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PRAHY16V případě zbraslavského znaku se (na rozdíl od erbů městských částí zmíněných 
v minulých číslech) dostáváme do oblasti zahalené tajemstvím. Dosud totiž nebyl 
nalezen žádný dokument, který by ozřejmil, kdy Zbraslav svůj vlastní znak obdržela.

Jisté je, že v současné době používá znak v podobě modrého štítu, kde na 
zeleném trávníku stojí stříbrný, červeně zastřešený kostel obrácený průčelím 
doleva a viditelný ze dvou stran. Na průčelní straně má vchod a okénko ve štítě, na 
boční straně lodi dvě okna a jedno v kněžišti. Mezi lodí a kněžištěm je věž s jedním 
oknem přízemním a jedním menším v horním patře s červenou kupolovou 
střechou a makovicí. Při levém okraji štítu (z našeho pohledu pravém) stojí před 
kostelem lípa v přirozených barvách. Nad střechou kostela přilétá heraldicky zleva 
(z našeho pohledu zprava) směrem k věži stříbrná holubice se zelenou ratolestí 

v zobáku. 
   Nejstarší doložené použití znaku ve formě pečeti pochází z roku 1826 a je dnes 
uloženo v Eichlerově sbírce Národního muzea. Na pečeti je kostel s holubicí 
a stromem, dvouhlavý orel s žezlem a mečem ve spárech a korunou nad hlavou. 
   Současná podoba znaku byla poprvé zveřejněna v roce 1864 v díle albrechtického 
kronikáře a zakladatele komunální heraldiky Vincenze Roberta Widimského 
„Städtewappen des Österreichischen Kaiserstaates“ (Königreich Böhmen), a to 
dokonce v barevné podobě. Nikdy ovšem tato podoba nebyla kodifikována, a to i přes 
fakt, že ji Městská část Praha - Zbraslav používá oficiálně na svých dokumentech. 
Proto bohužel nenajdeme zbraslavský znak v oficiálním systému REKOS, který 
zajišťuje centrální evidenci informací o obecních symbolech České republiky. 
   Zbraslavští mohou ovšem oficiálně používat svoji vlajku. Ta byla městské části 
přidělena v souvislosti se vznikem symbolu hlavního města Prahy 21. února 1991. 
Její list tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, červený a modrý. Poměr šířky k délce 
listu je 2 : 3. V erbu hlavního města Prahy se zbraslavská vlajka nachází heraldicky 
napravo (z našeho pohledu nalevo) hned u středu - u hlavy českého lva. 

 

Městská část Praha - Zbraslav

Radotín žil celý víkend posvícením
   Před jedenácti lety se na radotínské 
radnici zrodil nápad uspořádat posví-
cení. Na podzim, okolo svátku sv. Hav-
la. Obnovená tradice Havelského posví-
cení se rychle ujala, a tak v tomto roce 
uspořádala Městská část Praha 16 již 
jeho 11. ročník. A začátek nové dekády 
byl v lecčems nový a inovativní. Svědčí 
o tom i návštěvnost - během víkendu 
navštívily Radotín tisíce lidí!

Letos probíhalo Havelské posví-
cení ve dvou víkendových dnech, 
11. a 12. října, což je samo o sobě ob-
rovskou novinkou. 
   Také oproti předchozím zvyklostem 
probíhal kulturní program současně 
na dvou samostatných pódiích. Divá-
kovi pak nezbylo nic jiného než vybrat 
z programu ten pořad, který ho právě 
zajímal. A že to nebyl úkol právě jed-
noduchý! 

A z jakého „sortimentu“ mohli pří-

chozí, kteří nebyli jen z Radotína, ale 
i okolních městských částí a obcí Stře-
dočeského kraje, vybírat? Staročeský 
jarmark s více než 120 stánky, nejrůz-
nější hudební a taneční vystoupení, 
vernisáž výstavy fotografií a minire-
citál světoznámého kytaristy Štěpána 
Raka, sobotní Havelská zábava v so-
kolovně, šermíři, divadelníci, kolotoče 
a jiná posvícenská lákadla „U Ondře-
je“. Existovala i možnost navštívit dny 
otevřených dveří v místní knihovně či 
v právě otevřeném rodinném centru 
s poetickým názvem Korunka (v Kul-
turním středisku „U Koruny“). 

Na jednotlivých pódiích se o víken-
du představily skupiny z nejrůznějších 
žánrů hudebního spektra. Koho jme-
novat? Všechny! Šlo nejen o Charlie 
Band s Milanem Peroutkou, radotín-
ským občanem a bubeníkem z Olym-

piku, Old Fashion Trio, Tandem Plus 
hrající instrumentálně-filmové melo-
die nebo seskupení muzikantů kolem 
Jindřicha Peroutky s názvem Dyk je 
to jedno. Diváci ocenili i vystoupení 
venkovské kapely Třehusk z kraje 
kolem dolní Berounky, Květu Krej-
čovou s její kapelou Qjeten, kytaristu 
Jana Matěje Raka či pěvecký sbor 
Columbella při Gymnáziu Oty Pavla. 
Nesmíme zapomenout ani na vystou-
pení mladých tanečníků a hudebníků 
z místní základní umělecké školy 
a ochotníků ze spolku Gaudium. 

„Věřím, že jsme rozšířením kultur-
ního programu našeho radotínského 
posvícení, ale i jeho obsahem, vyra-
zili tím správným směrem,“ ohlíží se 
za uplynulým ročníkem Havelského 
posvícení starosta Městské části 
Praha 16 Karel Hanzlík. 

Poz vá n í  do Radot í na př i ja l  
o  sobot n í m s lu-
nečném odpoled-
n i  i  s t ř e d o č e s k ý 
hejtman Petr Bendl. 
Dorazila však i dele-
gace z partnerského 
měs t a ,  k ter ý m je 
bavorský Burglen-
genfeld. Z něj nejspíš 
radot ínšt í čerpa l i 
inspiraci – jednou 
za dva roky ožije 
město na celý ví-
k e n d  k u l t u r n í m 
a společenským pro-
gramem v rámci tzv. 

Bürgerfestu. 
,,Chtěl bych poděkovat všem, kteří 

se na letošním posvícení organizačně 
podíleli, včetně subjektů, které akci 
finančně podpořily – společnostem 
Hochtief, Strabag, Bőgl a Krýsl, Čes-
komoravský cement, Kondor, Pivovary 
Staropramen, Ratio a Český archív vín,“ 
dodává starosta Hanzlík. Akce se kona-
la též za mediální spolupráce s Rádiem 
Impuls a Českým rozhlasem Regina.

Hlavní myšlenkou Havelského 
posvícení je odpočinout si od všed-
ních starostí, zastavit se v dnešním 
uspěchaném životě, pochutnat si na 
posvícenských specialitách a v nepo-
slední řadě setkat se svými blízkými 
a známými. Posvícení, to je totiž pře-
devším sousedská zábava, jídlo a pití. 
Nic z toho v Radotíně nechybělo!

Sbor dobrovolných hasičů v Lipencích

   Původně se obec Lipence dělila na dvě 
části, Lipenec a Lipany. Proto zde i zalo-
žení sboru dobrovolných hasičů proběhlo 
nadvakrát. V Lipanech 7. srpna 1904 
a v Lipenci 31. prosince téhož roku. 

Po veřejném cvičení v květnu roku 
1950, tenkrát velice úspěšném, a násled-
ných změnách ve funkcích a politice, 
nastalo období útlumu činnosti obou 
družstev. To trvalo až do sedmdesátých 
let. Obec Lipany a Lipenec se mezitím 
spojila do jednoho celku s názvem Li-
pence. 

V roce 1978 byla zásluhou řady hasičů 
brigádně postavena požární zbrojnice 
v ulici Na Bambouzku, kam se přestěho-
vala požární technika z tehdejší budovy 
v Jílovišťské ulici čp. 175 (původně pa-
třila hasičům z Lipence, ti z Lipan měli 
zbrojnici na místě nynějšího obecního 
úřadu). Získáním vhodných prostor 
nastal příliv nových členů a začalo ob-
dobí rozmachu. V roce 1984 se zbrojnice 
brigádně rozšířila a poslední přestavby 
se dočkala v roce 2004.

Prvním technickým vybavením byla 
ve sboru od roku 1905 čtyřkolová ruční 
stříkačka, která má v nynějším vozovém 
parku své čestné místo. Následoval vůz 
Dodge se stříkačkou PS 8, Studebaker, 
Tatra 805, CAS 25 Liaz K24. V současné 
době je ve vybavení hasičů CAS 32 T 815, 
BUS A 30a, Scania, Škoda Forman, stří-
kačka PS 12, přívěsy za auto, motorový 
člun, ray, pily, elektrické centrály, čer-
padla, vysílačky. V říjnu letošního roku 
přibyl i speciální dodávkový automobil 
Ford Transit, který zakoupilo Hlavní 
město Praha jako příspěvek městským 
částem pro činnost pražských sborů 
dobrovolných hasičů. Mimo jiné i těm 
z Lipenců. Novou techniku převzal Mi-
chal Popek, starosta Lipenců. 

Hlavním úkolem hasičů bylo, je 
a bude likvidovat požáry, zachraňovat 

životy lidí a majetek při živelných po-
hromách. Povodně, a v poslední době 
i silné vichřice, nejsou v této oblasti 

výjimkou. Profesionálně si místní hasiči 
počínali při povodních v roce 2002 i při 
zásahu na nedávném požáru Průmyslo-
vého paláce.

Členové sboru se účastní také nejrůz-
nějších hasičských soutěží. Letos pořá-
dali 7. ročník Memoriálu Josefa Bednáře 
v požárním útoku.

Významný kus práce odvádějí při 
práci s dětmi. V roce 1978 byla založena 
dvě dětská družstva Mladých hasičů, 
která se po několikaleté přestávce opět 

scházejí. Na soutěžích patřily a patří 
tyto děti mezi ty nejlepší. Z úspěchů 
jmenujme rok 1984, kdy se dorostenci 

stali mistry ČSR v po-
žárním sportu. V roce 
2006 si děti vybojovaly 
účast na mistrovství re-
publiky ve hře Plamen.

Neodmyslitelnou 
s ouč á s t í  č i n no s t i 
l ipeneckých hasičů 
jsou i různé aktivity 
pro veřejnost. Tra-
dici má masopust, 
který pořádají již od 
70. let nebo Branný 
závod Karla Košaře 
(letos se konal jeho 

20. ročník!). Od roku 2001 organizují 
oslavu dne dětí, nechybí ani zábavy, zá-
jezdy nebo brigády při sběru železa.

Za tím vším stojí mnoho hodin práce 
dobrovolníků. Za všechny vzpomeneme 
na pana Antonína Dvořáka, který bude 
mít v prosinci roční výročí úmrtí. Pro 
hasiče aktivně pracoval celých šedesát 
let. V roce 2005 dokonce obdržel v Při-
byslavi nejvyšší hasičské vyznamená-
ní, titul Zasloužilý hasič. 

Nejbližší akcí, na kterou Vás lipenečtí hasiči zvou, je Mikulášská zábava. Uskuteční se v sobotu 6. prosince 2008
od 20 hodin v „ hasičárně“ v ulici Na Bambouzku 457. K tanci a poslechu hraje skupina „Veselí pozůstalí“.

Mateřinky slaví 30. narozeniny
   Letos uplynulo třicet let od doby, kdy 
se poprvé otevřely brány mateřských 
škol v Lipencích a v Radotíně – v Bý-
šovské ulici. Obě spojuje fakt, že byly 
postaveny svépomocí v rámci akce 
„Z“. Otevření proběhlo ve stejném roce 
pouze s tím rozdílem, že ta radotínská 
byla otevřena 1. září, mateřinka v Li-
pencích o měsíc později, 1. října 1978.
   Obě mateřské školy se nalézají na 
okraji hlavního města Prahy, v klid-
ném prostředí rodinné zástavby. Jsou 
obk lopeny zahradami 
s pískovišti, průlezkami, 
ta radotínská navíc ještě 
s bazény. V obou přípa-
dech jde o školy rodin-
ného typu rozdělené do 
dvou smíšených tříd. 
  Připomeňme si nyní 
uply nu lých t ř ice t  l e t 
v Lipencích. První jme-
novanou ředitelkou byla 
Hana Bednářová, která 
se zároveň ujala funkce 
kronikářky. Teprve od 
školního roku 1990/1991 
vede kroniku učitelka 
Eva Křížová. Do kroniky 
důsledně zapisuje informace o chodu 
školy, počtu dětí v jednotlivých škol-
ních rocích, materiálním vybavení 
a o veškerých akcích, které se školou 
souvisí. 
   Po čtrnácti letech dochází ke změně 
v personálním obsazení vedení školy. 
Do funkce ředitelky je jmenována 
Jarmila Felfelová. Paní Bednářová od-
chází do důchodu, avšak ve škole ještě 
zůstává jako učitelka. V době půso-
bení paní Felfelové dochází k úbytku 
počtu dětí v Lipencích a část školy 
je proto dočasně pronajata Českému 
manažerskému institutu (ČMI). Další 
změna přichází až na začátku února 
2000, kdy je na post ředitelky jmeno-
vána Ivana Boubelíková. Ta školku 
vede dosud.
   Počty přijatých dětí po dobu pro-
vozu mateřské školy lze rozdělit do 
čtyř etap. V té první mezi lety 1978 
- 1985 docházelo do mateřské školy 

průměrně 65 dětí. Jelikož byla škola 
dvoutřídní, byly třídy naplněny až na 
33 dětí v učebně.  Od roku 1986 nastá-
vá jistý pokles počtu předškolních dětí 
v Lipencích a až do roku 1991 dochází 
do školy průměrně 55 dětí. Nejmenší 
počet předškoláků ve školce je zmapo-
ván v letech 1991 - 2002, kdy byla na-
plněnost školy průměrně do 44 dětí.
   „Teprve od roku 2002 jdou počty 
přijatých dětí nahoru a naopak po-
ptávka po umístění převyšuje nabídku. 

Významným mezníkem školy se stává 
1. leden 2001, který znamená vstup do 
právní subjektivity,“ tvrdí Ivana Bou-
belíková, ředitelka školy. Také díky vel-
kému zájmu rodičů o umístění ratolestí 
dochází v témže roce k ukončení pro-
nájmu ČMI a za významné spolupráce 
s Městskou částí Praha - Lipence se opět 
provedla nezbytná rekonstrukce vráce-
ných prostor do původního stavu a ško-
la opět začala plně sloužit dětem. Od 
té doby proběhly rekonstrukce toalet, 
umýváren a velká rekonstrukce školní 
kuchyně. Vše bylo plně financováno 
zřizovatelem, tedy městskou částí.
   „V současné době čeká školku opět 
další významný krok, otevření třetí 
třídy. Městská část hledá finance na 
to, aby bylo vyhověno všem žadatelům 
o umístění ve školce,“ dodává k plánům 
školy Boubelíková. Plánované rozšíření 
můžeme očekávat v časovém horizontu 
2009 až 2010. 

Občanské sdružení Proxima Soci-
ale. o.s. uspořádalo první ročník akce 
„REP“ pro děti a mládež z Městské části 
Praha 16, která se konala na Šumavě 
v obci Chroboly, v rekreačním zařízení 
Městské části Praha 16. Zážitkový vý-
jezd se uskutečnil 21. – 24. října 2008 
a zúčastnilo se ho 10 dětí z Radotína. 

„REP“ je zážitkově - preventivní 
výjezd, který pro návštěvníky Klubu 
Radotín připravila Proxima Sociale ve 
spolupráci s kurátorem pro děti a mládež  
Úřadu městské části Praha 16. Projekt 
je financován z programu prevence kri-
minality hl. m. Prahy. Pracovníci Klubu 
s dětmi pracovali formou zážitkové peda-
gogiky a diskusí, formovali jejich názory 
a postoje k rizikovým aspektům dospí-
vání. „A právě formou her, besed a pro-
žitkových technik můžeme měnit postoje 
mladých lidí lépe, nežli souborem zákazů 
a příkazů,“ říká Jindřich Exner koordi-
nátor nízkoprahových programů. Během 
pobytu se mladí lidé učili řešit vztahy 
s rodiči, vrstevníky, zvládat konfliktní 
situace nebo si nacvičovali odmítání ná-
vykové látky. A to vše jsou v současnosti 
věci, se kterými se každodenně setkávají.

Vzhledem k tomu, že na programu spo-
lupracuje kurátor pro děti a mládež, který 
jim vysvětluje svou funkci a v čem jim 
může pomoci, mohou se děti obrátit o ra-
du nejen na něj, ale také na pracovníky 
nízkoprahového klubu – Klubu Radotín, 
který sídlí v Základní škole v Loučan-
ské ulici. Proxima Sociale, o.s. podobný 
program realizuje i v Praze 12 a 11 a je 
jednou z prvních a mála organizací, která 
tento typ výjezdů pro návštěvníky svých 
klubů pořádá.

„REP“
není jen hudební styl

Kde Klub najdete?
Proxima Sociale o.s , Klub Ra-
dotín, Loučanská 1112/9, 153 0 0 ,  
Praha – Radotín (areál ZŠ Loučan-
ská, Klub má samostatný vchod ze 
zadního traktu školy). Otevírací 
doba: pondělí 15 – 20 hodin, stře-
da 15 – 20 hodin, pátek 16 – 21 hodin. 
Kontaktní osoba: 
Jaroslava Janíčková, 731 847 788,
janickova@proximasociale.cz,
www.proximasociale.cz,
www.klubradotin.cz. 

www.sdhlipence.cz


