
probíhají diskotéky a podobné zábavy 
především pro mladší generaci. Cel-
kem byly zkontrolovány přibližně čtyři 
desítky osob a 38 výherních automatů. 
,,Při dechové detekci bylo odhaleno pět 

nezletilých, kteří požili alkoholický 
nápoj“, říká účastník akce strážník 
Karel Šanda a dodává: ,,Jeden z  nich 
s 0,6 promile alkoholu“. Veškerá zjiště-
ní byla předávána kurátorovi přímo na 
místě. V případě potvrzení poskytnutí 
alkoholického nápoje provozovatelem 
nebo personálem restauračního či po-
hostinského zařízení bude následně za-
počato správní řízení, při kterém hrozí 
vysoká fi nanční pokuta, eventuálně při 
zjištění opakovaného přestupku i ode-
brání živnostenského oprávnění.    
   Celou bezpečnostní akci hodnotí 
vedoucí okrskářů Prahy 16 Luboš 
Kožíšek slovy: ,,Akce byla podle mého 
názoru úspěšná a je smysluplné v ní na-
dále pokračovat.“      
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jmy celé společnosti a že jejich náplní 
práce je sprostě nadávat svým protiv-
níkům a vyspávat na schůzích. 
   Řadový občan, který si po revoluci 
vychutnával svobodné volby, už o ně 
a politiku obecně nemá takový zájem 
jako dříve. Mnozí rezignovali úplně a 
volit nechodí, vždyť „můj hlas stejně 
nic nezmění“ a „je úplně jedno, kdo 
bude vládnout, protože všichni politici 
jsou stejní“. Nezájem však nahrává 
návratu „starých časů“ a snazšímu 
prosazování se těch nejkontroverzněj-
ších osob. Politická kocovina by nás 
ale neměla znechutit, naopak bychom 
měli být „zdravě naštvaní“ a třeba pro-
střednictvím svých volených zástupců 
iniciovat změny, které chceme. Anebo 
se k věci postavit přímo: vstoupit do 
politiky a prosazovat v ní jiné zásady, 
než jaké dnes ze svých domovů kriti-
zujeme.

   Navíc je tu ještě jeden politický pro-
blém: sled voleb parlamentních, senát-
ních, krajských, obecních, eurovoleb, 
různých dalších dovoleb či referend 
přispívá k nepřehlednosti politiky jako 
takové a znamená nepřetržitou volební 
kampaň a nemožnost využít tzv. poli-
tický kapitál – vláda nechce po volbách 
prosazovat nepopulární, leč potřebná 
opatření (reformu zdravotnictví, pen-
zijního systému, řešení schodku veřej-
ných fi nancí), protože další volby jsou 
za dveřmi…
   Uplynulé roky se ale zapsaly do mys-
lí a životů také jinak: žijíce na okraji 
hlavního města sledujeme nebývalý 
rozvoj prakticky ve všech oblastech, 
které se dotýkají našeho nejbližšího 
okolí. Ve všech městských částech 
se horečně staví nové inženýrské sítě, 
modernizují se průmyslové závody, 
díky čemuž se nám lépe dýchá a slo-
vo smog už nás tolik nestraší. Voda 
v řekách je čistší díky velkým inves-
ticím do stavby obecních kanalizací a 
čističkám odpadních vod. Sledujeme 

výsadbu nové zeleně, dokonce i smut-
ná jednobarevná panelová sídliště jsou 
oživována vzrostlou zelení a novými 
dětskými hřišti a lavičkami. Investuje 
se do školství, sportovních aktivit, sta-
ví se domy pro seniory…
   Ani na komunální úrovni není vše rů-
žové. Bolestnými tématy jsou krimina-
lita, boj škol o přežití a kvalitu výuky, 
protipovodňová opatření, veřejný pořá-
dek. Největším problémem posledních 
let je jednoznačně doprava: ulice města 
jsou zahlceny, parkoviště praskají ve 
švech, kolony pomalu popojíždějících 
aut jsou už bohužel nedílnou součástí 
našich životů. Od revoluce bylo posta-
veno mnoho nových dopravních staveb, 
opravují se stávající komunikace, 
budují parkoviště. Přes vynakládané 
fi nanční prostředky, úsilí samospráv 
a nezpochybnitelnou potřebnost staveb 
jsme zatím na šestnáctce nezazname-
nali výrazné zlepšení, za což můžeme 
poděkovat především tzv. „ekologic-
kým“ organizacím.

starosti kolektory v západní polovině 
Prahy (Jihozápadní Město, Ruzyně, 
Řepy, Barrandov, Radotín). Pokud 
by došlo k havárii, na místo okamžitě 
vyrazí pohotovostní služba Kolektorů 
Praha a.s., která posoudí situaci a kon-
taktuje také správce sítí.
   Do radotínského kolektoru byl na 
podzim letošního roku uložen i optický 
kabel městského kamerového systému. 
V tomto případě se jasně ukázala hlav-
ní výhoda kolektoru: zatímco kvůli 
položení kabelů musel být rozkopán 
rušný chodník ve Vrážské ulici od 
nádraží ČD až k přejezdu (s čímž byly 
spojeny mnohé komplikace pro občany 
i obchodníky), další část trasy je ve-
dena v kolektoru. Jediný další překop 
vozovky musel být realizován až na 
konci kolektoru – přímo před budovou 
Českého Telekomu.


