
Teplo ze slunce

Baletky ze ZUŠ na Dance World Cup 2011 v Paříži
Taneční sál radotínské ZUŠky 

v těchto dnech ještě více ožívá tvůr-
čím ruchem. Ne, že by zdejší baletky 
jinak zahálely, ba naopak! Avšak 
v tyto dny vrcholí přípravy na světový 
taneční šampionát, který se uskuteční 
28. června až 3. července v Paříži.

Žákyně ZUŠ Klementa Slavického na 
něj byly nominovány díky úspěšné účasti 
v kvalifikačním kole, které se uskutečnilo 
letos v březnu v německém Selbu. Tyto 
studentky  se mohou pochlubit mnohými 
úspěchy z tuzemských i zahraničních ta-
nečních přehlídek a soutěží. Mezi velkou 
konkurencí tanečních oborů z jiných 

ZUŠ a ostatními tanečními školami není 
jednoduché obstát. Přesto se díky cílené 
přípravě, píli žákyň a tvořivosti a trpěli-

vosti učitelů dostalo do světa nejen jméno 
zdejší základní umělecké školy, ale i celé-
ho Radotína. 

Taneční obor ZUŠ Klementa Slavického 
je se školou spjatý od roku 1965. Za po-
myslnou katedrou se vystřídalo mnoho 
skvělých pedagogů. V současnosti jej 
vede zdejší bývalá žákyně Veronika Vše-
tičková, která tančila v ZUŠ pod vedením 
Jany Tomanové-Erikssonové, absolvovala 
pražskou taneční konzervatoř a nyní je 
studentkou KTF na Karlově universitě 
v Praze. Na škole vyučuje od roku 2005 
a taneční obor pod jejím vedením v tomto 
školním roce čítá 82 dětí. 

Žá k y ně taneční-
ho oboru se každý 
rok s velkým úspě-
chem účastní řady 
prestižních tanečních 
soutěží jako je napří-
klad Pardubická ara-
beska, Baletní mládí 
P r a h a ,  H r a d e c k á 
Odette, Ašský střeví-
ček, soutěžní přehlíd-
ky scénického tance 
pořádané společnosti 
STAP a dalších. Mimo 
účasti na soutěžích 
připravují také mnohá 
vystoupení pro rodiče 
i širokou veřejnost. 
V tomto školním roce 
bylo několik nejtalen-
tovanějších studentek 
pozváno, aby již po-

druhé vystoupily na Galakoncertu evrop-
ských baletních škol v Divadle J. K. Tyla 
v Plzni. Dalším jistě důležitým počinem 

bylo nezapomenutelné nastudování Lous-
káčka (o němž se psalo v únorovém čísle 
Novin Prahy 16, pozn. red.).

Stejně tak úspěšnost v přípravě k při-
jímacímu řízení na konzervatoř je jistě 
něčím, co se nedá tanečnímu oboru 
radotínské ZUŠky a její skvělé pedagožce 
upřít. Z řad žáků ZUŠ nastoupila letos do 
prvního ročníku Taneční konzervatoře
hl. m. Prahy Eva Vachelová. Nejedná se 
však jen o taneční obor, ZUŠ Klementa 
Slavického je oporou žákům při přijíma-
cích zkouškách na nejrůznější prestižní 
školy uměleckého zaměření. 

To vše je dokladem, že radotínská ZUŠ 
se ve světě neztratí. Dívky se svědomitě při-
pravují a pracují na tom, aby jejich vystou-
pení na šampionátu bylo odměněno úspě-
chy náležícími nejen jim samotným, ale 
i jejich škole, a především Radotínu. Škola 
i vyučující  si velmi váží toho, že se mohou 
takového šampionátu zúčastnit, a získat 
tak nové a velmi vzácné zkušenosti. Žá-
kyně tanečního oboru byly již v minulosti 
nominovány na taneční šampionát konaný 
v Chorvatsku, ale z důvodu velmi vysokých 
finančních prostředků se nemohly soutěže 
zúčastnit. Ani nyní organizátoři Dance 
World Cup 2011 účastníkům nehradí ces-
tovné ani ubytování. Do nákladů se musí 
navíc započítat startovné, náklady pro 
dospělý doprovod, předepsaný sportovní 
oděv pro celý  český team a další poplat-
ky, což je citelný zásah do rozpočtu školy. 
Pokud by měl někdo zájem podílet se na 
dobrém jménu baletu z Radotína a pomoci 
mu dostat se ještě více do světa, je možné 
zaslat nabídku na e-mailovou adresu školy: 
zusradotin@zusradotin.cz.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Většina lidí si vůbec neuvědomuje, že 
nám v našich podmínkách slunce každý 
den daruje přibližně 1200 kWh energie 
na každý čtvereční metr. Je to asi takové 
množství, jaké se uvolní spálením cca 
250 kg uhlí. To znamená, že průměrná 
spotřeba jedné domácnosti včetně vytá-
pění by mohla být pokryta množstvím 
sluneční energie, která dopadne za rok 
na plochu menší než 30 m2.

Sluneční záření je přírodní energie, 
která se řadí mezi obnovitelné zdroje, 
a její využití podporuje na svém území 
hlavní město Praha v rámci programu 
dotací na přeměnu top-
ných systémů a využití ob-
novitelných zdrojů energie. 
Dalším programem, který 
byl odstartován, je „Čistá 
energie Praha“. 

Že lze například vodu 
ohřívat s pomocí slunce, 
to už je poměrně známá 
věc. Ale jaké jsou, ale-
spoň obecně, potřebné 
komponenty, rozdělení 
a úspornost termických 
solárních zařízení?

Zá k lad n í m pi l í řem 
solárního systému je 
termický kolektor a hned na druhém 
místě ohřívač teplé užitkové vody, 
nebo, v případě podpory vytápění, 

akumulační nádrž. Tyto dva produkty 
musí mít vůči sobě navzájem optimál-
ně nastavené parametry, hlavně co 
se týká velikostí, aby nedocházelo ke 
zbytečným ztrátám. Je třeba nesmysl-
né mít na střeše 10 m2 kolektorů a ve 
sklepě nádrž pouze na 300 litrů.  Nebo 
naopak mít ve sklepě nádrž na 1 000 
litrů a pouze 4 m2 kolektorů na střeše.

Aby kolektory vůbec přinesly žá-
danou úsporu, měly by mít patřičnou 
účinnost. Ověřenou zárukou kolek-
toru je např. certifikační označení 
„keymark“, které zaručuje, že kolektor 
vlastní určité parametry, které jsou 
specif ikovány podle stanovených 
hodnot. V případě realizace solárního 

systému je v každém případě nutné 
se obrátit na odbornou topenářskou 
firmu, která má již s takovými systémy 

nějaké zkušenosti.
Termická solární zařízení se rozdě-

lují do dvou základních skupin:
1. Zařízení na ohřev teplé užitkové 
vody (TUV).
2. Zařízení na ohřev TUV a přitápění.

Dále se může například doplnit 
ohřev bazénu, nebo se dá kombinovat 
solární akumulační nádrž s krbovou 
vložkou. Závisí to vždy na konkrétním 
požadavku.

Podle přibližně 25letých zkušenos-
tí se solární termikou v západních 
zemích je úspora při ohřevu TUV 
až 70 %. U solárního přitápění se dá 
úspora těžko vyjádřit, protože záleží 
na typu topné soustavy, teplotě topné 
vody a izolaci budovy. Obecně se dá 
říci, že u dobře izolovaných budov 
s podlahovým vytápěním jsou celkové 
úspory energie ve vztahu s  klasickými  
systémy asi  20 až 30 %.

Amortizace termických solárních 
systémů je také rozdílná a lze velmi 
těžko odhadnout, jak rychle budou 
ceny energie stoupat. Životnost kolek-
torů se odhaduje na 25 až 30 let a šance 
na přidělení dotace je celkem velká.

V každém případě se dnes investice 
do využití termických solárních systé-
mů již vyplatí, nehledě na to, že hezký 
pocit z ušetřených peněz a ekologické-
ho přínosu pro naši přírodu také není 
k zahození.

Jízda historických velocipedů
s vrchu Jíloviště - Zbraslav

Cyklistické stezky podél Vltavy a Be-
rounky na jižním okraji Prahy patří 
rozhodně k nejfrekventovanějším v Če-
chách. K prvním zastávkám cyklistů 
patří každý víkend například Zbraslav. 
Druhou sobotu v červnu mají všichni 
příznivci cyklistiky k zastavení na 
Zbraslavském náměstí další důvod na-
víc. Místní Veteran bicykle club Zbra-
slav tu pořádá již XXVIII. ročník „Jízdy 
s vrchu“. S velkou sportovní slávou se 
pojede po silnici mezi Zbraslavským 
náměstím a Jílovištěm.

Původně se ale kola závodních 
vozů řítila v opačném smě-
ru. Do kopce mířila taková 
esa jako von Stuck, Garac-
ciola, Junková nebo hrabě 
Lobkovic… ostatně tradice 
jízdy do kopce historických 
motorových vozidel pokra-
čuje i dnes. Méně se ale ví, 
že na tomto úseku proběhl 
i slavný velocipédový závod 
o „Mistra vrchů království českého“ 
mezi pány Jaroslavem Kášem a Petrem 
Kohoutem v září 1886... 

Současný Veteran bicykle club Zbra-
slav (VBC) má tedy na co navazovat. 
Zachovaly se záznamy o původním 
Českém klubu velocipedistů Zbraslav, 
který byl ustanoven 30. listopadu 1896. 
Ustavující schůze se konala v hostinci 
„U Vejvodů“ a zúčastnilo se jí 19 členů. 
Členské příspěvky byly odsouhlaseny 
na 1 zlatý při zápisu a 20 krejcarů 
měsíčně. Po roce 1930 se stopa klubu 
ztrácí a historie se uzavřela až na pře-
lomu padesátých a šedesátých let, kdy 
se naposledy jely závody do vrchu. Až 
na jaře roku 1984 si na popud zbraslav-
ského rodáka Jaroslava Vožniaka sku-
pina jeho přátel opět obstarala stará 

jízdní kola a uspořádali hapenning. Už 
ne do vrchu, nýbrž pěkně s kopce bez 
jediného šlápnutí, což je asi na dvou 
místech téměř nemožné! Prvního 
ročníku se zúčastnilo šest jezdců a dvě 
jezdkyně a loňského ročníku rovných 
šedesát, samozřejmě i v historických 
kostýmech. Podařilo se tak vzkřísit 
jednu z tradic, která trvá dodnes.

V sobotu 11. června 2011 je kromě 
závodu s kopce připraven i další pest-
rý pořad jako je ukázka historických 
vysokých kol, dvoukol, vojenských kol, 
invalidní tříkolky a vystoupení členů 

VBC jako krasojezdců za  hudebního 
doprovodu. V odpoledních hodinách  
pak zahraje příznivcům cyklistiky 
k tanci živá hudba. Samozřejmě ne-
budou chybět diplomy a ceny pro nej-
lepší, nejstarší a nejmladší krasojezdce 
a nejlepší exponáty, v prodeji budou 
suvenýry s cyklistickou tématikou 
z chráněné dílny tělesně postižených 
spoluobčanů atd.

A protože cyklističtí veteráni neznají 
pocit únavy, chystají hned na následující 
neděli 12. června 2011 výlet historických 
kol ze Zbraslavi na Karlštejn, ke kterému 
se přidají i mnozí další veteráni z obdob-
ných klubů Čech a Moravy. Možná je na 
jedné z nejhezčích cyklostezek v okolí 
Prahy potkáte i vy!

Jak v radotínské školce slavili Velikonoce
Na tradiční velikonoční jarmark se tu 

připravovali již několik dní předem.
Děti vyráběly nádherné kraslice. 

Velikonoční vajíčka nejen pomalovaly 
veselými jarními barvami, ale zdobily 
je i potisky, vločkami a jiným materiá-

lem. Ve třídě Myšek napekly a nazdo-
bily za pomoci učitelek spoustu perní-
kových vajíček. Vše bylo připraveno 
a jarmark mohl začít.

Krásné slunečné ráno 20. dubna slibo-
valo nádherný den, jakým opravdu byl. 
Do akce se zapojili všichni – děti, rodiče, 
učitelky a také paní kuchařky a uklí-
zečky. Na počátku jarmarku nejdříve 
odhalili symbol školky Hastrmánka 

a poté se zábavou sledovali 
vystoupení těch nejmenších. 
Jarní tanečky a jarní písnič-
ky se nesly zahradou. Zavítal 
sem i „dudák“, který na své 
dudy pěkně zadudal. Pro děti 
byly připraveny soutěže a pro 
návštěvníky prodejní stánky 
s velikonočními výrobky. 
Součástí letošního jarmarku 
byla i dražba beránka: byl nád-
herný, z marcipánu a perníku, 
a byl vydražen za 1 000 Kč.

Utržené penízky byly použity ve 
prospěch dětí – pro sladkou odměnu, 
ale i pro nákup učebních pomůcek. 

Andersenovská noc v lipenecké škole
V pátek 1.dubna se prvňáci, druháci 

a deváťáci chystali přespat ve škole. 
Všichni byli moc zvědaví, co je 

vlastně čeká. Po „ubytování“ a společ-
né večeři přečetla učitelka Kopáčová 
prvňákům a dru-
há k ů m p ohád k u 
H. Ch. Andersena 
Křesadlo. Děti po-
zorně poslouchaly, 
věděly, že je čekají 
úkoly spojené s tou-
to pohádkou. Mezi-
tím jim ti z deváté 
připravili pohádko-
vou cestu, po které 
se malí posluchači 
po dvojicích vydali. 
Všechny pohádkové 
úkoly děti svědo-
mitě splnily. Potom 
přečetla druhou pohádku, Císařovy 
nové šaty, učitelka Zímová a děti se 
vydaly na noční cestu kolem školy 
s pohádkovými bytostmi, tedy opět 
s deváťáky. V kouzelné chýši u čaro-
dějnice měli všichni odvážlivci za úkol 

se podepsat – a opravdu to zvládly 
všechny děti. Po skončení noční cesty 
se tedy mohly spokojeně připravit ke 
spánku ve svých třídách.

Ráno po snídani čekala ještě jedna 

pohádka, Statečný cínový vojáček. 
Pak už nezbylo, než se rozejít do 
svých domovů. Všem se spaní ve škole 
s pohádkami H. Ch. Andersena moc 
líbilo – takže za rok znova.

Během měsíce dubna proběhlo na 
radotínské základní škole základní 
kolo Dopravní soutěže mladých cyk-
listů, kterou vyhlašuje Ministerstvo 
dopravy – BESIP. 

Soutěž je určena především žá-
kům 5. až 8. ročníků základních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií a je vyhlašována ve dvou 
věkových kategoriích. 

C í l em s out ě ž e  j e 
podněcovat a zvyšovat 
zájem žáků o dopravní 
výchovu (a motoris-
mus), ověřovat znalosti 
žáků-cyklistů, jejich do-
vednosti v uplatňování 
pravidel provozu na po-
zemních komunikacích, 
v technice jízdy a první 
pomoci.

Základní soutěž se 
sestává z teoretické 
části – pravidla pro-
vozu na pozemních 

komunikacích a praktické části – jízda 
zručnosti. V dalších kolech pak ještě 
z další části: zásady poskytování první 
pomoci a praktické části pravidel pro-
vozu na pozemních komunikacích.

V základním kole byli nejlepší 
v kategorii 5.-6. třída – dívky – 
Veronika Matiášková z 5.B, Veronika 
Vrzalová z 5.C, Andrea Sirotková 
z  6 . A a  Jo l a na  Šád ková  z  5 . A . 
Chlapci – Štěpán Rakovič z 5.A, Jan 
Vitouš z 5.A, Štěpán Sladký z 5.C 
a Tomáš Dvořák z 5.A. V kategorii 
7.-8. třída – dívky – Lucie Blatná 
z 8.B, Karolína Popková z 8.A, Nikola 
Kročková ze 7.A a Karolína Preclíková 
z 8.B. Chlapci - Martin Šefčík ze 7.B, 
Jan Toman z 8.A, Jan Charvát ze 7.B 
a Jindřich Blažek ze 7.A.

Dvě smíšená družstva radotínské 
školy postupují do dalšího kola, které 
se koná 18. května v Praze 7.


