
Projekt pod patronátem 
reprezentanta se úspěšně rozjel
   Přibližně osm desítek žáků ze sed-
mé až deváté třídy radotínské základ-
ní školy, kteří se zapojili do pilotního 
projektu rozšířené výuky tělesné vý-
chovy, mají první tréninkový půlrok 
za sebou. 
    Profi lace, kterou se škola snaží roz-
šířit svoji nabídku, byla odstartována 
loni v září za až neočekávaného zájmu 
z řad náctiletých. Na přípravě se spo-
lupodílel jak zřizovatel ZŠ – Městská 
část Praha 16, tak i radotínské spor-
tovní oddíly (Sokol Radotín, SC Ra-
dotín a Radotínský SK) a samozřejmě 
i škola sama. Velký podíl na zrození 
projektu mají i významné podnikatel-
ské subjekty – Pragoelast s.r.o., Čes-
komoravský cement a.s, Kondor s.r.o., 
fi rma Stahl, Jimi Dlouhý s.r.o. a Česká 
spořitelna a.s., které poskytly fi nanční 
podporu na materiální vybavení a pře-
devším na pokrytí mzdových nákladů 
pro trenéry.
     Projekt, který je na dobrovolné bázi, 
umožňuje pro zájemce vedle dvou ho-
din ,,povinného“ tělocviku ještě další 

dvě tréninkové hodiny v rámci voli-
telného předmětu Sportovní výcho-

va. Přihlášené děti jsou podle zájmu 
zařazeny do čtyř skupin, které jsou 

zaměřeny na kopanou, lakros, softball 
a všestrannost. ,,Myslím, že se projekt 
a tréninky od samého počátku velice 
slušně rozjely,“ míní Pavel Prachař, 
jeden z trenérů a svoje slova fakticky 
podkládá: ,,Někteří z tréninkových 
skupin projevili zájem o spolupráci 

s oddíly.“  Zájem potvr-
zuje i lítost dětí, když na 
den sportovní výchovy 
vyšly dny podzimních 
prázdnin a mladí spor-
tovci tak přišli například 
o  t r én i n k  sof t ba l lu , 
p r oz r a d i l  ú sm ěv no u 
záležitost redakci novin 
zkušený trenér Prachař, 
který je rovněž hlavním 
trenérem softballových 
mistrů republiky – mužů 
RSK – a který je jako 
uznávaný odborník pra-
videlně zván mezinárod-
ní organizací na všechny 
vrcholné podniky pořá-
dané v tomto sportu.
    Projektu byl velice ná-
pomocný i mírný podzim 
a pozdní nástup zimy, 

takže skupiny mohly dlouho vyu-

Protiřečí si značky?
   V „silvestrovském“ vydání rado-
tínského časopisu Šemík se objevil 
příspěvek o dopravním značení na 
území MČ Praha 16, pranýřující mj. 
zdánlivou nesmyslnost dopravních 
značek na stezce podél Berounky. 
   Dopravní značka C 9b „Konec 
stezky pro chodce a cyklisty“ (na fo-
tografi i nahoře) má mít prý význam 
„zákaz vstupu cyklistů a chodců“. Ve 
skutečnosti pouze ukončuje stezku pro 
chodce a cyklisty, tzn. samostatnou 
pozemní komunikaci, která je staveb-
ně upraveným společným pásem pro 
chodce a cyklisty (takováto komunika-
ce je realizována na základě stavební-
ho povolení, je kolaudována  apod.). 
   Dále podél Berounky vede již jen 
cyklistická trasa, tzn. v tomto případě 
nezpevněná pozemní komunikace pro 
cyklisty upravená pouze orientačním 
dopravním značením (žlutá cedulka 
IS 21a pod značkou C 9b), která je 
samozřejmě chodcům přístupná bez 
omezení. Takto označená síť cyklistic-
kých tras může být vedena jak po míst-
ních komunikacích s automobilovým 
provozem, v samostatných pruzích pro 
cyklisty, tak i například v přírodním 
terénu. Užití jmenovaných dopravních 

značek vychází ze zákona č. 361/2000 
Sb. (zákon o silničním provozu – pozn. 
red.), ve znění pozdějších předpisů 
a vyhlášky č. 30/2001 Sb. (vyhláška, 
kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a úpra-
va a řízení provozu na pozemních 

komunikacích – pozn. red.), ve znění 
pozdějších předpisů.

Sběrný dvůr 
slouží 2 roky

   Zájem o sběrné dvory v Praze ne-
ustále vzrůstá, což platí i o jediném 
v našem správním obvodě v ulici 
V Sudech.
  V současnosti mohou Pražané 
odevzdat odpad z domácností, který 
nepatří do domovních kontejnerů, již 
v 11 sběrných dvorech. Metropole od 
roku 2002 každý rok otevírá mini-
málně jeden nový areál a oblíbenost 
vyjádřena počtem návštěv vzrostla 

Prvních 156 metrů
   Stavba pražského okruhu se v le-
tošním roce rozjede na plné obrát-
ky, vedle již započaté ražby tunelu 
Marie to bude výstavba mostu přes 
Lochkovské údolí, přechod ulice Za 
Ovčínem, stavba radotínského por-
tálu obou tunelů, jednotlivých částí 
estakády údolím Berounky a mimo-
úrovňového křížení Strakonické.
   V těchto dnech pokračuje jako hlav-
ní část stavby ražba tunelu Marie mezi 

   Vážení spolu-
občané, dovol-
te mi, abych se 
Vám předsta-
vila jako sta-
ros t k a  Měst-
s k é  č á s t i 

Praha – Zbraslav. Jmenuji se Renata 
Hůrková, je mi 42 let, jsem vdaná a 
mám dvě děti – syna Filipa (14) a dceru 
Lucii (6). Po absolvování gymnázia jsem 
vystudovala Matematicko-fyzikální fa-
kultu Univerzity Karlovy v Praze. Před 
svým zvolením do funkce starostky jsem 
pracovala na odboru fi nanční kontroly 
Ministerstva vnitra. V průběhu své praxe 
jsem si vyzkoušela roli zaměstnavatele 
i zaměstnance, prošla jsem soukromým 
sektorem i veřejnou správou. 
   Původem jsem z Tábora a v Praze žiji 
od roku 1971, takže nejsem na Zbraslavi 
starousedlíkem – přivdala jsem se sem 
asi před 14 lety. Přesto si troufám tvr-
dit, že již o životě v naší městské části 
něco vím. Zbraslav mě chytla za srdce, 
protože má své neopakovatelné kouzlo a 
atmosféru a velmi bohatou historii, kte-
rou se nemůže pochlubit mnoho jiných 
městských částí Prahy. Znám dobré i 
špatné stránky života na Zbraslavi, vím, 
co tu lidi trápí. 
   Nyní jsem od voličů dostala velkou 
šanci život na Zbraslavi ovlivnit. Tuto 
výzvu beru, hned vedle mateřství, jako 
nejzodpovědnější úkol mého života. Chci 
navázat na úspěchy mých předchůdců 
a ve funkci starostky je mým hlavním 
cílem udělat z naší městské části ještě 
kvalitnější, hezčí a bezpečnější místo pro 
život Vás i Vašich dětí. Vím, že to nebude 
lehké, že se nelze zavděčit všem a že nic ne-
lze udělat mávnutím kouzelného proutku. 
   Ráda bych Vás, milí spoluobčané, touto 
cestou požádala o spolupráci na správě 
věcí veřejných – věcí, které se týkají nás 
všech, kteří zde žijeme. Věřím, že počát-
kem všeho dobrého je především dobrá 
komunikace mezi lidmi. Proto Vás vyzý-
vám ke komunikaci se mnou a s úřadem. 
Pokud se Vám něco nelíbí, někde není 
něco v pořádku nebo máte dobrý nápad 
na zlepšení našeho života, dejte nám o 
tom vědět. My se budeme Vašimi podně-
ty zabývat. Celý úřad se pak bude mimo 
jiné snažit o Vaši plnou informovanost o 
všech důležitých věcech, které se u nás 
staly nebo se chystají. Svou roli v úřadu 
vnímám tak, že jsem zde já i celý úřad 
pro Vás, občany, nikoli Vy pro nás.

   Velké fi nanční prostředky je nucena 
vynakládat každá městská část na vy-
pořádání se s vandalskými činy různých 
pobertů a individuí. Ani městské části 
v Praze 16 nejsou podobným jevům 
ušetřeny. Postříkané omítky od sprejerů, 
ukradené kryty a mříže kanalizačních a 
vodovodních vpustí, poničené dopravní 
značky a mohli bychom pokračovat 
dál, jsou dosti často na pořadu dne, tedy 
přesněji řečeno noci. Radnice se snaží 
s těmito trestnými činy ve spolupráci 
s pořádkovými složkami – Městskou po-
licií a Policií ČR – preventivně bojovat. 
Úspěšně či méně úspěšně. Samozřejmě, 
že boj se stává zdárnější v okamžiku, 
kdy se na stranu zákona přidají slušní ob-
čané, kterým dění v obci není lhostejné. 
Dva příklady z poslední doby za všech-
ny. Včasným oznámením pozorných 
občanů byla přímo při činu nachytána 
mladá ,,malířka“ graffi ti v podchodu ra-
dotínského nákupního centra na náměstí 
Osvoboditelů. Před nedávnem byl na 
základě indicií poskytnutých zbraslav-
skými spoluobčany polapen ,,sběratel“ 
kovů. Podobnou občanskou sounále-
žitostí se daří minimalizovat fi nanční 
částky, kterými by musely být provedeny 
opravy, doplnění či koupě nové značky či 
poklopu. Tyto ,,ušetřené“ prostředky mo-
hou pak směřovat na zhotovení nových 
laviček, dětských hřišť, doplnění zeleně 
nebo opravy místních komunikací, ale 
takto musejí být vynakládány například 
na opakovanou instalaci jedné značky. 
A to nemluvím o nebezpečnosti někte-
rých deliktů. Takový ukradený poklop 
nebo odstraněná či poražená značka 
mohou při neznalosti prostředí znamenat 
velice závažné ohrožení pro každého 
z nás, jež může skončit nejen materiální 
škodou, ale i újmou zdravotní. Proto 
slušní lidé, držme pospolu. Již třeba 
proti ,,značkovému“ fantómovi, který 
v oblasti okolo radotínského nádraží a 
sokolovny poráží a ničí dopravní znače-
ní. Nevím co tím dotyčný sleduje a doka-
zuje si? Zarážející je, že se v některých 
místech záležitost přihodila doslova před 
okny blízkých domácností a pachatel 
určitě nebyl ,,neslyšný“. Prosím, slušní 
lidé, pomozme si navzájem. Pro jistotu 
na závěr uvádím telefonní kontakty na 
Policii ČR 158 a Městskou policii 156. 
Jedná se o bezplatné linky.


