s možností rozšíření na odpolední 
kroužky. V druhé části budovy je vybudován 

byt 1 + kk, který bude s největší pravdě-
podobností přidělen pro potřeby Městské 
policie.  V 1. patře jsou důstojné prosto-
ry pro místní knihovnu, vznikl zde i pro-
stor pro internetové připojení a malou 
studovnu. Vše bylo odstartováno díky 
dotaci Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 
1 800 000,- Kč, kterou lochkovská rad-
nice v loňském roce získala. Zbylou část 
si dofi nancovala MČ z vlastních zdrojů. 
Zájemci si mohou objekt osobně pro-
hlédnout 4. září 2004 od 13.00 – 16.00 
hod. v rámci dne otevřených dveří.

  V ulici Na Bambouzku byl v závěru červen-
ce předán investorovi - městské části objekt 
hasičské zbrojnice. Veřejnost se zájmem 
sledovala postup celkové rekonstrukce se 
zásadním rozšířením „hasičského domu“, 
kde má zásahová jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů v Lipencích základnu. Původní 
stavba potřebám hasičů už nedostačovala 
a ani hygienické podmínky nebyly valné. 
V předchozích letech byl objekt hasičárny 
různě upravován a dostavován, ale bez 
koncepce, neboť zásadní řešení naráželo 
vždy na nedostatek peněz a možná i vůle 
zabývat se problémem. Potřeba zajistit 

odpovídající prostory a vybavení se nejvíce 
projevila v době povodně r. 2002. Po zhruba 
roční přípravě byla v listopadu předchozího 
roku rekonstrukce zahájena. Po krátkém 
jarním útlumu, způsobeném přechodným 
nedostatkem fi nancí, stavební fi rma Frag-
ment, s.r.o., přidala na tempu prací a stavbu 
podle smlouvy dokončila. Celkové náklady 
rekonstrukce dosáhly cca  9,3 milionu korun.  
Po přejímce stavby se čeká na průběh kolau-
dačního řízení, které proběhne do poloviny 
srpna. Zbývá jen dokončit menší úpravy 
okolí. Ty budou provedeny podle možností 

„obecního“ rozpočtu. Objekt disponuje vedle 
současných standardů i velkým sálem, který 
bude využíván pro různé aktivity hasičů, 
uvažuje se i se zasedáními zastupitelstva, ale 

především je určen jako rezervní a evakuač-
ní plocha pro mimořádné události. Stavba 
byla náročná i proto, že bylo nutné ponechat 
po dobu rekonstrukce na místě  dvě hasičská 
auta v pohotovosti. Přes běžné problémy je 
výsledek úsilí všech, tj. projektanta, dodava-
tele stavby i investora s jeho stavebním do-
zorem, velmi dobrý.  Na místě je poděkování 
všem, kteří se na přípravě i realizaci stavby 
podíleli. Koncem srpna proběhne slavnostní 
předání zbrojnice zásahové jednotce Sboru 
dobrovolných hasičů. V září bude  prohlídka 

„hasičského domu“ umožněna širší veřej-
nosti. Přesné informace budou sděleny na 
obvyklých informačních tabulích, úřední 
desce a v místním rozhlase.


