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Noční policejní kontrola

Papeže v Praze vítal i radotínský starosta

Ing. Jiří Rendl
starosta MČ Praha  Lochkov

   O páteční noci v polovině září spojili 
síly strážci zákona ze dvou služeben 
a zkontrolovali všechna problémová 
restaurační zařízení od Lihovaru až 
po Zbraslav.

Akce byla naplánována ve spolu-
práci barrandovského a radotínského 
místního oddělení Policie České 
republiky (rajony okrsků nekopírují 

hranice správních obvodů, takže pod 
Barrandov spadá např. Velká Chuchle, 
která je z hlediska výkonu státní správy 
součástí Prahy 16 – pozn. red.). 

Na služebně ve Výpadové ulici, 
kam přijíždím v půl deváté, již čeká 
vedle trvalé strážní služby desítka 

připravených policistů „v plné pol-
ní“. Akce je zaměřena na restaurační 
zařízení a kontrolu jejich hostů – zda 
nejsou mezi hledanými osobami, 
zda mladiství nepopíjejí alkohol 
či nehrají na automatech. Poslední 
instrukce uděluje nadporučík Caj-
thaml, zástupce vedoucího radotín-
ské služebny: „Nejprve se zkontrolu-

je oblast Barrandova, 
pa k  proje de te  ná š 
okrsek. V plánu jsou 
všechna problematic-
ká zařízení.“ Praporčí-
ku Středovi, který akci 
velí, předává rozkaz 
i s jejich seznamem.

Muži a také jedna 
žena v černém nase-
dají do dvou nových 
„oktávek“ a provázeni 
r e d a k t ore m Nov i n 
Pra hy 16  a  dvoj ic í 
z Pražské pětky míří 
nejprve do Starochu-

chelské ulice, kde je restaurace Nad 
Poštou (21.15 hod.). Barman hlásí, že 
dnes nemá otevřeno, že je tam sou-
kromá akce, a tak přes plnou terasu 
lidí se „kontroloři“ balí a odjíždějí 
do herny Happy day na Chaplinově 
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Vážení spolu-
občané, dovol-
te mi, abych 
Vás nejpr ve 
hezky slušně 
p o z d r a v i l 
a popřál Vám 
všem hezk ý 
a hlavně ra-

dostný den, který Vám přinese ales-
poň něco pozitivního. Pokud se Vám 
to splní, není to, tak jak se zdá, málo. 

Proč takhle začínám svůj pří-
spěvek? Asi proto, že se mi zdá, 
že spousta z nás už není schopna 
vnímat nic jiného, než to špatné. 
Tak například na otázku moderá-
tora rozhlasové stanice, co pro ně 
znamená návštěva papeže u nás, 
všichni volající učinili totéž. Za 
prvé, v několika emotivních větách 
shrnuli historii křesťanství v Evro-
pě, za druhé, nikdo z nich si při tom 
nevzpomněl na nic jiného, než jen 
na inkvizici, hromadění majetku 
a případy pedofilních kněží. Pravda, 
všechno to bylo či je. Nikdo nezmí-
nil písmo. To přece také je, dokonce 
většina z nás ho umí používat, ti 
volající podle věku určitě. Přesto 
nikomu nestálo za zmínku. 

Nikdo nezauvažoval nad význa-
mem faráře pro negramotný lid ve 
středověké vesnici, a co hůř, nikdo 
si nevzpomněl ani na Vánoce. Asi 
je neslaví. Jsem ateista, přesto se 
cítím být křesťanem. Kulturně, 
historicky a vůbec. Máme v sobě 
zakořeněno „miluj bližního svého“. 
Určitě i ti volající do rádia. Jenom 
si v tu chvíli nějak nevzpomněli. 
Křesťanské desatero je základním 
pilířem naší evropské morálky, ať 
už věříme, či ne. Jenom sami nad 
sebou málo přemýšlíme. Kdo jsme, 
odkud a kam jdeme. Kdybychom 
to dělali, tak by vydavatelé bulvár-
ních novin zkrachovali a my sami 
bychom rozuměli světu kolem nás 
mnohem lépe. A taky lidem. Blíz-
kým i cizím. I sobě. 
   A tak až zase někdo přijede nebo 
jen někoho potkáte na ulici, v hos-
podě, kdekoliv, zkuste ho vidět spíš 
lepšího než horšího. Třeba budete 
překvapeni. A věřte mi, určitě 
Vám samým bude líp.

Po dvanácti letech přijela Českou 
republiku navštívit hlava katolické 
církve. Před chrámem Panny Marie 
Vítězné se s Jeho Svatostí papežem Be-
nediktem XVI. setkal i starosta Městské 
části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. 

Hned na počátku třídenní návštěvy 
naší země si Benedikt XVI. přál na-
vštívit chrám Panny Marie Vítězné na 
Malé Straně, aby se tu mohl poklonit 
Pražskému Jezulátku, unikátní ba-
rokní voskové sošce, za níž přijíždějí 
ročně statisíce poutníků, a korunoval 
je zlatou papežskou korunkou. Jako 
mnoho jiných před ním proto přímo 
z letiště Svatý otec zamířil do Karme-
litské ulice. 
   Před chrámem na vzácnou ná-
vštěvu čekali starostové jednot-
livých městských částí a pražský 
primátor MUDr. Pavel Bém, který 
nejvyššímu představiteli katolické 
církve daroval symbolický klíč od 

hlavního města Prahy. 
   Osobně sem Jeho Svatost papeže Be-
nedikta XVI. přišel přivítat i starosta 
Městské části Praha 16 Mgr. Karel 

Hanzlík, aby tak spolu s ostatními 
starosty z Prahy 1 až 22 a všemi pří-
tomnými ocenil význam návštěvy 
Svatého otce v České republice. Pro-
tože, ač značně sekularizovaná, naše 

společnost stále staví na základních 
křesťanských hodnotách. A doufejme, 
že při tom i zůstane.
   Právě o tomto kulturním a morálním 

souznění s lidmi, které 
u nás potkal, mluvil 
Svatý otec při generál-
ní audienci 30. září na 
svatopetrském náměstí 
ve Vatikánu, kde se 
zmiňoval i o své cestě 
do České republiky. Při 
té příležitosti vzpomněl 
setkání, která při ní 
absolvoval: „Všude se 
mi dostalo srdečného 
přijetí, za což děkuji 
všem lidem v České 

republice. Kéž jim Bůh pomáhá znovu 
nalézt křesťanské kořeny, které formo-
valy jejich kulturu, a kéž jim pomáhá 
na těchto základech vybudovat svůj 
život.“

Nabídka sportovišť
je zase bohatší

Novinky ve správě
bytového fondu

Zastupitel stvo městské části  
Praha 16 v září odsouhlasilo  zrušení 
Domovní správy Radotín. V roce 2010 
čeká nájemníky mírné zvýšení nájem-
ného, ale také rozsáhlá investice do 
bytů na Sídlišti.

Měsíce srpen a září přinesly pro 
radotínské obyvatele bydlící v „obec-
ním“ sérii důležitých zpráv spojených 
s rokem 2010. První se týká zruše-
ní Domovní správy Radotín, tedy 

„Inlajnisté“ si vychutnávají svůj 
koníček na nové dráze mezi Rymání 
a Berounkou. Na východním okraji Ra-
dotína, na Lahovské, zase vzniklo hřiště, 
které nahradilo zrušené sportoviště na 
restituovaném pozemku.

Během prázdnin vznikla ve spolu-
práci radotínské radnice a firmy Hoch-
tief CZ a.s. nová dráha pro cyklisty 
a vyznavače in-line bruslení v oblasti 
Zděře. Vybudování asfaltového povr-
chu na polní cestě navazující na ulici 
K Berounce a na cestě spojující ulice 

   Žijeme v demokracii? Je mi jasné, že 
vám tato otázka přijde absurdní, protože 
odpověď na ni je přece jednoznačná. Mož-
ná si říkáte, že se Noviny Prahy 16 spletly, 
20. výročí sametové revoluce je přece až 
za měsíc. Provokativní otázka úvodem ale 
směřuje do jiné úrovně – evropské. 

Je Evropská unie společenstvím za-
loženým na demokratických principech, 
v němž fungují standardní mechanizmy 
hospodářsky a politicky vyspělých zemí? 
Na první pohled ano, je zde parlament, do 
něhož každá země vysílá své zástupce ve 
svobodných volbách. Jeho pravomoci jsou 
však zatím dosti okleštěné a s národními 
zákonodárnými sbory jej nelze srovnávat. 
Pak tu máme něco jako vládu. Evropská 
komise ale nerozhoduje o ničem důležitém, 
jde jen o jakýsi velký úřad připravující růz-
né dokumenty (politiky, návrhy „zákonů“), 
které se pak schvalují jinde. Deklarovanou 
snahou je posilovat pravomoci obou in-
stitucí a Unie jako takové – pokud chce 
být Evropa v budoucnu silným světovým 
hráčem a alespoň navenek působit jed-
notně, pak se musí reformovat. To je fakt, 
který zpochybní málokdo z nás. Otázkou 
je ale jak.

Prvním pokusem byla tzv. Euroústava, 
jejíž přijetí zablokovaly před čtyřmi lety 
v referendu hned dva státy – Nizozemí 
a především silná Francie. Politici se ale 
nevzdávali a v roce 2007 oprášili Ústavu, 
trochu ji zkrátili, kosmeticky upravili 
a nazvali Lisabonskou smlouvou. Byli však 
obezřetnější a ratifikaci pro jistotu nechali 
pouze na národních parlamentech – tedy 
s výjimkou jediné země, Irska, kde vše-
lidové hlasování v červnu 2008 dopadlo 
těsnou většinou NE. To všechny zneklidni-
lo, ale protože vůle evropských špiček byla 
obrovská a Irsko je malá země, tak co si 
to referendum letos v říjnu nezopakovat? 
A s podtextem „finanční krize“ ostrované 
zkrotli a zmoudřeli, takže dvěma třetinami 
hlasovali ANO.
   Pozornost je nyní směřována na střední 
Evropu: Podepíše Klaus? Do Čech se hned 
rozjeli evropští politici včetně německých 
a švédského předsednictví a „dotazovali 
se“, jak bude dál vypadat schvalovací pro-
ces s ohledem na jednání Ústavního soudu 
a potažmo na to, zda „euroskeptik z Hradu“ 
bude hrobníkem Lisabonské smlouvy.
   Jde jen o našeho prezidenta? Je správné 
vyhlašovat referenda ke stejné věci opako-
vaně do té doby, než dopadnou tak, jak chce 
jeden názorový proud – a pak výsledek 
platí napořád? Mají to být poslanci, kdo 
rozhoduje o přesunu pravomocí z úrovně 
národní na kontinentální? Je dnešní Unie 
demokratickým společenstvím států? Od-
povědi nechávám na každém čtenáři. Vel-
ké pochybnosti však zůstávají.       


