
  Radotín v sobotu 9. září 2006 ovlád-
ly velkolepé oslavy 120 let existence 
Sboru dobrovolných hasičů (SDH).
   Všichni zájemci z řad samotných ha-
sičů, kteří se do naší městské části sjeli 
z blízkého i dalekého okolí (namátkou 
SDH Lochkov, Velká Chuchle, Ře-
poryje, Smíchov, Lipence, Zbraslav, 
Třebotov, Řevnice, civilní ochrana 
Rakovník, profesionální pražští zdra-
votníci i hasiči, hasiči z ruzyňského 
letiště, Českých drah a další), ale též 
široké veřejnosti, byli uvítáni po 9. 
hodině ranní na starém stadionu. 
   Hned na začátku akce předali 
zástupci Městské části Praha 16, sta-
rostka Hana Žižková a místostarosta 

Mgr. Karel Hanzlík, do rukou veli-
tele radotínského sboru Karla Jirase 

nový prapor jednotky. Také vybavení 
SDH Radotín se rozrostlo, a to o dva 

vozy – automobilový 
žebřík AZ 30 a cister-
novou stříkačku CAS 25 
K Liaz, jež jim jménem 
Hlavního města Prahy 
daroval náměstek primá-
tora Mgr. Rudolf Blažek. 
A právě z „liazky“ tento 
akt provedl, protože 
mikrofon v  kabině vozu 
byl vzhledem ke stávku-
jící zvukové aparatuře 
jedinou možností podělit 
se o dojmy a přání „do 

   Velkolepou oslavu jubilea s rekord-
ní návštěvou posledních let zažilo 
v neděli 17. září dostihové závodiště 
ve Velké Chuchli. Jako jedno z mála 
sportovišť v Praze se může pochlubit 
kontinuální stoletou historií, vždyť 
dostihy se na něm běhají od roku 
1906 a pouze první světová válka 
přerušila jejich konání na delší než 
půlroční dobu.
   První dostihy se v Chuchli běžely 
před sto lety 28. září a pořadatelé 
k oslavě zvolili nejbližší významné 
datum. V neděli 17. září se totiž pod 
záštitou primátora hl. m. Prahy konal 
Dostihový festival, jehož hlavními 
lákadly byly Velká cena Prahy Secret 
Partnership a Velká cena českého 
turfu Generali Pojišťovny. Každá 

Moderátorka Partyšová, 
primátor Pavel Bém a 
trenér Holčák s vítězem 
VC Prahy De Robertem

  Již za pár dnů, 20. a 21. října, 
pokračuje letošní volební maraton. 
Pražané jako jediní v republice bu-
dou volit zastupitele nejen své obce 
(městské části), ale také krajské – 
Zastupitelstvo hlavního města Pra-
hy. A šestnáctku navíc čeká klání 
o horní parlamentní komoru.
Senát PČR
  Zatímco volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR probíhají 
každé čtyři roky a vždy se mění všech 
jejích 200 členů, český senát funguje 
podobně jako obdobné horní komory 
ve světě: každé dva roky se volí 27 
senátorů, tedy třetina z 81. Navíc vol-
ba neprobíhá na stranickém základě 
(volba 1 kandidátky pouze s možností 
omezených preferencí), ale voliči vy-
bírají z osobností, které mohou, ale 
nemusejí být nominovány stranami. 
A senátor musí dostat podporu nadpo-
loviční většiny hlasujících, což v praxi 
většinou znamená dvě kola – z prv-
ního vzejdou dva nejsilnější soupeři 
a z nich se o týden později vybere ten 
lepší, nebo, z pohledu voličů,  alespoň 
ten méně „škodlivý“.
   A kdo se uchází o naši důvěru? Nej-
silnější parlamentní strana, ODS, vy-
sílá do boje Tomáše Grulicha, který je 
dlouhá léta spjat s Prahou 12 (zastupi-
tel a radní) a čtyři roky byl pražským 
zastupitelem. Známe jej hlavně díky 
historickým obrazovým materiálům 
z naší oblasti, které připravil, a jako 
sponzora Almanachu vydaného ke 

120. výročí sboru dobrovolných hasičů 
v Radotíně. Druhé nejsilnější uskupe-
ní, ČSSD, kon- t r u j e 
odbornicí na 

dopravu a bývalou 

federální ministryní Květoslavou Ko-
řínkovou. Také kandidát US-DEU má 
zkušenosti v nejvyšší politice. Svato-
pluk Karásek, evangelický farář a do 
září vládní zmocněnec pro lidská prá-
va, působil v mi- nulém čtyřletém 

období  ja ko 
poslanec.

   Z jiného soud-
ku vybírala Strana 

z e le ných ,  wk t e r á 
postavila nestraníka Pavla 

Klenera, lékaře-onkologa a bývalého 
prorektora Univerzity Karlovy pro 
vědu a výzkum. Češi dobře znají také 
další dva adepty na senátora, mode-

Vážení čtenáři 
Novin Prahy 
16, blíží se 
termín komu-
nálních a se-
nátních voleb, 
p o  k t e r ý c h 
b u d o u  d í k y 
Vašim hlasům 
rozdány karty 
na  nejbl i žš í 

čtyři roky. Součástí je i volba do Za
stupitelstva hlavního města Prahy, 
orgánu, který je důležitý z hlediska 
dalšího vývoje v našem hlavním 
městě. To, že se jedná o instituci 
důležitou i pro chod našeho správ-
ního obvodu Prahy 16 (Lipenců, 
Lochkova, Radotína, Velké Chuchle 
a Zbraslavi), nemusím dodávat. 
Vždyť hlavní město je pro nás vý-
znamným partnerem a investorem 
ve všech větších akcích, které se na 
území správního obvodu Praha 16 
realizují.
 Určitě si všichni přejeme, aby byly 
i v dalších letech, a to nejen na 
našem území, vytvářeny hodnoty, 
které by nám zpříjemnily náš život. 
Vy všichni to můžete ovlivnit svojí 
účastí v nadcházejících volbách. 
Občané městských částí Prahy 16 
patří k těm nejzodpovědnějším 
v rámci celé Prahy, o čemž napovídá 
vždy velká účast u volebních uren. 
Možná i proto, že komunální politici 
jsou zde lidem vzhledem k počtu 
obyvatel a rozloze městských částí 
více na očích.
  Vážení spoluobčané, dovolte, abych 
Vás pozvala do volebních místností. 
Máte jedinečnou šanci udělat závě-
rečný účet všem svým komunálním 
politikům. Dostali jsme důvěru ob-
čanů a měli jsme možnost proměnit 
své sliby ve skutečnost. Nahlédněte 
do volebních programů, zvažte dob-
ře, co je reálné splnit a co je pouze 
planý slib.
  Závěrem bych Vám chtěla poděko-
vat za Vaši trpělivost, s níž jste při-
jímali četné stavební práce a s nimi 
spojené uzávěry, objížďky, prašnost 
a hluk, a přeji Vám hodně zdraví, 
štěstí a šťastnou ruku. Vaše

   Dne 20. a 21. října budeme mít v místě 
svého trvalého bydliště možnost zasáh-
nout svým volebním hlasem do poli-
tického složení na radnicích obcí, měst 
a městských částí v celé České republice 
pro následující čtyřleté období. Pro nás 
občany z Chuchle, Lahovic, Lipenců, 
Lochkova, Radotína a Zbraslavi bude 
předposlední říjnový pátek a víkend 
zajímavý i v tom, že vedle obsazení rad-
nic budeme rozhodovat rovněž o stavu 
v Zastupitelstvu hl. města Prahy a na 
výběr budeme mít i z devítky kandidátů 
do Senátu Parlamentu České republiky. 
To proto, že v našem senátním obvodu 
končí mandát Ing. Edvardovi Outratovi. 
Podobnou možnost změnit z jedné třeti-
ny horní komoru Parlamentu ČR budou 
mít lidé i v dalších oblastech. V případě, 
že se v prvním kole ani jeden ze senátor-
ských uchazečů nedostane nad hranici 
50 procent ze všech odevzdaných hlasů, 
budeme moci o dvou nejpreferovanějších 
kandidátech rozhodnout o týden později.
   Názor na Senát je v naší republice znač-
ně rozdílný, a to dlouhodobě. Jeho exis-
tenci neprospívá především fakt nedůvě-
ry lidí ve vrcholné politiky a především 
to, že o činnosti celé řady zvolených se-
nátorů v budoucnu vůbec neslyšíme, na-
tož aby se v době svého mandátu vrátili 
do míst, kde se před rozhodující volbou 
,,honili“ za preferenčními hlasy nás, 
občanů. Já osobně dám hlas tomu, o kom 
vím, že má o naší ,,šestnáctku“ zájem 
dlouhodobý a ne jen jednorázový, a tedy 
účelový. Myslím, že tak mám záruku, že 
v případě zisku mandátu senátora bude 
mít zájem i v budoucnu.
   To v komunální části voleb to budeme 
mít podstatně jednodušší. Nebudeme 
volit ,,neznámé“ na volební listině poli-
tických subjektů či iniciativ, ale zástup-
ce, se kterými přicházíme do kontaktu. 
V případě, že někteří usilují o naši přízeň 
opakovaně, máme možnost nerozhodovat 
se jen podle volebního programu, ale 
i posoudit, jaká práce je za jednotlivcem 
či za skupinou lidí, z níž se rekrutuje, 
vidět. Posuzujte uvážlivě a komplexně. 
Přijďte k urnám a dejte hlas lidem, o kte-
rých jste přesvědčeni, že budou Vaše 
představy a zájmy hájit nejvíce.
   Těším se na setkání s Vámi ve voleb-
ních místnostech všech městských částí 
Prahy 16.    


