
   Volební rok 2006 je šancí, jak změnit 
dnešní českou realitu. Politická scéna 
se již více jak jednu dekádu potýká 
se zásadním problémem, jímž je 
nemožnost sestavit silnou většinovou 
vládu, která by se nebála zásadních 
reforem a kterou by jejich prosazení 
b e z p r o s t ř e d n ě  n e o h r o ž ova l o . 
V situaci křehkých koalic, které pro 
prosazení svých plánů musejí vozit 
vážně nemocné poslance z nemocnic 
na důležitá hlasování a pak je 
sanitkami či dokonce vrtulníkem 
dopravují nazpět, není prostor pro 
včasnou a o to méně bolestivou 
reformu důchodového systému, pro 
odstraňování překážek podnikání, 
pro vyřešení krize zdravotnictví, pro 
skutečnou daňovou reformu a pro 
řešení problémů v mnoha dalších 
oblastech, o nichž se jen plamenně 
hovoří do objektivů kamer…
   Volič ale musí být obezřetný, 

nesmí se nechat zmást. Předpoklad, 
že nové zákony jsou dílem vládních 
stran a jejich poslanců, v posledních 
měsících příliš neplatí. Stačí se pod 
drobnohledem podívat, jak poslanci 
z různých stran hlasovali v důležitých 
hlasováních (třeba na ofi ciálních 
webových stránkách poslanecké 
sněmovny www.psp.cz) a každému 
musí být zřejmé, že ofi ciální koalice 
je už dávno klinicky mrtvá a že ji 
nahradila jedna neformální, ale o to 
silnější, která disponuje pohodovou 
většinou 111 hlasů. A prosadí si 
vše, bez ohledu na „menší koaliční 
partnery“.
   Otázkou ale zůstává, nakolik se 
na volbách podepíše přízeň počasí 
a s ní spojené odjezdy na chaty, 
chalupy a vůbec za sluníčkem. 
Slušná účast tří čtvrtin voličů  (1996, 
1998) se při minulých volbách do 
poslanecké sněmovny propadla na 

58 %, o senátních volbách raději 
zcela pomlčme. Zlomí se nepříznivá 
čísla? Budeme my, voliči, ochotni 
obětovat pár minut ze svého volného 
času? Není důležitější nejprve 
spolurozhodnout o tom, kam se bude 
ubírat naše budoucnost, a teprve 
potom odcestovat na vysněný víkend? 
A stojí ta „námaha“ vůbec za to?    
   Červnové volby nebagatelizujme 
a nezahrávejme si s nedůležitostí 
našeho, jediného, hlasu. Každý 
hlas má svou váhu a každý může 
rozhodnout. O tom jsme se v dubnu 
mohli přesvědčit při volbách do obou 
komor italského parlamentu: V zemi 
s 59 miliony obyvatel se hlasování 
zúčastnilo 83 % oprávněných voličů 
a o vítězství levicové koalice Romana 
Prodiho rozhodla převaha pouhých 25 
tisíc hlasů. 
   Kolik občanů přijde k urnám a zda 
budou české volby také tak napínavé, 
to uvidíme již za necelé tři týdny.

Souhrnné informace o organizaci 
voleb ve správním obvodě Praha 16 
najdete na 2. a 4. straně.

   Městské části Praha 16 se podařilo 
na sklonku loňského roku zajistit půl-
milionovou dotaci od hlavního města 
Prahy, díky níž vzniklo nové dětské 
hřiště v areálu Radotínského sportov-
ního klubu (RSK) mezi fotbalovým 

hřištěm a víceúčelovým pískovým 
sportovištěm u ulice K Lázním. Vý-
stavba proběhla v listopadu a prosinci 
2005 a v dubnu se dokončovaly po-
slední práce na tzv. dopadových plo-
chách z pryžového kompozitu – tedy 
bezpečnostních prvcích, které se dnes 

na dětských hřištích musejí osazovat 
a které snižují riziko úrazu.
   Celý areál je tak po několikaleté 
usilovné práci zcela dokončen – po 
opravě antukového hřiště, kompletní 
rekonstrukci zázemí a realizaci no-

vého oplocení byla 
začátkem května loň-
ského roku dokončena 
Beach Aréna Radotín 
– tři beachvolejbalové 
kurty, které lze využí-
vat také pro plážovou 
formu fotbalu, házené, 
badmintonu a dalších 
sportů (viz Noviny 
Prahy 16 č.7-8/2004 
a 5/2005). 
   Naši nejmenší na-
jdou na novém hřišti 
k r y t é  p í s kov i š t ě , 
dvojhoupačku, šapitó, 
skluzavku ve svahu 

a maminky příjemné posezení na 
lavičkách pod pergolou. „Všechny 
prvky jsou dřevěné a jejich výrobu 
a montáž zajistila fi rma TOMOVY 
PARKY s.r.o. Chtěl bych také poděko-
vat dalším dvěma společnostem, které 
se na výstavbě podílely – EKIS s.r.o. 

provedl terénní práce a rekonstrukci 
přístupové cesty k areálu a Pragoelast 
s.r.o. dodal pryžový kompozit,“ uvedl 
pro Noviny Prahy 16 Pavel Švitorka, 
předseda RSK a hlavní organizátor 
akce.
   Dětské hřiště bude přístupné od 
poloviny května až do října každý den 
od 10 do 21 hodin. Všichni zájemci 
budou mít navíc možnost v pátek 26. 
května od 15 hod. navštívit celý areál 
a vyzkoušet si nejen nové herní prvky 
(to platí pro děti od 3 do 15 let), ale též 
volejbal, nohejbal, i beachvolejbal!

   Uběhl více jak rok od převedení lé-
kařské služby první pomoci (LSPP) ze 
zdravotnického zařízení na Zbraslavi 
do Fakultní nemocnice v Motole. 
Složitá jednání, která v této věci pro-
bíhala s FN Motol, ale i s městskými 
částmi správního obvodu Prahy 16, 
byla úspěšně završena. Na fi nancování 
uvedené služby se jednotlivé městské 
části podílejí částkami stanovenými 
podle počtu obyvatel.

   Vážení čtenáři Novin Prahy 16, v oka-
mžiku, kdy budete číst řádky pravidelné 
rubriky redakčního úvodníku, bude se 
schylovat k prvnímu dějství ve volebním 
programu letošního roku, a to k volbám 
do poslanecké sněmovny, a tudíž k tomu, 
jaká politická strana či koaliční uskupení 
bude u kormidla vlády pro následující 
funkční období.
   Nechci využívat řádek na titulní straně 
k nějaké předvolební agitaci pro tu či ji-
nou politickou stranu z titulu, že já mám 
již v hlavě jasno, které straně svůj hlas 
vhodím do urny. O jedno bych se však 
chtěl s vámi podělit, a to o několik po-
střehů a hlavně pocitů, kterých jsem na-
byl z vystoupení politiků při proklamaci 
svých názorů a propagaci stranických 
volebních programů při různých disku-
sích, debatách a rozhovorech v médiích. 
V rámci předvolební agitace jsme se 
opět stali svědky všemožných slibů, ale 
i ,,očerňování“ politických soupeřů. 
Není to věc nová, ba ani mimořádná. Tak 
to probíhá i jinde ve světě. Věřím, že ob-
čan volič dokáže se střízlivým rozumem 
všechny tyto záležitosti vyhodnotit a vy-
pořádat se i s nátlakem bulvárních zpráv, 
jejichž četnost se bude s přibližujícím se 
termínem voleb zvyšovat. Věřím v soud-
nost a objektivnost. Držím nám všem 
a naší společnosti palce, ať volba všech je 
co nejspravedlivější, ať dokážeme rozli-
šit, co je realita a co je jen utopie a pouhý 
populistický žvást, který má za cíl účelo-
vě zvýšit volební preference a výsledek. 
Zvažme, co bylo slibováno při předchá-
zejících parlamentních volbách a jak se 
tyto závazky dařilo plnit a zda vůbec 
plněny byly, jestli nezůstalo jen u slibů… 
Hlavně pojďme volit. Nenechme za sebe 
volit jiné na základě mylné představy, že 
jeden hlas nic neznamená. Važme si této 
demokratické možnosti, kterou několik 
předchozích generací v totalitní éře ne-
mělo. Vyrovnejme se s touto zodpověd-
ností, vždyť jde o naši budoucnost. 
   Až se v podvečer 3. června dozvíme, 
jak vše dopadlo, jedno bude jasné. 
Volební výsledek bude jednoznačným 
a spravedlivým vysvědčením pro sou-
časnou vládní garnituru za její účinko-
vání v předchozím čtyřletém období. 
Prostě tentokrát to nebude o množství 
sms zpráv, které musí straničtí kolego-
vé povinně poslat do televizních studií 
na podporu svých lídrů, aby neutrpělo 
jejich ego…
   V případě vládního neúspěchu věřím, 
že vítězná strana a nastupující politici 
budou opravdu dělat politiku především 
pro lidi a ne pro svoje výhody a pre-
bendy.    
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naší městské části a členů zastupitelstva.
 Stejně jako některé oblasti Radotína, 
Zbraslavi a Lipenců i určitá část Velké 
Chuchle byla na přelomu měsíce března 
a dubna ohrožena prudce stoupající hladinou 
řek. Druhý stupeň povodňové aktivity přinesl 
mnoha občanům bezesné noci a velký nápor 
na nervovou soustavu. Společně s některými 
členy místního zastupitelstva jsme v období 
nejvyššího napětí drželi noční služby v bu-
dově úřadu a občanům žijícím v nejrizikověj-
ších místech jsme podávali informace o tom, 
jak se situace na řekách týkajících se naší 
oblasti vyvíjí. Díky pomoci členů místního 
sboru dobrovolných hasičů i dokonalé orga-
nizaci a informovanosti ze strany Magistrátu 
hl. m. Prahy se situace zvládla bez újmy na 
zdraví či majetku občanů. Všichni, kteří v  
kritickém období věnovali svůj čas na pomoc 
při zajišťování nejrůznějších opatření na 
ochranu svých spoluobčanů, si zaslouží můj 
vřelý dík a plné uznání. 
 Jsem rád, že vše je již minulostí a ve 
Velké Chuchli se mohlo přikročit  k jiným 
potřebným aktivitám. V současné době 
probíhá oprava chodníků v ulici V Úvoze 
a Na Cihelně. Ve stádiu příprav jsou práce 
na opravu chodníků i v dalších lokalitách. 
Upravuje se také výstup od podchodu 
pod Strakonickou silnicí k zastávce MHD 
Dostihová, kde bylo nutné zřídit bezbariéro-
vý přístup. Velká pozornost je také věnována 
dovybavení nové mateřské školy, neboť den 
otevření, který je stanoven na 1. září, se 
velice rychle blíží. Rádi uvítáme zájemce 
o umístění dětí do naší MŠ i z řad rodičů ne-
jen z Chuchle. Svoji pozornost si zaslouží ne-
jen nová mateřinka, ale také stávající budova 
Základní školy Charlotty Masarykové, kde je 
naplánovaná výměna oken. V Malé Chuchli 
byla opravena pamětní deska na pomníčku 
obětí druhé světové války.
   Rychlými kroky se blíži parlamentní vol-
by. Věřím, že nejen občané Prahy 16 budou 
brát tuto skutečnost s plnou zodpovědností 
a dostaví se k volebním urnám v co největším 
počtu. Je totiž na nás samotných, komu dáme 
svůj hlas a kdo díky našim hlasům bude dal-
ších několik let náš stát řídit. Věřím, že zvolí-
me dobře a strana, která získá naši důvěru, se 
bude snažit ji nezklamat. Ale o tom si budeme 
moci povídat až zase příště.
   Pro dnešek vám všem přeji hodně pohody 
do dalších dnů a těším se s vámi na další se-
tkání na stránkách těchto novin.
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