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  O historicky prvních volbách do Evrop-
ského parlamentu, které se konaly v České 
republice ve dnech 11.6. a 12.6. 2004 bylo 
již publikováno mnoho dokumentů, ať 
v tištěné či elektronické podobě. Bohužel 
datum redakční uzávěrky šestého čísla 
Novin Prahy 16 bylo 4. června 2004, tedy 
ještě před termínem konání voleb. Naproti 
tomu červencové číslo našeho periodika, 
ve kterých byste se, milí čtenáři, dozvěděli 
něco málo o regionálních výsledcích voleb 
za správní obvod Prahy 16, vydáno nebylo 
(z důvodu letních dovolených). Dovolte 
nám proto, abychom shrnuli ta nejdůleži-
tější a snad i trochu zajímavá fakta o právě 
proběhnuvších volbách v tomto čísle naše-
ho měsíčníku. 
  Největší účast při hlasování ve správním 
obvodu Prahy 16 zaznamenala Městská 
část Praha – Velká Chuchle. Voleb se 
zde zúčastnilo celkem 44,41 % všech 
oprávněných voličů. Porovnáme-li tento 
ukazatel ve všech 57 městských částech 
hl. m. Prahy, obsadila MČ Praha – Velká 
Chuchle pátou příčku nejvyšší volební 
účasti. Účastí 39,87 % voličů v prvních 
českých eurovolbách se může „pochlubit“ 
MČ Praha – Lipence, v MČ Praha 16 (tedy 
Radotíně) hlasovalo 38,06 % voličů, v MČ 
Praha – Zbraslav pak 36,12 % voličů. 
V Lochkově  byla volební účast naopak 
šestá nejnižší z celé velké Prahy, 31,17 %.
I s těmito výkyvy má Hlavní město Pra-
ha v porovnání s dalšími třinácti kraji 
České republiky nejvyšší volební účast, 
a to 34,61 % (nejnižší pak Ústecký kraj 

– 23,11 %).
 A jak se hlasovalo? Ukázalo se, že 

„šestnáctka“ je spíše  na pravé straně po-
litického spektra, ačkoliv i podíl levicově 
smýšlejících voličů není zanedbatelný. A 
nyní již ke konkrétním výsledkům: 
  V MČ Praha – Velká Chuchle zvítězila 
ve volbách Občanská demokratická strana 
(ODS) s 37,14 procent platných hlasů, 
v pořadí druhé SNK sdružení nezávislých 
a Evropští demokraté (SNK-ED) získalo 
18,90 % hlasů, Komunistická strana Čech 
a Moravy (KSČM) 10,11 % a Nezávislí 
potom 9,95 %. Vládní ČSSD zaznamenala 
značný propad, získala 7,62 %.
  Ještě větší podíl hlasů ODS byl patrný 
v MČ Praha – Lipence, a to 45,85 %. Jako 
druhé bylo opět SNK–ED s počtem 14,18  % 
hlasů. KSČM obsadila třetí příčku s 10,12  %, 
Nezávislí dosáhli 9,39  % a ČSSD pak 5,89  % 
všech platných hlasů.
V MČ Praha – Lochkov dopadly volby 
následovně: ODS získala 34,02 % hlasů, 
SNK-ED 17,36 %, KSČM 14,58 % a 

Nezávislí 9,72 %. Pro vládnoucí stranu, 
tedy Českou stranu sociálně demokratic-
kou bylo v této městské části odevzdáno 
pouhých 4,16 % platných hlasů. Předběhli 
ji i Křesťanští demokraté neboli KDU-ČSL 
s 5,55 % hlasů. 
  V MČ Praha – Zbraslav je spektrum, pro 
které voliči odevzdali svůj hlas poměrně 
rozmanité. V této městské části opět 
s přehledem vyhrála volby ODS s 37,73 % 
hlasů. Následuje SNK–ED s 19,67 %, dále 

pak KSČM s 12,60 % a Nezávislí s 7,54 %. 
Platné hlasy byly odevzdány i pro politické 
strany, které v celkových statistikách zís-
kaly méně než jedno procento hlasů: např. 
jeden hlas byl na Zbraslavi odevzdán pro 
politickou stranu Helax-Ostrava se baví, 

rovněž jeden hlas byl odevzdán Viktoru 
Koženému, resp. straně „Viktor Kožený 

– Občanská federální demokracie“, dalších 
dvanáct hlasů voliči odevzdali Nezávislé 
iniciativě (NEI), jejímž hlavním volebním 
lídrem byla Nora Baumbergerová, aneb 
podnikatelka Dolly Buster. Politickou 
stranou, která opět získala velmi nízkou 
podporu ze stran voličů byla i na Zbraslavi 
Česká strana sociálně demokratická, a to 
6,71 procent platných hlasů.

MČ Praha 16 (tedy Radotín) je již tradičně 
baštou Občanské demokratické strany (zís-
kala zde celkem 40,25 % hlasů). Daleko za 
ODS je SNK–ED se 17,01 %, následuje 
KSČM se 14,44 % odevzdaných platných 

pokračování na 3. straně

  K 1.3.2001 žilo v městské části Praha- 
Velká Chuchle 1749 obyvatel, z toho 868 
mužů a 881 žen. Osob s trvalým pobytem 
bylo 1660 a cizích státních příslušníků 
s dlouhodobým pobytem 89. K datu sčítá-
ní se nacházelo na daném území i 13 osob 
s krátkodobým pobytem.
  Vývoj početního stavu obyvatel této měst-
ské části výrazně stoupal od roku 1920 a 
vrcholil v padesátých letech minulého 
století. Svého maxima dosáhl v roce 1950 
(2550 obyvatel). Od té doby až do roku 
1991 následoval pokles. Po roce 1991 do-
šlo ke změně trendu. Za posledních 10 let 
20. století zde bylo zaznamenáno relativně 
značné zvýšení početního stavu populace 
(z 1592 obyvatel o 12,7 %). Tak jako v ce-
lém hlavním městě, i v této městské části 

jsou vzhledem k současné demografi cké 
situaci veškeré přírůstky obyvatel vázány 
především na migraci. I zde byly ve sle-
dovaném období každoročně počty živě 
narozených nižší než počty zemřelých, 
takže přirozenou měrou docházelo k úbyt-
kům obyvatel. Ženy v této městské části 
představují jen mírně nadpoloviční většinu 
(50,4 %). Ve Velké Chuchli připadalo na 
1000 mužů 1015 žen (v celé Praze úhrnem 
to je 1108 žen). Chlapci zde převažovali 
mezi dětmi do 15 let. Převažovali však 
i ve většině pětiletých věkových skupin 
produktivního věku, což je v Praze méně 
obvyklé. V Praze celkem bylo více mužů 
jen ve 4 věkových skupinách od 15 do 
29 let. Ve Velké Chuchli naopak ve věku 
od 15 do 20 let převažovaly ženy a dále 
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ulic, omezená frekvence hromadné 
dopravy, nájezdy kapsářů na turisty bez 
rozdílu země a původu. Nejsmutnější jsou 
zprávy o tragických nehodách. 
  Zatímco většina občanů má příjemnější 
zájmy i prožitky, je toto letní údobí pro 
politiky nejvhodnější dobou pro změny 
na místech nejvyšších. A s nimi jsou 
představováni i „noví“ lidé. Právě poslední 
týdny ukázaly dost jasně i posledním lidem, 
věřícím stávající vládnoucí garnituře, 
s čím mohou už konečně počítat. Dá se 
téměř s určitostí říci, že ne se zásadními 
změnami. V určité politické „úrovni“, a 
pro některé politikáře není totiž důležitý 
program, ale obsazení vlivných míst, 
získání moci, nové a lepší prebendy.
  Tím bude asi nejvíce charakteristická 
změna ve vedení státu. Aby obměna 
vypadala věrohodně, ubere se tu na věku 
a zkušenostech (o politických nemluvě), 
tu se přidá na míře vzdělání a vizáži. 
Podstatné je vyhandlovat maximum. Pod 
rouškou zásadních změn „vždy k lepšímu“ 
jsou pak prezentovány veřejnosti vějičky, 
známé z posledních parlamentních voleb. 
A tak lze slíbit cokoliv: podporu bydlení, 
půjčky pro začínající rodiny, regulaci 
a deregulaci nájemného, ponechání 

„socialistických výdobytků“ pod heslem 
zdravotnictví a školství zdarma, přidání 
důchodcům, atd. A všimněte si, že nepadlo 
ani slovo o tom, kde na to vzít. Forma, jak 
jiným ubrat, se jistě najde. A tady bychom 
měli všichni nastražit pozornost, protože 
jednu zkušenost už tato země má. Dokud 
se bere ostatním, a mě se to teď netýká, 
jsem bez obav. Jednou ale dojde i na mě, a 
pak je pozdě. Buďme obezřetní k laciným 
slibům, k jednoduchým řešením – tato víra 
se nevyplácí. 
  Takovou politiku, jak je výše popsaná, lze 
jen těžko dělat na komunální úrovni. Tam 
rozhoduje každodenní práce a výsledky 
jsou patrné v krátké době. Za každým 
slibem je otázka - kde na něj vzít? I vliv 
obyvatel daného území je jistě větší a 
důraznější; výhrady a požadavky občanů 
nelze jen tak pominout. Je jistě těžké 
vyhovět všem, a tak i na obci je politika 
uměním možného. V obou případech, 
na úrovni „velké“ i komunální politiky, 
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  Olympijský oheň ve městě pod bájnou 
Akropolí vzplanul. Novodobé hry, v pořadí 
již dvacáté osmé, byly zahájeny. Jaké bu-
dou? Již v jejich úvodu lze jednoznačně 
říct, že budou nejdražší a nejvíce střeže-
nou olympiádou v historii. Vyplývá to ze 
současné mezinárodní situace. Hrozba 
teroristických útoků se nemůže podcenit 
ani zde. To proto, že sport je obrovský 
fenomén přitahující pozornost miliónů 
a miliónů diváků. 
  To, zda-li budou hodnoceny jako úspěš-
né, ukáže průběh šestnácti dnů, po které 
budou Athény hostit nejlepší sportovce 
z celého světa. V případě, že organizačně 
vše klapne, mělo by tomu tak být. Řekové 
si to zaslouží. Vždyť právě z této země 
pochází idea a odkaz olympismu antic-
kých her, které koncem devatenáctého 
století vzkřísil francouzský baron Pierre 
de Coubertin. Unikátní vzpomínkou bude 
uspořádání soutěže koulařů a koulařek 
v historické Olympii, v místě, kde se ko-
naly historicky první doložené antické hry 
roku 776 před n. l. 
  Jistě mnoho z nás bude při televizních 
přenosech držet palce našim reprezentan-
tům. Nejbližší dny ukáží, na kolik cenných 
kovů, z tři sta jedné sady medailí ve 
dvaceti osmi sportovních odvětvích dosáh-
nou. Kdo zúročí stovky hodin tréninkové 
dřiny a odříkání a kdo naváže na úspěchy 
z předchozích olympiád. Konkurence je 
veliká, přes deset a půl tisíce sportovců 
z 201 zemí. 
  Citius, Altius, Fortius – rychleji, výše, 
silněji, tímto olympijským heslem, které 
bylo použito již při prvních novodobých 
olympijských hrách v roce 1896 právě zde, 
v řecké metropoli, popřejme sportovcům 
z celého světa co nejkvalitnější výkony. 
Obzvlášť co nejkvalitnější výkony přejeme 
i jménem redakce Novin Prahy 16 českým 
reprezentantům a především naší zástup-
kyni z Prahy 16, reprezentantce v hodu 
diskem, radotínské Vladimíře Rackové. Ať 
tvůj disk, Vlaďko, letí co nejdál. 
  Věřím, že v záplavě olympijských 
přenosů neopomenete využít závěrečné 
letní dny k aktivnímu pobytu a pohybu 
v přírodě. Vám, kteří chcete na sklonku 
léta  trávit čas dovolených, přeji příjemné 
odrelaxování od všedních starostí a vydat-
né načerpání zážitků a sil. Šťastnou cestu a 
bezpečný návrat.   


