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O
bjektiv času

Radotínský policista zachránil život

Husův sbor
Stavba je situována v kři-

žovatce ulic Elišky Pře-
myslovny a Matjuchinovy 

v horní části Zbraslavi. 
Husův sbor byl postaven 
koncem třicátých let na 

místě bývalého špýcharu 
arch. Vachatou. Je ukázkou 
meziválečné architektury 
s výraznými funkcionalis-

tickými prvky. Součástí 
stavby je kolumbárium 

pro ukládání zpopelněných 
ostatků zemřelých. V ko-

lumbáriu jsou mimo jiné ulo-
ženy ostatky významného 

českého malíře a grafika 
Maxmiliána Pirnera.

Hasiči cvičili...
sněhové vánice, byly do programu výcviko-
vého plánu toho dne zařazeny dvě akce – zá-
chrana tonoucího zpod probořeného ledu za 
pomoci žebříků a pak varianta, kdy se místo 
žebříku na led spouští a po něm posouvá  
člun, který tvoří záchytný bod. 

Pro první, přibližně dvacetiminutovou 
akci, byl úkol jasný. Mladý muž-hasič, potá-

pěč, vstupuje na led ve speciální kombinéze. 
Z břehu ho lanem jistí a pomáhají mu kole-
gové. Trochu nejistým krokem dojde téměř 
do třetiny koryta řeky. Pomalu nabývá jistý 
krok a v tom se proboří. A to je účel, najít 
místo, kde se bude „zachraňovat“. Na tváři 
mu ale přesto úsměv nemizí. Ví, že toto je 
trénink. I hasiči se totiž musí učit, byť jde jen 
o to zbavit se strachu. Vrací se zpátky na břeh 
a vyslechne od nadřízeného instruktáž. Ná-
zorně je mu předvedeno, jak se po ledě pohy-
bovat za pomoci dvou žebříků a využívat oba 
naráz tak, aby váha byla na ledě co nejvíce 
rozložena. A jde se na to. Vybaven teoreticky, 
opět jištěný lany, se pomalu dostává k „obě-
ti“, která si mezitím v ledové vodě užívá, jako 
by bylo parné léto. Hasič-potápěč vklouzne 
do vody za tonoucím a ukládá jej na žebřík. 
Z břehu jej už tahají za pomoci lan. 

S malými obměnami probíhala i druhá 
záchranná akce. Tentokrát byli zachránci 
čtyři, jedna oběť a v další důležité roli člun. 

I hasiči se musí učit, zatím šlo jen 
o cvičení...

Přehled čištění komunikací s dopravními omezeními 
Radotín (vždy čtvrtek 7.30 – 14.00)
16. dubna – Věštínská, Matějovského, Vrážská, U Jankovky, Kraslická, V Parníku, Na Be-
nátkách, tzv. malá Výpadová (u DPS)
23. dubna – Na Betonce, náměstí Osvoboditelů, Na Výšince (po vlečku)
30. dubna – Prvomájová, Vinohrady (včetně parkoviště u Prvomájové)
7. května – Pod Klapicí, Slinková, Strážovská, Ametystová, Jaspisová, Achátová, Vykouko-
vých, Grafitová, K Vápence, Býšovská, Čedičová, Štěrková (po Ametystovou)
14. května – Tachovská, Josefa Kočího, Zbynická, Nýřanská, Hadravská
21. května – Sídliště – úsek od parkoviště před poliklinikou ke Karlické, prostor před 
Domovní správou
28. května – Týřovická, Sídliště – úsek od ul. Na Viničkách ke konečné BUS MHD a dále 
zpět k Týřovické 
Zbraslav (vždy úterý 6.00 – 18.00)
21. dubna (III.) – Zvonařská, Nad Parkem, Lomařská, Nezvalova, Nad Starou pískovnou, 
K Nové škole, Ke Kamínce, Pod Špejcharem, Matjuchinova, Podéšťova, Pod Havlínem, Pod 
Urnovým hájem, Romana Blahníka, Na Královně, Zdeňky Nyplové
28. dubna (IV.) – K Výtopně, Sulova, Svépomoci, Tunelářů (Svépomoci – Paškova), Pirnero-
va, Pelzova, Jaromíra Vejvody, U Včely, Nad Kamínkou, Jiřího Mašína, Jaroslava Švehly
5. května (V.) – U Klubovny, Ottova, Šůrova, K Belvederu, Boženy Hofmeisterové, Ke Drač-
kám, Pod Spravedlností, V Hlubové, Na Plácku, Pod Kamínkou, Pod Studánkou, Rašilovo-
va, Spojařů, Pod Chaloupkami
12. května (VI.) – Za Opusem, Ke Kyjovu, Lipenecká, Na Vrškách, Žabovřeská, Karla Michala, 
Fuchsova, Vilímkova, Tunelářů (Tadrova – Vilímkova), Tadrova, U Pumpy
19. května (VII.) –K Havlínu, U Karlova stánku, Košíkářská, Pod Třešňovkou, Meliorační, 
K Mlíčníku, Nechybova, Hostošova, Nebeského, Jansenova, Výzkumníků, Strnadská

Páteřní komunikace (vždy 7.00 – 14.00, zajišťuje TSK)
16. dubna – Vrážská (Věštínská – Prvomájová), Pod Klapicí (Prvomájová – Strážovská)
17. dubna – U Národní galerie, Elišky Přemyslovny, Žabovřeská (Elišky Přemyslovny – Paškova)

Odpoledne 24. února 2009 se sešli 
v Muzeu Policie České republiky nej-
lepší policisté z pražského ředitelství.

Ředitel  k rajského řed itel s t v í  
plk. Mgr. Martin Červíček ocenil 
celkem sedmnáct policistů v sedmi 
kategoriích. Za jejich práci jim podě-
koval i Ivan Langer, 
ministr vnitra.

V kategorii Čin 
roku to komise 
neměla vůbec 
jednoduché, neboť 
všechny popsané 
záchranné akce 
byly na profesionál-
ní úrovni. Druhé 
místo v této katego-
rii získal prap. Pavel 
Šenkýř, služebně 
zařazen na Místním 
oddělení Policie ČR 
Radotín. 
   Oceněný policis-
ta je ve služebním 
poměru od roku 
1993 a můžeme říci, že trvale dosahuje 
velmi dobrých pracovních výsledků. 
A co se 5. října loňského roku stalo? 
Policista byl uvedený den vyslán se 
svojí kolegyní na místo pokusu sebe-
vraždy oběšením. I když po příjezdu 
na místo zjistil, že žena nejeví známky 
života, okamžitě zahájil resuscitaci. 

Ženu se snažil oživit za odborné 
asistence dispečerky z linky 155 a se 
záchranou lidského života pokračo-
val až do příjezdu záchranné služby. 
Svým okamžitým jednáním tak ženě 
zachránil život.
   Záchranný čin prap. Pavla Šenkýře 

byl zároveň nominován na Zlatý zá-
chranářský kříž, který předává prezi-
dent republiky Václav Klaus.
   Oceněnému policistovi gratulujeme 
a zároveň mu přejeme, aby to byl právě 
on, kdo v letošním roce toto význam-
né ocenění převezme.

Kostel sv. Havla na 
vrchu Havlín tvoří jednu z da-

leka viditelných dominant 
Zbraslavi. První písemná 

zmínka o něm pochází z roku 
1115. Původně farní kostel se 

v roce 1784 stal kostelem 
hřbitovním. Stojí na vrchu 

Havlín, který je ve starších 
zápisech nazýván Osek. Kostel 
je původně románský (zbytky 
románského zdiva jsou velmi 

dobře patrné), dnes v baro-
kizované podobě. Významnou 

památkou je trojdílný dřevě-
ný renesanční oltář, dnes ulo-

žený z bezpečnostních důvodů 
v depozitáři Národní galerie. 

V blízkosti kostela (východně 
od apsidy) je zajímavá osmi-
boká stavba kostnice. Dnes 

kostel stojí prakticky upro-
střed hřbitova.

   Duben a květen jsou tradičně měsíci, kdy se 
uklízejí komunikace po zimním období. Ani 
letos tomu nebude jinak.

V Radotíně se rozšiřuje jarní úklid o další 
komunikace (oblast Benátek, oblast za soko-
lovnou, Na Výšince a Hadravská) a i harmo-
nogram doznal oproti minulým letům změn: 
hlavním důvodem je hned 16. dubna konané 
čištění dvou páteřních komunikací Technickou 
správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) - ulic 
Vrážské a Pod Klapicí. Součástí akce zajišťova-

né radotínskými Technickými službami bude 
také čištění zanesených kanalizačních vpustí 
a přilehlých chodníků. Na komunikacích 
(úsecích) níže neuvedených probíhá úklid 
bez dopravních omezení.

Na Zbraslavi je jarní úklid tradiční zá-
ležitostí probíhající již od začátku dubna 
(první dva okruhy se realizovaly ve dnech 
7.4. a 14.4.) a vyčistí se postupně všech-
ny komunikace ve správě městské části. 
K nim podobně jako v Radotíně přibudou 
17. dubna tři páteřní komunikace v režii je-
jich správce – TSK (ulice Elišky Přemyslovny, 
U Národní galerie a Žabovřeská).  

Původně kaple sloužící potřebám 
kláštera. Po roce 1420, kdy byl 
rozbořen ještě nedokončený chrám 
Panny Marie, sloužil jako hlavní 
klášterní kostel; od roku 1784 jako 
farní. Byl postaven v r. 1650 - 1654 
a nahradil zničený gotický chrám. 
Jedná se o jednoloďní chrám se 
dvěma kaplemi. Chór má zaklenut 
barokními křížovými klenbami 
se štukovou výzdobou. Vnitřní 
zařízení z r. 1750 pochází z dílny 
sochaře Ignáce Platzera, obrazy 
vytvořil Petr Brandl a Karel 
Škréta. Obraz na hlavním oltáři 
z r. 1744 je dílo malíře Giovanniho 
Battisty Piazzetta. V jižní 

boční kapli je barokní oltář s obrazem Panny Marie Zbraslavské z r. 1360 kopií „Madony 
zbraslavské“, která přeDstavuje vrcholné dílo českého gotického malířství (originál 
umístěn v pražské Národní galerii). V lodi kostela stojí pomník Přemysla Oráče od J. Štursy 
a P. Janáka (z r. 1924) se schránkami lebek králů Václava II. a Václava III. a královny Elišky 
Přemyslovny.

Kostel sv. Jakuba
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