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Uvnitř tohoto vydání: 

Úvodník 
 
 Nedávno se mě ptal jeden z nových členů na to, jak vypadá 
naše členská základna, jak fungují jednotlivé místní organizace  
a co se dá v ČSSD na Praze 8 vlastně dělat, kromě chození na 
schůze místní organizace.  
 Při těchto nepříjemných otázkách, které na mě celkem logicky 
padají, mám dvě varianty odpovědí. Buďto mlžím a nebo, když 
mi je nový člen sympatický, mluvím pravdu. Pokud snese toto, 
vydrží už všechno. Co říkám, když mluvím pravdu? No asi toto:  
 Místních organizací je v současné době pět. Já chodím na 
všechny a ostatním bych moc přál, aby to taky chvíli vyzkoušeli. 
Každá místní organizace je totálně jiná, snad kromě Karlína a 
Libně, které poté co spolu dlouhodobě zasedají tak nějak 
srostly. A čím se liší? Vším! Takže jen namátkou. Karlín a Libeň 
– tyto organizace si libují v přijímání „státotvorných usnesení“. 
Pokud vás zajímá co to znamená, tak vězte, že například MO 
Libeň zavázala vládu ČR, aby nakoupila gripeny nebo prodala 
společnost Telecom společnosti Telefonica. MO Karlín a Libeň 
zároveň jsou nuceny občas přijmout i usnesení o tom, že někteří 
členové, kteří jsou ovlivněni alkoholem na schůzích, by mohli 
taky být vyloučeni z ČSSD – jak revoluční počin. 
 Kobylisy – má mateřská organizace se vyznačuje především 
tím, že je největší, ale zároveň má nejproblematičtější členskou 
základnu – odcházení a přicházení, případně prolínání členů je 
prakticky na denním pořádku. Díky velikosti je zde taky největší 
část nechodičů na schůze.  
 Bohnice – Ty teď vydávají svůj časopis – pěkný, pod hlavičkou 
MO Bohnice – akorát, že se o tom řada členů (a to i 
předsednictva MO) dozví až ve chvíli, kdy už je distribuován 
mezi občany.  
 Čimice – nejzajímavější organizace. Pokud se vůbec členové 
sejdou, natož aby byli usnášeníschopní, pak vcelku logicky 
komentují činnost obvodního výkonného výboru i zastupitelů. 
Bohužel nabídku k práci ještě nepřijali.   
 Pokud vydrží nový člen tuto první část, ptá se na jednotlivé 
členy. Já jsem po dlouhém přemýšlení dal dohromady tři 
skupiny s několika podskupinami. Zajímavé je, že po jedné 
schůzi nový člen dokázal bez problému členy z absolvované 
místní organizace zařadit, a to bez jakékoliv mé pomoci. Takže 
jak to je s členy?  
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S t r á n k a  2  

1) Přispěvovatelé – to jsou členové, kteří jsou sociálními demokraty, mají sociálně-
demokratické myšlenky, ale většinou taky hodně práce ve svém zaměstnání. Tito 
členové přijdou jednou či dvakrát do roka na místní organizaci či na nějakou akci. Přesto 
to jsou lidé, kteří dokáží pomoci, když jde skutečně o věc. A proč přispěvovatelé? No 
protože většina z nich dokáže přispět a to buď finančními prostředky, nebo prací a nebo 
erudovanými názory ve speciální oblasti.  
 
2) Pomahači – Ty bych rozdělil na A) do hrobu a za B) ku prospěchu 
2A) Pomahači do hrobu – to jsou členové, kteří sice nikam nekandidují, někdy taky 
proto, že by nemuseli být zvoleni, ale přesto se účastní všech akcí. K jakékoliv aktivitě 
všech ostatních mají spoustu připomínek, ale většinou nikdy nic za celou dobu svého 
členství v ČSSD neudělali a pokud ano, většinou to vedlo do hrobu. A samozřejmě jsou 
nejchytřejší na světě. Jejich nejzásadnější činností je umění vyhnout se jakékoliv 
aktivitě.  
2B) Pomahači ku prospěchu – to je prakticky pravý opak, ale zatímco u předchozí 
varianty většinou přivítáte, že tito lidé nikam nekandidují, tady je vám to většinou líto. 
Většina těchto lidí se perfektně osvědčuje, jak při klasické činnosti organizace, tak při 
nutnosti zajistit jakékoli akce navíc – především pak u kampaní. Jsou to ryzí socani, 
kteří jsou rádi, že mohou pomoct a snaží se to dělat pro dobro věci, bez ohledu na to, 
zda tam nahoře je Petr nebo Pavel.    
 
3) Aktiváci – Ty bych rozdělil na A) kecálisty a za B) pracanty   
3A) Aktiváci - Kecálisti – nejhorší varianta a nejhorší druh, rozšířený velmi hojně po celé 
sociální demokracii. Někteří členové si na této variantě založili svoji živnost, především, 
když jsou schopni dobře „prodat“ svoji práci. Ta je však bohužel často jen v těch 
slovech. Kécalisti se hrozně rádi nechají volit do jakýchkoliv orgánů. Většinou jsou navíc 
přesvědčeni, že když budou chodit pravidelně a někdy i méně pravidelně na schůze a 
hlavně budou hodně mluvit, tak pak porostou výš. Hrozně se pak diví, když jim to 
nevychází a oni se na ta svá vysněná místa nedostanou – vždyť přece seděli, čekali a 
mluvili? Bohužel především nepracovali, což zbytek členské základny většinou vidí.  
3B) Aktiváci – Pracanti – Ty poslední budou prvními. Lidi a není jich málo ani na Praze 
8, kteří dokáží něco udělat, nedej Bože i vymyslet, většinou ku prospěchu věci. Pokud 
s tím přijdou a nenechají se otrávit ani kecálisty ani hrobaři, tak pak uvidí výsledky své 
práce a na další schůzi mohou  čekat, že budou po zásluze potrestáni. Čest jejich 
památkám.   
 
Pokud nový člen lapá po dechu, zjišťuji, že jsem to zase jednou s upřímností přehnal, 
jako občas na OVV, a snažím se mu naznačit, že takhle to funguje v každé společnosti 
lidí, ať se jedná o zahrádkáře nebo o politiky. Vím, že to není pravda, ale co máte dělat, 
když jste někoho špatně odhadli?  
 
Většinou mi však odpoví chápající úsměv a slova. „Aha, takže tenhle patří do 3A a 
tenhle…“ Ale kampak patříme pak jako spolek? Ach jo.  
 

Roman Petrus 
Předseda OVV  
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Zprávy z OVV dne 16. května 2007Zprávy z OVV dne 16. května 2007Zprávy z OVV dne 16. května 2007Zprávy z OVV dne 16. května 2007    

 Kromě běžné agendy obvodního výkonného výboru jsme se v květnu zabývali akcemi 
místních organizací, časopisem MO Bohnice, akcemi OVV a občanskými sdruženími. Zde 
uveřejňuji výpis z jednání k těmto bodům. 
 
 

Akce MO – časopis MO Bohnice 
 
Př. Petrus vyjádřil své znepokojení nad jednáními MO v územní působnosti OVV 

ČSSD Praha 8 v otázce akcí MO. Informoval, že v březnu a dubnu navštívil všechny 
schůze MO, kde vyzýval členy, aby předložili nějaký návrh na konání akcí MO či OVV. 
Stejně tak vyzýval na jednání OVV. Jedinou odpověď, kterou dostal bylo: Měli bychom 
dělat něco pro lidi. Bohužel nikdo nepřišel s konkrétním nápadem. Jedinou aktivitou, 
která vznikla, byl magazín MO Bohnice. Předložený magazín MO Bohnice je 3. číslem. 

Př. Petrus oznámil, že ihned poté, co př. Ševčík, návrh časopisu MO Bohnice 
přinesl, jej nechal rozeslat členům MO Bohnice a členům OVV k vyjádření. Př. Ševčík 
tehdy doplnil, že časopis projde ještě korekturou chyb a bude lehce graficky změněn. 
Bohužel již nepřinesl ke „schválení“ upravenou verzi. Začátkem května přišel dopis 
adresovaný MO Bohnice, ve kterém byl zmíněná nová verze časopisu, kde bylo červeně 
vyznačeno 53 chyb. 

Př. Ševčík oznámil, že ihned poté zastavili distribuci tohoto žurnálku a upozornil,                   
že v časopise byla jedna hrubá chyba a ostatní jsou slohové chyby či silně hovorové 
výrazy, př. Ševčík zmínil, že bulletin prošel korekturou šesti členů MO Bohnice, bohužel 
nikdo chyby neodhalil. Dále oznámil, že se včera MO Bohnice usnesla, že v dalším čísle 
svého bulletinu vyzve tajemného korektora, aby vstoupil do řad ČSSD. Př. Ševčík se 
jménem MO Bohnice a autorů bulletinu omluvil za chyby a přislíbil, že další vydání 
projde přísnější korekturou.  

Př. Rödig se dotázal, jaký je rozdíl mezi věstníkem MO Bohnice a Interním 
zpravodajem OVV ČSSD Praha 8. Upozornil, že v bohnickém věstníku jsou rozumné 
články, které by bylo dobré uveřejnit v celém obvodu a zeptal se proč jejich autoři 
nepřispívají i do „Zpravodaje“. Př. Rudová upozornila, že př. Ševčík ještě do obvodního 
zpravodaje nepřispěl a př. Kilian přispívá velmi sporadicky. Př. Ševčík opáčil, že mohou 
přispívat i do obvodních novin. Př. Rödig dále upozornil, že v bohnickém žurnálku 
nejsou uvedeni autoři a upozornil, že pokud je takovýto věstník vydáván jménem MO 
ČSSD, měl by mít lepší korekturu, protože pak hází špatnou reklamu na ČSSD jako 
celek. Př. Kilian uvedl, že v dalším čísle budou autoři uvedeni. 

Př. Petrus shrnul, že př. Ševčík na 5. zasedání OVV (mimo zápis 5. zasedání OVV 
ČSSD Praha 8) slíbil, že každý takovýto časopis přijde ke zhodnocení členům OVV, aby 
se k němu mohli alespoň před distribucí vyjádřit. Př. Petrus poukázal na to, že tato 
úmluva nebyla dodržena a že doufá, že se to již nestane. Př. Ševčík se kladně vyjádřil, 
že další číslo bude vydáváno k 30.6.07 a bude před tím předloženo na červnovém 
sezení OVV k vyjádření. Před tím by se k tomu podle př. Petruse měla samozřejmě 
vyjádřit MO Bohnice a autoři by se měli pod své články podepsat.  

Př. Šída připomenul, že pokud se cokoli publikuje v rámci organizace či na 
veřejnost, musí to být správně po obsahové stránce, ale i po stránce formy a ta je 
velmi důležitá.  

Př. Majerová dodala, že v případě vydání dalšího bohnického časopisu by bylo 
dobré v něm uveřejnit pozvánku na nejbližší MO. 
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 Akce OVV 
 
31.05.2007, 17:30 návštěva PS PČR od 17:30 
07.06.2007, 17:00 derniéra výstavy obrazů Václava Benedikta 
21.06.2007, 17:30 neformální posezení v Grábově vile 

 
Př. Petrus vyjádřil své zneklidnění nad přístupem členů k rozdávání růži ke dni 

matek. Všichni členové ČSSD Praha 8 (muži) dostali 2 prosebné SMS s výzvou a žádostí o 
pomoc s rozdáváním. Nikdo se nepřihlásil a přišly jen 4 omluvy, což je velice tristní. 
V konečné fázi růže rozdal př. Rödig a př. Tischer, za jejichž aktivitu předseda poděkoval. 
Dále připomenul, že pietního aktu na Kobyliské střelnici se zúčastnil pouze on a př. Tischer 
i přesto, že všichni členové byli informováni dvěma SMS zprávami. 
Př. Janeček se ohradil proti informování pomocí SMS a podotknul, že by podle něho mělo 
být určeno, kdo na takovéto akce bude chodit, že i když je někdo do nějakého orgánu 
zvolen, neznamená to, že se bude takovýchto akcí zúčastňovat. Dále uvedl, že by 
takovéto akce měly být nějak koordinovány a ne pouze informovat členskou základnu, 
sejdeme se v určený čas na určeném místě. Dále uvedl, že př. Petrus a př. Rödig si mohou 
dovolit chodit na takovéto akce, protože jsou uvolněnými zastupiteli. 

Př. Petrus pružně a věcně reagoval, že označení, že on a př. Rödig mohou chodit na 
akce, protože jsou uvolněnými zastupiteli mu přijde sprosté a poznamenal, že v minulém 
volebním období OVV byl on i př. Rödig řadovým zaměstnancem, jako každý jiný, a na 
akce přesto docházeli. Informování mezi členskou základnou se řídí formulářem, ve 
kterém členové podepsali jakým způsobem chtějí komunikovat a být informování ze strany 
sekretariátu OVV ČSSD Praha 8. Každý měl na výběr ze tří možností SMS, mail, dopis a 
mohl tyto varianty jakkoli kombinovat. O všech akcích byli všichni informováni 
v dostatečném předstihu. Akce byli koordinovány, ale pokud se nikdo nepřihlásil je 
informace o stavu příprav bezpředmětná. Př. Petrus dále upozornil, že nelze nikomu 
nařídit účast na jakékoli akci, protože členství a volení do orgánů v ČSSD se zakládá na  
dobrovolnosti. Př. Majerová a př. Rödig podpořili slova př. Petruse.  
 
Př. Ševčík informoval o setkání v Krakově k  bazénu Šutka, kterou pořádal Pražský deník. 
 

Občanská sdružení při ČSSD Praha 8 
 

Př. Roman Petrus zpravil přítomné o občanských sdružení ČSSD Praha 8. Mgr. 
Michal Petrus a Mgr. Jiří Kubovič navrhli změny Stanov jak pro OS SON při ČSSD Praha 8,                       
tak i pro OS OSM. Změny stanov budou projednány na „valné hromadě“ členů těchto OS 
v nejbližší době. Občanská sdružení jsou při ČSSD založena pro podporu ČSSD Praha 8, 
protože OS jako nezávislá právnická osoba má na rozdíl od OVV ČSSD Praha 8 právní 
subjektivitu a může žádat o dotace na různé akce a těmi podporovat ČSSD Praha 8. OVV 
ČSSD Praha 8 vyzývá všechny, kteří mají jakýkoli námět na činnost OVV ČSSD Praha 8, 
OS SON při ČSSD Praha 8 nebo OS OSM, aby jej podal. 

 
Darování PC 
 

Př. Vyletěl požádal OVV o darování vyřazeného PC neziskové organizaci Klub 
Klubíčko Beroun, který se stará o postižené děti.  

Usn. 02/06/07 – OVV ČSSD Praha 8 daruje vyřazený PC ( inv. č. 10400142; výrobní 
číslo 634511GCZB004H) klubu Klubíčko Beroun. (11/0/0). Usnesení bylo schváleno 
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Zprávy z KVV dne 28. 5. 2007Zprávy z KVV dne 28. 5. 2007Zprávy z KVV dne 28. 5. 2007Zprávy z KVV dne 28. 5. 2007    
KVV projednávalo řadu bodů.  
 V bodu Zpráva předsedy KVV se Petr 
Hulínský zabýval především proběhlou 
panelovou diskusí „Proč se Praze nedaří“. 
Kvitoval uskutečnění této diskuse, i když 
s výsledky této panelové diskuse nebyl příliš 
spokojen. Na základě této zkušenosti přijalo 
předsednictvo KVV usnesení díky kterému 
navštíví jednotliví členové předsednictva KVV 
jednání OVV ve všech městských částech. 
Zároveň byla zpracována úplná databáze 
předního funkcionářského aktivu pražské 
organizace s cílem zvýšit informovanost členů 
pražské organizace prostřednictvím emailových 
zpráv.  
 Karel Klíma připravil „svodku“ jednotlivých 
důležitých usnesení OVV ze všech pražských 
obvodů. My jsme dostali odpověď na usnesení 
kolem Soni Teplé a na otázku způsobu volby 
delegátek Sjezdu. Tyto informace dodal přímo 
přítel Klíma v dopise, který je k dispozici na 
OVV. 
 Dalším z bodů pak bylo jednání kolem 
nových Stanov. Materiál ke změnám stanov 
připravil Karel Březina a ústně podal informace 
o možnosti vstupů či přeregistraci členů v rámci 
Hlavního města Prahy. 
 Dlouze se diskutovala případná účast 
jednotlivých členů ČSSD na demonstraci 
ČMKOS pod názvem „Zastavme škrtformu“. 
Tato demonstrace se bude konat dne 23. 
června 2007 na Václavském náměstí. Cílem 
ČSSD na této akci by neměla být dle řečníků 
nějaká PR akce a to především proto, aby tuto 
skutečnost nezneužila média v neprospěch této 

pravděpodobně hojně navštívené akce.  
 Miroslavem Svobodou byla dodána 
zpráva z PSP ČR, což je okopírovaný seznam 
bodů jednání – stáhnutý z internetu a 
podepsaný panem poslancem.  
 Janem Slezákem pak byly předány 
materiály informace ze 6. zasedání ZHMP a 
návrh programu jednání 7. zasedání ZHMP 
které se koná dne 31. 5. 2007 
 V dalším bodě pak byl zmíněn vznik 
Týmu pro Prahu. Tento nový orgán pražské 
ČSSD vznikl jako důsledek začátku 
modernizace strany. Členy tohoto týmu 
nominovalo pražské předsednictvo KVV, za 
Prahu  8 je v něm Karel Šašek. První jednání se 
neslo v duchu práce na společné SWOT analýze 
Prahy.  
 V komunální oblasti se diskutovalo 
především kolem kauzy prodeje Ženských 
domovů na Smíchově, kde názor zastupitelů na 
magistrátu za ČSSD se bude názorově lišit 
s názory zastupitelů za ČSSD na Praze 5. 
 V neposlední řadě přítomní rozebírali 
návrh našich poslanců na osvobození „Sazky“ 
od DPH, aby tato mohla více peněz rozdělovat 
pro sport. Vznikla obava „samospotřeby“ 
aparátu Sazky při osvobození od DPH, ale 
návrh na přerozdělení vybraného DPH státem 
přímo sportu zatím nebyla nalezena shoda. 
 Všechny popsané materiály z jednání 
KVV jsou k dispozici u tajemníka ČSSD Praha 
8. 
 KVV se za Prahu 8 zúčastňují př. Šašek 
(ÚVV),  př. Pokorný (KVV) a př. Petrus  (předs. 
OVV). 

Zprávy z ÚVV dne 21. 4. 2007Zprávy z ÚVV dne 21. 4. 2007Zprávy z ÚVV dne 21. 4. 2007Zprávy z ÚVV dne 21. 4. 2007    
 Ústřední výkonný výbor ČSSD se sešel dne 21.4.2007 ke svému prvnímu zasedání po XXXIV. sjezdu 
strany v Brně. Jednání probíhalo dle navrženého programu. ÚVV projednal a schválil jednací řád, předložený 
materiál s návrhem na členy ÚVV ČSSD s hlasem poradním a řády voleb žen a mladých do ÚVV na základě 
kvót jim plynoucích ze Stanov.  
 Rovněž na prvním zasedání bylo tajnou volbou doplněno předsednictvo strany o přátele: Ing. 
Miloslava Vlčka, Ing. Zuzanu Brzobohatou, Prof. Zdeňka Seidla, Ing. Petra Kajnara, Mgr. Vlastu Bohdalovou, 
Ing. Libora Joukla, Mgr. Ladislavu Zelenkovou, Mgr. Ing. Michala Krause, Ph.D., MBA, Ing. Miroslava Svobodu 
a Petra Bendu. 
 Dále se věnoval rezolucím, které XXXIV. Sjezd svým usnesením ponechal na rozhodnutí ÚVV. 
Rezoluci „Výzva k náboženskému smíru a výchově ve vzájemné úctě člověka k člověku“ ÚVV schválil. Návrhy 
rezolucí „Rok 2007 – rok rovných příležitostí vyhlášený EU“, „K situaci v Kosovu VARUJEME!“ a „K důsledné 
státní kontrole činnosti uhelných těžebních společností a ke zlepšení a upevnění sociálního postavení horníků 
hlubinných dolů“ ÚVV vrátil navrhovatelům, ve smyslu doporučení odborných komisí, k předložení k novému 
projednání P ČSSD. ÚVV uložil politickému vedení ČSSD, aby ve spolupráci se zahraniční komisí sledovalo 
vývoj mezinárodní diplomacie ve vztahu ke Kosovu, a představitelé ČSSD v souvislosti s vývojem, 
prezentovali stanovisko k budoucímu uspořádání Kosova jak před českou veřejností, tak na jednáních se 
zahraničními partnery. Závěrem ÚVV přijal usnesení, v němž odmítá xenofobní projevy současného I. 
místopředsedy vlády Jiřího Čunka, které mohou přispívat k růstu národnostního a rasového napětí, zvláště 
v regionech s tíživou sociální situaci. 
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OVV ČSSD Praha 8 
si Vás dovoluje pozvat na neformální 

Posezení v Grábově vile 
 

dne 21. června 2007 od 17:30. 

Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 8 
 

si Vás dovoluje pozvat na pravidelnou poradnu  
 

Sdružení na ochranu nájemníků při ČSSD Praha 8 
 

dne  26. června 2007 od 17:00 
 

v prostorách sekretariátu,  Zenklova 22, Praha 8 



Š e s t é  č í s l o ,  r o č n í k  I I I .  S t r á n k a  7  

Přehled dětských hřišť na Praze 8Přehled dětských hřišť na Praze 8Přehled dětských hřišť na Praze 8Přehled dětských hřišť na Praze 8    

V posledních letech se několikrát na místních 
organizací diskutovalo o problematice dětských 
hřišť na Praze 8.  Přesto jsme vlastně nikdy neměli 
podklady pro jednoznačné posuzování současného 
stavu a to především proto, že jsme nevěděli, 
která dětská hřiště jsou v majetku Městské části a 
která ne. Nyní si vám dovolujeme předložit 
základní materiál k případné další diskusi na toto 
téma. Zde popsaná dětská hřiště jsou v majetku 
Městské části  Praha 8. 
 
1)    Doláková ulice: 
adresa:  Dolákova 553/16, parcelní číslo 840/167 
katastrální úřad Bohnice 
rozměry: délka cca 20 m, šířka cca 10 m, 
(střední) 
herní prvky: skluzavka stojanová (vhodná pro 
děti od 3 let), pískoviště, kolébačka 
koník, houpačka vahadlová, houpačka závěsná, 
Kotka – kombinované herní zařízení ve tvaru 
kostky (lezení, šplh), kolotoč 
popis hřiště: rovinný, oplocený pozemek mezi 
bytovou zástavbou, upravený pískový povrch 
2)    Řešovská ulice:  
adresa: roh ulic Řešovská a  Košálinská, p. č. 
840/160 k. ú. Bohnice 
rozměry: neohraničený prostor mezi okolní 
bytovou zástavbou, (velké) 
herní prvky: 3 ks kolébačka (ptáček, mořský 
koník, koník), vláček, 2 ks houpačka vahadlová,  
2 ks skluzavka se stojanem (vhodná pro děti od 3 
let),    houpačka závěsná dvojitá, hranol šestiboký 
(lezní, šplh, hrazda), uni plocha kruhová (asfalto-
betonová plocha), hrací stolek, pískoviště, 
domeček, kolotoč (Káča), kolotoč a  houpadlo 
v jednom pro děti od 6 let, řetízková houpačka 
dvojitá 
popis hřiště: travnatý pozemek mezi bytovou 
zástavbou s nízkým pahorkem, na kterém jsou v 
několika skupinách osazeny hrací prvky, oplocené 
okolí pískoviště 
3)    Poznaňská ulice I:  
adresa: Poznaňská 463/1, p. č. 827/81 k. ú. 
Bohnice 
rozměry: oplocený rovinatý pozemek mezi okolní 
bytovou zástavbou, (velké) 
herní prvky: pp stůl, kolotoč, houpačka 
vahadlová dvojitá,  kolébačka, pískoviště, pískové 
hřiště na míčové hry (délka cca 24 m, šířka cca 17 
m), houpačka překlápěcí, houpačka řetízková 
dvojitá 
popis hřiště: travnatý pozemek, mezi bytovou 
zástavbou, plochy kolem hracích prvků pískové 
4)    Poznaňská ulice II:  
adresa: Poznaňská 446/30, p. č. 827/290 k. ú. 
Bohnice 
rozměry: délka cca 15 m, šířka cca 16 m, (malé) 
herní prvky: pískoviště, houpačka vahadlová 
dvojitá, 2 ks houpadlel pro dvě děti  

popis hřiště: oplocený travnatý pozemek mezi 
bytovou zástavbou 
5)    Sopotská ulice: 
adresa:  Sopotská 624/28, p. č. 585/268 k. ú. 
Bohnice 
rozměry: délka cca 36 m, šířka cca 30 m, (velké)    
herní prvky: 2 ks pískoviště, 3 ks kolébačka (pes, 
kočka, ryba), 2 ks pp stůl, domeček, houpačka 
vahadlová dvojitá, houpačka závěsná dvojitá, kolotoč, 
uni sestava (tři nárožní věže, výstupové a propojovací 
prvky, skluzavka) 
popis hřiště: oplocený pozemek mezi bytovou 
zástavbou, povrch pískový 
6)    Katovická ulice: 
adresa:  Katovická 408/10, p. č. 586/6 k. ú. Bohnice 
rozměry: hrací plocha a oplocené hřiště (délka cca 
32 m, šířka cca 19 m), (velké) 
herní prvky: uni hrací plocha, domeček, pískoviště, 
2 ks kolébačka (kočka, pes) 2 ks pirueta, odrazová 
deska (tabule), hrazda složená, kolébačka vahadlová, 
housenka, uni věž (šplh, lezení, skluzavka), houpačka 
vahadlová dvojitá, krychle (šplh, lezení)? 
basketbalové koše 
popis hřiště: volný pozemek s nepravidelně 
rozmístěnými okrasnými dřevinami, mezi bytovou 
zástavbou, s asfaltobetonovou plochou pro míčové 
hry, oplocenou plochou s travnatým nekultivovaným 
pískovým povrchem a s asfalto-betonovým povrchem, 
na kterém se nachází pískoviště 
7)    Mirovická ulice:  
adresa: Mirovická 1116/29, p. č. 2485/1 k. ú. 
Kobylisy 
rozměry: délka cca 20 m, šířka cca 14 m, (střední) 
herní prvky: pískoviště, kolébačka motorka, 
kombinovaná herní sestava (most, závěsné žebříky, 
požární tyč) 
popis hřiště: terasovitě uspořádaný oplocený 
pozemek na mírném svahu mezi bytovou zástavbou, 
základní povrch štěrkopískový, prorostlý na klidných 
místech trávníkem 
8)    Košinka:  
adresa: park Košinka, p. č. 258 k.ú. Libeň 
rozměry: volná plocha, oplocený pozemek o délce 
cca 20 m, šířce cca 20 m, (střední) 
herní prvky: pp stůl, průlezka křížová, kolébačka 
(ryba/pes), kolébačka vahadlová, 
pískoviště, houpačka zavěšená dvojitá, uni sestava 
(lezení, šplh, skluzavka) 
popis hřiště: volná asfalto-betonová plocha na okraji 
parku s oplocenou částí, na které jsou osazeny hrací 
prvky, povrch v blízkosti prvků upravený, pískový 
9)    Rokytka (Nákladnická):  
adresa: U Libeňského pivovaru 1140/17 (ze zadu 
domu), p. č. 2775/1 k. ú. Libeň 
rozměry: oplocený pozemek nepravidelného tvaru, 
(malé) 
herní prvky: houpačka vahadlová, kolotoč 
popis hřiště: na rovinném travnatém pozemku mezi 
okolní bytovou zástavbou je nízkým oplocením 
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vymezen prostor vlastního hřiště s upraveným 
pískovým povrchem 
10)    Burešova ulice: 
adresa: poblíž domu Slancova 1262/2, p. č. 2364/1 
k. ú. Kobylisy 
rozměry: délka cca 50 m, šířka cca 45 m, (velké) 
herní prvky: pískoviště dvojité, kolébačka křížová, 
kolébačka vahadlová, houpačka závěsná, uni plocha 
(cca 8x8m, basketbalový koš), malý kolotoč, uni 
sestava (lez, šplh, skluzavka), 2 ks houpadlel pro 
dvě děti, houpadlo 3 ks 
popis hřiště: prostor hřiště vymezen nízkým 
oplocením na travnaté ploše mezi okolní zástavbou, 
základní povrch pískový 
11)    Thomayerovy sady: 
adresa:  nedaleko protipovodňové bariéry, p. č. 9 k. 
ú. Libeň 
rozměry: volná plocha a oplocený pozemek o délce 
cca 24 m a šířce 14 m, (velké) 
herní prvky: hrazda složená, houpačka vahadlová, 2 
ks pískoviště, 3 ks kolébačka (pes, koník, čtyřlístek), 
kolébačka vahadlová, pochůzná palisáda, rybářská 
loď (se dvěma skluzavkami, cvičení rovnováhy, šplh, 
schody) 
popis hřiště: rovinný travnatý pozemek v parku, 
mezi hlavní pěšinou a přírodním valem, na něm volně 
osázené hrací prvky a oplocením vymezený prostor 
pro vlastní hřiště, povrch kombinovaný, u hracích 
prvků upravený, pískový 
12)    Karlínské náměstí: 
adresa:  p. č. 335/1 k. ú. Karlín 
rozměry: oplocený obdélníkový, příčně rozdělený 
pozemek o délce cca 70 m a šířce cca 15 m, (velké) 
herní prvky: houpačka závěsná, pískoviště, 
kolébačka křížová, uni sestava (šplhání, lezení, 
schůdky, ribstol pavoučí síť, skluzavka), pirueta, 
kuželka, uni stěna (lezecké stěny, prostorové síťové 
stěny, „vývrtky“, závěsná sedačka a ribstol) 
popis hřiště: prostor vymezen oplocením na 
travnaté ploše při okraji parku, z celku je příčně 
oddělená část pro menší děti se základním 
povrchem pískovým a zbytkem z oblého štěrku 
13)    Invalidovna: 
adresa:  ul. Molákova č. 574/32,  č. p. 693/2 k. ú. 
Karlín 
rozměry: pozemek o délce cca 27 m a šířce cca 24 
m 
herní prvky: kolébačka koník, kolébačka křížová, 
houpačka vahadlová, skluzavka se stojanem, 
pískoviště, kombinovaná herní sestava (skluzavka, 
šplh) 
popis hřiště: oplocené na travnaté ploše mezi okolní 
bytovou zástavbou, základní povrch pískový 
14)    Metro Ládví:  
adresa: č. p. 2364/1 k. ú. Kobylisy 
rozměry: délka cca 19 m a šířka cca 9 m, (střední) 
herní prvky: kombinovaná sestava Hags Kyoto 
(ručkovaní, lezení, aj.), vahadlová houpačka 
popis hřiště: oplocené s pískovým povrchem, 
nachází se v blízkosti vestibulu metra Ládví 
15)    Famfulíkova č.1148:  
adresa: č. p. 2364/1 k. ú. Kobylisy 
rozměry: délka cca 25 m a šířka cca 15 m 

herní prvky: pískoviště, 2 ks kolébačka (motorka, 
oslík) 
poznámky: do budoucna zde budou doplněny další 
herní prvky 
popis hřiště: oplocené, umístěné na asfalto-
betonové ploše, okolí atrakcí má pískový povrch 
16)    Štíbrova (u totemu):  
adresa: Štíbrova 1692/20, p. č. 2364/1 k. ú. Kobylisy 
rozměry: délka cca 28 m a šířka cca 24 m, (velké) 
herní prvky: pískoviště, kolotoč, závěsná houpačka, 
pohyblivá pěšina, kombinovaná herní sestava 
(skluzavka, lez, šplh) 
popis hřiště: oplocené na travnaté ploše, 
nepravidelná tvar, základní povrch pískový 
 17)    Okořská č. 339:  
adresa: p. č. 631/4 k. ú. Čimice 
rozměry: hrací plocha a oplocené hřiště o délce cca 
20 m a šířce cca 13 m, (střední) 
herní prvky: pískoviště, kolébačka koník, vahadlová 
houpačka, houpačka závěsná dvojitá 
popis hřiště: oplocené na travnaté ploše, okolí 
atrakcí pískové. Asfalto-betonová plocha na míčové 
hry 
 18)    Pekařova: 
adresa:  ul. Skálova 545/24, p. č. 1137/221 k. ú. 
Čimice 
rozměry: délka cca 16,5 m a šířka cca 12,5 m, 
(střední) 
herní prvky: pískoviště, kolébačka kravička, 
houpačka vahadlová, houpačka závěsná dvojitá   
popis hřiště: rovinný, oplocený pozemek mezi 
bytovou zástavbou, travnatý povrch 
19)    Havránkova: 
adresa:  ul. Havránkova 1656/3, č. p. 2621/22 k. ú. 
Kobylisy 
rozměry: délka cca 21 m a šířka cca 12 m, (střední) 
herní prvky: pískoviště, 3 ks kolébačka (pes, kačer, 
čtyřlístek), uni sestava (lez, šplh, skluzavka), 
odrazová stěna 
popis hřiště: rovinný, oplocený pozemek na okraji 
bytové zástavby. Základní povrch  travnatý, okolo 
herních prvků upravený pískový 
20)    Ouholická:  
adresa: p. č. 1016/64 k. ú. Čimice 
rozměry: 2x volná plocha a oplocené DH o délce cca 
18 m a šířce cca 12m, (velké) 
herní prvky: 2 ks branka, houpačka vahadlová 
dvojitá, kolotoč, pískoviště, 2 ks kolébačka (medvěd, 
lachtan) 
popis hřiště: rovinný, oplocený pozemek mezi okolní 
bytovou zástavbou. Základní povrch travnatý, hrací 
plochy a oplocené hřiště mají povrch upravený, okolo 
prvků    pískový 
 21)    Písečná: 
adresa:  za domem Písečná 447/13, p. č. 1083/48 k. 
ú. Troja 
rozměry: dálka cca 18 m a šířka cca 13 m, (malé) 
herní prvky: pískoviště, kolébačka (koník), houpačka 
překlápěcí 
popis hřiště: oplocené, nepravidelného tvaru, mezi 
okolní bytovou zástavbou, na travnaté ploše. 
 22)   Podhajská pole:  
adresa: za domem Čimická 768/94, p.č.600/138 
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k.ú.Bohnice 
rozměry: délka 28 m, šířka 10m (střední) 
herní prvky: pískoviště, pružinové houpadlo, 
závěsná dvou houpačka, kladinová houpačka   
popis hřiště: rovinný, oplocený pozemek mezi 
bytovou zástavbou. Upravený pískový povrch. 
23)    Krosenská 533:  
adresa: za domem, p.č.1161/1 k.ú.Troja 
rozměry: délka cca 27 m, šířka 12 m (střední), 
hřiště oválného tvaru 
herní prvky: pružinové houpadlo , závěsná dvou 

Stalo se před deseti letyStalo se před deseti letyStalo se před deseti letyStalo se před deseti lety    

MO Ďáblice 17.06.1997 
• vstoupil do ČSSD Jiří Zeman 
• byla učiněna formulace zadání vzniku obvodního časopisu v Praze 8 
 
OVV ČSSD Praha 8 17.06.1997 
• přednesen návrh ideového projektu využití nového sekretariátu Dělnický dům Klapkova 1. 

Nájemní  smlouva již minulý týden podepsána, k předání bude objekt 26.6.  se zahájením 
nájmu k 1.7.1997. Bylo konstatováno, že písemně byl předložen ideový projekt na  členských 
schůzích MO Libeň, MO Karlín a MO Ďáblice, včetně ústního vysvětlení a komentáře 
tajemníka a byl většinou hlasů všech  MO přijat k realizaci. MO Bohnice má dle plánu schůzi 
24.6.,  kterou však pro zaneprázdněnost předsednictva nebudou svolávat  (sděluje př. 
Matyáš) a není možno tam tento problém již přednést. Proto navrženo teď v OVV hlasovat na 
přijetí návrhu projektu k realizaci. 

• Usn. 1/07/97/C - OVV schvaluje ideový projekt využití Dělnického  domu Klapkova 1 včetně 
funkce správce, kterým  je pověřen tajemník OVV př. Pokorný. K zajištění každodenní 
činnosti a života souhlasí OVV  s určením místností č.9 a 10 výhradně pro tajemníka a jeho 
firemní agendu, včetně přiměřeného využití přilehlé chodby 5. 

• Př. Havlík zrekapituloval smluvní anabázi (Pokorný, Máša, Havlík, Tax) a náladu v radě M.č. 
Praha 8 a popsal ohrožení  existence Dělnického domu, pokud by byl vlastníkem prodán  
herně. Vyslovil se pro organizování právní poradny pro občany  v místnosti č.8 (ve vlastní 
režii ČSSD, nikoliv jako SON)  s možností využití místností č.2,3 a 5 pro tyto akce. Současně 
bylo ujednáno, že místnost č. 8 bude obsahovat archivní  zázemí pro klub zastupitelů Prahy 8 
a pověřují tajemníka ČSSD  jeho uspořádáním. Vztahové otázky mezi tajemníkem př. 
Pokorným a OVV ČSSD v Praze 8 budou upraveny "společenskou smlouvou". 

• Př. Máša hovořil o potřebnosti Klubu zastupitelů 
• Usn. 2/07/97/C - OVV ukládá př. Pokornému předložit návrh "společenské smlouvy" o využití 

objektu Dělnický  dům a jeho správě v návaznosti na ekonomické  otázky s tím související a 
pověřuje předsednictvo OVV posouzením. Termín 30.9.1997. 

• Usn. 3/07/97/C - OVV pověřuje tajemníka zařízením místnosti č.8  jako archivní zázemí 
poslaneckého klubu ČSSD  Praha 8 s možností občas zde pořádat právní poradnu pro občany. 
Na pokraji chodby č.5 bude  vybavení sezením pro čekající. 

• Usn. 4/07/97/C - OVV pověřuje tajemníka zařízením místnosti č.3  jako recepci, halu či šatnu 
pro styk s občany  i pro interní provoz budovy 

• Usn. 5/07/97/C - OVV pověřuje tajemníka zařízením místnosti č.2  jako jednací místnost pro 
OVV a MO a jejich výbory, případně další struktury okolo 20-ti lidí  v rámci činnosti Obvodní 
organizace ČSSD  v Praze 8. Předpokládá se možnost přístupu  i pod vedením a odpovědností 
předsedů MO. 

• Usn. 6/07/97/C - OVV pověřuje tajemníka zařízením místnosti č.1  jako místnost sekretariátu 
ČSSD s umístěním dokumentace a přístrojů OVV. 

• Usn. 7/07/97/C - OVV pověřuje tajemníka vyžádáním povolení  k asanaci sklepního prostoru 
s cílem vytvoření  klubovních místností pro např. internetovou čajovnu, kavárnu (nekuřáckou 

houpačka, pískoviště, kladinová houpačka  
popis hřiště: oplocený travnatý, písečný pozemek 
mezi bytovou zástavbou.     
24)    Černého:  
adresa: p.č.527/8 k.ú. Střížkov  
herní prvky: herní sestava ULM (dvojitá houpačka - 
s dvěmi bezpečnostními sedátky, houpací most - 
lanový visutý, lezecká dráha, prstenová horolezecká 
zeď, skluzavka)  
popis hřiště: kombinovaná herní sestava s pískovou 
dopadovou plochou. 
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a nealkoholickou),  místo pro klub podnikatelů či zastupitelů, relaxační studovnu s 
reprodukovanou hudbou a pod.  včetně vlastní sociálky. 

• Př. Matyáš se vyslovil proti zřízení MO Čimice, která při malém  počtu členů MO Bohnice tuto MO 
oslabí. 

• Př. Pokorný oponuje př. Matyášovi novými členskými přihláškami  z oblasti Čimic a příslibem 
Čimických z MO Libeň přejít do MO  Čimice. Tajemník přislíbil do budoucna objektivnost ve 
směrování členských přihlášek dle územního principu i v rámci OVV  v Praze 8 a podpořit snahu 
o rozšíření MO Bohnice dalšími  členy. Nicméně však i MO Bohnice musí sama projevit aktivitu  v 
rozšiřování členské základny, aby nemusela kritizovat zdali  jí někdo někoho přidělí. 

• Usn.12/07/97/G - OVV pověřuje př. Valeše důvěrnickou funkcí  k založení MO Čimice. Tajemník 
předá příslušné  informace o lidských zdrojích. 

 
MO Libeň 10.06.1997 
• VMO přijal návrh členské schůze, aby se ušetřilo za pozvánky; předán časový plán schůzí 
• Členská schůze MO Libeň vyslovuje podporu záměru OVV vytvořit obvodní centrum ČSSD 

v Dělnickém domě v Kobylisích. 

Informace z komisí a výborůInformace z komisí a výborůInformace z komisí a výborůInformace z komisí a výborů    
Kontrolní výbor - Roman Petrus 
Květnový kontrolní výbor se především zabýval zprávou dílčí subkomise, která se zabývala kontrolou hospodaření odboru 
životního prostředí. Byly kontrolovány jednotlivé faktury za tuto činnost a zároveň i to, zda práce je odváděna za běžné 
ceny a v přijatelné kvalitě. Zároveň byla kontrolováno i to, zda všechny materiály jsou v pořádku archivovány a 
katalogizovány. Kontrolní skupina ve složení Dr. Bouša, Ing. Bílková a Ševčík nenašla žádné nesrovnalosti a zároveň 
konstatovala, že vše je vedeno řádně a v pořádku.  Přílohou této zprávy je i informace o všech dětských hřištích Městské 
části, kterou naleznete v tomto časopisu.  
Finanční výbor – Daniel Rödig 
Finanční výbor zastupitelstva MČ Praha 8 (FV) se od vydání posledního čísla časopisu konal dvakrát. Jednání. které se 
konalo dne 23. dubna, nebylo usnášeníschopné, a tak předseda FV svolal jednání na 2. května. Na tomto jednání byla 
projednána Zpráva o výsledcích přezkoumávání hospodaření v MČ Praha 8 v roce 2006“ ve které auditor neshledal žádné 
chyby ani nedostatky. Zpráva vyjádřila souhlas s celoročním hospodařením MČ Praha 8, a to bez výhrad. FV zprávu vzal na 
vědomí. Finanční výbor projednával otázku rozpočtových opatření MČ Praha 8 a navrhl, aby od příště správci rozpočtových 
položek, kteří o rozpočtová opatření žádají, byli jednání finančního výboru od příště přítomni, aby své návrhy obhájili a 
finanční výbor upozorňovali na stav výší odměn, které jsou hrazeny jednotlivým správním firmám. Na tento ne zcela 
transparentním systém se FV v budoucím období hodlá zaměřit. 
Bytová komise - Roman Petrus 
Bytová komise se kromě klasických materiálů zabývala především dvěma problémy. Řešila se první vlna pronajímání bytů. 
V tuto chvíli je připraveno cca 16 bytů rozdílné kvality. Všechny budou poskytnuty formou veřejné soutěže, tzv. obálkovou 
metodou.  U bytů, které jsou v domech, které nejsou připraveny k následným prodejům, se bude posuzovat výše nájmů 
předložených uchazeči. Vždy vítězí nejvyšší nabídka. U bytů, které jsou v domech, které spějí k prodejům, pak bude 
rozhodovat tzv. 1. nájemné. To bude muset zájemce navrhnout ve výši minimálně 10 000,- Kč za metr čtvereční. Bude 
vítězit nejvyšší nabídka, a tato částka se stane jakousi platbou za dekret.  
Druhým zásadním bodem jednání pak bylo projednávání skutečnosti, že byty, které MČ dává v rámci obecné prospěšnosti 
(tedy policie, učitelé, zdravotníci), budou nyní nabízeny pouze v domech, které nejsou určeny pro prodeje. Všichni ti, kteří 
takovýto byt již dostali, a budou chtít prodlužovat smlouvu budou nuceni se přestěhovat z domů určených pro prodej.   
 Dopravní komise -  Daniel Rödig 
 Dopravní komise RMČ Praha 8 se konala dne 2. května. Jednání se konalo k  postupu prací v tzv. chodníkovém programu, 
o kterém jste byli informováni v minulém čísle časopisu. Opravy, dle sdělení předsedy komise, probíhají v časovém 
předstihu, konečný termín prací včetně finančního vypořádání je dle uzavřené smlouvy do konce r. 2007. Kontrolu oprav po 
technické stránce provádí TSK, která vybrala zhotovitele díla. MČ průběžně pořizuje fotodokumentaci. Na jednání DK se 
probírala i dopravní opatření, která v rámci Prahy 8 v následujících dnech omezí na několika místech dopravu. Všechny 
informace jsou rovněž zveřejňovány na internetových stránkách MČ Praha 8, Dopravního podniku a v časopisu Osmička. 
 Dopravní komise projednávala žádost MČ o zajištění dozoru Městské policie před objektem školy Mazurská v ranních 
hodinách. Jedná se o dohled nad chováním dětí i řidičů (rodičů) s ohledem na dopravní opatření v této oblasti. 
Majetková komise  - Daniel Rödig 
Majetková komise RMČ Praha 8 se konala dne 23. dubna 2007. Po kontrole plnění minule uložených úkolů byla na jejím 
jednání, které bylo usnášeníschopné, projednávána oblast majetkových převodů, o které MČ žádali fyzické i právnické 
osoby. Jednalo se o společnost DEXICO s. r. o, p. Oulehla, p. Kučera, Vysokou školu hotelovou a občanské sdružení 
Košinka, Bytový podnik v Praze 8 a společnost VOSS 99. U prvních třech zmiňovaných majetková komise Radě MČ Praha 8 
žádost nedoporučila, k ostatním se postavila vstřícněji. Majetková komise na svém jednání dále projednávala mimo jiné i 
nová podání, ve kterých byla MČ Praha 8 žádána o prominutí nájmů a dlužných částek za nájem. Žádosti, které nebyly 
jednotlivými žadateli nijak podloženy důvody, majetková komise Radě MČ Praha 8 nedoporučila 
Komise pro územní plánování -  Radim Zátopek 
Hlavním bodem programu jednání  komise pro územní rozvoj bylo setkání se zástupci dodavatele stavebních prací firmou 
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Satrapa. Pracovníci této firmy seznámili přítomné s projektem tunelu ústícímu u nemocnice Bu- 
lovka a představili tři návrhy řešení pozemní tramvajové dopravy, resp. umístění stanic  u nemocnice. Komisi nejvíce 
vyhovoval návrh č. 3, kde tramvajová stanice ve směru k zámečku zůstane na původním místě a stanice v opačném 
směru bude posunuta směrem dolů za křižovatku Zenklova – Na stráži. 
Dále komise řešila revitalizace volných ploch a parků v Bohnicích. Jedná se o vybudování odpočinkových 
a shromažďovacích míst – pergoly, lavičky, hřiště apod. na dnes nevyužívaných plochách. Posledním bodem programu 
byla dohoda o vytvoření studie rozvoje území „ Pod Písečnou „. 
Školská komise - Eva Rudová 
Školská komise byla informováno o průběhu a přípravách zápisů do mateřských škol na Praze 8. 
Dále projednávala přijetí ředitele ZŠ Libčická v rámci výběru z několika kandidátů a doporučila k přijetí 
na tuto funkci Mgr. Štěpánku Sýkorovou. 
Sociální a zdravotní komise  - Jana Štollová 
Komise doporučila zapojení do pilotního programu vyplácení sociálních dávek formou  poukázek Ticket service na 
potraviny. Komise schválila přidělené body žadatelům o nájem obecního bytu z hlediska zdravotního. Do konce roku 
2007 bude zajištěna lékařská pohotovost MČ Praha 8 ve FN Na Bulovce, došlo však ke zrušení návštěvní služby.  
V oblasti komunitního plánování sociálních služeb, byla připravena  konečná podoba dotazníků v rámci šetření potřeb 
uživatelů sociálních služeb pro cílové skupiny „zdravotně postižení“, „děti, mládež rodina“ a „občané v krizi, bez 
zaměstnání, ohrožení závislostmi“. Komise doporučila poskytnout jednu bytovou jednotku pro zřízení tréninkového bytu 
Kolpingova domu vzhledem k dobrým výsledkům v péči o osamělé a mladistvé matky. Komise nepodpořila žádost Svazu 
důchodců o místnost v Karlíně pro účely porady, neboť problematika seniorů je v současné době na Praze 8 zajištěna. 
Návrh zásad přednostního přidělování bytů: komise souhlasí s upřednostňováním žadatelů, kteří jsou v sociálním či 
azylovém typu bydlení.  

Jednání klubu zastupitelů dne 15. května 2007Jednání klubu zastupitelů dne 15. května 2007Jednání klubu zastupitelů dne 15. května 2007Jednání klubu zastupitelů dne 15. května 2007    
Jednání Klubu zastupitelů (KZ) řídil R. Petrus, který přivítal všechny přítomné a vysvětlil termín konání 
dnešního Zastupitelstva MČ Prahy 8. 
D. Rödig informoval přítomné zastupitele o závěrech z probíhající kontroly smluv na pronájem nebytových 
prostor na Praze 8, předal přítomným písemný materiál a informoval je o splnění úkolu. (KZ 5/2007-1 – 
splněno) 
M.Hejkrlík informoval o skutečnosti, že článek do časopisu na téma „pořádek v ulicích MČ Praha 8“ vyšel 
v časopisu. (KZ 4/2007-5 – splněno) 
R. Petrus projednal se všemi přítomnými podklady, které byly zaslány zastupitelům ÚMČ Prahy 8 jako pod- 
klad pro jednání zastupitelstva. K materiálům nebyly vzneseny připomínky a stanoviska KZ byla 
ujednocena. 
Na závěr L. Majerová informovala o nemožnosti své účasti na jednání Školské komise při KVV, a to 
z důvodu kolize termínů s jinou komisí, jíž předsedá. 
R.Petrus informoval přítomné zastupitele o inzerátech, které byly otisknuty v novém čísle časopisu 
„Osmička“. Jedná se o akce, na jejichž pořádání participuje OVV ČSSD Praha 8 (SON, Dny zastupitelů...). 
Po vzájemné domluvě bylo ujednáno, že dnešního Poslaneckého dne (sekretariát OVV ČSSD Praha 8, 
Zenklova ulice) se zúčastní L. Majerová a R. Zátopek. 
Všichni přítomní informovali ostatní o současném dění v Komisích ZMČ Praha 8, jejímiž jsou členy. 
R.Petrus informoval o přípravách prodeje majetku MČ Praha 8 (domy a byty) a zdůraznil nutnost 
přítomnosti všech členů KZ na příštím jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8, kde bude probíhat projednávání 
důležitých bodů. 

Červnové akceČervnové akceČervnové akceČervnové akce    

akce datum čas místo 

Klub zastupitelů 4.6.2007 18:00 Zenklova 27 

MO Karlín a MO Libeň 5.6.2007 18:00 Zenklova 27 

Derniéra výstavy obrazů Václava Benedikta 7.6.2007 17:30 Zenklova 27 

MO Kobylisy 12.6.2007 18:00 Zenklova 27 

MO Bohnice 19.6.2007 18:00 restaurace U Huberta 

OVV Praha 8 20.6.2007 18:00 Zenklova 27 

Setkání se zastupiteli v Grábově vile 21.6.2007 17:00 Grábova vila 

MO Čimice 26.6.2007 18:00 DD Bohnice 

SON při ČSSD Praha 8 a poslanecký den 26.6.2007 17:00 Zenklova 27 
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Co se dělo, co se děje a co se bude dít na Praze 8Co se dělo, co se děje a co se bude dít na Praze 8Co se dělo, co se děje a co se bude dít na Praze 8Co se dělo, co se děje a co se bude dít na Praze 8    

Praha 8 chce investovat zejména do modernizace nemovitostí 
Radnice Prahy 8 chce v letošním roce investovat zejména do modernizace a údržby nemovitostí. 
Podpoří také opravy chodníků, doplnění dětských hřišť prolézačkami a dalšími herními prvky a opravy 
školních hřišť základních škol Glowackého a Hovorčovická. Celkově na investice vyčlenila přes 87 
milionů korun. 
Na běžné výdaje je v rozpočtu Prahy 8 určeno zhruba 580 milionů. Nejvíce půjde na školství, mládež 
a samosprávu. Radnice chce rozšířit kapacitu některých mateřských škol a pokračovat ve zlepšování 
technického stavu budov a vybavení škol. Hodlá také vybavit učebny moderními učebními 
pomůckami nebo zlepšit stav sídlištních panelových škol. 
Kolem 55 milionů městská část Praha 8 hodlá vynaložit také na zdravotnictví a sociální oblast. 
Podpoří například protidrogovou prevenci, provoz záchranné služby nebo gerontologického centra. 
Další výdaje jsou určeny na ochranu přírody a péči o veřejnou zeleň. 
 
Praha 8 přijde o šedesát milionů korun 
Šedesát jedna milionů korun musí zaplatit úřad Prahy 8 soukromé společnosti. Rozhodl o tom 
pražský městský soud. Dal tak za pravdu firmě, která se s osmou městskou částí soudí od roku 2000 
kvůli spornému restitučnímu nároku. Radnice tak pro letošní rok přijde o desetinu svého rozpočtu a 
ačkoliv s tím letošní finanční plán městské části počítal, budou Praze 8 peníze chybět. Zoufale opravit 
potřebuje například majetek v severní části Prahy 8, potřebujeme také opravit parky či chodníky. 
Prostě věci, které trápí každého člověka. Rozsudkem soudu doplatila Praha 8 na restituci domu v 
Zenklově ulici, který byl vydán v roce 1991 a v němž sídlila část úřadu Prahy 8. O rok později však 
městská část označila nárok za neoprávněný a začala se s majitelkou domu soudit. Dům však byl 
krátce nato prodán soukromé firmě, která si začala nárokovat peníze za ušlé nájemné v době, kdy v 
domě sídlila část úřadu. Rozsudek dal jejich nároku za pravdu. 
 
Autobusové nádraží Florenc čeká na rekonstrukci 
Chátrající Ústřední autobusové nádraží na Florenci se letos na podzim dočká kompletní rekonstrukce. 
Největší pražské autobusové nádraží, z něhož denně vyjíždí na 300 spojů, má mít novou přízemní 
halu a všech čtyřicet nástupišť bude zastřešeno. Změny čekají také pokladny, informační kancelář, 
občerstvení,  sociální  zařízení,  úschovnu  zavazadel  i  čekárny.  Jenže  k  záměru  na  postupnou 
rekonstrukci nádraží se staví rezervovaně radnice Prahy 8. Podle starosty Josefa Noska by se měl 
řešit rozvoj celého území včetně Masarykova nádraží. Nyní se tam až na výjimky nesmí stavět. 
Pro Masarykovo nádraží se chystá návrh změny územního plánu. Výsledkem by mělo být to, že se 
omezí plochy určené pro železnici. Uvažuje se o tom, že by se nádraží mohlo posunout blíže k Praze 
8, nebo by se zcela přemístilo na hlavní nádraží. Na uvolněných plochách by mohly vzniknout nové 
budovy s obchody, byty a kancelářemi. Bylo by možné propojit Opletalovu ulici s ulicí Na Florenci a 
ulici Na Florenci s Pernerovou ulicí a tím dopravně připojit k centru  celý Karlín. 
 
Z Palmovky zmizí i poslední stánky 
Z bývalého tržiště na Palmovce v Praze 8 by měly zmizet i pevné stánky. Radní osmé městské části 
nesouhlasili s prodloužením povolení k jejich umístění. Radnice zrušila tržnici ke konci minulého roku. 
Pevné stánky zde ale mohly být na základě stavebního povolení. Rada Prahy 8 zrušila tržiště na 
Palmovce kvůli plánované výstavbě nového víceúčelového centra na místě autobusového nádraží 
 
Miliony na opravu chodníků 
Radnice Prahy 8 dá letos dva miliony korun na opravy chodníků. Dělníci by za ně měli opravit 
nejhorší úseky mezi Horňáteckou a Pakoměřickou ulicí v Kobylisích. V závislosti na finančních 
možnostech bude Praha 8 pokračovat v opravách chodníků zbývajících ulic tak, aby v této lokalitě 
byly rekonstrukce kompletní. Do takzvaného chodníkového programu se Praha 8 letos zapojila 
poprvé. Radnice v něm dávají peníze Technické správě komunikací, která za ně chodníky opravuje. 
Správa komunikací letos přidá na rekonstrukce v osmé městské části milion korun. Značné částky 
dávají ze svých rozpočtů na opravy chodníků každoročně například první, druhá a šestá městská 
část. Praha 2 letos přispěje na rekonstrukce osmi miliony korun. 


