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PRAHY16
Sbor dobrovolných hasičů včera, dnes a zítra

Masopustní průvody

Prázdniny na horách

Tykadlo v radotínské škole

Tradice dobrovolného hasičstva 
v Lochkově sahá již do předminulého 
století. Spolek byl založen už v roce 1890. 
Za dobu své působnosti prošel řadou 
změn a vývojových stupňů. Na tomto 
místě bych ponechal stranou doby minu-
lé a popsal činnost sboru dnes. 
   Před třemi lety se sbor potýkal s ge-
neračním problémem. Činnými totiž 
zůstali starší hasiči, kteří neměli své 
letité zkušenosti komu předat. Velkou 
zásluhu na znovuoživení činnosti má 
dlouholetý člen Ladislav Bláha, které-
mu nebyl lhostejný osud sboru v Loch-
kově a oslovil budoucí nové kolegy. 
   V roce 2006 byl zvolen nový výbor 
a odstartována nová éra. Starostou 
sboru byl zvolen Michal Zítko. Jako 
první byla zrevidována a opravena 
technika včetně zprovoznění auto-
mobilu CAS 25. V témže roce byla 
vytvořena výjezdová jednotka pod 
velením Ing. Ladislava Smutného. 
Ta se dodnes podílela na cca deseti 
výjezdech na území celé Prahy. Účast-
nila se také likvidace dvou největších 
požárů poslední doby, a to požáru 
Průmyslového paláce a tržnice SAPA. 
Na území Prahy 16 jednotka odstraňo-

vala následky větrné 
smrště v červnu 2008. 
Členové sboru také 
vypomáhají Městské 
části Praha - Lochkov 
při údržbě zeleně 
a dalším zvelebování 
obce. 

Dnes má sbor 34 
členů, z toho 18 mužů, 
7 žen a 9 mladých ha-
sičů. A právě na práci 
s mládeží se chce sbor 
v budoucnu zaměřit. 
Pro letošní rok je v plánu účastnit se 
různých soutěží a rozšířit členskou zá-

kladnu o další mladé 
hasiče.

B ý t  d o b r o v o l -
ným hasičem je čest,   
podílet se na záchraně 
osob či majetku bez 
nároku na odměnu 
není v dnešní době 
samozřejmostí. 

Proto bych chtěl 
touto cestou všem 
členům SDH Loch-
kov za jejich činnost 
poděkovat a popřát 

hodně štěstí a zdraví.

V  únoru zajišťovali strážníci Měst-
ské policie z detašovaného pracoviště 
Radotín a strážníci jízdní skupiny Ob-
vodního ředitelství Praha 5 bezpečnost 
dvou masopustních slavností – velko-
chuchelské a lipenecké.
   První se konala v sobotu 7. února ve 
Velké Chuchli. Masopustu se zúčast-
nili místní obyvatelé s dětmi, z větší 
části v masopustních maskách. Prů-
vod byl zahájen v 10 hodin, prošel obcí 
provázen živou muzikou, již obstarali 
muži v dobových oblecích. Družina se 
poté zastavila u domů s „otevřenými 

dveřmi“. Zde bylo všem nabídnuto 
občerstvení v podobě karbanátků, 
sladkých zákusků a různých alko-
holických i nealkoholických nápojů. 
Na jedné zahradě byl strom, na kterém 
„rostly“ jitrnice, během chvilky ale 
byly „očesány“. Průvod plný dobré 
nálady byl zakončen před restaurací 
U Václava, kde místní starosta Stani-
slav Fresl podával masopustní guláš.
   Druhá masopustní akce se konala 

o týden později 14. února v Lipencích. 
Tentokrát začala ve 14 hodin. K jejímu 
zahájení došlo u hasičské zbrojnice, kde 
bylo připraveno občerstvení a z ha-
sičského vozu hrála reprodukovaná 
hudba. Družina prošla obcí s jednotli-
vými zastávkami na občerstvení. První 
byla před restaurací U Járina, další pak 
u paní Říhové, která rozdala prochá-
zejícím výborné koláčky, a poslední 
před restaurací U Lišků.
   V průběhu obou zmíněných průvodů 
strážníci zajišťovali jejich bezpečnost 
při procházení místními komunikace-

mi. Dohlíželi na bez-
pečnost a plynulost 
si lničního provozu 
v  roz s a hu  s t a no -
v e n é m  z á k o n e m . 
Strážníci jízdní sku-
piny na svých staro-
kladrubských koních 
šli v čelech průvodů 
a díky své velikosti 
byli k nepřehlédnu-
tí. Již z dálky byli 
upozor něn í m pro 
př ijíždějící ř id iče, 
že na komunikaci se 

pohybuje množství dospělých a dětí. 
Strážníci pěších hlídek v reflexních 
vestách zajišťovali, aby do průvodu 
nenajelo žádné vozidlo z přilehlých 
komunikací, a řidičům vysvětlovali 
možné objízdné trasy. 
   Obě dvě masopustní slavnosti plné 
dobré nálady, se spoustou dobrého 
jídla a pití byly v současné uspěchané 
době příjemným setkáním lidí z celé 
Prahy 16.

   Klub Radotín je platnou součástí so-
ciální sítě nejen v regionu Prahy 16, ale 
i širšího území Prahy. To se projevuje 
i tím, že náš klub dostává nabídky na 
spolupráci a společné akce od dalších 
organizací zaměřených především na 
aktivity a služby pro děti a mládež. 
   V lednu tohoto roku dostali uživatelé 
služeb radotínského klubu nabídku 
strávit jednodenní pololetní prázdniny 
na horách, a to ve Skiareálu Šachty ve 
Vysoké nad Jizerou, který provozuje 
akciová společnost Snowhill. Jednalo 
se o výjezd zorganizovaný společně or-
ganizacemi Proxima Sociale o.s., která 
je v současné době zřizovatelem klubu, 
a YMCA Praha. YMCA je rozsáhlá me-
zinárodní organizace sdružující lidi bez 
rozdílu věku, pohlaví či vyznání. Její 
činnost je zaměřená především na akti-
vity a služby pro děti, mládež a rodinu, 
pořádá volnočasové a kulturní aktivity, 
poskytuje sociální služby a provozuje 
nízkoprahové kluby pro mládež Ymká-
rium a Dixie. 

Zeptali jsme se Michala Richtera, 
jednoho z účastníků výjezdu, proč se 
rozhodl nabídku využít: „Chtěl jsem si 

zajezdit, měli jsme ve škole volný den, 
tak proč to nevyužít. Podíval jsem se 
na internetu na ten areál ve Vysokém 
nad Jizerou, vypadal dobře a sjezdovky 
taky. Jsou tam tři červené sjezdovky a tři 
modré.“ Na otázku, jestli mu nevadilo, 
že nebude znát všechny účastníky, kteří 
jsou z jiných klubů, Michal odpovídá: 
„Nevadilo, už to znám z našeho letního 
výjezdu do Hamburku. Tam jeli lidi, kte-
ré jsem neznal, z dalších tří klubů, a bylo 
to v pohodě. Alespoň mám možnost se 
seznámit s novými lidmi. Jeli s námi 
pracovníci z klubů Jižní pól, Ymkárie 
a Dixie, s těmi to bylo taky fajn, hlavně 
Radek z Jižního pólu, ten se mi hodně 
věnoval. Taky cena celého výjezdu byla 
výhodná - díky firmě Snowhill, která 
nám poskytla mikrobus, jímž jsme jeli. 
A počasí bylo dobré. Nabídku využiji 
i v budoucnu.“ 
   A určitě takové nabídky budou, a neje-
nom pro něj, dodáváme my.

Více informací o činnosti Klubu 
Radotín na:
www.proximasociale.cz

zve na tradiční velikonoč-
ní prodejní výstavu. Budou 
zde vystavena umělecká díla 
žáků naší školy, která si bu-
dete moci zakoupit. Přijďte 
tedy podpořit mladé umělce 
a vystavte si doma dílo bu-
doucího da Vinciho. Výstava 
se koná 7. dubna 2009 od 14 
hodin v budově školní jídelny 
ZŠ Lipence (Černošická 168, 
Praha – Lipence).

Zápisy do mateřských škol v Praze 16
Mateřská škola Praha - Lipence 
K Samoobsluze 211
155 31  Praha - Lipence
Zřizovatel: Městská část 
Praha - Lipence
Ředitelka: Bc. Ivana Boubelíková
Web: http://skolka-lipence.zde.cz 
E-mail: ms-lipence@quick.cz 
Tel.: 257 921 360 
Zápis se koná 23.3.2009 od 9 do 17 hodin

Mateřská škola Praha - Lochkov
Za Ovčínem 1   
154 00  Praha - Lochkov
Zřizovatel: Městská část 
Praha - Lochkov
Ředitelka: Vladimíra Schwabová
E-mail: skolka-lochkov@volny.cz
Tel.: 257 911 126
Zápis se koná 23.3.2009 od 14 do 18 hodin

Mateřská škola Praha - Radotín
nám. Osvoboditelů 1367
153 00  Praha - Radotín
Ředitelka: Věra Rohlíková 
Zřizovatel: Městská část Praha 16 
Web: www.ms-radotin.cz
E-mail: ms.radotin@seznam.cz
Tel.: 257 911 854
Zápis se koná 23.3.2009 od 8 do 17 hodin   

Mateřská škola Praha - Velká Chuchle
Na Cihelně 456
159 00  Praha - Velká Chuchle
Ředitelka: Alena Kučerová
Zřizovatel: Městská část Praha - Velká Chuchle
Web: http://skolka.chuchle.cz   
E-mail: skolka@chuchle.cz 
Tel.: 257 217 987
Zápis se koná 23.3.2009 od 13 do 17 hodin

Mateřská škola Praha - Zbraslav
Matjuchinova 698
156 00  Praha - Zbraslav
Ředitelka: Dagmar Meisnerová  
Zřizovatel: Městská část Praha - Zbraslav
Web: http://www.ms-zbraslav.wz.cz
E-mail: mszbraslav1@volny.cz 
Tel.: 257 921 435 
Zápis se koná 23.3.2009 a 24.3.2009 od 13 do 
17 hodin    

Mateřská škola Nad Parkem
Nad Parkem 1181
156 00  Praha 5 - Zbraslav
Ředitelka: Jana Mahelková
Web: http://www.msnadparkem.snadno.eu
E-mail: msnadparkem@seznam.cz
Tel.: 257 286 331
Zápis se koná 23.3.2009 a 24.3.2009 od 
13 do 17 hodin

Jaké tykadlo? Čí? Přímo televizní! 
V úterý 17. února dorazil do naší ško-
ly štáb České televize z Centra tvorby 
pro děti a mládež vedený režisérkou 
A. Derzsiovou. Točil se u nás další díl 
diskusního pořadu Tykadlo. 
   Pořad vyjíždí za mladými diskutéry 
do základních a středních škol a před-
kládá jim vybraná témata, která jsou 
aktuální i v „dospěláckém“ světě. Po-
řad uvádí Zora Jandová a Zdeněk Eška, 
který moderoval právě toto vysílání. 
Radotínskou školu si prý realizační 
tým vybral podle pěkných webových 
stránek a do tohoto dílu připravil téma 
kultura a šikana.

Průvodci televizní návštěvy naší 
školou se stala čtveřice žáků – Karolí-
na Preclíková, Katka Šimánková, Jan 
Forcheim a Robert Šupák. Přivítali tele-
vizní štáb před školou, provedli po celé 
budově, seznámili ho se životem školy, 
pochlubili se pěkným zařízením našich 
učeben a posléze zavedli filmaře do klu-
bu, kde se natáčení debaty odehrávalo.

V první části pořadu diskutovali 
naši žáci s herečkou Marthou Issovou 
a Zdeňkem Eškou o pojmu „kultura“. 
Moderátor žáky nezkoušel ani ne-
vyvolával jako v lavicích. Pouze jim 
kladl zvídavé otázky, aby poznal jejich 
názory. M. Issová je svým velmi milým 
a bezprostředním projevem glosovala. 
Jaké otázky padaly? Máte potřebu žít 
kulturně? Co vše pod to zahrnujete? 

Co říkáte na masovou kulturu? Má nás 
kultura vychovávat?

Dopolední část natáčení proběhla 
velmi rychle, žáci bez 
zábran živě diskutovali. 
Po jeho skončení požá-
dali ještě M. Issovou 
o autogramy, a ta ráda 
vyhověla. Odpoledne se 
hostem pořadu na téma 
„Šikana“ stal náš před-
ní odborník na šikanu 
dr. Michal Kolář, který 
se touto problematikou 
zabývá mnoho let.

I na toto vážné téma 
dokázali žáci pěkně dis-
kutovat, i když to pro ně 
bylo již těžší, a nad otáz-
kami Z. Eška se museli více zamýšlet. 
Když se řekne šikana, co se vám vyba-
ví? Kdo všechno může šikanovat? Co 
je podle vás šikanování? Setkali jste se 
v životě se šikanou a jak by se dalo ši-
kanování zastavit? Od doktora Koláře 
se žáci dozvěděli spoustu důležitých 
informací, které jim pomohly ujasnit 
a utřídit jejich osobní náhledy i zna-
losti o tomto sociálně patologickém 
jevu. Oku kamery ale neunikli ani naši 
učitelé, které štáb zachytil během natá-

čení ve škole, a i oni museli odpovídat 
na různé zvídavé dotazy a vyjádřit se 
k tématu. Tento „televizní den“ byl pro 

naši školu a většinu z nás premiérový 
a přinesl nám všem mnoho zajímavých 
i poučných poznatků i zážitků. Velmi 
nás potěšila slova režisérky a jejích 
kolegů, že se jim s našimi dětmi moc 
dobře pracovalo, byly vstřícné, komu-
nikativní, a ještě něco – na naší škole 
jasně poznali, kdy je vyučování a kdy 
přestávka!
   Zveme vás tedy na vysílání Tykadla 
na ČT 1 24. března v 16.15 hodin.

Pro zadržení sprejerů je 
důležitá všímavost občanů

   Nebývale vysoký počet autorů nech-
těných malůvek a podpisů na fasádách 
domů a objektů či zastávkách městské 
hromadné dopravy zadrželi v minulém 
roce strážníci Městské policie na celém 
území metropole. 

„V obvodu ředitelství Městské poli-
cie Prahy 5 se hlídkám podařilo přímo 
při činu nebo krátce po něm zadržet 
šest osob,“ informoval ředitel Zdeněk 
Hejna. Doplnil, že se většinou jednalo 
o poškozování městského mobiliáře, 
tedy zastávek městské hromadné do-
pravy, vozů tramvají či budov.

Důležitá je proto podle něj všímavost 
občanů a včasné informování Městské 
policie. „Naše hlídky se po takovém 
upozornění snaží dostat co nejrychleji 
na místo, kde jsou graffiti aplikovány, 
a řešit věc na místě, případně propátrat 

okolí,“ uvedl Hejna. Doplnil, že dů-
ležitou roli hraje i městský kamerový 
systém, který je obecně užíván 
ke zjišťování protiprávního 
jednání. V současnosti pražské 
ulice střeží 442 kamer. 

Loni strážníci v hlavním 
městě přistihli při činu nebo 
bezprostředně poté 96 tvůrců 
graffiti. Jedná se o skutečně 
historický úspěch, vždyť ve 
srovnání s rokem 2007 stráž-
níci odhalili o dvaadevadesát 
procent případů více a zadrželi 
téměř stovku pachatelů,“ uve-
dl první náměstek primátora 
Rudolf Blažek, do jehož kompetence 
bezpečnost v metropoli spadá. Doplnil, 
že činnost sprejerů způsobuje značné 
škody na majetku a ve většině případů se 

neblaze podepisuje i na vzhledu Prahy. 
   Dopravní podnik stojí odstraňování 
následků každoročně desítky miliónů 
korun. „Čtyřčlennou skupinu přistihli 
například strážníci v říjnu na nádraží 
Praha - Hostivař, kde postříkala celou 
vlakovou soupravu Českých drah. Dva 

z pachatelů se jim podařilo zadržet, 
dva však stačili uprchnout,“ informo-
val ředitel městské policie Vladimír 
Kotrouš.


