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V RÁDIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU
SE ZÁSTUPCI PRAHY 4 NEZTRATILI
Rádiový orientační běh představuje spojení moderní techniky, vytrvalostního běžeckého výkonu ve volné přírodě, potřebu koncentrace, rychlého rozhodování a vůle překonávat překážky –
tedy aspekty, které mohou v dnešní době oslovit
široké spektrum veřejnosti. Od nejmladší školní
mládeže až po veterány nabízí atraktivní variantu k sezení doma u počítače nebo bloumání po
okolí a umožní mládeži sportovně se vyřádit v
místních lesoparcích.
V Praze se „rádiovému orienťáku“ věnují dva
oddíly a shodou okolností oba vyvíjí svoji tréninkovou činnost v Praze 4 nebo v jejím blízkém okolí – Radioklub OK1KYP a Fox-klub Praha. A že je jejich činnost velmi úspěšná, dokládá
výčet letos získaných medailích.
V červnu reprezentovalo Českou republiku na
mistrovství Evropy žáků a dorostu (EYAC) v Polsku 15 závodníků, z toho čtyři z Prahy 4 – Anna
Chmelařová, Anna Sobotková, Dalibor Matoušek

■ ÚSPĚŠNÍ REPREZENTANTI Prahy 4 v rádiovém
běhu. Foto: ardf.cz

a Jan Švec. Je jim 15–16 let, všichni bydlí v okolí
Novodvorské, navštěvují víceletá gymnázia a rádiovému orientačnímu běhu se věnují už několik let.

CENNÉ KOVY MÍŘÍ NA NOVODVORSKOU
Dalibor si z Polska přivezl kov nejcennější – zlatou individuální medaili a titul mistra Evropy ze
závodu na klasické trati v pásmu 3,5 MHz. Na
otázku, jak se po závodě cítil, odpověděl: „Startoval jsem úplně poslední a už při doběhu cílovým
koridorem mne moc povzbuzovali a křičeli, že
běžím na medaili. Pak ale přišla studená sprcha.
V elektronickém čipu jsem neměl zaznamenanou
jednu kontrolu, ale byl jsem si jist, že jsem ji orazil. Naštěstí se ukázalo, že to byla chyba elektroniky a organizátoři mi ji po protestu uznali. Byly
to hrozné nervy, než jsem se mohl radovat z mého zatím největšího životního úspěchu.“
Ze tří závodů si dvě individuální stříbrné medaile odvezla do Prahy Anna Chmelařová (sprint
a klasika 3,5 MHz), když s podporou další pražské Aničky Sobotkové společně získaly zlato
a bronz ze soutěže družstva dorostenek. Dalibor
a Jan se mohou pochlubit společnými dvěma nejcennějšími kovy. V obou závodech na klasických
tratích družstvo českých dorostenců nenašlo přemožitele. Letošního EYAC se zúčastnili závodníci
z 11 států a česká výprava si přivezla celkem
20 medailí, z nichž sedm zamířilo do Prahy.
Pokud vás tento sport zaujal, více informací
získáte na www.ardf.cz nebo přímo na stránkách oddílů Radioklub OK1KYP: radioklub-ok1kyp.webnode.cz nebo FOX-klub Praha:
www.foxklub.cz.
(red)

ADVOKÁT ODPOVÍDÁ NA VAŠE DOTAZY
Dobrý den, přišlo mi vyúčtování služeb a energií za rok 2014, se kterým nesouhlasím. Je zde
špatně uvedeno rozúčtování služeb za teplo.
Jak se mám bránit? Jsem vlastníkem bytu
na Novodvorské spravovaným SVJ.

pi auta, ale v bance mu prý nepůjčí. Půjčil by
mu jeho známý, ale chce zástavu na můj domek v Braníku. Co by se stalo, kdyby vnuk neplatil, může mě jeho známý z domu vyhnat?

Práva a povinnosti pro vyúčtování služeb a energií
upravuje zákon č. 67/2013 Sb. Je třeba podotknout,
že tento zákon konečně jasně stanovil práva a povinnosti poskytovatelů služeb a jejich příjemců (ve vašem
případě SVJ a vlastníků bytů). Pokud s doručeným vyúčtováním nesouhlasíte, máte právo toto reklamovat
(vznést proti němu námitky) do 30 dnů od doručení
(§ 8 odst. 2 cit. zákona). Z toho, co uvádíte, není zřejmé, z jakého důvodu nesouhlasíte s vyúčtováním. Nicméně SVJ má za povinnost na vaše námitky reagovat
do 30 dnů od jejich obdržení. Pokud uvedenou lhůtu
zmeškáte, obrana je téměř vyloučena.

Tato situace může skutečně nastat a v některých případech rychleji, než byste možná čekala. Záleží na textu
zástavní smlouvy. Nový občanský zákoník totiž umožňuje, aby zástavní věřitel mohl volně disponovat se zástavou. Pokud je to ve smlouvě výslovně uvedeno, může věřitel dům sám prodat, nebo dokonce nabýt do
vlastnictví. Teoreticky je povinen vydat vám hodnotu,
o kterou převyšuje dluh hodnotu domu. Dluh ale bývá
smluvními pokutami a úroky výrazně navýšen. Doporučuji se hlavně zamyslet, proč vnuk nedostane půjčku
v bance. Možná má dluhy a exekuce. Pokud se rozhodnete zástavní smlouvu nakonec podepsat, vyhledejte
raději odbornou pomoc. Osobně ale doporučuji nic takového nepodepisovat.

Chtěla bych se zeptat na takovou věc. Vnuk
mě požádal, abych mu pomohla s půjčkou
od jeho známého. Vnuk by si rád půjčil na kou-

Vaše další dotazy můžete zaslat na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz.

Mgr. Jakub Schejbal, advokát

PŘIJĎTE SI
PROHLÉDNOUT ŠKOLKU
Rodinné a Montessori centrum 4 medvědi zve děti
i rodiče na den otevřených dveří ve školce Začít spolu.
Akce se uskuteční ve středu 21. 10. od 9 do 17 hodin
na adrese: RMC 4medvědi, Bítovská 5. Prohlédnout
školku si můžete i kdykoli po domluvě na e-mailu:
petra@4medvedi.cz. Více na www.4medvedi.cz. (red)

BURZA
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
V sobotu 24. 10. se v budově Podolské vodárny
(Podolská 15/17) koná od 14.00 do 18.00 hod.
3. ročník podzimní burzy dětského oblečení a sportovního vybavení. Bližší informace a přihlášky na
e-mailu janinkasv@volny.cz.
(red)

NA SPOŘILOVĚ SE BUDOU
PROHÁNĚT BRUSLAŘI
Sokol Spořilov zve na tradiční spořilovskou Kolečkovou brusli, která se uskuteční 3. října od 10 hodin
v areálu Geofyzikálního ústavu AV ČR, Boční II. 1401,
Spořilov. Přijďte si vyzkoušet různé dovednosti na kolečkových bruslích, zahrát in-line florbal nebo si jen
tak zajezdit. Vítáni jsou všichni, kdo se nebojí nasadit
brusle a zkusit si, co dovedou. Děti, tátové, mámy, babičky, dědové, strejdové, tety, na věku nezáleží. (red)

KAMEROVÝ SYSTÉM PRO
BEZPEČÍ DĚTÍ VE ŠKOLÁCH
Praha 4 se stará o bezpečnost dětí v základních
školách. Třináct z dvaceti škol má kamerový systém,
který má zabránit vstupu nežádoucích osob do budovy a zajistit bezpečnost dětí. Další školy jeho zavedení plánují.
„Bezpečnost našich dětí je pro nás prioritou,“
uvedla Lucie Michková (ODS), předsedkyně výboru
pro bezpečnost, a pokračuje: „Ve spolupráci s městskou policií se staráme o bezpečí dětí při cestě do
školy a ze školy. S řediteli našich škol vnímáme potřebu základního zabezpečení, ale nečiníme tak pouze
na základě tragických událostí, nýbrž už několik let.“
Kamerový systém slouží především k zamezení
vstupu nepovolaných osob, často i k zamezení krádeží a vandalismu v areálu školy. Některé školy uvádějí, že je prevencí i proti šikaně. Ze sedmi škol, které kamerový systém zatím nemají, pět plánuje jeho
pořízení, dvě nikoli. V jedné v průběhu dne zajištuje
vstup do školy vrátný a mimo školní provoz je škola
napojena na pult městské policie. Druhá škola chtěla kamerový systém pořídit, ale zatím nedošlo ke
shodě s rodiči. Několik škol v městské části používá
kromě kamerového systému ještě čipový systém u
vstupu do školy.
(red)
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