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Jde pan Novák okolo rybníka a vidí, �e se tam topí mladá dívka a zoufale volá,  aby ji zachánil.
Pan Novák se na ni podívá a zeptá se: �A milovat umí�?� �Umím, samozøejmì �e umím !� vydá
ze sebe z posledních sil dívka. �No to je ta dne�ní máde�, plavat (viz tajenka)!� zavrèí pan Novák.

Základní škola v Radotíně nabízí 
dětem ve věku 7 - 15 let

letní příměstský tábor, který 
bude probíhat v těchto termínech:

12. - 16. 7. a 19. - 23. 7. 2004
Vždy od 7 do 17 hodin

V ceně 1. 500,- Kč/týden
(celkem 5 dní, tj. 30,- Kč/1 hod.!!!)

Pedagogický dohled, pojištění, obědy, 
pitný režim (kromě výletů), vstupy, 

cestovné, spotř.mateiál na rukodělnou 
a výtvarnou činnost.

PROGRAM
(Operativní změna dle počasí vyhrazena)
2xcelodenní výlet, odpoledne na kolech,

tábornické odpoledne s táborákem 
a opékání špekáčků, rukodělné

a výtvarné odpoledne, turnaj ve stolním
tenisu, odpoledne plná pohybu, her
a soutěží, bazén, hřiště, vodění na koních
Při velké nepříznim počasí je k dispozici

   školní klub se svým vybavením (stolní
    fotbal, kulečník, deskové hry), PC učeb-
    na, internet, mediální učebna, tělocvična.
   Tábor se otevře při účasti nejméně

    15 dětí v 1 turnusu.
  Závazné přihlášky a platbu prosíme

   nejpozději do 25.6.2004.
  INFORMACE:

   Ilona Valešová          Ivana Kubicová
 257 912 580                257 811 391

Výherci z minulého čísla:

1. Alena Dvořáková
Věštínská 6A, Radotín

2. Jaroslava Schreinerová, 
Ottova 923,  Zbraslav

3. Josef Pavlík
Výpadová 1317/12, Radotín

Dne 7. května 2004 
oslavila dlouholetá radotínská ob-
čanka paní Božena Sýkorová, rozená 
Doubková, 100. narozeniny. Nejdříve 
byl její osud v Radotíně spojen s lo-
kalitou na Lahovské. Později přesíd-
lila do čp. 149 v ulici Na Výšince. 
Odtud se odstěhovala v roce 1995 
do Domova důchodců v Mimoni, 
blíže ke svým příbuzným. Tam ji 
k životnímu jubileu přijela blahopřát 
starostka MČ Praha 16 Hana Žižková 
společně s tajemníkem úřadu Pavlem 
Čornejem a s vedoucím odboru občan-
sko správního Miroslavem Moravcem. 
S gratulací se připojuje za spoluobčany 
i redakce Novin Prahy 16. Obdobnou 
příležitost měli přesně měsíc před 
radotínskou oslavou i na Zbraslavi. 
Stoletého jubilea se 7. dubna dožíval 
nejstarší občan této městské části, 
pan Ferdinand Jonáš. Bohužel jeho 
zdravotní stav způsobil, že záhy po 
oslavě ojedinělého životního výročí 
dne 28. dubna zemřel. Redakce Novin 
Prahy 16 tak dodatečně projevuje hlu-
bokou soustrast pozůstalým. 

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 4.8.2004.
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Zítkova 228/1
153 00 Praha 5 - Radotín

(ulice proti gymnáziu)

telefon: 603 439 172
otevřeno celý týden

od 9.00 do 20.00 hodin.
(prodej mimo tuto dobu
po telefonické dohodě)

MALOOBCHOD A VELKOOBCHOD

značné klady z počátku cesty vzaly za 
své hned v následujících okamžicích, 
kdy jsem uvízl v zácpě aut nejdříve 
na Strakonické a později při průjezdu 
Smíchovem. O zaparkování ani ne-
mluvě. Celá anabáze se protáhla na víc 
jak hodinu. Druhý den jsem vyrazil 
na vlak. Počáteční nepříjemné pocity 
spojené s cestou na nádraží vystřídala 
pozitiva. Ve vlaku jsem se kupodivu 
s nikým nepřetlačoval o místo, dokon-
ce jsem potkal známého, kterého jsem 
již léta neviděl. No a na místě jsem byl 
za pětadvacet minut. O fi nančním mě-
řítku snad ani nemusím nic  dodávat. 
I vy, milí čtenáři, si pro cestu na do-
volenou či prázdniny zvolte co nejlepší 
spoj a nejideálnější trasu. Šťastnou 
cestu.        Mgr. Karel Hanzlík

Pokračování z titulní strany

Snad poprvé se v naší škole konal Den 
Země. Co to vůbec je ? Je to den, kdy se děti 
učí, jak ochránit „svou“ planetu před zne-
čištěním a chránit životní prostředí. Zjistí 
také, proč se některé věci po určité době 
rozpadnou a jiné ne. Den Země je vlastně 
vede k čistotě nejen své, ale i světové.
Sešlo se  sedmnáct družstev vedených 

„dnešní“ devítkou. Většina kapitánů byla 
v převleku z přírodních materiálů. Měli 
jsme jedenáct soutěžních disciplín. V první 
disciplíně jsme si měli složit pokřik, bás-
ničku a hlavně vymyslet název družstva. 
V druhé se třídil odpad. Třetí úkol byl 
o poznávání věcí po hmatu a čichu – celkem 
záživné a docela se nám to líbilo. Na čtvrté 
metě jsme se dozvěděli, jak dlouho se roz-
kládá různý druh odpadu. Papír, plast, sklo, 
dřevo a potraviny byly naštěstí jen na pa-
píře nalepené (výstřižky z novin a letáků). 
V pátém úkolu nám bylo zadáno vytvoření 

V případě, že se chcete zúčastnit 

nějakého přírodního parfému a vymyšlení 
jeho názvu. Většinou to byl pěkně velký 
smrádek. Šestý úkol nám poručil : vyčisti 
svou vodu od pracího prášku! V podstatě to 
byla opičí dráha – celkem sranda. Pak nám 

„vrazila“ jedna učitelka lepidlo a papír do 
rukou a my měli najít pět barev v přírodě. 
To byl úkol č. 7. Vedle ní se usídlil žák osmé 
třídy s osmým úkolem. Dal nám pět papír-
ků a pověděl, abychom roztřídili, co škodí a 
co neškodí ozónu. U devítky jsme malovali 
přírodninami na čtvrtku. Moc nás to neba-
vilo. Bezva bylo, že u desítky jsme měli již 
předepsaný text a my jen rozlišovali, co se 
smí a co ne. Jedenáctka byla až po přecho-
du přes pole. Byl to test a prý téměř každé 
družstvo ztratilo minimálně jeden bod. To 
byl náš Den Země. Líbil se Vám? Doufáme, 
že ano. Tak zase napřesrok!

  Strážníci Městské policie z místních 
okrsků zorganizovali pro děti z  některých 
základních škol a předškolních zařízení na 
Praze 16 ke Dni dětí velice zdařilé akce. 
V rámci oslav připravili několik soutěží  
např. ve střelbě ze vzduchovky nebo ve 
střelbě z paintbalových pistolí o diplomy 
a drobné sladkosti. Hlavní náplň však spo-
čívala v prezentaci činnosti Městské policie. 
K vidění byla ukázka práce psovodů, děti si 
mohly vyzkoušet nasazování některých 
prvků výzbroje a výstroje strážníků, ve-

liký zájem byl o projížďku na služebním 
motocyklu. Úspěch sklidila též ukázka 
sebeobrany v podání zkušených instrukto-
rů. Na stanovištích zavládla vždy příjemná 
atmosféra, o čemž svědčí bezprostřední do-
tazy dětí, směřující k činnosti strážníků. Na 
zábavném dopoledni se fi nanční podporou 
na zakoupení odměn spolupodíleli i zři-
zovatelé školních a předškolních zařízení, 
tedy městské části. 
  Seriál akcí byl letos odstartován  26.května 
na  ZŠ v Radotíně - pro žáky 1. a 2. stupně. 
Den s Městskou policií zde byl organizován 
poprvé. ,,Vydařilo se i počasí, což je při ta-
kové akci velice důležité,“ říká Ing. Maršá-
lek, radotínský okrskář. Menší štěstí na po-
časí měli přesně na Den dětí, tedy 1. června, 
školáci a předškoláci 
v Lipencích. Následující 
den zavítali strážníci se 
svým programem i do ma-
teřské školky v Matjuchi-
nově ulici na Zbraslavi. 
Poslední prezentace pro-
běhla 3. a 7. června na 
dvou základních školách 
na Zbraslavi, v městské 
části, kde podobná dopo-
ledne mají již víceletou 
tradici. Prostřednictvím 
článku musíme poděkovat 
všem strážníkům okrská-
řům za iniciativu, kterou 
vynaložili nad rámec vý-
konu své běžné činnosti, 
ve svém volném čase.  


