
Vážení čtenáři 
a  o b y v a t e l é 
Prahy 16, v době, 
kdy budete číst 
tyto řádky, bude 
o poslaneckých 
křeslech na další 
čtyři roky roz-

hodnuto. Výsledky voleb jsou vždy 
dopředu velkou neznámou a tyto 
volby nebyly jiné. Právě skončené 
předvolební klání všech politických 
stran, hnutí a koalic se vyznačo-
valo nemalou agresivitou. Volební 
a politické strany slibovaly, lákaly, 
pomlouvaly. Směřování voličů měst-
ských částí obvodu Prahy 16, stejně 
jako hlavního města, bylo vždy více 
„doprava“. Není pochyb, že tato 
země potřebuje změnu. K lepšímu 
ji nezajistí žádná ze stran, která je 
v zajetí „...ismů“, ať už mírně nebo 
extrémně zleva a zprava. Uspěje-li 
dosavadní „pravá“ opozice, bude to 
potvrzením úspěchů z komunální 
úrovně. Naopak neúspěch a setr-
vání v opozici by naznačil, mj., 
že neumíme zúročit dobrou práci 
a pozici politiky z komunální úrov-
ně. Mnozí noví poslanci pocházejí 
právě z komunální úrovně. Je jistě 
snazší uvěřit politikovi, za kterým 
jsou výsledky dlouholeté práce, než 
tomu, kdo se zjevil krátce před vol-
bami. Určitě je věrohodnější ten, kdo 
kandiduje v místě bydliště nebo ve 
svém regionu. Netajím se tím, komu 
fandím a jakou většinu bych rád 
ve sněmovně viděl. Nemálo voličů 
sedlo opět na lep těm, co slibovali. 
Co můžeme mít zadarmo, bezplatně, 
bez vlastního podílu a přičinění. Nic 
na světe nebylo, není a nebude zadar-
mo; netýká se to jen zdraví, vzdělání, 
majetku. Slibovat to může jen blázen 
nebo podvodník. Ve chvílích vzniku 
těchto slov jsem naplněn jen nadějí 
na změnu. V době, kdy budete číst 
tento sloupek, budeme všichni mít 
jistotu. První červnový víkend roz-
hodl o dalším směřování země nejen 
do roku 2010.
  Přeji všem čtenářům Novin 
Prahy 16, všem obyvatelům měst-
ských částí tohoto obvodu vše dobré, 
v nadcházejících i dovolenkových 
měsících také slušné počasí a zejmé-
na hodně zdraví. Na shledanou se 
pak těším v listopadu u komunálních 
voleb.

   Čtvrtek 25. května 2006 se zapíše 
jako jedna z nejdůležitějších událostí 
poslední doby v našem 
regionu. K překvapení 
všech se ekologické 
iniciativy neodvolaly 
p r o t i  s t ave b n í m u 
povolení stavby 514 
pražského silničního 
okruhu, a tak v tento 
den mohla být krátce 
před polednem odha-
lena deska se základ-
ními údaji o stavbě. 
Slavnostního zahájení 
tak potřebné stavby 
se  ved le  zást upců 
metropole, jednotli-
vých městských částí, 
investora a zhotovite-
lů navíc zúčastnil i premiér Ing. Jiří 
Paroubek a první náměstek ministra 
dopravy Ing. Antonín Tesařík.
   „Chtělo by se říct jediné slovo: 
Konečně! Konečně začíná stavba 

této části okruhu,“ pronesl myšlenku 
všech obyvatel Barrandova, Radotína 

a dalších zbytečně zatěžovaných 
pražských čtvrtí i středočeských měst 
a obcí ředitel Státního fondu doprav-
ní infrastruktury (SFDI) Ing. Pavel 
Švagr, CSc.

   Stavba 514 o délce 6030 m navazuje 
na dokončenou západní část okruhu 
kolem Prahy na pomezí katastrů 
Slivence a Lochkova a na svém konci 
složitě kříží Strakonickou komunikaci 
u Zbraslavi. Má stát 8,9 miliardy Kč 
a nenávratný příspěvek ve výši 103,2 
milionů eur (asi 2,9 mld. Kč) na něj 
poskytla Evropská unie z Fondu sou-
držnosti. Dalšími zdroji fi nancování 
je úvěr od Evropské investiční banky 
a prostředky SFDI. Dodavatelem stav-
by je Sdružení stavebních společnos-
tí STRABAG - HOCHTIEF - BÖGL 
& KRÝSL.
   Podle Ředitelství silnic a dálnic 
ČR by navazující úseky okruhu až 
po dálnici D1 měly být zahájeny 
v druhé polovině letošního roku 
(Lahovice – Vestec), resp. v roce 2007 
(Vestec – Jesenice). Celé dokončení 
strategického silničního propojení 
dálnic D1 a D5 se plánuje na podzim 
2009.

Staropramen
Praze 16

   V lednu roku 2004 zahájily Pivovary 
Staropramen v rámci své dlouhodobé 
strategie podpory životního prostředí 
v České republice komunální program 
„Pivovary Staropramen městům“. 
Jeho třetí ročník byl vyhlášen letos 
v lednu. „Stejně jako v minulém roce 
mohlo dvě stě největších měst České 
republiky přihlásit své projekty z ob-
lasti životního prostředí a získat na 
jejich realizaci až čtvrt milionu korun. 

   Nejsledovanější volby novodobé čes-
ké historie skončily po dramatickém 
sčítání nerozhodným výsledkem.
   Klání bylo pro Českou republiku 
v mnoha ohledech výjimečné. Poprvé 
v historii šlo o personifi kaci voleb. 
Debaty ve sdělovacích prostředcích 

se poslední týden před volbami nesly 
v duchu, kdo z dvojice Topolánek – 
Paroubek bude vítězem a uchvátí pre-

miérské křeslo. Jako kdyby všichni 
zapomínali, že česká politika je 
diametrálně odlišná od anglosaského 
světa, v němž existují pouze dva hlav-
ní straničtí rivalové a vše se řídí hes-
lem „vítěz bere vše“. U nás je to trochu 
jiné, protože úspěch ve volbách mělo 

v historii samostat-
ného českého státu 
vždy minimálně pět 
stran, které usedly 
v dolní komoře par-
lamentu (v roce 2002 
to sice byly jen čtyři 
subjekty, ale Koalici 
tvořily strany US-
DEU a KDU-ČSL). 
Přes tyto skutečnosti 
s e  p o d a ř i lo  ODS 
a ČSSD strhnout na 
sebe pozornost a „vy-
hecovat“ voliče ostat-
ních stran: v našem 
prostředí platilo, že 

vítězem voleb je strana s hlasy kolem 
30 % a poražený má o několik procent 
méně; v letošních volbách ale první 

dvě strany získaly přes 30 %.
   Poprvé se Češi rozhodovali podle 
volebních programů a ne jen podle 
sympatií k tomu či onomu předsedovi. 
Plány stran, zvláště v oblasti ekono-
mické a zdravotnictví, se dešifrovaly 
mnoho měsíců před volbami a byly 
dlouhodobě diskutovány. Volič díky 
tomu vkládal do urny se státním 
znakem nejen obálku se svým „oblí-
bencem“, ale také své naděje na změnu 
daní, na míru sociálních jistot, spoluú-
čast u lékaře a v lékárnách, podmínky 

  O výsledku voleb do Poslanecké 
sněmovny z počátku června se již 
hodně napsalo a ještě asi hodně napí-
še. Vzhledem k patovému výsledku 
a složitému manévrovacímu prostoru 
pro koaliční námluvy je to pochopi-
telné. I v naší pravidelné rubrice se 
ještě jednou zastavím nad dozvuky 
parlamentních voleb, i když jsem pů-
vodně chtěl psát o tématu podstatně 
odlehčenějším.
  V následujících řádcích nechci 
glosovat dosažené výsledky jednot-
livých politických stran ani tipovat 
pravděpodobné politické složení 
vlády nebo se zabývat možnou situ-
ací předčasných voleb. To nechám 
politologům a jiným na slovo vza-
tým odborníkům. Možná, že v době 
vydání našich novin budou některé 
ze složitých povolebních otázek 
zodpovězeny. Chtěl bych se ale za-
stavit u volební účasti ve správním 
obvodě Prahy 16. Po výpočtu vyšlo 
pětasedmdesát procent, tedy číslo 
o více jak deset procent vyšší než 
je celorepublikový průměr účasti. 
Výsledek je i přibližně o šest a půl 
procenta vyšší než je průměr volič-
ské účasti na území hlavního města 
Prahy. Voliči z Chuchle, Lipenců, 
Lochkova, Radotína a Zbraslavi 
jednoznačně prokázali svoji zodpo-
vědnost a angažovanost. Jsem velice 
rád, že spoluobčanům z šestnáctky 
není lhostejná budoucnost naší země 
a dění v ní. Nadšeně jsem sledoval, 
jak do volebních místností směřuje 
mnoho mladých voličů, kteří měli 
tu možnost a právo poprvé v životě 
přistoupit k urnám se svým hlasem. 
Je to příjemné a optimistické zjiště-
ní, že jsou kolem nás skoro samí lidé, 
kteří mají svůj názor, svoji volbu. 
Optimistické, ale též zavazující. 
Zavazující i pro nás komunální poli-
tiky směrem k listopadovým volbám 
do zastupitelstev městských částí.
   Proto věřím, že obdobně zodpověd-
ně budou k výsledkům a získaným 
mandátům přistupovat jednotliví 
poslanci, jednotlivé politické strany, 
které dostaly naši důvěru. Na závěr 
mi ještě jednou dovolte, abych Vám 
poděkoval za účast ve volbách do 
Sněmovny. 


