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Dlouho očekávaná a připravovaná 
změna se od nového roku stane realitou – 
agenda státní sociální podpory bude za-
řazena pod pražský úřad práce.

Praha byla dosud v celé republice 
výjimkou. Zatímco ve všech ostatních 
krajích vyplácí dávky státní sociální 
podpory (např. rodičovský příspěvek, 
přídavek na dítě, příspěvek na bydlení) 

Sociální podporu 
vyplatí úřad práce

Zůstaneme letos u klasiky, tedy sma-
žené ryby s domácím bramborovým sa-
látem, nebo alespoň chuťovými vjemy 
vstoupíme do světa našich předků?
   Období Vánoc je nejen časem oslav 
slunovratu (v předkřesťanském světě) 
a narození Ježíše Krista, ale také pří-
pravy kulinářských specialit, které se 
často na našich stolech objevují jen 
jedenkrát do roka právě o Vánocích. 
Důvodem je nejen význam tohoto 
svátku, ač v posledních 15 letech ko-
merčně nechutně zneužitého, ale i to, 
že ingredience k některým chodům 
těžko seženeme mimo několika pro-
sincových dnů. 

Typickým příkladem je kapr 
z domácích vod. Na něj, amura 
a tolstolobika všude vídáme re-
klamy na objednávku českého 
ministerstva zemědělství. Jde 
o čtyřletou kampaň, která bude 
stát 150 milionů korun a bude fi-
nancována z evropských fondů. V té-
to souvislosti se objevují dvě otázky: 
nejsou důležitější projekty, které by 

měly být placeny z evropských pe-
něz? A kde vlastně můžeme tu „rybu 
domácí“ vlastně sehnat? A v tom je 
ten základní problém, propago-
váno je zboží, které je v čes-
kých obchodech – s výjimkou 
k rát kého předvá noč n í ho 
období – chronicky nedostat-
kové. Lososy, tuňáky a makrely 
ze světových moří seženete v každém 
nákupním centru, ale české…
   Vraťme se ale k vánočním chodům. 
Víme, že k nim patří rybí polévka, 
smažená ryba (nebo řízek) s brambo-
rovým salátem. Ale takové speciality 
naši předkové neznali, už proto, že 

ryba patřila mezi postní jídla. 
Půst, vedený touhou spatřit 
i nám známé „zlaté prasátko“, 
končil s první hvězdičkou na 
obloze. Rodina usedla ke slav-

nostní tabuli, na níž nechyběla 
hrachová nebo čočková polévka, 

černý kuba, pučálka (osmažený a oko-
řeněný hrách) či houbový nákyp. Na 
závěr slavnostní večeře se podávala 

vánočka a cukroví s kávou, čajem či 
vínem.

 Důležité bylo také množství 
jídel; čím více jídla hospodyně 

připravila, tím hojnější měl 
být příští rok. Navíc sym-
bolika byla spojena prak-

ticky se všemi chody a jejich 
ingrediencemi – čočka a hrách 

zaručovaly hojnost peněz, chléb 
upečený z žitné mouky a vánočka 
z pšeničné mouky měly pojistit úrodu 
těchto obilovin v příštím roce, klíček 
hrachu spojoval všechny stolovníky 
v dobrém i zlém atd.  

Samotné stolování mělo několik 
pravidel, z nichž nejdůležitější byl 
počet stolujících, který musel být 
vždy sudý. Pokud byl lichý, prostřela 
hospodyně pro jednoho navíc. Tato 
tradice vycházela z pověry, že smrt 
chodila před večeří obhlížet prostřené 
stoly a tam, kde by napočítala lichý 
počet, by se v následujícím roce pro 
někoho vrátila.

Radotínské radnici se v závěru 
letošního roku podařilo vyřešit letitý 
problém definitivního odkanalizování 
38 rodinných domů v oblasti Lahovská. 
Další projekt, regenerace objektů zá-
kladní školy, byl po 5 letech dokončen.  

Domy byly napojeny na čistírnu od-
padních vod v ulici Otěšínská, vybu-
dovanou v rámci výstavby řadových 
rodinných domů. Čistírna ztratila 
v roce 2006 svoji funkci tím, že neby-
lo možno přečištěnou vodu z čistírny 

Kapr a bramborový salát. Nebo snad ne?

Peníze do kanalizace 
i regenerace školy

Radnice protestují proti změnám v MHD
Posílení vlaků mezi Radotínem 

a centrem Prahy by mělo přilákat více 
cestujících, kteří budou využívat kole-
jovou dopravu. Důvodem je i porov-
nání dojezdových časů - cesta vlakem 
z Radotína na Smíchovské nádraží 

trvá 10 minut, zatímco městský 
autobus potřebuje na stejnou 

vzdálenost o několik minut 
více, pokud ovšem neuváz-

ne před Barrandovským 
mostem v častých kolo-
nách automobilů. Do sa-
motného centra hlavního 

města přijede vlak z Radotí-
na za pouhých 15 minut. 

V ranní špičce pojede vlaková linka 
S7 z Radotína nově každých 10 minut, 
odpoledne v opačném směru každou 
čtvrthodinu. Některé vlaky budou 
v Radotíně končit či začínat. Posílení 
dopravy se dotýká i traťového úseku 
Praha – Řevnice. Zde vlaky jezdí ve 
špičkách pracovního dne čtyřikrát za 
hodinu, v ostatních obdobích každých 
30 minut. 

Pražská organizace ROPID připravi-
la rozsáhlé změny v hromadné dopravě 
v oblasti Prahy 16, které měly platit od 
14.12.2008. Více vlaků je kompenzo-
váno nečekaným omezením linek 204 
a 244, které spojují Radotín a Velkou 
Chuchli s centrem. Radnice obou 
městských částí s tím ale zá-
sadně nesouhlasí.

Velkým plusem jsou 
změny ve vlakovém spoje-
ní. „Městská část Praha 16 
se v polovině prosince 2008 
stane zřejmě nejčastěji vla-
kem obsluhovanou lokalitou 
v Česku. V ranní špičce všedního 

dne totiž pojedou osobní vlaky linky 
S7 z Radotína do stanic Praha - Smí-
chov a Praha hlavní nádraží každých 
10 minut,“ uvedl Ing. Filip Drápal, ve-
doucí odboru marketingu Regionální-
ho organizátora Pražské integrované 
dopravy (ROPID). Posílení dopravy 
směřuje i do dolního Poberouní (po 
Řevnice), kam vlaky celodenně jezdí 
každých 30 minut a ve špičce pracov-
ního dne dokonce dvakrát častěji.

Vá ž e n í  s p o l u -
obč a né ,  rok s e 
s  r o k e m  s e š e l 
a  m á m e  z a 
dveřmi Vánoce. 
A pak už je jen 
krok k Novému 
roku a bilancová-

ní. Abych pravdu řekla, raději plánuji 
než bilancuji. Život mě poučil, že nemá 
cenu brečet nad rozlitým mlékem, když 
se zrovna něco úplně nepovede a že je 
lepší dívat se dopředu. Přesto je malé 
ohlédnutí dobré, aby se člověk poučil 
ze svých chyb a pokusil se jich napříště 
vyvarovat a aby si také uvědomil, že 
nedělal jen chyby, ale že je za ním vidět 
i poctivá práce. 

Na Zbraslavi se nám v letošním 
roce podařilo dokončit a otevřít pro 
veřejnost Městskou zahradu a Sluneční 
park, který je součástí Slunečního měs-
ta. Velkou radost máme také z toho, 
že jsme v téměř rekordním čase a přes 
mnoho překážek uvedli do provozu 
dvě nové třídy mateřské školy Eliška 
v budově ZŠ. Začali jsme první etapou 
s rekonstrukcí střech na budově Nad 
Parkem ZŠ Vladislava Vančury a jsme 
rádi, že Magistrát nám na tuto finanč-
ně náročnou akci na poslední chvíli 
přispěl 2 500 000 Kč. 

Tak to je velmi krátký výčet toho 
nejdůležitějšího, co se na Zbraslavi 
letos podařilo. V plánu na příští rok 
toho máme také hodně. V každém pří-
padě budeme pokračovat se započatou 
rekonstrukcí střech na ZŠ, které jsou 
v havarijním stavu a doufáme, že ani 
příští rok nás Magistrát nenechá s fi-
nancemi na holičkách. Naše zastupi-
telstvo letos schválilo záměr uspořádat 
urbanisticko-architektonickou soutěž 
na horní část Zbraslavi – Sluneční 
město a okolí, kde nás čeká hodně 
práce. Dalšími investičními akcemi na 
Zbraslavi budou zejména rekonstrukce 
a chceme řešit problémy s kapacitou 
mateřských škol a jejich současné 
nevyhovující umístění v objektech 
zatížených národní správou ještě z po-
válečného období. 

Doufám, že i u Vás, ať už jste přízniv-
ci bilancování nebo ne, při ohlédnutí za 
tím končícím rokem bude převažovat to 
pozitivní a dobré a že s chutí a energií 
vykročíte do dalšího roku. 

Přeji Vám všem klidné prožití svát-
ků vánočních a v roce 2009 Vám přeji 
nejen zdraví, štěstí a pracovní i osobní 
úspěchy, ale také pohodu a klidnou 
mysl.

   Poslední dny roku se nesou tradičně 
ve znamení klidu, rodinné pohody, vzá-
jemné úcty a porozumění, oslav důstoj-
ných (Vánoce) i rušnějších (Silvestr). 
   Tak zní teorie a někde to tak i bývá. 
Přiznejme si ale, že naše společnost ži-
jící v neustálých proměnách, menších či 
větších změnách a mnohdy v touze stále 
po něčem novém, neotřelém, něčem, co 
nám přinese úspěch, slávu a též životní 
jistotu a zabezpečení sebe i rodiny, nutí 
své členy k neustálé aktivitě, práci vždy 
a za každou cenu. Nejenom „svět“, ale 
i my pádíme svými životy tak rychle, 
jak to jen jde. Jen abychom chvíli neza-
ostali a nebyli ze společnosti vyřazeni. 
Nejenom že pracujeme 10 a více hodin 
denně, ale i po práci se scházíme s kole-
gy (a nejen na povinných firemních ak-
cích dnes hloupě označovaných „team 
building“), sledujeme večerní (pardon 
noční) zprávy často jen proto, abychom 
příští den v práci „byli v obraze“. Jede-
me naplno, nemáme na nic a na nikoho 
čas, rodiny se v posledních letech po-
sunuly kamsi do pozadí. Přes všechny 
vypočítané příznivé ekonomické ukaza-
tele jsme věčně nespokojení a unavení. 
A není divu. Úspěch, moc a peníze jsou 
velikými lákadly, drogou, lidé je prostě 
musí mít, když už je jednou ochutnali. 
Nemohou – nemůžeme – bez nich žít. 
A přitom za pár let té „jízdy“ nám tře-
ba tělo vystaví stopku. Řekne si prostě 
dost, když to našemu rozumu nedošlo 
dříve.

Absurdní je, že naše problémy jsou 
naprosto marginální. Naše existence, 
navzdory všem krizím a výkyvům me-
zinárodních akciových i komoditních 
trhů, proplouvají v blahobytu a do-
statku všeho hmotného, na co si jen 
vzpomeneme.

Vánoce by dnes měly být časem, kdy 
se člověk věnuje svým blízkým a vy-
nahrazuje jim všechno, o co je během 
roku ochudil svou nepřítomností či ma-
lým zájmem. Zkusme ale jednou i něco 
navíc: myslet o Vánocích taky sami na 
sebe, zamyslet se nad vším, co pova-
žujeme za „životně důležité“. Neměli 
bychom si vážit života v klidné zóně ve 
středu Evropy? Světa s pořádkem a pra-
vidly, která ctí většina společnosti? Světa 
bez masakrů, vyvražďování lidí s jiným 
názorem či odchylným jménem pro 
téhož boha, kde se neumírá na choleru 
či zápal plic, děti na svých tělech nenosí 
nálože, kde vězení je pro zločince a ne 
politicky nepohodlné? Uvědomme si, 
že náš svět je jedinečný. Važme si toho, 
važme si svých nejbližších a mějme úctu 
k dobrým lidem i sami sobě. 

Vánoce plné rozjímání přeje
za redakční radu Mgr. Karel Hanzlík 


