rátorku Mirku Čejkovou, která sama
sebe označuje za „matadora české
žurnalistiky“ (kandiduje za uskupení
POLITIKA 21), a skladatele a producenta Petra Hanniga, jenž je předsedou Strany zdravého rozumu.
Zbylý trojlístek je občanům šestnáctky již spíše neznámý. Za KDU-ČSL kandiduje členka Zastupitelstva
MČ Praha 12 Daniela Rázková a dále
najdeme na volebních lístcích dva
podnikatele – Petra Šimůnka, jenž je
politickým pracovníkem ÚV KSČM
a za tuto stranu kandiduje, a Václava
Truhláře (Česká pravice).
Vliv na rozhodování budou mít také
dva faktory: volební účast a nesourodost volebního obvodu. Podíváme-li
se na účast před šesti lety, kdy zvítězil

které kandidáty známe a víme o nich,
jak dosud pracují pro Prahu nebo jak
jinak se angažují ve veřejném životě. Významným hlediskem je také,
odkud budou zvolení lidé pocházet;
zde platí, že občané našich městských
částí by měli podpořit kandidáty ze
šestnáctky.
Zajímavé souboje budou probíhat na
té nejnižší úrovni, tedy u voleb do zastupitelstev městských částí. Asi nejostřejší klání bude na Zbraslavi, kde
kandiduje celkem 7 stran a sdružení – ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, Nová
Zbraslav – Volba pro město, ODS,
SNK Evropští demokraté a Strana
zelených. V minulých volbách to bylo
jen 5 subjektů. Zajímavostí také je, že
dosavadní starosta není lídrem kandidátky své strany (ve všech ostatních

Kandidáti do Senátu v obvodu č. 17
Ing. Mirka Čejková (44 let), novinářka, strana POLITIKA 21
PhDr. Tomáš Grulich (55), historik, Občanská demokratická strana
Mgr. Petr Hannig (60), skladatel, Strana zdravého rozumu
ThMgr. Svatopluk Karásek (64), farář, Unie svobody - Demokratická unie
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (69), onkolog, Strana zelených
Ing. Květoslava Kořínková, CSc. (66), vysokoškolská pedagožka, ČSSD
PhDr. Daniela Rázková (44), zaměstnankyně Ministerstva školství, KDU-ČSL
Petr Šimůnek (41), politický pracovník ÚV Komunistické strany Čech a Moravy
Ing. Václav Truhlář (44), podnikatel, Česká pravice

čtyřkoaliční Edvard Outrata, v prvním
kole přišlo k urnám 32 % a ve druhém
už jen 21 %. Letos, díky spojení s volbami komunálními, by první kolo
mohlo být v účasti ještě dosti slušné.
Volební obvod 17 je oficiálně označen
jako Praha 12 (viz mapa na titulní
straně), ale vedle samotné centrální
městské části (Modřany a Komořany)
jej tvoří všechny součásti šestnáctého
pražského obvodu. Dosud vše jasné
a srozumitelné, aby ale bylo dodrženo
pravidlo, že každý senátor je zvolen
zhruba stejným počtem voličů, volit
společně s námi budou někteří obyvatelé Prahy 4 (Kunratice, Hodkovičky,
Lhotka), Prahy 11 (Šeberov, Újezd)
a jako perlička na dortu rovněž Petrovice, jediná městská část z Prahy 15.
Komunální volby
Do voleb do pražského zastupitelstva vstupuje celkem 24 politických
stran a hnutí a volič, který bude chtít
využít svého práva preferencí jednotlivým kandidátům, bude mít těžkou
práci. Pokud všechny kandidátky
budou obsahovat 70 jmen (to je počet
zastupitelů pro další volební období),
pak budeme vybírat z téměř 1700
lidí. Vedle stranického klíče by zde
mělo hrát mnohem důležitější úlohu,

MČ starostové obhajují na prvním
místě) a zastupitelstvo se v období
2006 - 2010 rozroste z 15 na 19 členů.
To je nejvíce v celém našem správním
obvodu, protože v Radotíně zůstává
počet 15 zastupitelů zachován. Zde se
nemění ani kandidující strany, zůstává
zachováno tradiční kvarteto ČSSD,
KSČM, KDU-ČSL, ODS.
Stejně zastupitelů jako dosud budou
mít také ve Velké Chuchli a do souboje
o 9 míst vstupují čtyři strany (ČSSD,
KSČM, ODS, SZ), z nichž pouze
Strana zelených je nováčkem. Klidné
volby zažijí naše nejmenší městské
části. V Lipencích totiž do 15členného „zákonodárného sboru“ kandiduje
pouze ODS (minulých voleb se zúčastnila ještě dvě sdružení nezávislých)
a stejná situace je v Lochkově, kde se
o nezměněný počet 9 zastupitelských
míst uchází 9 kandidátů ODS.
Volební místnosti
Závěrem pouze stručná informace
o volebních místnostech. Oproti
posledním volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR se nic nemění, tedy všechny místnosti i rozsah
jednotlivých okrsků zůstává zachován
(viz Adresář volebních místností).

Základní
škola Charlotty
Masa r ykové
Velká Chuchle je
malou školou rodinného typu po jedné třídě
v každém ročníku
s průměrným počtem
19 dětí na třídu. Její
součástí je školní jídelna, ve které se stravuje
140 žáků naší školy,
a dvě oddělení školní družiny. Najdete
nás uprostřed obce a přesto v blízkosti
zeleně. Hned za školou je známý chuchelský Areál zdraví, častý cíl hodin
tělesné výchovy i jiných aktivit školy.
Škola má stabilní, zkušený a téměř
plně aprobovaný sbor a kolektiv pedagogů se snaží individuálním přístupem působit tak, aby každý žák mohl
pracovat podle svých schopností. Žáci
naší školy jsou již tradičně úspěšní
v přijímacích řízeních na střední školy
a střední odborná učiliště. Nabízíme
řadu kroužků a mimoškolních
aktivit - mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější patří keramika, internet,
pohybová a taneční výchova, výtvarný kroužek, kytara a sborový zpěv.
Nezaostáváme ani po technické strán-

Mezinárodní festival malých dechových orchestrů se na Zbraslavi uskutečnil o víkendu 22. – 24. září. Jeho
vyhlašovatelem byla Městská část
Praha-Zbraslav, Zbraslavská kulturní
společnost a synové Jaromíra Vejvody,
pořadatelem or-fea, festivalová a orga-

nizační kancelář společně s městskou
částí. Záštitu a finanční podporu
nad jedenáctým ročníkem přehlídky

S uveřejněním výsledků jarních
„běhů Terryho Foxe“ bychom se rádi
vrátili k letošnímu ročníku, který naše
škola pořádala.
V tomto roce se museli organizátoři
vyrovnat s nepříjemnou změnou – letitý hlavní sponzor této akce, Všeobecná
zdravotní pojišťovna, vypověděla
smlouvu České sportovní a pro pořadatele nastal okamžik rozhodnutí
– pořádat, či ne? Vzhledem ke stále
se snižujícímu zájmu veřejnosti (nejen
v ČR) a starostem se sháněním peněz
se počet pořádajících míst snížil nejméně o třetinu. I naše škola, tradičně
pořádající běh v Městské části Praha
16, stála před tímto rozhodnutím.
Protože jsme ale měli pořádat jubilejní
pátý ročník, nechtěli jsme tuto záslužnou humanitární akci vzdát.
Rozhodli jsme se, že zkusíme úplně

ce a provozním zázemí. Péče o školu
je jednou z priorit Zastupitelstva
Městské části Praha-Velká Chuchle
a troufám si tvrdit, že „je to vidět“. Jen
za loňský a letošní rok se u nás uskutečnily dvě rozsáhlé, potřebné a finančně náročné
akce - výměna
střešní krytiny
a oken v celé
budově školy.
Zř izovatel,
Mě st sk á č á st
P r a h a -Ve l k á
Chuchle, posk y t uje dá le
škole část k u
1,2 milionu na
provoz, a i když
většinu pohltí
náklady na
t o p e n í , el e kt ř i n u , vo d n é
a běžné opravy,
každý rok zbude určitá část na obnovu vybavení školy novými židlemi a lavicemi pro žáky,
nábytkem do tříd, či výzdobu školy.
Působí u nás Rada rodičů při Unii
rodičů, která je pro vedení školy nejen
užitečnou zpětnou vazbou ze strany

„Vejvodova Zbraslav – Praha 2006“
převzalo Hlavní město Praha.
Již tradičně se v pátek večer rozjely
kapely do okolí, aby pozvaly co největší množství obyvatel okolních obcí
a posluchačů této muziky na Zbraslav.
Například soubor Midtun Pavillion
orkester z norského
města Bergenu koncertoval v Radotíně
a o diváky neměl
nouzi!
V sobotu dopoledne se v Černém
divadle Jiřího Srnce
konala soutěžní přehlídka kapel určená
pro malé dechové
orchestry do 25
hráčů (kromě dirigenta). Soutěžilo se
v jediné kategorii,
do programu musela
být zařazena povinná skladba určená
organizátory. Tou letošní byla polka
od Jaromíra Vejvody a Vaška Zema-

jinou variantu. O sobotní běh přestal
být v Rad o t í n ě
zájem - v loňském roce se
počet účastní ků snížil
dokonce až
na 56, naplánovali wjsme
proto start
na všední
den - ve
dva náct hodin a ve dvě
hodiny odpoledne. Téměř
všichni žáci
naší školy tak
měli možnost
se pod dohledem „svých“
učitelů zúčastnit. Oslovili jsme
také okolní školy, zbraslavskou
a ostatní ze správního obvodu Prahy 16 a konkrétně ze
Zbraslavi se dostavilo 150 dětí.
V úterý 16. května se tedy na
startu radotínského BTF sešlo
490 účastníků, což předčilo
naše očekávání.
Na konto Ligy proti rakovině
jsme poslali 14 753 Kč, to je dle

rodičů, ale také se výrazně finančně
podílí na vybavení ústavu učebními
pomůckami a během roku přispívá
na různé školní akce. V poslední době
jsme velmi uvítali např. pořízení keramické pece či dataprojektoru poříze-

ných právě z prostředků Rady rodičů.
Dobrá spolupráce s rodiči, vstřícný
přístup zřizovatele a profesionální přístup učitelů k výchově a vzdělávání, to
vše přispívá k dobrému jménu školy.

na: Já ráda tancuju v orchestrálním
provedení (bez zpěvu). Laureátem
festivalu se stala Malá černá hudba
z Karviné, která si ze Zbraslavi na
rok odvezla putovní pohár. Obhájit
jej, o to se pokusí příští rok. Při vystoupení orchestru ZUŠ Přeštice se ve
stanu na zbraslavském náměstí objevil
primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Společně se zbraslavským
starostou Petrem Valentou dokázali
strhnout přítomné publikum ke společnému zpěvu hitu Škoda lásky od
Jaromíra Vejvody, na jehož počest se
festival Vejvodova Zbraslav koná.
Divácky nejatraktivnější byla jistě
mažoretková show na hřišti místní
sokolovny a zejména slavnostní průvod orchestrů s mažoretkami. Sobotní
večer zakončil zajímavým programem
trojnásobný vítěz a host festivalu Křídlovanka ze Základní umělecké školy
v Čáslavi. Nedělním matiné, v jehož
rámci vystoupila Choceňačka a mládežnický řecký orchestr, udělali pořadatelé pomyslnou závěrečnou tečku za
letošním ročníkem festivalu.

uveřejněných výsledků velmi slušná
částka, a na naši školu několikanásobně vyšší než v předchozích ročnících.
Potěšilo nás, že i některá velká města

zůstala co do počtu účastníků a do
výše poslané částky i daleko za námi
(např. Valašské Meziříčí, Rožmitál
pod Třemšínem, Ostrava, Jihlava,
a další).
O to víc děkujeme všem našim účastníkům, od prvňáčků až po ty nejstarší,
že se postavili na start s chutí a se snahou přispět na tuto záslužnou akci.

