
ROČNÍK 8                     ČÍSLO 5/2010                         WWW.PRAHA16.EU                      ZDARMA

Berme to s nadhledem

Praha 16 má druhý nejlepší web

Bezpečná
šestnáctka

Pábení
Radotínského pábení

Vážení spolu-
občané, za pár 
týdnů nás čekají 
další parlament-
ní volby, které 
by se měly lišit 
od těch několi-
ka předcházejí-

cích.  Čím? Tím, že se konají v době 
několika současně probíhajících kri-
zí. A protože se nás tyto krize dost 
dotýkají, je šance, že o nich budou 
voliči přemýšlet a na základě tohoto 
zamyšlení i volit. 

První je ekonomická recese, která 
už trvá téměř tři roky. Ta by měla 
všem ozřejmit, že půjčit si mohu jen 
na to, na co vydělám. Druhá je krize 
politických elit a jejich etiky. Ta trvá 
mnohem déle. Jak to vypadá, budou 
alespoň někteří z nich voliči vyřaze-
ni ze hry. Kdo přijde na jejich místo, 
se přesně neví. Jestli bude lepší, je 
nejisté, ale určitá naděje vždy exis-
tuje. Jestli to bude pro ty, kteří zů-
stanou, poučením, je také nejisté, ale 
i tady existuje určitá naděje. To, že 
v očích voličů mají šanci i jiné stra-
ny, než ty zavedené, to je nový jev, 
který říká, že český volič, alespoň 
ten pravicový, vydrží opravdu hod-
ně, ale všechno ne. Pro ODS je to 
šance k vnitřní reformě, pro ty nové 
strany prokázat, že jim jde o víc, než 
jen o dobytí lukrativních postů. 

A za třetí? Buďme vděčni dějinám 
za to, že řecká krize je řecká a nikoliv 
česká. Nemůže být názornějšího pří-
kladu, jak to dopadne, když stát roz-
děluje to, co nemá. A že díky bohu 
stále platí, že bez práce nejsou koláče. 
Řecko by mělo šanci jen tehdy, pokud 
by jim nikdo nepůjčil. Pak by měli 
důchodovou, sociální a mzdovou 
reformu hotovou za jeden měsíc. 
Hned, jak by jim došly peníze. Bylo 
by to tvrdé, hodně tvrdé, ale dostali 
by šanci se změnit a postavit na nohy 
vlastními silami. Pokud si jen půjčí, 
je jen otázkou času, kdy půjčky projí 
a budou na tom mnohem hůře než 
nyní. A tak to, jak se zdá, dopadne. 
Pro nás by mělo být poučením, že po 
velmi pravděpodobně špatné zkuše-
nosti s řeckou půjčkou se už asi těžko 
najde takový hlupák, který by chtěl 
udělat stejnou zkušenost s půjčkou 
českou. 

Podle hodnocení odborníků z E-Go-
vernance Institute při Rutgers Univer-
sity v Newarku se internetové stránky 
radotínské radnice umístily mezi 22 
velkými pražskými městskými částmi 
na druhém místě za Prahou 1 a před 
Prahou 6. 

Výzkum americké university je ce-
losvětově uznávaný vzhledem k pre-
ciznímu zkoumání 98 otázek rozčle-
něných v pěti oblastech, jehož vý-
sledky jsou zcela objektivní. V oblasti 
„přístupnost“ byla dokonce Praha 16 
vyhodnocena jako úplně nejlepší.

Srovnání pražských správních ob-
vodů 1 až 22 vycházelo z metodiky 
E-Governance Institute, který vytváří 
žebříček webových stránek světových 
metropolí. Při posledním hodnocení 
(2009) se na druhém místě umístil 
internetový portál hlavního města 
Prahy (www.praha.eu). Magistrát se 

rozhodl podle stejných kritérií provést 
šetření kvality webových stránek nej-
větších městských částí a z pětice nej-
lepších vytvořit doporučení pro ostat-
ní. Web Prahy 16 (www.praha16.eu, 

www.mcpraha16.cz) se v tomto hod-
nocení umístil celkově druhý.

„Z první pětice nejlepších praž-
ských webů jsme s propastným 
náskokem nejmenší městskou částí 
s pouhými 8,5 tisíci obyvateli, čemuž 
odpovídají i možnosti rozpočtu v 
oblasti informatiky. V případě we-

bových stránek se 
opíráme o náročnou 
práci velmi úzkého 
týmu lidí, kteří tvoří 
web a rozhodují o je-
ho tváři, a současně 
spolupráci poloviny 
zaměstnanců úřadu 
zapojených do vklá-
dání jednot l iv ých 
č l á n k ů a  mater i -
á lů  např í k l ad  na 
úřední desku,“ říká 
Mgr. Karel Hanzlík, 
starosta Městské části 
Praha 16.

Náměstek pražského primátora Richter 
předává cenu radotínskému starostovi 
Hanzlíkovi

Sestupujeme níže, pomalu začínáme 
kroužit. Radotín jako na dlani, jsou 
vidět nejen domy, ale také jednotlivé 
zahrádky, kostel, auta pomalu se su-
noucí v koloně centrem, vše orámováno 
západním zeleným návrším, třpytícími 
se odlesky Berounky a majestátním 
mostem na východě.

Na letu nad šestnáctku jsme se do-
mlouvali půldruhý rok, ale teprve kon-
cem letošního dubna byla chvíle času. 

Přijíždím do Bubovic a pilot i jeho stroj 
jsou již nachystáni na „stojánce“, tedy 
pěkně udržovaném trávníku místního 
sportovního letiště. V první chvíli jsem 
překvapen, protože nasedat se bude do 
malého dvoumístného ultralightu, ale 

pan Kotrba jistě ví, co dělá, a s vlastním 
strojem létá dlouhé roky.

Předletová příprava se příliš neliší 
od dopravních letadel – sluchátka na 
uši a zkontrolovat všechny „budíky“ 
a páčky, pěkně podle příručky. Jen 
jich je naštěstí o poznání méně, a tak 
nás zahájení letu čeká během chvil-
ky. Pojíždíme na vyčkávací místo. 
„Bubovice info, oskar-kilo-lima-ju-

niform-juniform-
-jed na-pě t ,“  zn í 
klidným hlasem do 
vysílačky anglické 
hláskování ozna-
čení letadla (OK-
-LUU-15), „dobrý 
den, vysí lám na-
slepo, nastaveno 
1016 hektopaskalů, 
vstup na dráhu 10 
a vzlet směřující na 
azimut 100 stupňů.“ 
Žádná odpověď, na 
let i š t i  je s lužba 
pouze o víkendech 
a svátcích, také ve 

vzduchu není v blízkosti žádný stroj. 
Startujeme!

Rychlý rozjezd po pažitu, plný 
plyn, odlepujeme se lehce od dráhy 
a během chvilky sledujeme bubovic-
ké novostavby a lesík s vinoucím se 

Chvíle, kdy je život čirou zurčivou 
zábavou, kdy chutná po větru i po smí-
chu, po všem, jen ne po celoroční nudné 
šedi, takové okamžiky umí připravit 
pábitelé, které pan Hrabal docela určitě 
nevymyslel, jen pojmenoval. 

Praha 16 je dle hodnocení  respon-
dentů druhým nejbezpečnějším správ-
ním obvodem hlavního města Prahy. 
Tak zní závěr periodického průzkumu 
pořádaného Odborem prevence krimi-
nality Magistrátu hl. m. Prahy.  

Tento příznivý výsledek vyznívá 
o to cenněji, že nejde pouze o poli-
cejní statistiku či jiné analýzy, ale 
vyvěrá přímo od osob, které jsou 
nejdůležitějším hodnotícím faktorem 
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Již třetím rokem připravuje Městská 
část Praha 16 kulturně společenský projekt 
Radotínské pábení, seriál akcí, které mají 
za cíl nabídnout radotínským občanům, 
ale i lidem z blízkého okolí, příjemnou 
zábavu a být alternativou programu pro 
nejširší okruh generací. Jak se stalo tradicí 
i v letošním ročníku přicházíme jako orga-
nizátoři s celou řadou novinek a dokonce 
i s rozšířením o akce zbrusu nové. Ale 
vezměme to pěkně popořadě. 

V době, kdy budete číst tyto řádky, bude-
me již vědět, s jakým úspěchem se setkala 
Radotínská radost, festival amatérských 
divadelních souborů - první podnik ,,pábe-
ní“. Oproti minulému roku byla přehlídka 
ochotníků již dvoudenní a v pestré paletě 
vystoupení si mohli vybrat jak děti, tak i 
dospělí. Hned týden na to je akce takřka 
adrenalinová. Rodeo o primátorský pohár 
je tahákem pro vyznavače krásy světa 
z koňského hřbetu takřka z celé republiky. 
Jestliže chcete být u toho a vidět, který 
z jezdců si prestižní cenu nakonec odveze, 
musíte přijít v sobotu 22. května do Říčních 
lázní. Asi všichni nejraději připravujeme 
Velký dětský den, odpoledne plné soutěží, 
vystoupení a zábavy pro naše nejmenší. Pro 
ně je k jejich svátku, který společně oslaví-
me v neděli 30. května opět v malebném 
prostoru u Berounky, připraveno spoustu 
cen a dobrot. Všichni věříme, že nám počasí 
bude tentokrát přát daleko více jak vloni.

Úplnou novinkou bude ,,rytířské klání“ 
v předvečer cesty císaře římského a krále
českého  Karla IV. s jeho družinou z Prahy 
na Karlštejn, při které se zastaví před rad-
nicí pozdravit svoje radotínské poddané. To 
bude první sobotu v červnu. Vraťme se však 
o několik hodin zpět, do pátečního podve-
čera 4. června, kdy se několik smíšených 
družstev utká v netradičních disciplínách o 
rytířské pocty. Kdo máte rádi zábavu, recesi 
a nebojíte se i se svojí troškou přispět do 
kola, máte příležitost. Stačí si k sobě sehnat 
ještě 4 až 5 stejně laděných lidí a můžete 
se do klání přihlásit. Součástí bude bohatý 
doprovodný program – vystoupení skupin 
historického šermu, dobová hudba, tanec 
a mnoho dalších překvapení. Přijdete-li 
alespoň jako diváci a budete mít na sobě 
středověký šat, můžete se těšit na odměnu. 
Samozřejmě i na počest příjezdu nejslavněj-
ší historické postavy českých dějin je připra-
ven zajímavý, především hudební program.

19. června se můžete těšit na Radotín-
skou neckyádu, závod ve sjíždění Beroun-
ky na netradičních plavidlech. Soutěž si 
za dva roky získala velkou oblibu a vypadá 
to, že i letos se máme na co těšit. Derniérou 
letošního ,,pábení“ bude festival hráčů hra-
jících na foukací harmoniku, do projektu 
zařazený poprvé. Věřím, že Vás předprázd-
ninová nabídka akcí osloví.


