Sakrální stavba Týnského chrámu

Nejvýznamnější sakrální stavbou vltavského
břehu Starého Města je bezesporu kostel Matky
Boží před Týnem, zvaný taktéž Týnský chrám.
Své jméno dostal podle ohrazeného
místa – Týnského dvora, kterému se také říkalo Ungelt. Tento dvůr sloužil od poloviny
13. století cizím kupcům, kteří sem přicházeli přenocovat. Již na přelomu třináctého
a čtrnáctého století bylo nutno původní
kostel radikálně rozšířit.
Tato stavba byla trojlodní o třech klenebních polích s polygonálním závěrem a s jednou západní věží, kde visel zvon. Dnešní
velkolepé gotické bazilikální trojlodí, vysoko
přečnívající okolní zástavbu, se začalo stavět
pravděpodobně v roce 1360. Za dvacet let
nato byl dostavěn chór a boční lodě. Stavitel
I. etapy kostela byl domácího původu, ovlivněný slezskou architekturou. Ve II. etapě už
stavbu vedl umělec z okruhu Petra Parléře,
německého architekta, kameníka a sochaře,
který působil převážně v českých zemích.
Začátkem 15. století se stavělo západní průčelí a do husitských válek byla zaklenuta hlavní loď. Během husitských nepokojů a mnoho
let poté se ve stavbě nepokračovalo. Teprve
roku 1457 byl zhotoven krov kostela. Západní
štít byl dokončen v roce 1463 a další tři roky
trvala stavba severní věže. Jižní věž byla vystavěna v letech 1506 až 1511 pod vedením Matěje Rejska. Barokizace se v interiéru projevila
pouze postupným zřizováním černozlatých
raně barokních oltářů, na které svými dary

přispívali církevně založení jednotlivci.
V roce 1679 vypukl v kostele požár způsobený bleskem, prohořela pozdně gotická
klenba hlavní lodi a musela být nahrazena
novou, poněkud nižší, takže na oknech
presbytáře dnes již nenajdeme hrotité oblouky. Při další nešťastné události
v roce 1819 byl chrám opět zachvácen
požárem způsobeným bleskem, při němž
byla poškozena severní věž, kde se dokonce
roztavil zvon. Tyto škody byly ale napraveny
při rekonstrukci stavby v druhé polovině
devatenáctého století. Tehdy došlo ke stržení
omítek a k odhalení původního opukového

lomového zdiva a pískovcových opěrných
pilířů. Vleklá oprava kostela následovala až
v letech 1973 - 1995.
Kostel je v dnešní době vystavěn jako trojlodní, každá loď má svůj polygonální závěr.
Stěny jsou postaveny z opuky a část opěrných
pilířů, oblouky arkád a některé další detaily
jsou zbudovány z pískovce. Na západní straně stojí dvě charakteristické věže obehnané
ochozem s balustrádou a zakončené zmnoženými jehlancovými střechami. Věže svírají štít,
v němž je osazena raně barokní zlacená socha
Panny Marie ve svatozáři. Po požáru kostela
roku 1679 nahradila gotickou klenbu v hlavní
lodi raně barokní, kdežto v bočních lodích
zůstaly zachovány původní klenby gotické. Ze
vstupních portálů je bezesporu nejkrásnější
ten severní. Je velmi náročně komponován
jako katedrální s otevřenou předsíní a vyzdoben baldachýny. Vnitřek chrámu působí
dokonale vyváženým dojmem.
Gotická architektura stavby je skvěle
skloubena s výzdobou, která postupně vznikala ve všech dalších slohových obdobích. Na
raně barokní klenbě v hlavní lodi jsou namalovány velké erby. Boční lodě završují křížové
klenby hruškovitých profilů. Na konzolách
je sousoší Václava IV. s jeho chotí Johanou
Bavorskou. Dalším unikátem je monumentální řezbářské dílo Mistra Týnského, a to
ukřižování. Kristovo tělo, jeho rány a křečovitě trpící tvář jsou znázorněny až s naturalistickým pohledem. Kazatelna v blízkosti
ukřižovaného Krista je také starého původu,
ještě z 15. století. Mimořádným pozdně
gotickým dílem Matěje Rejska je kamenný
polychromovaný baldachýn při druhém pilíři v severní boční lodi. Hlavní oltář v interiéru kostela je jedním z nejpropracovanějších
s ústředním vyobrazením nanebevzetí Panny
Marie. Oltář sv. Jana Křtitele v jižní boční lodi
je ojedinělým dílem podunajské řezbářské
školy z let 1524 až 1525. Z velkého množství
renesančních a raně barokních náhrobků
v dlažbě se nejznámějším jeví náhrobek slavného rudolfinského hvězdáře Tychona Braha
z roku 1601. K náhrobku tohoto dánského
astrologa se váže pověra, že kdo pohladí jeho
pravou tvář, přestanou ho bolet zuby.
Oltáře Týnského kostela jsou skvělou
galerií našeho barokního malířství, sochařství a uměleckého řemesla. Nejvíce je
zde zastoupen Karel Škréta, náš vynikající
malíř 17. století. Dále jsou zde svými obrazy
zastoupeni malíři Jan Jiří Heinisch na oltáři
Kristova rodokmene z doby před rokem
1690, Antonín Stevens ze Steinfelsu na oltáři
sv. Václava, datovaném z roku 1664, Michael Halbax na oltáři sv. Anny z roku 1706,
František Xaver Palko na rokokovém oltáři
sv. Expedita z roku 1760 a mnoho dalších.
Z historického hlediska je zajímavé, že
v Týnském chrámu jsou údajně pohřbeny
hlavy některých z 27 českých pánů popravených 21. června 1621. Týnský chrám je
součástí národních kulturních památek
Staroměstského náměstí. Jedná se o monumentální stavbu, jejíž výška je přibližně
osmdesát metrů, délka 52 metrů a šíře
28 metrů. Při troše štěstí lze tento chrám
o Vánocích navštívit a navodit si tak kouzlo
těchto krásných svátků.

Nespoléhejte na to, že zrovna vám se
to stát nikdy nemůže. Nepřipravenost
a improvizace obrany nevedou většinou k úspěchu.
Lépe je na tom ten, kdo s možností
útoku „počítá“. Třeba tím, že si pořídil některý z technických prostředků
osobní ochrany, mezi něž patří například obranný sprej, paralyzér, plynová
pistole, osobní alarm nebo intenzivní
svítilna. Kdo je připraven, není překvapen – to je v mnoha případech
platná poučka. V případě přepadení
však musíte počítat s momentem překvapení, nervozitou, strachem, není
ani vyloučeno, že obranný prostředek
napadená osoba vůbec nepoužije.
Snažte se omezit možnost toho, že
se stanete obětí přepadení, napadení
nebo sexuálního útoku, a řiďte se následujícími doporučeními.
Jdete-li pěšky, věnujte pozornost
svému okolí a všímejte si podezřelých
osob. Pokud jdou proti vám, přejděte
třeba na druhý chodník nebo změňte
trasu. Máte-li pocit, že vás někdo sleduje, vyhledejte přítomnost lidí nebo
pomoc u nejbližšího domu. Pokud to
není možné, zavolejte někomu blízkému nebo to alespoň předstírejte.
Nechoďte temnými průchody, buďte
obezřetní při cestě neosvětlenými
a nepřehlednými místy, a to i pokud
procházíte kolem zaparkovaného vozidla s osádkou. Dbejte na ostražitost,
když vstupujete do vchodu domu a do
výtahu. Nepřijímejte odvoz ani doprovod od neznámých lidí, nevyužívejte při cestování autostopu. V nočních hodinách se vyhněte čekání na
opuštěných zastávkách (raději využijte vozidel taxislužby nebo si předem
dohodněte odvoz s někým blízkým).
Šperky, které máte na sobě, se snažte
ukrýt pod oděvem, na vyzývavé šaty

si v nočních hodinách raději oblékněte méně nápadné oblečení.
Pokud chodíte často domů pozdě
v noci, zvažte možnost absolvování
kurzů sebeobrany nebo pořízení si
nějakého prostředku k zastrašení
útočníka nebo k obraně. Mějte ale
na paměti, že v případě nepřiměřené
obrany můžete vážně zranit nebo
i usmrtit útočníka! Další nepříjemností může být to, že neodhadnete
své síly a útočník vaši zbraň využije
proti vám.
Jízda autem. Před nástupem do
svého vozu se rozhlédněte, není-li
někdo podezřelý v blízkosti (hrozí
krádež vozu nebo únos za pomoci
vašeho vozu). Po nástupu do vozu
zamkněte zevnitř všechny dveře.
Všímejte si aut, která jedou za vámi
třeba podezřele dlouho, pokud máte
pocit, že vás někdo sleduje, zastavte
na frekventovaném místě a zkuste ho
nechat předjet. Pokud budete sledováni i nadále, informujte policii. Jedete-li
sami, zejména v noci, nezastavujte na
osamělých a temných místech. Při tankování nebo např. při opravě defektu
pneumatiky vždy zamkněte vůz (hrozí
krádež cenností). Nezastavujte podezřele vypadajícím stopařům.
Jedete-li hromadnou dopravou,
pozorujte své spolucestující a všímejte
si podezřelých osob. Při jízdě noční
tramvají nastupujte vždy do prvního
vozu a pokuste se sedět blízko řidiče,
při jízdě vlakem nezůstávejte (zejména v noci) sami v kupé – pokuste se
najít takové s důvěryhodně působícími spolucestujícími nebo vyhledejte
průvodčího a požádejte ho o občasnou
kontrolu vašeho kupé. Při nočním
cestování se snažte neusnout, zvlášť,
pokud jedete sami.

Nejčastější otázky

adresa místa podnikání je totožná
s adresou trvalého
bydliště i do budoucna, nevztahuje se na
něj povinnost změny
adresy místa podnikání oznamovat
živnostenskému úřadu. V případě změny
trvalého bydliště tak
dojde automaticky
i ke změně místa
podnikání.
Podnikatel, jehož místo podnikání je
odlišné od bydliště, je povinen doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání
prostor, do nichž umístil místo podnikání.
K doložení právního důvodu pro užívání
prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového
prostoru, kde jsou prostory umístěny, že
s místem podnikání souhlasí. Pokud je více
vlastníků, je nutné prohlášení všech.
Má-li fyzická osoba bydliště v sídle
obecního úřadu, musí doložit souhlas obce
s umístěním místa podnikání v jeho sídle.

De f inice mí sta podnikání v ychází
z § 2 odst. 3 obchodního zákoníku. Ten říká,
že místem podnikání fyzické osoby je adresa
zapsaná jako její místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené
evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat
do obchodního rejstříku své skutečné místo
podnikání.
Přestože novelou živnostenského zákona
(1. srpna 2010) byla zrušena povinnost podnikatele oznamovat živnostenskému úřadu
změnu údajů, pokud již byly tyto změny
zapsány v informačním systému evidence
obyvatel nebo v případě cizinců v cizineckém informačním systému, neplatí vyvázání
se z oznamovací povinnosti změny místa
podnikání podnikatele živnostenskému
úřadu, neboť dle správního řádu se místo
podnikání uvádí jako adresa pro doručování písemností pro podnikající fyzické osoby.
Oznamovací povinnost platí i v případě,
kdy má podnikatel provozování živnosti
přerušeno.
Pokud podnikatel prostřednictvím Jednotného registračního formuláře vyznačí, že

Jak neslyšící volají o pomoc
Zdravotní dokumentace u bezdomovců

Hlídka městské policie provedla v neděli 23. října v jednu hodinu v noci kontrolu
opuštěných objektů v radotínské ulici Na Cikánce. Bylo to kvůli opakovanému
výskytu sociálně nepřizpůsobivých osob v této oblasti. V jednom z objektů našli
strážníci šest bezdomovců, kteří zde přespávali, a při následné prohlídce sklepů
v tomto domě policisté nalezli velké množství zdravotní dokumentace i s osobními údaji. Vzhledem k tomu, že zde došlo k podezření ze spáchání trestného činu,
byla celá věc (i s uvedenými osobami) předána na místě Policii ČR k dořešení.

Tipaři v Radotíně

Ve státní svátek 28. října v 18.20 hodin prověřovali městští policisté oznámení
kvůli dvěma podezřelým osobám na náměstí Osvoboditelů v Radotíně. Podle osoby, která věc strážníkům oznámila, šlo o dva mladíky, kteří si „tipovali“, co ukrást.
Při příchodu hlídky se oba mladí muži snažili místo co nejrychleji opustit. Hlídka
u nich provedla kontrolu a následnou lustrací zjistila, že jedna z osob se nachází
v databázi osob hledaných Policií ČR. Muž byl předán Policii ČR.

Strážníci zabránili vážné nehodě

7. listopadu okolo půl třetí odpoledne pěší hlídka městské policie zpozorovala v Malé Chuchli vozidlo, které odbočilo do ulice Strakonická do protisměru a pokračovalo
v jízdě směr centrum. Strážníci bleskurychle zareagovali a podařilo se jim vozidlo
nadběhnout přes zastávku MHD a zastavit. Následně byl zastaven provoz ve Strakonické ve směru z centra a nepozorný řidič tak mohl zpět bezpečně vycouvat. Poté byl
provoz na jedné z hlavních tepen jižní části Prahy opět obnoven. Řidiči vozidla byla
udělena bloková pokuta v celkové výši 1000 korun.

Pro valnou většinu z nás je naprosto
běžné vzít mobilní telefon do ruky, vyťukat
číslo a volat. Rovněž to tak platí i při volání
tísňových linek Integrovaného záchranného
systému: 158, 150, 155 a 112 v nouzi či v situaci, kdy potřebujeme rychle pomoc.
Ale co ti z nás, kteří jsou do jisté míry
hendikepováni tím, že neslyší nebo jsou
hluchoněmí? Jak si zavolat pomoc? Právě
pro ně vznikl v roce 2006 původně pražský
projekt Policie České republiky, zástupců občanských organizací sdružujících neslyšící
a telekomunikačních společností. Tísňová
linka nabízející pomoc neslyšícím občanům
nacházejícím se v tíživé životní situaci velmi
rychle přerostla hranice Prahy a rozšířila se
po celé republice. Telefonní číslo 603 111 158
je určeno pouze pro tuto skupinu osob.
Jak to funguje? Neslyšící občan odešle
SMS zprávu, která je vyexpedována na
operační středisko Krajského ředitelství
PČR hlavního města Prahy a může obsahovat maximálně 160 znaků. Je potřeba
uvést základní údaje, krátký popis události či zranění. Je tedy počítáno i s tím, že

textovou zprávu může na linku tísňového
volání zaslat také neslyšící osoba, která
se momentálně nenachází v pražském
regionu. Taková zpráva je zaznamenána,
vyhodnocena a poté okamžitě předána
kolegům dle místní příslušnosti. Časová
prodleva se pohybuje řádově v rozmezí
několika vteřin či minut. V případě, že
zpráva není úplná nebo operátor linky
tísňového volání potřebuje upřesnit informace, stejnou cestou, tedy SMS zprávou,
kontaktuje odesílatele a požádá jej o doplnění zprávy a reaguje na danou situaci.
Stejně jako u tísňových linek je zneužití
tohoto telefonního čísla stíháno a pachateli může být uložena pokuta až do výše
100 000 korun. Projekt tísňového „volání“
pro neslyšící dosáhl nemalého úspěchu
a byl několikrát oceněn.
Linka dává také prostor pro neslyšící
zahraniční návštěvníky Prahy, ale i dalších
míst v republice tak, aby touto cestou mohli požádat o pomoc příslušníky bezpečnostních složek.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné
zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 16 se koná v pondělí 19.12.2011
od 17.00 hod. v radotínském Kulturním
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Elektronické občanky (e-OP). Z důvodu
změny způsobu nabírání žádostí o vydání
občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji a se strojově čitelnými údaji a s elektronickým čipem (tzv. e-OP), která vstoupí
v účinnost dne 1.1.2012, dojde k odstávce
systému e-pasů ve dnech 23.12.2011 až
2.1.2012. V této době nebude možné podat
žádost o vydání e-pasu, ani tento e-pas převzít. O vydání e-pasu bude možné požádat
nejpozději dne 19.12.2011, na zastupitelském úřadě nejpozději dne 16.12.2011.
Uzavření úřadu 23.12. Úřad městské části
Praha 16 bude dne 23. prosince 2011 z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen.
Omezení se týká všech pracovišť v Radotíně i detašovaného pracoviště na Zbraslavi
(stavební úřad). Děkujeme za pochopení.
Nabídka parkovacích míst. Městská část
Praha 16 nabízí všem občanům Radotína
možnost využití volných parkovacích stání
ve dvou lokalitách. V ulici K Cementárně
čp. 1517 (dům s malometrážními byty) jsou
nabízena krytá garážová stání v přízemí
objektu. Stání jsou vhodně řešena a poplatek za jedno místo činí měsíčně 850 Kč. Na
jednotlivá stání uzavírá pronajímatel s nájemcem nájemní smlouvu s 3měsíční výpovědní lhůtou. V současné době jsou k dispozici 4 volná místa. Druhé místo je parkoviště v areálu Správy obecních nemovitostí
ÚMČ Praha 16 (bývalé Domovní správy
Radotín), Sídliště čp. 1600/15a. Parkovací
prostory může využívat fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území Radotína, která
vlastní soukromé vozidlo, nebo má firemní
vozidlo k soukromému užívání. Poplatek za
užívání jednoho místa činí pro fyzické osoby 600 Kč a pro právnické osoby 1200 Kč za
měsíc. Celý areál parkoviště je uzamykatelný a vstupní brána je ovládána prostřednictvím mobilního telefonu. K dispozici
jsou 3 volná místa. V případě zájmu kontaktujte Hanu Jeřábkovou, tel.: 257 912 961,
e-mail: hana.jerabkova@p16.mepnet.cz.
Svoz odpadu v době svátků. Jako každý
rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu v období vánočních
a novoročních svátků na území hl. m. Prahy. Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz
odpadu zajištěn dle sobotních programů.
Od 25. do 31.12. již bude zabezpečena normální pracovní směna a odvoz směsného
odpadu bude probíhat dle příslušných
svozových programů, tedy jako v běžných
všedních dnech. Na Nový rok bude zajištěn
nadstandardní svoz odpadu z kritických
míst vysoké zástavby (sídliště). U tříděného odpadu bude ve dnech 19. až 31.12.
prováděn navíc mimořádný svoz skla.
Svoz vánočních stromků. Volně odložené
vánoční stromky u nádob se směsným
komunálním odpadem budou odváženy
při pravidelném svozu od 25.12.2011 do
28.2.2012. Pražské služby, a.s. prosí občany, aby vánoční stromky odkládali vedle
nádob na směsný komunální odpad, aby
nedocházelo ke snižování kapacity objemu
nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky
nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného
komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se
provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční
stromky před objekt, na místo přistavení
nádob k výsypu.
Úpravy zeleně na břehu Berounky. Povodí Vltavy s.p. oznamuje, že v období
vegetačního klidu v rozmezí listopad 2011
až březen 2012 budou prováděny úpravy
břehových porostů na levém břehu Berounky v říčním kilometru 3,5 až 5,2 v k.ú.
Radotín, tzn. od lávky ke hranici s Černošicemi, a dále pak v říčním kilometru 5,2 až
6,2 v k.ú. Černošice.
Odpadový maskot. V nové výtvarné soutěži „Hledá se odpadový maskot“ mají
žáci základních škol na území hl. m. Prahy
možnost popustit uzdu své fantazii. Jejich
úkolem je vymyslet a nakreslit návrh nového „odpadového“ maskota (postavičku,
zvířátko nebo rostlinku), která by vtipným
způsobem informovala děti i dospělé
o důležitých odpadových tématech: třídění
odpadu či využití odpadu jako druhotného
zdroje. Vítězný maskot bude dále profesionálně zpracován a použit pro ekologickou
osvětu a vzdělávání. Po celou dobu trvání
soutěže, tedy až do 22. prosince 2011, jsou
na webových stránkách Envis - Informační servis o životním prostředí v Praze
http://envis.praha-mesto.cz veškeré podrobné informace.

