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Název Věk Lektor Termín Cena Kč

Kovbojové – 
angličtina 3–6 RM 17.–21.7. 3 290

Průzkumníci 
– angličtina

6–8
ČL 10.–14.7

3 290ČL 17.–21.7.
ČL 21.–25.8.
ČL 28.–31.8. 2 632

Detektivové 
– angličtina 9–12

ČL 10.–14.7.

3 290ČL 17.–21.7.
ČL 21.–25.8.
ČL 28.–31.8. 2 632
RM 10.–14.7.

3 290RM 17.–21.7.
RM 21.–25.8.
RM 28.–31.8. 2 632

Redaktoři - angličtina 13–15

ČL+RM 10.–14.7.

3 290ČL+RM 17.–21.7.
ČL+RM 21.–25.8.
ČL+RM 28.–31.8. 2 392

Detektivové - 
němčina 9–12

ČL 10.–14.7.
3 290

ČL 21.–25.8.

Příměstské tábory s jazykovým za-
měřením se rok od roku těší větší oblibě. 
Jsou ideální volbou pro všechny děti, 
které nemohou nebo nechtějí jet na 
klasický tábor. 

Rodiče velmi oceňují, že ráno děti 
přivezou a odpoledne po práci je zase 
vyzvednou a přitom mají jistotu, že si 
děti z tábora odnesou nejen spoustu 
zážitků a nových kamarádů, ale i pří-
nos v podobě nových slovíček a frází 
v angličtině nebo němčině. 

„Poptávka je opravdu velká. Abychom 
vyhověli všem požadavkům rodičů, roz-
šířili jsme letos nabídku pro všechny 
věkové kategorie o další turnusy, navíc 
ve spolupráci s Lví bránou v Třebotově 
nově nabízíme příměstské tábory i pro 
děti 3–6 let s oblíbenou rodilou mluvčí 
Sophií. Polovina míst už je vyprodaná, 
některé turnusy už hlásí pouze poslední 
volná místa“, uvádí Eva Sommerová 
z marketingu jazykové školy Channel 
Crossings. 

Veškeré informace včetně fotogale-
rie a referencí účastníků předchozích 
roční ků najdete na w w w.chc .cz /
primestskytabor. 

Příměstské jazykové tábory
Rozpis termínů příměstských táborů s jazykovou školou Channel Crossings 
(RM – rodilý mluvčí, ČL – český lektor):

Mezinárodní certifikát z němčiny místo maturity
Možnost uplatnit zkoušku Goethe 

Zertifikat B1 a Telc B1 místo profilové 
maturitní zkoušky využilo v letošním 
školním roce 7 studentů sexty a jeden 
student 4. ročníku Gymnázia Oty Pavla.

Zkoušku složili na konci kvinty 
a v prvním pololetí maturitního roč-
níku. Velmi dobré až vynikající vý-
sledky v modulech „Čtení“, „Poslech“, 
„Písemný projev“ a „Ústní projev“ 
studentům přinesly hned dvě výhody. 
Získali doživotní doklad kvalifikace 
na dosažené úrovni německého jazy-
ka a zároveň využili možnost, kterou 
nabízí nová úprava maturitní zkouš-
ky: složit si jednu maturitní zkoušku 
v dřívějším termínu, než je klasický 
termín květnový.

Příprava probíhala v řádné výuce, 
ale vyžadovala i značné množství času 

na domácí přípravu, zvláště při zpra-
cování textů, zvládání slovní zásoby 
i na nácvik písemného projevu.

Studenti dokázali, že je možné už na 
gymnáziu složit zkoušku určenou pro 

dospělé, která zahrnuje kromě jazykové-
ho zvládnutí běžných situací každoden-
ního života i oblasti pracovní, rodin-

né, otázky domácího 
hospodaření a bydlení.

Snad studenti letoš-
ních maturitních roč-
níků inspirovali další 
k rozhodnutí jít novou 
cestou. Složení jedné 
maturitní zkoušky z ja-
zyka v předstihu dává 
možnost soustředit se 
více na další odborné 
předměty k maturitě 
a k přijímacím zkouš-
kám a tím investovat 
lépe do své profesní 

budoucnosti.

Bezpečné jaro pro nepromokavé
Bezpečnému jaru 2017 pořádané-

mu Městskou částí Praha 16 v sobotu 
22. dubna na dětském dopravním hřišti 
v areálu Základní školy Praha – Radotín 
v Loučanské ulici zprvu nepřálo počasí, 
přesto se našli do deště vybavení odvážliv-
ci, kteří netrpělivě vyhlíželi začátek akce 
již půl hodiny před jejím vypuknutím. 

V průběhu preventivně dopravní 
akce se naštěstí počasí umoudřilo 
a okolo 150 dětí s doprovodem si moh-
lo užít příjemně strávené odpoledne 
doprovázené poučením, zábavou, 
sladkostmi i pěknými cenami v podo-
bě vstupenek do radotínského kina či 
kulturního střediska, míčů, sluchátek, 
ale i praktických pláštěnek. Kromě již 
klasických soutěžních stanovišť, jako 

je např. jízda zručnosti, jízda na do-
pravním hřišti, vyplnění dopravních 
testů, byly na letošním ročníku 
dvě novinky. Tou první byl 
resuscitační stan se záchra-
nářským autobusem, kde po 
absolvování vědomostního 
testu o poskytnutí první po-
moci s praktickou „zkouškou“ 
oživování na resuscitačním 
simulátoru návštěvníci získali 
„Průkaz mladého záchraná-
ře“. Druhou novinkou byla 
střelba z pušky pod bedli-
vým okem preventistů z Krajského 
ředitelství hlavního města Policie 
České republiky. 

Obrovské poděkovaní patří všem, 

kteří se na dopravně bezpečnostní 
akci podílejí a dotváří příjemnou 
atmosféru již tradiční akce pořádané 
pod záštitou starosty Městské části 
Praha 16 Mgr. Karlem Hanzlíkem. 

Velké poděkování také patří radotín-
skému rodinnému pekařství Racia, 
které každoročně zajišťuje občerstvení 
pro účinkující.

Velký dětský den ve znamení strašidel
Celý Velký dětský den, který se letos 

chystá v areálu Biotopu Radotín, bude 
ve znamení strašidel, a to dětských. 

Každý kdo vejde, brzy pochopí, že 
letošní ročník ovládla strašidla, která si 
chtějí hrát. Všichni příchozí, kteří při-
jdou ve strašidelném kostýmu, budou 
slavnostně přivítáni samotným Hejka-
lem. Díky jeho strašicím zkušenostem 
se všichni naučí koho, kdy a jak správ-
ně vystrašit. Nikdo se však bát nemusí, 
protože strašidla budou tou správnou 
oporou dětí v tomto světě.

Můžeme očekávat příchod strašidel 
vodních, lesních, větrných i ohnivých. 
O hradní strašidla nebude také jistě 
nouze. V tomto strašidelném reji oslaví 
Hejkal své kulaté narozeniny a za od-
měnu pro všechny příchozí gratulanty 
zahraje pohádku Čáry máry strašidla. 

Tip na dárky pro Hejkala: říkadla, 
písničky a vtipy o strašidlech!  

Letošní program na podiu mají opět 
na svědomí kulturistky z radotínské 
Koruny (ty chystají i strašidelný foto-
aterliér) a Strašidlo nejvyšší, loutkář 

Petr Pištěk z Petrpaslíkova divadlo. 
Celou akci organizuje Městská část 
Praha 16 ve spolupráci s Radotínským 
turistickým klubem, Mateřskou školou 
Radotín, Školním klubem KLÍČ při 
ZŠ Radotín, Petrklíčem o. s., Vodáckým 
oddílem Radotín, Junákem, Městskou 
policií hl. m. Prahy, Sborem dobrovol-
ných hasičů, Ski a Bike centrem Rado-
tín, Proximou Sociale o. p. s., Slavíček 
Golf Academy, Channel Crossings, 

s.r.o., Centrum Robinson a dalšími.
Ti všichni si připravili pro děti 

spoustu zábavných her a soutěží, které 
z celého odpoledne udělají jedno velké 
dobrodružství. Pro malé účastníky je 
zajištěno i občerstvení.

Milí bubáci i bubačky: Máte se na 
co těšit.

Neckyáda volá

Velký dětský den – v sobotu 27. května 
13.30 – 18.30 hodin, Biotop Radotín

Zpráva pro všechny dostatečně šikov-
né a zároveň i ulítlé plavce – Radotín-
ská neckyáda se opět blíží!

Splavování Berounky s pomocí 
originálních vlastnoručně vyrobených 

plavidel, na nichž budou jejich 
posádky zdolávat stanovený úsek 
od lázní k lávce, je naplánováno na 
sobotní odpoledne 17. června.

Přihlášky do krajně nevážného 
závodu přijímá Bc. Iveta Krejčí na 
e-mailu: iveta.krejci@praha16.eu až 
do pátku 9. června. Zváni však jsou 
samozřejmě všichni, nejen plavící 
se, vždyť půjde především o zábavu. 
Proto také bude připraven i hudební 
program, a to v Ř íčních lázních 
Radotín, které zaručují, že si zde bude 
možné pořídit i pořádné občerstvení. 
To by ostatně nemělo chybět ani u cíle, 
na náměstí sv. Petra a Pavla. Takže 
vzhůru k milované řece!

Program Radotínské neckyády 2017
13.00  14.30    prezentace a příprava
                        plavidel
15.00        start
15.00  16.00    pohodová hudba 
                       k poslechu i tanci DJ Jarda 
16.30  17.00    cíl u lávky
17.30  18.30    kapela Long silence
19.00  19.30    vyhlášení výsledků
                       a předání cen
20.00  21.30   kapela Long silence

Noc kostelů u sv. Petra a Pavla
Římskokatolická farnost u kostela 

sv. Petra a Pavla pořádá v pátek 9. 
června za podpory Městské části Praha 
16 komponovaný večer, při němž si 
mohou návštěvníci projít kostel od 
vchodu až po věž.

V průběhu večera, na který je připraven 
duchovní i hudební program, nabízí farnost 
možnost prohlídky kostela a liturgických 
předmětů – během přestávek v tomto programu.
Program Noci kostelů u sv. Petra a Pavla 

v Radotíně 9. 6. 2017
18.00  mše svatá s následnou adorací
20.00  kytarový koncert ke 100. výročí
          samostatné farnosti Radotín,
          hraje: Jan Matěj Rak

21.30  Aj, já dívka Páně
21.30  pásmo věnované Panně Marii
22.30  světlo a tma – slovo a ticho
22.30  modlitba a rozjímání v kostele
          osvětleném pouze svícemi

Setkání zájemců o zkušební jízdu na elek-
trokole se uskuteční ve čtvrtek 18. května od 
jedenácti hodin v Topasové ulici u prodejny 
kol Ski a Bike Centrum Radotín.

Úžasně libé pocity nelze popsat. 
Přijďte, vyzkoušejte a posuďte sami. 
Opravdu, je to paráda, které uvěříte, až 
jízdu vyzkoušíte sami. (Na akci budou 
k dispozici kola Specialized Turbo Levo 
a Trek Powerfly s pohonem Bosch.)

Setkání zájemců, pro které bude 
připraveno i malé občerstvení na 
terase prodejny, pořádá KAAN pro 
všechny účastníky bezplatně. Zvídavé 
technické otázky zodpoví po vyzkou-
šení vlastní jízdy přítomný technik. 
Zájemci se mohou přihlásit na tel.: 
737 839 042. K přihlášce je vyžadová-

na informace o váze a výšce účastníka 
za účelem přípravy kola pro konkrétní 
osobu. Nenechte si ujít jedinečnou 
příležitost!

Na elektrokolo s KAAN 18. května 
od 11.00 hodin – Ski a Bike 
Centrum Radotín, Topasová 1/882

Na jaře přilétají až z Afriky. Každoročně 
podnikají dlouhou a nebezpečnou cestu 
tam a zpět – přes nekonečnou poušť i moře. 

Když vyčerpané dosednou na břehy 
středozemí, místní je po stovkách loví 
do sítí a upečené pojídají. Ty, které 
uniknou, letí dál, až přiletí domů. 
Aspoň si to myslí – vždy tu byl jejich 
domov, útulná místa pod římsami, 
jako stvořená pro stavbu hnízd. Jenže 
místo nich najdou bodáky. Když jim 
někdo shodí základ hnízda, (ač je to 
trestné a bezohledné), staví znovu. 
Proč neletí jinam? Nevědí kam, neví 
si rady, svému domovu jsou po dlou-
hé roky věrné. A navíc – není čas. Do 
podzimu musí ptačí děti dorůst, zesílit 
a být připravené na dalekou cestu. 

Jiřičky jsou na nás závislé – jinde než 
na našich domech už hnízdit neumí. 
Najít vhodnou stěnu je však jen první 
krok. Všechnu hlínu na stavbu musí 
nanosit po kouscích v zobáčcích, pak 
trpělivě lepit hrudku ke hrudce. Na-
konec kotlinku vystelou stébly trav 
a pírky. Svým hladovým ratolestem 

pak nosí stovky malých soust denně. 
Hmyz loví ve vzduchu, za letu, a mezi 
oblíbenou kořist patří i obtížní komá-
ři a mouchy. Musí ulovit nejméně ki-
logram hmyzu, než mladé odchovají, 
naučí lovit a vypraví do světa. 

Někde se lidé přírodě vzdálili a jiřičky 
už za sousedy nechtějí. Možná ze stra-
chu. Jenže ještě nikdy nedošlo k přenosu 
ptačí chřipky z volně žijícího ptáka na 
člověka – virus, který se u nás šíří nyní, 
není vůbec přenosný na savce. A že vadí 
znečištění? To je pochopitelné. Stačí 
však pod hnízdo připevnit 20 cm široké 
prkénko, které trus zachytí. Když se po 
úklidu vloží do nádoby s vodou, máme 
po měsíci prvotřídní hnojivo na pokojo-
vé i balkónové rostliny.

Někde jiřičky naopak vítají a dokonce 
jim nabízejí umělá, dřevocementová 
hnízda. (Jiřičky je rády obsadí, když je za 
suchého jara nouze o bláto, nebo pokud 
jsou nově omítnuté stěny příliš hladké.) 
Sledují pak první let ptáčat, obdivují, co 
dokážou. A doufají, že se příští rok z da-
leké cesty vrátí.

Sousedky v nesnázích

KAAN klavírní koncert Jana Novotného
Další chystanou akcí Klubu aktivních 

a nestárnoucích bude koncert fenome-
nálního „smetanovského“ klavíristy, 
který žije v Radotíně, Jana Novotného.

Koncert se uskuteční v neděl i 
11. června od 19.00 hodin v kostele 
ČBCE v ulici Na Betonce. 

Jan Novotný (*15. 12. 1935 v Praze) je 
mezi českými klavíristy legendou. Jeho 
jméno je jak doma, tak i v zahraničí 

spojováno především s interpretací 
díla Bedřicha Smetany. Od polovi-
ny šedesátých let spoluorganizoval 
s profesorem Václavem Holzknech-
tem Smetanovskou klavírní soutěž, 
od konce osmdesátých let až do roku 
2003 ji vedl už sám. Jeho repertoár je 
ale daleko širší, což bude moci zjistit 
každý, kdo si ho přijde poslechnout do 
kostela Na Betonce. 

Zkuste elektrokolo s KAAN


