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Nová skautská klubovna na Zbraslavi

   Skautské středisko Uragan Zbraslav 
má přibližně sto členů. Zaměřuje se 
na jejich výchovu pro moderní svět. 
Zvenku by to mohlo vypadat, že si děti 
jenom hrají. Přitom ale družinový sys-
tém a propracovaný způsob zkoušek, 
vzájemného vedení a zodpovědnosti za 
sebe i za druhé připravují děti i dospí-
vající k uplatnění v současném nároč-
ném světě. 
   Zahraniční firmy si najímají drahé 
team buildingové a head hunterské 
agentury, aby našly a vychovaly členy 
firemních týmů. Práce těchto agentur 

je velmi nápadně podobná metodám 
a postupům skautingu. 
   Středisko kromě pravidelné činnosti 
oddílů během roku organizuje i velké 
akce. Pro své členy zimní a letní tábo-
ry, vícedenní výpravy s přenocováním 
v lese (to pro ty starší) nebo pod stře-
chou (světlušky a vlčata). Pro veřejnost 
pořádá středisko s grantovou podpo-
rou Městské části Praha - Zbraslav 
pravidelné projekty, jako je třeba ples 
nebo drakiáda Létání s Uraganem, ale 
také nepravidelné akce – výstavy, her-
ní den Hrajeme si s Uraganem a další. 
Chachajovna pořádá pro členy a přá-
tele poslechové diskotéky a podobné 
kulturní akce. Skauti také každoročně 

vozí na Zbraslav Betlémské světlo. Kdo 
chcete mít letos při slavnostní večeři 
na stole plamínek zapálený v jeskyni 
Narození Páně v Betlémě, přijďte si 
připálit na Štědrý den od dvou do čtyř 
odpoledne ke Zbraslavance (Albert). 
   Členové střediska jsou rozděleni do 
oddílů světlušek, vlčat, oddílu skautů 
a oddílu skautek. Dospívajícím čle-
nům se říká roveři a ti mají také svůj 
oddíl. I dospělí členové střediska, 
zvaní old skauti, se scházejí k sa-
mostatné činnosti. K tomu  
má středisko ještě zvláštní 
jednotku - Chachajovnu. Ti 
všichni potřebují prostor 
pro svoji pravidelnou činnost 
a schůzky, když nejsou zrovna 
v lese.
   Donedávna mělo středisko půjčeny 
laskavostí VÚLHM (Výzkumný ústav 
lesního hospodářství a myslivosti, pozn. 
red.) místnosti pro klubovny v opuš-
těných budovách areálu výzkumného 
ústavu pod Havlínem. Ten však budo-
vy nevyužívá a jedná s městskou částí 
o jejich převodu na obec. Převod však 
nejde dopředu tak rychle, jak by bylo 

potřeba. Ústav už nemá prostředky na 
údržbu a opravy nepotřebných budov 
a ty se rychle stávají terčem útoku 
vandalů a  zlodějů. Skauti se svými 
skromnými prostředky tak stěží stačili 
zatloukat rozbitá okna prkny. Budovy 
postupně chátrají, stahují se sem bez-
domovci a závadová mládež. V areálu 
několikrát hořelo, našly se tu použité 
injekční stříkačky. Situace se stala ne-

udržitelnou.
   Díky vstřícnému přístupu vede-

ní zbraslavské radnice se nyní 
podařilo získat pro skauty 
nové prostory v bývalých 
jeslích v Žabovřeské ulici. 
Přestěhovaly se sem čtyři 

oddíly mladších členů. Ti tak 
získali komfort, který ve starých 

klubovnách zdaleka neměli. V pondělí 
17. listopadu, tedy po osmnácti letech 
od otevření původní klubovny pod 
Havlínem, byla slavnostně uvedena 
do provozu nová a dostala název Slu-
neční klubovna. Ať se tam skautům 
daří a z jejich dětí vyrůstají lidé, kteří 
budou Zbraslavi a středisku Uragan 
dělat dobré jméno.

55 let Gymnázia Oty Pavla
V letošním školním roce slaví rado-

tínské Gymnázium Oty Pavla dvojí 
významné výročí - 55 let trvání střední 
školy a osmdesát let budovy školy. Osla-
vy pětapadesátého výročí se uskutečnily 
v pátek 10. října 2008. Jak probíhaly? 

Slavnostního zahájení se zúčastni-
la Marie Kousalíková, náměstkyně 
primátora hlavního města, která má 
v Praze na starosti resort školství. 
Vedle zástupců zřizovatele školy to byl 
i starosta Městské části Praha 16 Karel 
Hanzlík i jeho předchůdce Jiří Holub. 
Dorazil i významný host Hugo Pavel, 
bratr Oty Pavla.

Součástí oslav byl Den otevřených 
dveří školy pro veřejnost a také odpo-
lední setkání bývalých i současných 
profesorů a zaměstnanců gymnázia. 
Slavnostní zahájení zpestřilo vystou-
pení školního pěveckého sboru Co-
lumbella, odpolední program kapely 
KON-TIKI, absolventů roku 1967. 
   Marie Kousalíková popřála škole do 
dalších let hodně úspěchů, desítky výji-
mečných absolventů a stovky uchazečů 
o studium. Ve svém projevu vyzdvihla 

výjimečnou geografickou polohu školy 
a její příjemnou atmosféru. Ředitel-
ka gymnázia Jana Hrkalová shrnula 
nejvýraznější mezníky a úspěchy pe-
dagogické práce školy v její novodobé 
historii – zpracování vlastního škol-
ního vzdělávacího programu, ustano-
vení školské rady, orgánu složeného ze 
zástupců zřizovatele, rodičů, studentů 
a pedagogů školy, který se spolupodílí 
na rozhodování vedení školy. Mezi 
výrazné úspěchy školy zařadila četná 
přední umístění současných studentů 
i absolventů v celostátních a regionál-
ních soutěžích, výborné výsledky školy 
v mezinárodním testování PISA v roce 
2006, úspěšnou přípravu žáků na me-
zinárodní zkoušky z anglického jazyka 
Univerzity of Cambridge a zapojení 
školy do mezinárodních i vědeckých 

projektů. Ocenila aktivní přístup 
současného pedagogického sboru 
a poděkovala všem pracovníkům gym-
názia za jejich práci i ochotu věnovat se 
studentům a škole i za hranici svých 
povinností, mnohdy ve svém volném 
čase. „Mým osobním přáním je i nadále 
budovat společným úsilím radotínské 
gymnázium jako instituci, která bude 
přispívat nejen k rozvoji tolik potřebné 
obecné vzdělanosti, ale především k vy-
tváření lidských hodnot a vzájemných 
vztahů, které nejsou pomíjivé,“ zdůraz-
nila na závěr.
   Radotínský starosta Karel Hanzlík se 
vyznal ze svého vztahu k radotínskému 
gymnáziu: „Já osobně jsem velice hrdý, 
že i v mém životě gymnázium, které 
dnes nosí čestný název po významném 
spisovateli Otu Pavlovi, hrálo význam-
nou roli na cestě za poznáním, vědě-
ním, ale i dospíváním. Vždy se budu 
bez ostychu a srdečně hlásit k tomu, že 
jsem jedním z absolventů.“
   Hugo Pavel na závěr neskrýval své 
dojetí a upřímně za svého bratra Otu 
popřál studentům Gymnázia Oty Pavla 

hodné pedagogy a peda-
gogům hodné studenty.

Unikátního setkání 
bývalých i současných 
pedagogů a zaměstnan-
ců školy se účastnily 
všechny ředitelky od 
roku 1975: Drahomí-
ra Irglová, Jaroslava 
Nek vapi lová ,  Ma r ie 
Pacourková a Jana 
Hrkalová, hospodářka 
Renata Lukešová, která 

na gymnáziu působila celých 30 let, 
a 26 bývalých profesorek a profesorů. 
Nejhezčí okamžiky nastaly ve chvíli, 
kdy nejstarší pedagogové vzpomínali na 
„staré časy“, na výuku, dokonce i na tu 
v prvním maturitním ročníku radotín-
ské jedenáctiletky ve školním roce 1955/
1956. Někteří prozradili, že radotínské 
gymnázium zpočátku považovali jen 
za „přestupní stanici“, neboť do Rado-
tína museli jít učit na tzv. umístěnku. 
Někteří sem byli přemístěni z jiných 
pražských škol, někteří se tu oženili, 
jiní gymnázium vystudovali, zakotvili 
v jeho profesorském sboru a působí 
dodnes. Vzpomínající i současní peda-
gogové se však vzácně shodli na tom, 
že léta strávená v Radotíně patřila k těm 
nejkrásnějším. 

Schola Pragensis: Maturita, nebo řemeslo?
Více než sto dvacet pražských střed-

ních škol se představilo v Kongresovém 
centru na výstavě Schola Pragensis. 
Cílem letošního 13. ročníku veletrhu, 
který se konal 20. – 22. listopadu, bylo 
upozornit na ubývající počty studentů 
v odborných a učňovských oborech.

„Nedos t atek  k va l i f i kova ných 
pracovníků, především řemeslníků 
a provozních  techniků, se projevuje 
napříč všemi hospodářskými odvět-
vími. Nejkritičtější situaci vykazují 
v současné době ve stavebnictví, stro-
jírenství a některých potravinářských 
oborech,“ uvedla Marie Kousalíková, 
náměstkyně primátora pro oblast 
školství a vzdělávání. Odborné profese 
podle Kousalíkové mají perspektivu. 
Mluvíme-li o budoucích kvalifikova-
ných odbornících, jejich cena na trhu 
práce prý v současné době znatelně 
stoupá. 
   I v regionu Prahy 16 se nacházejí tři 
střední školy, dvě z nich jsou učiliště. 
Jejich zřizovatelem je přímo hlavní 
město Praha. Jde o Střední odborné 
učiliště Praha – Radotín v ulici Pod 
Klapicí a Střední školu dostihového 
sportu a jezdectví, která se nachází 
kde jinde než ve Velké Chuchli. 
   „Snažíme se prezentovat skutečnost, 
kterou někteří rodiče přehlíží, že je 
důležité něco vědět a něco umět, na-
učit se řemeslo. Dnes se klade možná 
až zbytečný důraz na všeobecné vzdě-
lávání a získání maturity,“ říká Soňa 
Froňková, ředitelka chuchelské  školy 
zaměřené na přípravu dostihových 
jezdců či ošetřovatelů dostihových 
a sportovních koní. „Zájem o naše 
absolventy je veliký. Neustále mi tele-

fonují trenéři a majitelé stájí, jízdáren 
a hřebčínů, že nehledají žokeje, ale 
spolehlivého pracovního jezdce a ošet-

řovatele, který se umí postarat o koně 
a který je schopen pracovat do určité 
míry samostatně,“  dodává Froňková. 
Důležitou otázkou je podle ní výše 
platu, která je v zemědělství obecně 
nízká. Proto mnoho absolventů  chu-
chelského učiliště odchází do zahra-
ničí, kde jsou pro svou profesionalitu 
velmi ceněni. Najdeme je v Německu, 
Francii, Anglii, Irsku, USA, Kanadě, 
ale i Spojených arabských emirátech 
či Austrálii.

Střední odborné učiliště Praha – 
Radotín pro změnu připravuje žáky 
v učebních oborech automechanik, 
opravář zemědělských strojů a opra-
vářské práce. V rámci odborného 
výcviku žáků škola již několik let 
spolupracuje s řadou firem, zabýva-
jících se opravami motorových 

vozidel, stavebních a zemědělských 
strojů. Jednou z dvaceti společností 
je Mercedes–Benz Česká republika 

s.r.o. Právě rozvíjející 
se spolupráce dostává 
v tomto školním roce 
nový rozměr a byla 
tak i prezentována na 
veletrhu Schola Pra-
gensis. „Představitelé 
firmy vidí v budoucích 
absolventech školy své 
budoucí zaměstnance. 
Očekávají, že budou 
pro výkon svého povo-
lání kvalitně připrave-
ni,“ uvádí ke spolupráci 
s automobilovou fir-
mou ředitel školy Vác-
lav Hejda. Spolupráce 
je výhodná pro obě 

strany. Škola má podle Hejdy možnost 
se snadněji dostat k novým infor-
macím, technologiím a technickému 
vybavení současného opravárenství. 
Absolventi oboru automechanik, kteří 
budou po získání výučního listu ve fir-
mě pracovat, mají zase záruku, že pů-
jde o práci v moderních autoservisech, 
na špičkové technice, s perspektivou 
dalšího profesního růstu a hlavně za 
odměnu odpovídající výkonu. „Dru-
hou oblastí naší spolupráce je vzdě-
lávání učitelů odborných předmětů 
a výcviku, zaměřené na konstrukci, 
diagnostiku a celkový servis osobních, 
dodávkových a nákladních automobilů 
značky Mercedes-Benz. Takto získané 
nové poznatky pak mohou v rámci své 
každodenní pedagogické práce předá-
vat žákům,“ vysvětluje Hejda.

Jubileum Kruhu
  Slavnostní vernisáž k otevření výsta-
vy Kruhu radotínských výtvarníků se 
letos konala 22. listopadu za mimořád-
ně velkého zájmu veřejnosti. Příchozí 
v Kulturním středisku „U Koruny“ 
vítaly zapálené pochodně, schodiště 
lemované rozzářenými svíčkami a sekt 
s jahůdkou. 

Tradice pořádání výstav rado-
tínských umělců spadá ale do 
poloviny sedmdesátých 
let minulého století. 
Tepr ve v  „po-
l i s t o p a d o v é 
éře“ se akce 
s t a l y  s a -
m o z ř e j -
m o s t í 
a  l e t o s 
úspěšně 
dosp ě ly 
do  s l av-
nostního 
patnácté-
ho ročn í-
ku. „Záměr 
p o d ě l i t  s e 
o radost ze své 
tvorby se širší ve-
řejností stál u zrodu 
myšlenky spojit se v Kruh 
radotínských výtvarníků a pre-
zentovat svá díla společně,“ vysvětlu-
je vznik tohoto spolku jeho předseda 
Ivan Hrbek.
   Průvodního slova sobotní podve-
černí slavnosti se ujal starosta Karel 
Hanzlík. Všem členům Kruhu 
do dalších let popřál nepřeberné 
množství inspirací, tvůrčí invenci, 
dobré oko a jistou ruku. Hostům pak 

nekončící krásný zážitek nad díly 
a výtvory, které jsou věčné. Pro ná-
vštěvníky vernisáže bylo přichystáno 
natolik bohaté občerstvení, že zbylo 
i na „výslužku“. Bohatý kulturní pro-
gram předvedli žáci se svými profeso-
ry z místní Základní umělecké školy 
Klementa Slavického. 

Výtvarníci si na přítomné přichys-
tali mnohá příjemná překvapení. Vý-
roční výstava vrátila zpátky do sálu 
i ty umělce, kteří se minulých výstav  
již neúčastnili, okruh se ale rozrostl 

i o zcela nová jména. 
B y l o  s k u t e č n ě 

zajímavé pozo-
rovat, jak se 

vystavující 
u m ě l c i 

v š e c h 
v ě k o -
v ý c h 
k a t e -
g o r i í 
neváhali 
k o n -
f r o n -
t o v a t  

s názory 
veřejnost i , 

ale i mezi se-
bou navzájem. 

Žánrově i stylově 
rozmanitá tvorba jistě 

uspokojila každého návštěv-
níka. Zájem společně sdílet radost 
z vystavených děl byl nepředstíraný.

K jubileu byla vydána publikace, 
která nabízí průřez tvorbou a medai-
lónky dvaceti umělců a členů Kruhu 
radotínských výtvarníků. Barevně 
tištěný sborník je stále k zakoupení 
v Kulturním středisku za symbolic-
kou cenu. 

Koncert Pražské mobilní zvonohry
26.12.2008 od 16 hodin

v prostoru náměstíčka před budovou radotínské radnice (v ulici Václava Balého)

Hraje carillonér Radek Rejšek.

Městská část Praha 16 zve na

Svíčku a dobrou náladu s sebou!


