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Ze sladovny budou byty

Domácí nouzové volání pro seniory

Stanislav Fresl 
starosta MČ Praha  Velká chuchle
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Územní plán míří
k občanům

Starostové jednali
o chodníkové novele   I když se to možná uprostřed krize, 

která výrazně zasáhla mimo jiné právě 
oblast bytové výstavby, zdá nečekané, 
v Lochkově přibude během příštích 
dvou let 73 nových bytů. Z valné většiny 
budou vestavěny právě do tří stávajících 
objektů bývalé sladovny, jejíž část byla 
zcela původně vystavěna jako pivovar. 
   Nový projekt jménem Lochkov lofts 
vznikl v hlavě italského architekta 
a restaurátora Alberta Di Stefana. Ač 

název naplánovaného komplexu nese 
jméno lofts, skutečných loftů, tedy 
zcela otevřených prostorů k bydlení, 
bude mezi všemi bytovými jednot-
kami pomálu. Sám autor k tomu říká, 
že název volil spíše kvůli proměně 
průmyslového objektu na bydlení než 

kvůli finálnímu charakteru členění 
interiérů. To bude mnohem klasičtější, 
než se na lofty sluší, hlavně proto, že 
u nás zákazníci stále dávají před vý-
tvarným účinkem prostoru nerušeného 
jakoukoli příčkou přednost tomu, aby 
jejich domov poskytoval každému čle-
nu rodiny potřebné soukromí.
   Co nebude tak zcela obyčejné, je 
hlavně přístup k zachovaným prv-
kům průmyslové architektury, ať již 

té barokní, již 
představuje stará 
k a m e n n á  p i vo -
varská věž, nebo 
raně technicistní 
s železobetonovou 
konstrukcí krovu. 
Vše bude ošetřeno 
a maximálně za-
chováno v budou-
cích interiérech, 
což by mělo spolu 
s novými dřevě-
nými podlahami, 

dveřmi či okny vytvořit neopakovatelná 
vnitřní zákoutí. Pro ty, kdo už v Loch-
kově bydlí, pak je na tomto přístupu 
určitě sympatická skutečnost, že ne-
zmizí nejvýraznější prvky siluety obce, 
tedy oba dochované komíny. Na svém 

   Šestnáctka se 16. října stala místem 
jednání starostů pražských městských 
částí 1 – 22. 
   Pravidelné pracovní setkání, které 
v restauraci areálu Prague City golf 
Clubu, prvního osmnáctijamkového 
resortu v Praze, organizoval a svolal 
starosta MČ Praha 16 Mgr. Karel 
Hanzlík, se neslo v duchu projedná-
vání aktuálně nejžhavějších komunál-
ních témat a následné diskuze o nich. 
   Jednalo se hlavně o přípravě nové-

Hlavní město Praha dokončilo ná-
vrh nového územního plánu. Každý 
občan se k němu až do 9. prosince 
může vyjádřit.

Dosavadní územní plán (ÚP) je de-
set let starý, podle zástupců města již 
nevyhovoval potřebám stále se vyvíje-
jícího města a bylo nutné v něm dělat 
řadu změn a úprav. Proto byl od roku 
2007 připravován zcela nový koncept, 
který by měl být základem „budoucího 
atraktivního města pro život ve 21. sto-
letí, kde se spojují tradice a historická 

   Život ve městě sice na jednu stranu 
přináší pohodlí, na straně druhé však 
znamená určitou izolaci, zejména pro 
ty, kdo žijí ve svém bytě sami. Každý si 
zcela pochopitelně chrání své soukro-
mí, pro seniory a zdravotně postižené 
se ovšem může jejich vlastní útočiště 
změnit v past – v okamžiku, kdy se 
nedokáží dostat k telefonu, aby si při-
volali pomoc. 
   Ten, kdo se chce vyhnout riziku, 
že zůstane předlouhé hodiny ležet 
na podlaze bez pomoci, se dnes už 
nemusí vzdávat vlastního bydlení. 
Existuje totiž služba „Domácí nou-
zové volání“ nabízející možnost se 
za pomoci tlačítka, které má člověk 
v náramku na ruce, či zavěšené na 
krku, spojit s dispečinkem zajišťují-
cím pomoc. Tato možnost již funguje 
i na území Radotína.
   Jiří Kabát z občanského sdružení 
Most k domovu (více se o něm mů-

žete dočíst na straně 4 – pozn. red.) 
nastartoval celý projekt už v roce 
2007 společně se Záchrannou službou 

ASČR. Nyní se Rada městské části 
Prahy 16 rozhodla vybavit ústředna-
mi oba domy s pečovatelskou službou 

a usnadnit ostatním občanům pří-
stup k této službě poskytováním pří-
spěvku na pořízení domácí ústředny. 

Pro sociálně slabší 
bylo navíc zakou-
peno pět sad, které 
bude radotínská 
radnice zapůjčovat 
na základě žádosti, 
posuzované podle 
pevných kritérií.
   Jak to funguje? 
Všechny úst řed-
ny  i n s t a l ov a n é 
v domácnostech 
jsou napojeny na 
dispečink, takže 
ti, kdo je mají, se 
s ním mohou díky 
t l a č í t k u  s p o j i t . 

Zkracuje se tak doba od akutní události 
po zavolání pomoci, je to alternativa

Vážení spo-
lu o b č a n é , 
chtěl bych 
Vás pozdra-
vit z Velké 
C h u c h l e 
a přiblížit 
Vám v krát-
k o s t i  d ě n í 

minulého měsíce v naší měst-
ské části.

Dne 24.10.2009 v 8 hodin 
ráno byl zahájen automo-
bilový závod do vrchu mezi 
Velkou Chuchlí a  Slivencem. 
Zúčastnil se ho i bývalý „sou-
těžák“ pan Adámek se svým 
miláčkem NSU Princ a známý 
herec Roman Skamene s vo-
zem Citroën Sax - oba dosáhli 
na stupně vítězů.

Návštěvnost v této katego-
rii automobilových soutěží 
byla jedna z nejvyšších. Velká 
pochvala zazněla z úst všech 
soutěžících i přítomných di-
váků. Závadou na kráse však 
byla pozdní informovanost  
chuchelských občanů o této 
akci, za což se organizátor 
všem omlouvá a já se k omluvě 
připojuji. Přesto uznání patří 
panu Edovi Paterovi z ÚAMK 
za jinak velmi dobře organizo-
vanou akci. 
   Během závodu naštěstí nikdo 
nebyl zraněn, pouze asi tři vo-
zidla byla lehce poškozená, což 
je proti jiným závodům zane-
dbatelné. Věřím, že i někteří 
chuchelští občané si odnesli 
velmi dobrý dojem z této akce, 
protože se bylo skutečně na co 
dívat, a to nejen na rychlá auta, 
ale i na veterány, které přijely 
do depa umístěného na parko-
višti dostihového závodiště. Je 
pravda, že jich mnoho nepřije-
lo, jelikož souhlas s akcí přišel 
z Magistrátu hl. m. Prahy až 
21.10.2009, a spíš to vypadalo, 
že se soutěž neuskuteční. 
   Pevně doufám, že organizace 
příští akce proběhne bez pro-
blémů a milovníci rychlých kol 
a veteránů si přijdou na své.

 

Za pár dnů oslavíme významné 
výročí událostí, které se staly důle-
žitým mezníkem v novodobé historii 
českého a slovenského národa a byly 
podstatné pro další vývoj v naší spo-
lečnosti. 17. listopadu 1989, tedy před 
dvaceti lety, došlo k odstartování 
pádu totalitního režimu. Tehdy, před 
více jak dvaceti roky, se zdálo, že 
komunistický systém je nezlomitelný. 
Poúnorové perzekuce, zastrašování 
lidí a potlačování všech demokratic-
kých principů a svobod po dlouhých 
jednačtyřicet let zotročovaly národ 
a mrzačily charaktery lidí. Přesto tak 
jako v jiných etapách našich dějin se 
našli bojovníci za svobodu, kteří se 
v mnoha případech nebáli riskovat to 
nejcennější v zájmu dosažení demo-
kracie a necenzurovaného názoru. 

K urychlení změn přispěl rozpad 
bývalého Východního bloku a na-
růstající nespokojenost národa s po-
litickou a ekonomickou situací v zemi. 

„Sametová revoluce“ a události mezi 
17. listopadem a posledními prosinco-
vými dny 1989, které znamenaly ne-
násilný státní převrat, daly základ pro 
obnovu demokratické společnosti. Asi 
všichni, kdo jsme měli možnost zažít 

„revoluční“ euforii, jsme si mysleli, jak 
rychle se půjde zbavit všech „totalit-
ních“ deformací a obnovit svobodnou 
a demokratickou společnost. 

Dnes vidíme, jaká to byla naivní 
představa, a můžeme říct, že náprava 
bude nějaký ten pátek určitě ještě tr-
vat. Markantní je především to, jak si 
někteří mezi námi pletou demokracii 
s anarchií – já můžu všechno, ale běda 
tomu, kdo se dotkne mých zájmů. Pro-
to je potřeba si neustále uvědomovat, 
jak jsou demokracie a svoboda úžasná 
a křehká věc a jak je stále musíme 
hájit, jelikož nejsou samozřejmostí. 
Připomínejme to i zástupcům naší 
nejmladší generace. Vzpomeňme ale-
spoň krátce v uspěchané době na lis-
topadové dny, na zvonění klíči, první 
veřejné demokratické diskuze, na tu 
úžasnou atmosféru. Vzpomeňme ale 
i na Palachy, Horákové, vojáky padlé 
na bojištích první i druhé světové 
války, na všechny ty, kteří obětovali 
svůj život za ideály svobody. Buďme 
na ně hrdi a važme si jich.  


