
Vzpomínka na Hanu Žižkovou
dem. Narodila se 6. 6. 1948. Vedle SOU 
Dopravního podniku Praha a SOU 
obchodního absolvovala doplňkové 
pedagogické studium na Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
   Od roku 1967 pracovala jako elektro-
mechanička v Dopravním podniku hl. 
m. Prahy. V roce 1979 nastoupila do 
Drobného zboží Praha, kde za 13 let pro-
šla funkcemi prodavačky, zástupkyně ve-
doucí, vedoucí, samostatného inventur-
níka a mistra odborné výchovy. V letech 
1991 a 1992 pracovala v Pražské komisi 
pro privatizaci národního majetku. 
   Další pracovní působení Hany Žižko-
vé je spojeno s radotínskou radnicí. Od 
roku 1992 byla tajemnicí úřadu, v lis-
topadu 1998 byla zvolena zástupkyní 
starosty a současně členkou Zastupi-
telstva hlavního města Prahy. V dalším 
volebním období (2002-2006) zastávala 
funkci radotínské starostky. Po svém 
zvolení do pražského zastupitelstva 
byla nominována na funkci náměstky-
ně primátora pro oblast školství a záro-
veň nadále působila v radotínské radě, 
do níž byla poprvé zvolena již ve vol-
bách v roce 1990 za Občanské fórum.
   Do komunální politiky totiž vstoupila 
už v roce 1991, kdy se stala zakládající 
členkou Občanské demokratické strany 
v Radotíně. Místní sdružení ODS vedla 
po starostovi Ing. Jiřím Holubovi.

   Tak jako každý rok si Rada městské 
části Praha 16 i letos připomněla výročí 
náhlého úmrtí bývalé radotínské sta-
rostky a náměstkyně pražského primá-
tora Hany Žižkové, od něhož v neděli 
27. června uplynuly již tři roky.
   Hana Žižková zemřela po těžké ne-
moci ve středu 27. června 2007 - sedm 
měsíců poté, co byla zvolena do Zastu-
pitelstva hlavního města Prahy. Má-
lokdo v Radotíně v té době něco tušil 
o jejích zdravotních problémech. Pou-

ze její rodina a někteří z blízkých spo-
lupracovníků o nich věděli. Ona sama 
je považovala za malicherné. 
   Tato vzácná žena vynikala skrom-
ností, pracovitostí a úctou ke všem li-

Policejní školkaÚMČ Praha 16 se dlouhodobě a sys-
tematicky věnuje problematice preven-
ce kriminality, kdy v rámci této oblasti 
pořádá akce zaměřené na všechny věko-
vé vrstvy obyvatelstva. 

Po besedách s pracovníky Městské 
policie hl. m. Pra-
hy, útvaru situační 
prevence, zamě-
řené na jednotlivé 
d r u h y  t r e s t n é 
činnosti s důra-
zem na prevenci 
v různých oblas-
tech určené pro 
širokou veřejnost 
a po akci Bezpeč-
né jaro, které bylo 
s v ý m  o b s a h e m 
z a m ě ř e n o  p ř e -
devším na žáky 
zá k ladních škol 
a jejich bezpečné 
a správné cho-
vání v silničním 
provozu, se poda-
řilo úřadu v úzké 
spolupráci s pra-
cov n í k y Pol ic ie 
ČR, prevent ivně 
informačního od-
dělení  Krajského 
ředitelství policie 
hl. m. Prahy, uspořádat a organizačně 
zaštítit i konání akce cílené na děti 
v mateřských školách. Zábavnou 

a poutavou formou byly tak naši 
nejmladší „spoluobčané“ seznámeni 
nejen s prací jednotlivých složek Po-

licie ČR, ale i se správným chováním 
v dopravním provozu, významem zá-
kladních dopravních značek nebo jak 

postupovat při kontaktu s nebezpeč-
nými látkami a nebezpečnými nálezy 
počínaje nálezem pyrotechniky a po-
hozenou injekční jehlou a stříkačkou 
konče či jak se zachovat při obtěžování 
ze strany cizích lidí. Velký zájem mezi 
dětmi samozřejmě vzbudila i prohlíd-
ka policejní výstroje včetně prohlídky 
služebního vozidla PČR. Na závěr byly 
děti za svou pozornost odměněny 
sladkostí a drobnými dárečky.

Vzhledem k okolnosti, že se jedna-
lo o první akci svého druhu v našem 
obvodu, byla do akce zapojena pouze 
Mateřská škola na náměstí Osvo-
boditelů, kdy byl zjišťován rozsah 
spolupráce dětí a jejich reakce na 
připravený program. S přihlédnutím 
k úspěchu, který bylo možno vyčíst 
jak z rozzářených dětských tváří, tak 
i z komentářů pedagogických pra-
covníků, byla s ředitelkou MŠ Věrou 
Rohlíkovu domluvena další spoluprá-
ce, která vyústí v pořádání obdob-
ných programů pro nejmenší děti se 
zahrnutím všech školek v Radotíně.

Je možno konstatovat, že právě 
forma obdobné spolupráce s Policií 
ČR pomáhá u dětí  vyvolat pozitivní 
myšlení ve vztahu k této složce a při-
náší ovoce v podobě zvýšení důvěry 
k práci policie, tak i základní infor-
mace, jak se bezpečně chovat ve světě 
nás dospělých.

Dagmar Součková Mikolášková

Mikrobusy na zavolání s asistencí
Od prvního prázdninového dne 

funguje v pražské městské hromadné 
dopravě nová služba zajišťující přepra-
vu občanů se zdravotním postižením 
s možností asistence před zahájením 
a po ukončení přepravy. Zprovoznila ji 
organizace Ropid ve spolupráci s Hlav-
ním městem Prahou a Národní radou 
zdravotně postižených a využívat ji mo-
hou držitelé průkazů ZTP a ZTP-P. 

Až do zprovoznění této novinky byla 
v Praze provozována doprava zdravot-
ně postižených osob mikrobusy na 
zavolání s velmi kladnou odezvou, 
o čemž svědčí její rostoucí využívání. 
Vyhodnocení potvrdilo, že podobný 
druh služby v Praze dosud chyběl. 
Ukázalo se také, že je potřebné ji 
jednak posílit a jednak řešit velmi roz-
dílné potřeby uživatelů, zejména těch 
s vyšším stupněm postižení. V těchto 

případech je totiž 
zájemcům o pře-
pravu nezby tné 
p o s k y t n o u t 
pomoc jak před 
vlastní přepravou, 
tak i bezprostřed-
ně po jejím ukon-
čení.

A s i s t e n c e  j e 
u  t é t o  s l u ž b y 
p o s k y t o v á n a 
ce s t uj íc í mu na 
vyžádání a rozu-
mí se jí pomoc 
n e z b y t n á  p r o 
využití nabídky 
přepravy. Pomoc 
je umožněna v případě potřeby již 
z místnosti výchozího objektu až do 
vozidla a z vozidla do místnosti v cí-

lovém objektu. Zahrnuje například 
přesuny z lůžka na vozík a zpět, po-
hyb a přesun s vozíkem k vozidlu, po-

moc při oblékání a svlékání, při na-
stupování a vystupování, pomoc při 
manipulaci se speciálními dýchacími 

přístroji a u cestujících se 3. a 4. stup-
něm zdravotního postižení i pomoc 
při jejich toaletních a hygienických 
potřebách. „Cílem služby je zvýšit 
dostupnost nabídky přepravy i ces-
tujícím s vyšším stupněm postižení 
a tím zlepšit podmínky pro setrvání 
v přirozeném prostředí vlastního 
domova. Dopravu jsme rozšířili právě 
o služby, o které nás postižení lidé 
ve svých dopisech často žádali. Jsem 
přesvědčen, že Praha v tomto ohledu 
poskytuje už velmi kvalitní přepravu 
pro seniory a postižené lidi a v tomto 
trendu chce pokračovat,“ říká hlavní 
iniciátor a radní hlavního města Pra-
hy pro sociální oblast Jiří Janeček. 

Provoz služby bude zajišťován 
5 mikrobusy se speciální úpravou pro 
přepravu vozíků pro invalidy se zve-
dací plošinou, z toho dva mikrobusy 
budou provozovány nepřetržitě. Služ-
ba je zpoplatněna ve výši jednotlivého 
jízdného tarifu PID, tzn. 26 Kč za jed-

nu jízdu po Praze. Přepravu je možné 
objednat i na území obcí přiléhajících 
k hlavnímu městu, které se nacházejí 
v 1. vnějším tarifním pásmu PID, 
tedy například města Říčany, Čer-
nošice, Hostivice nebo Roztoky. Při 
cestě z těchto obcí do Prahy zaplatí 
klient 32 Kč, při cestě pouze po území 
těchto obcí je cena shodná jako v Pra-
ze, tedy 26 Kč. Děti od 10 do 15 let 
uhradí poloviční jízdné.

Jak si službu zajistit?
Telefon: 602 267 040, e-mail:
autodoprava.popelar@centrum.cz 
nebo web www.handicap-transport.cz
Nutné je nahlásit přesné údaje o po-
žadované cestě a zda je vyžadována 
pomoc asistenta. Při samotné cestě 
je možné zapůjčit také různé kom-
penzační pomůcky k přepravě, např. 
autosedačku pro dítě, berle, ortope-
dický vozík nebo schodolez.

Radotínské brownfields...
Loni v lednu proto navštívil starosta 
Mgr. Karel Hanzlík se svým zástup-
cem Mgr. Miroslavem Knotkem a čle-
nem stavební komise Ing. Milanem 
Stodolou dvě koupací jezera na jižní 

Moravě, v té době je-
diné v republice. Pod-
mínkám v Radotíně 
se nejvíce podobalo 
řešení biotopu v Kova-
lovicích, jihozápadně 
od Brna. Čistá voda 
bez chemie v bazénu 
se zeleným nádechem, 
aby se podobal co 
ne j v í c e  r y bn í k ů m 
a  j e z e r ů m ,  opr o t i 
klasickému bazénu mini-
mální údržba a provozní 
náklady. Revitalizace ČOV 
je typický případ území tzv. 
brownfields, jde o ojedinělý 
záměr v Praze a středních 
Čechách. Všechny ty to 

faktory hrály roli při rozhodování ra-
dotínské radnice o určení budoucího 
využití cca 12 000 m2 v blízkosti dru-
hého stupně místní základní školy. 

Městská část Praha 16 společně s in-
vestičním oddělením odboru správy 

m a j e t k u  M H M P  p ř i -
prav uje dok u m e nt a c i 
pro rea l izaci záměru. 
K uvedené spolupráci 
dochází z toho důvodu, 
že pozemky nejsou ve 
svěřené správě městské 
části. Projekt bude podán 
v předpokládané podzim-
ní výzvě pražského fondu 
Konkurenceschopnost i 

a v případě, že nebude úspěšný v rám-
ci evropských peněz, bude investován 
ze strany hlavního města. Radotínští 
občané se tak v každém případě mo-
hou těšit na přírodní koupací biotop, 
který z části uspokojí často opakovaný 
požadavek na vybudování bazénu.

„Tato otázka je v Radotíně poměrně 
dlouhodobá. Jeden z návrhů počítal 
s přístavbou sokolovny a vybudování 
25m bazénu v rámci výstavby nového 
sídliště v 80. letech. Někteří obyvatelé 
se ptají, proč městská část postavila 
halu a ne bazén. Sportovní hala byla 
investičně mnohem méně finančně 
nákladná, provozně je po roce sobě-
stačná a naplněnost v rozmezí září 
až květen je vynikající,“ říká Knotek. 
„Všechny pražské bazény jsou závislé 
na dotacích městských částí nebo ma-
gistrátu. Pro srovnání vstupní investi-
ce do výstavby z Radotína nejbližšího 
aquaparku na Barrandově byla přes 
200 mil. Kč, roční provozní dotace 
je okolo 5 mil. Kč. Praha 16 má asi 
10x nižší rozpočet a mnohonásobně 
menší ekonomickou činnost než Pra-
ha 5. Přírodní koupací biotop se vede-
ní radnice jeví jako přijatelný plán dle 
možností městské části,“ vysvětluje 
1. zástupce radotínského starosty.

Jak funguje „koupací biotop“?
Přírodní koupací jezera pochází 

z Rakouska a Německa. Fungují na 
principu, při němž je zachována 
biologická rovnováha ve vodě, tak 
aby v ní byl stále dostatek kyslí-
ku. Základ tvoří přírodní systém 
využívající rostliny k čištění bez 
pomoci dezinfekčních a chemických 
přípravků. Přírodní koupací biotop, 
často také nazývaný přírodním je-
zírkem, má daný poměr regenerační 
zóny tzv. čisté vodní plochy a mělké 
vody, která je vysázena bahenními, 
vlhkomilnými a vodními rostlinami 
jako jsou orobince, vodní kosatce 
a okrasné trávy. V Čechách se jedná 
z větší části o rákosy či orobince. 
Tento „bazén“ tvoří část pro plavce, 
obvykle hluboká minimálně 2 až 4 
metry, a regenerační zóna, kterou 
tvoří několik různě hlubokých lagun 
s nejrůznějšími vodními rostlinami. 
Část pro neplavce má hloubku do 
jednoho metru a je vysypána obláz-
ky a přechází v část pro plavce, kde 
je hloubka již o mnoho větší. I ta-
kovýto systém je potřeba technicky 
vyřešit. Biotop se podobá akváriu, 
proto je potřeba vodu neustále filtro-
vat a odkalovat, aby biotop nezarostl 
a nezakalil se. Přirozené procesy 
slouží k usnadnění údržby, šetří 
nejen naše zdraví, ale i finanční pro-
středky. Plní funkci jak koupací, tak 
i okrasnou. Tento přírodní prvek je 
k životnímu prostředí šetrný, jelikož 
voda je v něm stále jako v přírodě 
a dopouští se, jen pokud je potřeba, 
převážně v letních obdobích, kdy 
dochází k odpařování.

ve Stromovce ve výši 200 tisíc Kč, 
i třeba z hlediska obecného ohrožení). 
Potřebná stanoviska následně dodal, 
takže stavební povolení bylo dodatečně 
uděleno. Tentýž investor a současný 
majitel areálu však směrem k městské 
části udělal minulý rok velké gesto, 
když upřednostnil prioritní akci pro 
Radotín, a to stavbu protipovodňových 
opatření na ochranu majetku a obyvatel 
v oblasti Na Benátkách, před svými zde 
plánovanými aktivitami. Původně byla 
snaha, z důvodu minimalizace stavební 
zátěže na lidi zde bydlící, obě akce 
dělat ve stejný termín. Především ale 
realizace „protipovodňovek“ byla i co 
se týče potřebného zázemí tak velkou 
akcí, že z technického důvodu ze zá-
měru muselo sejít. Paradoxní je to, že 
protipovodňové zdi vlastníka areálu 
vůbec nechrání a navíc je ještě musí 
strpět na svém pozemku. 

Prosím nezlobte se, ale klientelizmus 
dle mé představy vypadá úplně jinak. 
Nehledě na to, jak se dříve zanedbané 
území, jež nám dělalo spoustu vrásek 
na čele a které ještě před dvěma roky 
vlastnila firma Setos s.r.o., razantně 
kultivuje a je osázeno množstvím zele-
ně. Myslím, že každý, kdo si původní 
podobu pamatuje, musí konstatovat, že 
areál se mění jednoznačně k lepšímu. 
Zákony je však nutno dodržovat. Z vý-
še uvedeného vedla samospráva pouze 
dialog s Odborem výstavby o přiměře-
nosti výše pokuty. Škoda, že se některý 
z „interpretů nesmyslu“ nepřišel ko-
rektně zeptat. Krásné slunné dny.          


