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Jak se vyvarovat
postihu za parkování
   Jedním z důsledků narůstajícího defi-
citu parkovacích kapacit pro bydlící je 
zvyšující se nekázeň řidičů při parko-
vání na místních komunikacích. Také 
v některých oblastech Prahy 16 se stává 
běžným jevem parkování na chodní-
cích, na zeleni, v křižovatkách... 
   Obecné zásady jsou obsaženy v zá-
koně č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích. Ne každý 
účastník silničního provozu si tyto 
zásady uvědomuje, někteří se jimi 
zase neřídí. Na základě uvedených 
důvodů považujeme za nutné zásadní 
možnosti parkování vyplývající z výše 
zmiňovaného zákona připomenout.

Levný internet pro Radotín
   Mnozí obyvatelé Radotína si nedove-
dou svůj život představit bez internetu. 
Potřebují jej denně k práci, vyhledávání 
informací i k zábavě. Jiní si cestu k in-
ternetu teprve hledají, aby přišli na to, 
jak hlubokou studnici informací inter-
net představuje. 
   Většina těch, kteří si doposud in-
ternetovou přípojku nezřídili, argu-
mentuje především vysokou cenou 
poplatků. Městská část Praha 16 se 
proto rozhodla vyjít občanům vstříc 
a nabídnout jim možnost připojit se 
k internetu za výhodnějších podmí-
nek. V roce 2007 bylo vyhlášeno výbě-
rové řízení, kdy kritérii byly zejména 
výše měsíčního paušálního tarifu pro 
připojené klienty a garance minimální 
rychlosti připojení. Dalšími posuzo-
vanými hledisky pak byly služby pro 
klienty, poskytovaný servis a velikost 
pokrytí městské části signálem.
   Vítězem soutěže se stala firma 
Guard Systems Microtel, s.r.o., kte-
rá nabídla minimální garantovanou 
rychlost 450 kB za sekundu za mě-
síční poplatek 330 Kč (bez DPH).

   Do poloviny roku 2008 byla ve spo-
lupráci s touto firmou vybudována in-

ternetová síť RadotínNET. V současné 
době je signálem pokryto 90 % území 
Radotína díky 18 přístupovým vysíla-

čům na 6 místech: v ulici Václava Balé-
ho, na náměstí Osvoboditelů, v ulicích 
Ametystová, Sobětická, K Cementárně 
a Sídliště. Případní zájemci si zdarma 
mohou objednat technický průzkum 
možného připojení internetu Radotín-
NET, a to na telefonu 296 384 999.
   Pro připojení k sítí RadotínNET je 
nutná tzv. připojovací sada, jež obsa-
huje bezdrátový internetový router, 
anténu a kabelový svod včetně insta-
lace. Lze si ji koupit, pronajmout či 
splácet. Aktivace služby je zdarma, in-
stalace zakoupené sady je rovněž zdar-
ma. Pokud uživatel již má vlastní sadu, 
platí se pouze aktivační poplatek.
   Městská část Praha 16 se zasadila 
o speciální tarif RADOTÍN, který po-
skytuje firma Guard Systems Microtel, 
s.r.o. za měsíční poplatek 393 Kč včetně 
DPH, a tento tarif, na rozdíl od ostat-
ních poskytovatelů, zaručuje mini-
mální dostupnou rychlost připojení 
k internetu.

Poskytovatel služby
Guard Systems Microtel, s.r.o.
www.microtel.cz
e-mail: info@microtel.cz
tel.: 296 384 999

I v létě můžete zachránit život Žitavského
ještě letos?

   Velkou finanční zátěž představují pro 
hlavní město rekonstrukce komunikací 
a dešťových kanalizací, které probíhají 
zároveň. 
   Na takto komplexně řešené stavby 
nejsou vypsány operační programy 
Evropské unie, a tak je pro Prahu 
získávání f inančních prostředků

   O darování krve se mluví každé 
léto v souvislosti s dovolenými pravi-
delných dárců, vyšší nehodovostí na 
silnicích a z toho vyplývajícím nedo-
statkem nejdůležitější lidské tekutiny. 
A přitom darovat krev je jen otázkou 
pár minut a zvládne to skoro každý.
   Městská část Praha 16 se na jaře 
letošního roku stala partnerem 
projektu Krevní barometr, který 
zpřístupňuje dárcovství pro 
nejširší veřejnost, přináší 
a k t uá l n í  i n for mace 
o potřebnosti krevních 
skupin v jednotlivých 
transfuzních odděle-
ních v Praze i dalších 
městech a zveřejňuje 
podrobnosti o tom, 
jak odběr probíhá.   

„ K re v n í  b a rome t r 
je projekt, u jehož zrodu 
stál primář MUDr. Petr TUREK, 
CSc, Deník Metro a naše občanské 
sdružení Zdraví - život. S vlastní 
realizací se začalo v červnu 2007. Po 
zkušebním provozu s transfuzním 
oddělením v omayerově nemocni-
ci na Praze 4 se v říjnu 2007 projekt 
rozšířil o Ústav hematologie a krev-

ní transfuze na Praze 2 a nakonec 
v březnu 2008 do projektu vstoupila 
Ústřední vojenská nemocnice na Pra-
ze 6,“ uvádí Otakar Vaníček, prezident 
občanského sdružení Zdraví - život.
   Od dubna 2008 byl projekt rozší-
řen pro transfuzní oddělení z celé 
ČR. Nad celým dárcovstvím krve 
má záštitu filmový režisér Zdeněk 

Troška. Patronem projektu 
Krevní barometr je herec 

a moderátor Václav Upír 
Krejčí.
   A proč se odhodlat? 
Vedle pocitu, že jsem 
n ě k o m u  z a c h r á -
ni l život (což je to 
nejcennější), potvrdil 
v ý z k u m  f i n s k ýc h 

vědců, že u dárců krve 
je mnohonásobně nižší 

riziko onemocnění in-
farktem myokardu. Dárce navíc 

absolvuje v rámci každého odběru 
lékařskou prohlídku včetně testu (mj. 
i na protilátky HIV a další infekční 
choroby), což představuje preventiv-
ní zdravotní kontrolu. U řady dárců 
byly v raném stadiu zjištěny, a tedy 

Vá ž e n í  s p o -
l u o b č a n é , 
někdo z nás 
má dovolenou 
ji ž za sebou, 
někdo s e  na  
ni teprve těší. 
Mnoho z nás 
dává přednost 
o b j e v o v á n í 

krás Čech a přilehlého okolí. Jiní 
dobrodružstvím celého světa. Další 
lenoší na mořských plážích. My, kte-
ří jsme ji prožili uprostřed července 
v domovině, v teplákách a pod dešt-
níkem s kritikou uplakaného a stu-
deného počasí na rtech, máme sice 
nepohodu vyváženu množstvím 
hřibů, kozáků a jiných hub z jiho-
českých lesů. Přesto závidíme těm, 
kteří si užívají volna v dnešních tro-
pických dnech a dáváme si závazek, 
že napřesrok to určitě vyjde lépe.   
   Jak můžeme denně vidět na titul-
ních stranách bulvárních tiskovin, 
„okurková sezóna“ opět běží na 
plné obrátky. Dojemné příběhy 
„celebrit“, které téměř nikdo z nás 
nezná, prokládané obrázky obna-
žených slečen na koupalištích zapl-
ňují jejich stránky ostošest. Noviny 
Prahy 16 ovšem prázdninovou vatu 
nepotřebují. I v letních měsících 
je mnoho témat a oznámení, která 
je třeba občanům městských části 
přiblížit a sdělit. Práce redakční 
rady i přispěvatelů je vysoce pro-
fesionální a neustává ani v době 
dovolených. 

Stejně tak neustává činnost při 
budování vybavenosti městských 
částí šestnáctky: v Lipencích byly 
se začátkem prázdnin zahájeny 
výkopové práce stavby školní tě-
locv ičny, s koncem prázdnin 
započneme s ukládáním tlakové 
kanalizace v Dolních Černošicích, 
proběhne výběrové řízení na rekon-
strukci ulic Josefa Houdka – Čer-
nošická, intenzivně se pracuje na 
studii rozšíření mateřské školky… 
Sportumilovní sledují každodenní 
činnost a pokroky při budování 
golfového areálu. Jeho součástí bude 
i znovu obnovená cyklostezka.

V souvislosti s plánovanou rekre-
ační zónou a odlehčením dopravy po 
dobudování jihozápadního okruhu je 
možné, že spoustu z nás nebudou lá-
kat „krásy světa“ a dovolená nám ne-
bude stačit k využití všech možností, 
které nám v budoucnu dá naše okolí.

S přáním krásného prožití zbyt-
ku léta

V srpnu letošního roku si připo-
meneme 40 let od násilného vpádu 
vojsk pěti socialistických zemí, 
členů Varšavské smlouvy, v čele 
se Sovětským svazem na území 
Československa. Tehdy v průběhu 
21. srpna byla vojáky a vojenskou 
technikou ,,spřátelených“ armád 
obsazena většina důležitých měst 
a míst v naší zemi. Invazí skončila 
veškerá naděje, že komunistický 
režim může mít i lidskou tvář, tak 
jak symbolizovalo období Pražské-
ho jara, kdy postupně docházelo 
od konce roku 1967 do smutného 
srpnového data k uvolnění poli-
tické a společenské situace v Čes-
koslovensku, k demok rat i zaci 
společnosti a k pokusu o opatrnou 
reformu socialistického politické-
ho systému. 

Veřejnost během prvního týdne 
okupace vyjadřovala silný odpor, 
sama však ničeho nezmohla. Bylo 
přerušeno rozhlasové i televizní 
vysílání, střílelo se do lidí. Po 
potlačení reformních snah ná-
sledovalo dvacet let trvající úsilí 
okupantů a jejich domácích přislu-
hovačů proměnit Čechy a Slováky 
intelektuálně v nevolníky. Dnes 
s odstupem času je jasné, že šlo 
o vysokou polit ickou hru. Pod 
rouškou pomoci Československu 
od závadných reformních snah do-
šlo rozmístěním jednotek ke spl-
nění vojensko-politického záměru 
Sovětského svazu, a to zavléct naši 
zemi do intenzivnějšího područí 
socialistického impéria a k posíle-
ní jeho mezinárodního vlivu.

21. srpen 1968 je jedním z mez-
níků moderní české historie. Určil 
na dlouhá léta v podstatě všechno. 
Je symbolem nesmírné euforie, ale 
i zklamání. Lidé, kteří Pražské jaro 
a srpen 1968 zažili, na toto obdo-
bí vzpomínají velice intenzivně, 
jelikož alespoň na krátko vnímali 
chuť svobody. 

Vnímejme svobodu intenzivně 
i nyní a neberme, že je to samo-
zřejmost. Vždy se ji snažme bránit 
a hájit, jelikož je to to nejcennější, 
co člověk má.  


