
sových akcí), za střih filmu Ztraceni 
v Mnichově. Nominován tentokrát byl 
ale i za střih filmu Domácí péče!

Za nejlepší režii byl oceněn Jan Pru-
šinovský, který sice vyrůstal v Zadní 
Třebani, ale nyní bydlí v Radotíně. 
Jeho film Kobry a užovky byl vyhlášen 
nejlepším filmem roku 2015 a další 
ceny posbíral i v hereckých kategori-
ích či za kameru!

STRANA 4                                                                          AKTUALITY - SPOLEČNOST                                                                      ČÍSLO 4/2016

álie a lvi pro umělce z Radotína
suverénní po herecké i pěvecké stránce. 
(Prostě – dobrý důvod zajet si do Brna.)

A ocenění radotínští filmaři? Ti jsou 
hned dva.

Českého lva 2015 získal Vladimír 
Barák, dvorní střihač režisérů Petra 
Zelenky a Jana Hřebejka (pro rado-
tínské: mj. i autor filmů z Memoriálu 
Aleše Hřebeského a z dalších lakro-

Přijďte na Bezpečné jaro 2016
Již tradičně na „začátku“ cyklistické 

sezóny pořádá Městská část Praha 16 
ve spolupráci s preventisty Policie České 
republiky Bezpečné jaro.

Účelem dopravně-bezpečnostní 
akce je vtipnou, hravou 
a hlavně nenási lnou 
formou připomenout 
malým i větším účastní-
kům silničního provozu 
základní bezpečnostní 
pravidla. Stejně jako 
v minulých ročnících se 
můžete těšit na BESIP 
team a jejich stanoviš-
tě, na odbornou radu 
firmy Ski a Bike cent-
rum Radotín, policejní 
psovody Policie České 

Jeroným Pražský, fámulus mistra 
Jana Husa, nalezl, tak jako jeho přítel 
a učitel, smrt v Kostnici. Stalo se tak 
30. května 1416.

Na rozdíl od Husa, muže svatého ži-
vota a konzistentních názorů, Jeroným 
v Kostnici selhal. Jakkoli přijel bránit 
svého přítele Husa, ze strachu před 
smrtí v ohni své učení zapřel a nejen 
Husa, ale i „praotce“ radikálního 
reformizmu, Johna Wyclifa, se v zá-
ří 1415 odřekl. Pro nenávist nepřátel 
však našel nakonec svou hrdost, odvo-
lal již jednou odvolané a stal se v očích 
členů Kostnického koncilu kacířem 
z nejhorších. Jeho smrt, tak jako i smrt 
Husova, vzbudila v Čechách tak silný 
odpor a vzdor, že bude římskokato-
lické Evropě trvat bezmála 20 let, než 
„české kacíře“ přivede ke kříži. Ale i to 

republiky s jejich čtyřnohými zása-
hovými parťáky a svou majestátnost 
přijedou předvést i koně strážníků 
Městské policie hlavního města Prahy.

Během celého odpoledne si na jed-

notlivých soutěžních stanovištích bu-
dete moct vyzkoušet jízdu na doprav-
ním hřišti řízeném semafory a jízdu 
zručnosti pod bedlivým okem strážní-
ků Městské policie hl. m. Prahy. V are-
álu Biotopu Radotín proběhne ukázka 
záchrany tonoucího se člověka v režii 
Hasičského záchranného sboru hlav-
ního města Prahy. A pro ty nejmenší, 
ale nejen pro mě bude připravena po-
hádka Klaunů z Balónkova.

Chystají se i různé soutěže, zajíma-
vé hry a kvízy – s drobnou odměnou 
a průběžným losováním účastnických 
kartiček o hodnotné ceny.  
 
Bezpečné jaro 2016 – v sobotu
23. dubna 13.30-17.00 hodin
na Dětském dopravním hřišti 
v areálu ZŠ Praha – Radotín
v ulici Loučanská a i v areálu
Biotopu Radotín v ulici K Lázním.

Letošní „Radotínský den s IZS – Zá-
chranáři v akci“ se koná dne 7. května 
od 9.00 do 13.00 hodin na parkovišti 
před obchodním centrem Berounka na 
náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín. 

Městská část Praha 16 akci připravuje 
ve spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem hlavního města Prahy, s Policií 
České republiky, s Vojenskou policií 
Armády České republiky, s Městskou 
policií hlavního města Prahy, se 
Zdravotní pojišťovnou Ministerstva 
vnitra, Jednotkou sboru dobrovol-
ných hasičů Radotín, Českým červe-
ným křížem a dalšími.

Opět zde tedy bude k vidění zásahová 

a záchranná technika, se kterou integro-
vaný záchranný systém denně zachraňuje 
lidské životy. Ukázku 
své činnosti předvede 
i Jednotka sboru dobro-
volných hasičů Radotín, 
Policie České republiky 
představí Poříční oddě-
lení a Služba cizinecké 
policie zde představí ne-
jen svou činnost, ale i tzv. 
Schengenbus - „Pojízdnou 
služebnu“ cizinecké poli-
cie Krajského ředitelství 
policie hlavního města 
Prahy.  

Záchranáři v akci v Radotíně POZOR! V souvislosti s pořádanou 
akcí bude parkoviště před obchod-
ním domem Berounka v době od 
6.30 do 13.00 hodin uzavřeno.

Neznámý buřič a provokatér Jeroným Pražský
bude iluze. Ideje, které svým životem 
zaplatili Jeroným Pražský a Jan Hus, 
už v naší zemi zůstanou a v podobě 

utrakvizmu ustojí i těžké a složité ob-
dobí rekatolizace 17. a 18. století.

Od Jeronýmova upálení uběhne letos 
600 let. V jeho osobě si připomeneme 
jednoho z největších intelektuálů pat-
náctého století, ale i člověka, který je 
nám v něčem blízký. Může být totalitní 
mocí ponížen, vystrašen a dohnán k se-
lhání v podobě odvolání toho, v co věří. 
Může však také toto ponížení obrátit 
v očištění cti, když se této moci vzepře, 
vrátí se ke svým ideám a neváhá pro ně 
ztratit to, co vedle cti máme nejcenněj-
šího, život!

Rozprava o Jeronýmovi Pražském 
s odborníkem M. Chadimou – 
v pondělí 25. dubna od 18.00 hodin 
v modlitebně CČSH Dr. K. Farského 
(první patro budovy v ul. Prvomá-
jová 909/7; Praha-Radotín)

Klub Radotín najdete v areálu Zá-
kladní školy Praha – Radotín vedle 
školní družiny, schází se do něho po 
schodech z ulice Loučanská. Je to úto-
čiště pro mladé, ale rozhodně to není 
jen nějaká „fajn zašívárna“.

Toto nízkoprahové zařízení zřizo-
vané obecně prospěšnou společností 
umožňuje dětem a mládeži ve věku od 

12 do 19 let aktivně trávit volný čas, se-
tkávat se s vrstevníky, realizovat vlast-
ní nápady a aktivity (např. při přípravě 
kulturních, sportovních a komunitních 
akcí). Děti zde mohou bezplatně vyhle-
dat odbornou radu a pomoc.

Velké množství činností v klubu se 
také pravidelně zaměřuje na předchá-
zení, nebo alespoň minimalizování 
jednotlivých forem rizikového chování. 
V minulém roce se specifická primární 
prevence v Klubu Radotín rozdělila do 
cyklů. V jarních měsících se zaměřila 
na problém užívání návykových látek; 
snahou bylo seznámit rizikovou skupi-
nu s nebezpečím jejich užívání a vzni-
kem závislosti i s jejími důsledky. Téma 
„Nástrahy v létě“ mělo děti upozornit na 

možná letní nebezpečí, doporučit, jak 
jim předcházet i jak poskytnout první 
pomoc. Cílem podzimního programu 
„Co s volným časem?“ bylo společně 
najít smysluplnější trávení volného času, 
třeba v zájmovém kroužku. Zároveň 
šlo i o to, jak aktivně využít volný čas 
v klubu – na výtvarných dílnách, při 
společenských či sportovních hrách.

Na podzim pracovníci Klubu Rado-
tín vyrazili s některými dětmi na pě-
tidenní RaP (resocializační pobyt) do 
Chrobol. Projekt pomáhá posílit psy-
chosociální a komunikační dovednosti 
účastníků s pomocí aktivit zaměřených 
na podporu sebepoznání, zvládání zá-
těžových situací, na zlepšení komuni-
kace jak s vrstevníky, tak s dospělými 
(rodiči, učiteli, sociálními pracovníky), 
s nimiž je často spjato sociálně nežá-
doucí jednání dospívajících.

Současné aktivity v klubu jsou 
zaměřené na předcházení násilnému 
chování. Mají přiblížit pojmy jako 
je agrese, agresivita, její projevy, 
a pomoct porozumět, proč je takové 
chování škodlivé a jaké jsou vhodnější 
strategie zvládání konfliktů.

„V současné době je hlavním tématem 
vandalismus a fotbalové násilí. Pomá-
háme dětem si uvědomit, jaké mohou být 
důsledky tohoto chování nejenom pro ně 
samotné, ale i pro jejich okolí,“ doplňuje 
Mgr. Zuzana Krausová z Klubu Radotín 
a na závěr shrnuje: „domníváme se, že se 
nám daří naše cíle do značné míry plnit. 
Při sestavování preventivních programů 
vycházíme z potřeb a z aktuálních témat 
návštěvníků našeho zařízení. Tyto akti-
vity můžeme realizovat i díky podpoře 
Městského úřadu Prahy 16 a Magistrátu 
hlavního města Prahy.“

V Klubu Radotín nejde „jen“ o zábavu

V sobotu 12. března proběhly na 
radotínské základní škole již 12. Veli-
konoční dílny.

Letos bylo jaro ještě daleko, venku 
toho mnoho nekvetlo, ale návštěvníky 
pestrého jarního tvoření již vítala váza 
plná rozkvetlého zlatého deště.
A co vše se tentokrát vyrábělo?

Hned u vchodu se z kuchyňky linu-
la sladká vůně - pekly se zde figurky 
z lineckého těsta slepované jahodovou 
marmeládou.

V klubu se vyráběla veselá jarní 
taštička s chlupatým ouškem a bílý 
beránek z vatových tyčinek.

V jiné místnosti se zdobila vejce vy-
raženými papírovými kytičkami a ko-

rálky, aby se mohla věšet na rozkvetlé 
větve, vystřihoval dvojitý zajíček a vy-
ráběl zápich na špejli – ptáček s peřím.

Na dalších stanovištích se voskovaly 
kraslice, drátovaly ozdoby s korálky, 
vyplétaly bavlnkou dřevěné slepičky 
či vejce, vyráběly veselé papírové kozy, 
kraslicoví načepýření kohouti či roz-
tomilí ptáčci z rýže.

Dvě představení – obnovené premi-
éry - předvedly děti z dramatického 
kroužku pod názvem „Vílí den“.

Dopoledne všem, jako vždy, velmi 
rychle uteklo, ale snad každý si vybral 
z bohaté nabídky a odcházel s plnou 
krabicí či košíčkem výrobků. Dvě 
hodiny po poledni již uklizená škola 

Jak se tvořilo velikonočně

ztichla, aby se přichystala opět na běž-
ný pondělní školní shon…

Poděkování patří všem, kteří se 
na dílnách a jejich přípravě podíleli, 
a Městské části Praha 16 za grantovou 
podporu, bez které by se to vše ne-
mohlo uskutečnit.

Slavnostní odemykání biotopu
Radotínská o.p.s. ve spolupráci s úřa-

dem Městské části Praha 16 připravuje 
na sobotu 14. května oficiální otevření 
letošní sezóny na radotínském Biotopu.

Součástí bohatého odpoledního 
programu budou různé sportovní 
soutěže, včetně možnosti vyzkoušet 
si modifikovanou podobu biatlonu 
s laserovými puškami. Mezi dalšími 
atrakcemi naleznete i jízdu na lodích, 

kole, střelbu na lakrosovou bránu, vý-
tvarnou dílnu, pěvecký koutek apod.

Samotné slavnostní „odemčení vod-
ní hladiny“ proběhne v 17.00 hodin za 
účasti představitelů radnice v čele se 
starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem.

Pro bližší informace sledujte webové 
stránky www.biotopradotin.cz
nebo FCB

Mezinárodní zkoušku z angličtiny 
Cambridge English: First již téměř 
nemusíme představovat. Gymnázi-
um Oty Pavla v Radotíně poskytuje 
možnost studentům připravit se na 
téměř 4hodinovou sekvenci čtyř částí 
této zkoušky již jedenáctým rokem 
a vždy se k tomu „neskromně“ hlásí.
Jak by ne, počet úspěšných absolventů 
této zkoušky se zde blíží číslu 140 a další 
noví adepti se na ni už pilně připravují.

Certifikát o cambridgeské zkoušce 
spolehlivě vypovídá o tom, jaké jazy-
kové dovednosti studenti mají. Studenti 
v úrovni B2 s přehledem zvládají běž-
nou psanou i telefonickou komunikaci, 
čtou učebnice a články a běžně komu-

nikují s rodilými mluvčími. V anglič-
tině dovedou být i vtipní a rozhodně 
rozumí ledajakým vtipům. 

Tentokrát certifikát přistál v rukou 
celkem třinácti úspěšným studentům. 
Tito pracanti v prosincových a lednovém 
termínu úspěšně složili FCE, tedy úroveň 
B2, jednu z mezinárodních zkoušek Uni-
versity of Cambridge ESOL (English for 
Speakers of other Languages). 

A to není vše! Složením této zkouš-
ky se zároveň jedná o efektivní přípra-
vu pro další zkoušky vyšších úrovní, 
jako např. CAE nebo CPE. A potvrdi-
lo se. Pět z těchto 13 studentů získalo 
nejvyšší možné hodnocení A, jež jim 
vyneslo vydání certifikátů, které navíc 

stvrzují nejen „anability at Level 2“, 
ale rovněž “Council of Europe Level 
C1“, tedy potvrzení vyšší úrovně C1 = 
Cambridge English: Advanced (CAE). 
Vysloužili si ji např. ziskem 186 bodů 
z celkových 190, jde tedy o téměř 98% 
úspěšnost. Co ještě nelze pominout, 
některým dalším studentům s hodno-
cením úrovně B chybělo jen pár bodů 
(1-2) k dosažení známky A.

Tyto mezinárodní zkoušky uznává 
více než 12 000 zaměstnavatelů, mj. 
finančních institucí a nadnárodních 
společností, jakož i univerzit po celém 
světě. Třinácti studentům se tím otevírají 
dveře k dalším „advanced“ zkušenostem 
a možnostem. 

Třináct studentů GOP složilo zkoušku FCE


