
Projekt pod...
žívat venkovní sportoviště. Zvláště 
nový umělý povrch s trávou poslední 
generace na tréninkovém hřišti spor-
tovního areálu v ulici Ke Zděři, kde 
vystřídal prašnou škváru, se těší velké 
oblibě.
   Zajímavým tahákem projektu je 
i patronát Martina Jiránka – české-
ho fotbalového reprezentanta, který 
byl v minulosti radotínským žákem, 
a Miroslava Beránka – bývalého asi-
stenta trenéra fotbalové reprezentace. 

   Gymnázium 
O t y  P a v l a 

se nachází ve 
v i lové zást avbě 

Radotína na břehu 
ř e k y  B e r o u n k y . 
Patří mezi nejmenší 

gymnázia v Praze, 
neboť v devíti třídách 
studuje přibližně 260 

studentů. Čestný název 
Gymnázium Oty Pavla 

byl š k o l e  p r o p ů j č e n 
MŠMT 1. února 2000 a je výrazem 
uznání dobré dlouholeté práce školy. 
„Osobitost gymnázia je ovlivněna 
jednak krásným a klidným prostře-
dím, ve kterém se nachází, jednak 
tím, že se jedná o školu s menším 
počtem žáků, což umožňuje více 
osobní, individuální přístup i v pé-
či o talenty,“ říká ředitelka školy 
RNDr. Jana Hrkalová.
   Budova dnešního gymnázia po-
chází z roku 1928, kdy byla vysta-
věna pro Masarykovu měšťanskou 
školu, a až v roce 1953 se začala 
psát historie radotínského gymná-
zia. A současnost? Nyní zde nabízí 
šestileté denní studium všeobecné 
s rozšířenou výukou anglického 
jazyka a 4leté denní studium se vše-
obecným zaměřením. Gymnázium 
plně podporuje rozvoj talentova-
ných žáků ve všech předmětech. 

Od druhého ročníku se obor studia 
profi luje formou volitelných před-
mětů, ke kterým patří latina, ruština, 
španělština, deskriptivní geometrie, 
programování, ve vyšších ročnících 
konverzace v cizích jazycích, semi-
náře ze všech hlavních předmětů, 
dějiny umění, mediální komunika-
ce a aplikace výpočetní techniky. 
Ve všech třídách 
jsou hodiny anglic-
kého jazyka doplně-
ny výukou rodilého 
mluvčího.
 Ve školním roce 
2007/2008 bu-
de otevřena jedna 
třída čtyřletého stu-
dia se všeobecným 
zaměřením a jedna 
t ř ída šest i letého 
studia všeobecného 
zaměření s rozší-
řenou výukou ang-
lického jazyka (pro 
žáky ze 7. tříd ZŠ). 
Přijímací zkoušky do obou tříd jsou 
písemné z českého jazyka, matema-
tiky a cizího jazyka v rozsahu učiva 
základní školy. Pro šestileté studium 
je povinná zkouška z anglického 
jazyka, pro čtyřleté všeobecné stu-
dium si žáci cizí jazyk mohou zvolit. 
V rámci přijímacího řízení je také 
hodnocen prospěch ze základní ško-
ly (přibližně 25 %) a dále je hodno-
ceno umístění na předních místech 

v obvodních a krajských předměto-
vých soutěžích. Žáci s průměrným 
prospěchem 1,00 za obě pololetí 8. 
třídy a 1. pololetí 9. třídy budou do 
čtyřletého studia přijati bez přijíma-
cích zkoušek. Přihlášky se podávají 
prostřednictvím základních škol do 
15. března, 1. kolo přijímacího řízení 
se uskuteční 23. dubna. Požadavky 

k přijímacím zkouškám včetně za-
dání zkoušek z minulých let najdete 
na www.gop.cz.
   Škola pořádá také zkoušky „na-
nečisto“, pro šestileté studium se 
uskuteční 12. března, pro čtyřleté 
studium 14. března, vždy od 15 hodin. 
Přihlásit se mohou i žáci, kteří kurzy 
nenavštěvují, a to přímo v kanceláři 
školy u paní Dvořákové, sekretari-
at@gymn-radotin.cz

DVACET LET
hudba, text, arr.: Man Petty

Chybí nám dvacet let
je to málo či moc?
kdo tak čaroval
a dostal tu moc
chybí nám dvacet let
někomu ještě víc
kdo udělal z nás sluhy
proč nechtěli jsme víc
chybí nám dvacet let
a kdo je vzal
ten ďábel v rudým plášti
se směje tedy dál...

pina Beer Sanatorium, která nahrála 
hudební CD s 10 písničkami. Autorem 
devíti písní, textů a hudebních zákla-
dů je Petr Neuman, jako desátá je na 
cédéčku zařazena Hymna Pivního 
Sanatoria od Antonína Smrčky. 
Skladby se zaměřením pohybují mezi 
boogie, blues a českým pivním big-

bítem. „Šlo tak trochu 
o korespondenční šach, 
čtyřiadvacet muzikantů 
slyšelo jen tu svojí pís-
ničku. Jen asi čtyři lidé 
znají fi nální aranžmá 
všech deseti písniček,“ 
doplňuje Petr Neuman. 
   A kde jinde by se 
měl konat křest no-
vého cédéčka než 
v restauraci Pivní 
Sanatorium? CD bude 
mít i své kmotry - ředi-
tele POPMUZEA Aleše 
O p e k a r a  a  s y n a 
A m a d e a  M o z a r t a . 
Kdo že to bude? Malé 

tajemství. Hlavně ale půjde o poho-
dové setkání spojené s autogramiádou 
(a snad i malým koncertem)? Jistě 
nebude chybět možnost si zde cédéčko 
zakoupit. A na kdy je setkání pláno-
váno? V sobotu 3. března od 16 do 
17 hodin v objektu Pivního Sanatoria 
ve Štěrkové ulici v Radotíně. Petr 
Neuman vzkazuje: „Přijďte raději 
dříve, nedochvilnost se nevyplácí.“ 
Účast přislíbil i Ivan Hlas! Za zmínku 
jistě stojí fakt, že všichni hudebníci se 
nahrávání zúčastnili bez nároku na 
honorář.

Ke konci roku mělo na půdě školy 
dojít k slavnostnímu aktu, a to předání 
fotbalového reprezentační dresu, což 
měl náš šestadvacetiletý reprezentant 
provést osobně. Bohužel náročný pro-
gram Martina Jiránka byl proti tomu, 
a tak se tato událost odsouvá. Martin 
zatím alespoň telefonicky popřál 
projektu a radotínské mládeži hodně 
sportovních úspěchů v roce 2007. 
   V současné době probíhají již or-
ganizační schůzky pro přípravu ná-
sledujícího školního roku, ve kterém 
budou v rámci školního vzdělávacího 
programu do projektu zařazeni i žáci 
šestých tříd. 

Který z muzikantů, kteří se objeví 
na cédéčku Voice of Sanatorium, je 
současným členem hudební skupiny 
Čechomor?
Nápovědu naleznete na webu Městské 
části Praha 16: www.mcpraha16.cz.
Odpovědi zašlete na adresu redakce: 
Václava Balého 23, 153 00, Praha 
– Radotín nejpozději do 2.3.2007. Na 
obálku napište heslo SOUTĚŽ, kontaktní 
adresu a telefonní číslo. Ti čtenáři, kteří 
otázku správně zodpoví, budou zařazeni 
do slosování o tři cédéčka Voice of 
Sanatorium.

   Snad nostalgie či vzpomínka na 
osmdesátá léta minulého století při-
vedla k životu projekt Voice of Sa-
natorium, na kterém posledního půl 
roku pracují Petr Neuman, hudebník 
a textař, a Petr Štefan, radotínský 
hudebník. „Je to již kus historie, ale 
od začátku osmdesátých let se v Ra-

dotíně, v hospodě s velmi příhodným 
názvem Pivní Sanatorium, scházeli 
rockoví hudebníci na dobrý pivní mok  
a svým způsobem se ta hospoda stala 
pojmem, který s ní žije dodnes,“ říká 
Petr Neuman, alias Man Petty, autor 
myšlenky celého projektu. Zatímco 
v ostatních zde ležících domcích se 
hrál a zkoušel poctivý český under-

ground, směsice rocku a beatu, na 
„Sanatorce“ se tělo a mysl hudebníků 
osvěžovaly lahodným pivním mokem.
   Toliko historie. Pro účely prezentace 
tohoto projektu vznikla hudební sku-


