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OBVODNÍ  VÝKONNÝ  VÝBOR  ČESKÉ  STRANY  SOCIÁLNĚ  DEMOKRATICKÉ  V  PRAZE  8 

Uvnitř tohoto vydání: 

Čunekgate 
 
 Jsem čtenářem jednoho nejmenovaného periodika a vždycky se zastavím a 
zamyslím nad rubrikou „komentáře“. Nejenom v tomto periodiku se nejvíce mluví o 
místopředsedovi vlády a členu KDU-ČSL panu Čunkovi, který raketově vstoupil na 
českou politickou scénu. Vypadalo to, že se objevil politik dokonale slušný, mravný, 
poctivý, mající charisma, znající problémy české společnosti. Byl představován jako 
politik, které nejen, že zná problémy české společnosti a jejich občanů, ale že je 
dokáže řešit. Asi vše ale bude nakonec „trochu“ jinak. Ptám se, jak je možné, že se 
takové kauzy na české politické scéně vůbec objevují, a to v tak velkém množství? 
Jak je možné, že mnoho vrcholných politiků naší politické scény nemá v sobě ani 
kousek slušnosti, mravnosti a poctivosti? Ovšem, někdo může namítnout, že 
demokracie není víra, kde budou politici dokonale slušní, mravní a poctiví, ale měl 
by zde být předpoklad, že se tak musejí chovat, chtějí-li politiky zůstat. Je vůbec 
možné tyto lidi donutit, aby se ve svých funkcích chovali slušně, mravně a poctivě? 
Jak bychom měli realizovat ono proklamované a velice důležité morální ozdravění 
společnosti? Jak chceme dospět k samotné  demokracii? Samozřejmě, že existuje 
východisko, a to je: veřejná kontrola všech a každého. Tato kontrola funguje 
především proto, aby se z ní vyvozovaly důsledky. Takto to funguje ve vyspělých 
západních společnostech. U nás bohužel zatím nikoliv a nebo hodně málo. Bohužel, 
téměř nikdo z nás skutečnou demokracii nezažil. Přestože nám může být blízká v 
představách a v srdcích, není nám však vlastní v realitě každodenního života. Zatím 
bohužel žijeme „v demokracii bez zodpovědnosti“.  
 O slušnosti, mravnosti a poctivosti pana místopředsedy vlády si udělejte 
obrázek sami, tak jak jsem ho zaznamenal v našich médiích: 
  V prosinci 2006 policie začala Čunka podezírat z toho, že jako vsetínský 
starosta vzal v únoru 2002 zhruba půlmilionový úplatek od firmy H&B Real. Čunek 
obvinění popírá, původ peněz na účtu však nedokázal věrohodně vysvětlit, řekl: 
„Na vklad 500.000,- Kč si nevzpomínám.“ Později v Hospodářských novinách řekl: 
„Já si to už nepamatuji. Nepochybně to byly peníze, které jsme s rodinou našetřili. 
Nebyli jsme a nejsme žádní chudáci: já starosta, manželka soukromá lékařka, celý 
život jsme šetřili.“ V Otázkách Václava Moravce zase tvrdil, že peníze získal z 
vyplaceného vkladu od zkrachovalé Universal banky. Aby toho nebylo málo, 
zapojila se do diskuse manželka p. Čunka, která uvedla, že si v roce 2000 půjčila 
900.000,- Kč na zařízení zubní ordinace od svého známého, jehož jméno odmítá 
policii sdělit. Premiér Mirek Topolánek uvedl, že nehodlá naléhat na Čunka, aby 
kvůli podezření z korupce složil vládní funkce. 9. února 2007 policie obvinila Čunka 
z přijetí úplatku. Ale až 3. března 2007 začíná případ nabírat na obrátkách, policie 
totiž zatkla tři muže kvůli podezření, že se pokusili ovlivnit klíčovou svědkyni. 
Údajně oslovili p. Urbanovou a nabízeli jí peníze výměnou za pomoc pro Čunka. 
Jeden ze zatčených mužů, nějaký Roman Vaškůj údajně nabídl Urbanové tři čtvrtě 
milionu korun jako „odškodnění za problémy“ a další libovolnou částku, aby 
změnila výpověď proti Čunkovi. A co na to klerická KDU-ČSL, přesněji řečeno 
celostátní výbor? Tito členové se shodli, že Čunek má i přes obvinění nadále jejich 
důvěru. No a dnes, tj. 14.3.2007 se Čunek do médií vyjádřil, že z vlády odejít 
nemíní. 
 Jako právník musím razit jednu ze zásad trestního práva: že se na každého 
se musí hledět tak, jako by byl nevinen, a to do doby, než se mu vina prokáže. 
Tato zásada je naprosto správná. Ale z hlediska výše uváděných hodnot, které 
jsem uvedl, tzn. z hlediska slušnosti, mravnosti a poctivosti (říkám tomu pracovně: 
„základní morální pravidla slušného chování každého člověka“) a také 
proto, že p. Čunek je veřejně známá a vrcholně politicky činná osobnost se 
domnívám, že by p. Čunek měl okamžitě zmizet z české politické scény, a to 
minimálně do doby, dokud věc nebude řádně prošetřena ze strany orgánů činných 
v trestním řízení.  

 Mgr. Jiří Kubovič, místopředseda OVV, člen MO Bohnice 
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Zprávy z OVV dne 21. března 2007Zprávy z OVV dne 21. března 2007Zprávy z OVV dne 21. března 2007Zprávy z OVV dne 21. března 2007    

Př. Šašek oznámil, že POVV a tajemník OVV provedli změnu podpisového vzoru ve smyslu 
usnesení OVV ČSSD Praha 8 č. 01/02/07 a č. 02/02/07. Podpisovým vzorem nyní vládne POVV a 
tajemník, ale vždy musí být dva podpisy.  
Archivační řád 
Př. Šašek požádal př. Rudovou o představení materiálu s názvem „Archivační řád  ČSSD Praha 
8“, který v kolektivu vypracovali př. Rödig, př. Rudová a př. Tischer. Př. Rudová uvedla, že 
v Archivační řád pojednává o evidenci písemností OVV ČSSD Praha 8 a je v souladu s Interními 
předpisy ČSSD, předpisy MV ČR a potřebami OVV ČSSD Praha 8. OVV ČSSD Praha 8 schvaluje 
„Archivační řád ČSSD Praha 8. 
WWW stránky 
Př. Šašek a př. Tischer informovali o žádosti KVV, aby se jednotlivé pražské obvody vyjádřili 
k internetovým stránkám, tedy oznámili, zda-li chtějí  ponechat staré stránky (v případě ČSSD 
Praha 8 www.cssdraha8.cz) nebo nové oranžové stránky (praha8.cssd.cz). OVV tedy požádal 
KVV Praha o zachování původního formátu na www.cssdpraha8.cz.  
Plán činnosti MO a návrhy akcí MO 
Předseda MO Bohnice př. Ševčík informoval, že MO Bohnice a MO Čimice budou vydávat 
Mimořádný Velikonoční Zpravodaj, doplnil, že nepožadují pomoc ani finanční příspěvek. Dále pak 
uvedl, že Zpravodaj před distribucí předloží ke schválení OVV nebo alespoň předsedovi OVV.  
Zpráva OKK 
Př. Šašek informoval o Zprávě OKK ČSSD Praha 8 z 26.2.2007, která neshledala nedostatky 
v účetnictví OVV a doporučila vytvoření podpisového vzoru pro podpisy účetních dokumentů.  
Členské příspěvky za rok 2006 
Př. Šašek oznámil přítomným, že členské příspěvky za rok 2006 nezaplatil z MO Čimice př. Rajm, 
z MO Bohnice př. Drozdová, př. Hanzel, př. Tax, z MO Kobylisy př. Folta, Ptáčníková, 
Zahradníková, př. Pazdera. OVV požádalo tajemníka a předsedy příslušných MO ověřili, co se se 
jmenovanými děje. 
Zvýšené členské příspěvky za rok 2006 nezaplatili př. Teplá a př. Máša, př. Mášovi byl schválen 
splátkový kalendář a je zbytečné o jeho osobě jednat.  
Tajemník př. Tischer zpravil OVV o svém rozhovoru s předsedkyní KKK př. Kleslovou, která mu 
oznámila, že na členy, kteří mají zaplatit zvýšené členské příspěvky a nezaplatí je nelze pohlížet 
podle čl. , odst /1/, písm. d) – Členství v ČSSD zaniká při nezaplacení členského příspěvku za 
uplynulý rok do tří měsíců usnesením OVV. Protože členský příspěvek zaplatili, sice ne v plné 
výši, ale zaplatili - na řešení takovýchto případů Stanovy a vnitřní předpisy ČSSD nepamatují. 
OVV může v takovýchto případech pouze navrhnout dotyčnému sankce, např. nedoporučit 
kandidaturu, odvolat jej z funkce či navrhnou odvolání z funkce apod.  
OVV ČSSD Praha 8 žádá KVV ČSSD Praha o odvolání př. Teplé z  funkce předsedkyně školské 
komise pro neplnění základních členských povinností.  
Komunální politika 
Př. Rödig informoval o zasedání ZMČ Praha 8 a o plánu ZMČ Praha 8, který se týká prodeje 
majetku, který probíhá více sporadicky než logicky. Zpravil o schválení rozpočtu MČ Praha 8. Př. 
Rödig a př. Petrus kontrolují smlouvy MČ Praha 8 díky kterým MČ Praha 8 platí za služby atd. 
Své závěry pak sdělí na OVV tak na KZ. Př. Ševčík informoval o auditu na školách. 
Různé, diskuse, závěr 
Vzhledem k tomu, že sekretariát OVV ČSSD Praha 8 již přes rok sídlí ve větších prostorech, 
zvýšili se tak náklady za topení plynem. – OVV ČSSD Praha 8 pověřuje tajemníka OVV ČSSD 
Praha 8 př. Jaromíra Tischera, aby požádal KVV o navýšení dotačních prostředků na pokrytí 
nákladů za plyn.  
Př. Ševčík seznámil OVV s usnesením MO Bohnice směrem ke KVV ČSSD Praha, které zní: 
Žádáme KVV ČSSD Praha o zdůvodnění postupu výběru kandidátek na Sjezd ČSSD s tím, že 
nevíme koho tyto kandidátky zastupují.  
– OVV ČSSD Praha 8 žádá KVV ČSSD Praha o sdělení jakým způsobem byla prováděna dovolba 
žen na XXXIV. Sjezd ČSSD bez konzultace s OVV.  

Roman Petrus 
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Zpráva zZpráva zZpráva zZpráva z    KVV dne 5. a 19. března 2007KVV dne 5. a 19. března 2007KVV dne 5. a 19. března 2007KVV dne 5. a 19. března 2007    
Ing. Petr Pokorný 

 KVV vzalo na vědomí novou strukturu a úpravu webových stránek. Pro Prahu 8 však zůstává 
možnost vlastních stránek, jak jsme požadovali. 
 KVV projednal Statut klubu zastupitelů ZHMP. Předsedou klubu je Karel Březina. 
 KVV deklaruje snahu dostat časopis „Čas volby“  i vně ČSSD a žádá jednotlivé OVV o součinnost 
při rozdávání „na chodníku“. 
 Zastupitelé HMP chtějí prosadit přesun času na interpelace na čas po obědě (cca ve 13,30 hod) 
v jednání zastupitelstva HMP s odůvodněním, že ČSSD jako opoziční strana v interpelacích bude  kritizovat 
vedení Prahy a chce, aby se tak dělo v době, kdy jsou ještě přítomna media a ne na konci jednání. 
 KVV předkládá členské základně „Programové prohlášení  Rady hl. m. Prahy“ (tj. materiál ODS 
vedení zastupitelů) s požadavkem  nacházet v něm sporná či neplněná ustanovení, opět s cílem 
interpelovat. Připomínky z řad členů a funkcionářů budou takto použity a nejsou časově omezeny, tj. 
očekávají se i průběžně v budoucnu. 
 Na obou jednáních KVV se též sjednocoval názor na změny ve stanovách a společný přístup na 
jednání Sjezdu. V této době již je nechci zmiňovat, je po Sjezdu a proto dám přednost informacím ze 
Sjezdu. 

Zpráva ze XXXIV.Zpráva ze XXXIV.Zpráva ze XXXIV.Zpráva ze XXXIV. Sjezdu ČSSDSjezdu ČSSDSjezdu ČSSDSjezdu ČSSD    

Prvý den jednání, pátek 23.3.2007 
 Sjezd po zahájení zvolil jednací řád, program a své pracovní orgány. Předseda svým úvodním 
projevem nastínil cíle sjezdu zejména o modernizaci strany pod hesly: Otevřená, moderní, 
sebevědomá ČSSD. 
 V průběhu jednání vystoupil významný host, slovenský premiér a předseda strany SMĚR-SD 
Robert Fico. 
 Sjezd vyslechl zprávu hlavního manažera a zprávu o hospodaření (J. Havlíček). Postupně pak 
komentovali své zprávy místopředsedové ČSSD (B. Sobotka, Z. Škromach, P. Vícha a J. Vaňhová). 
Svou zprávu přednesl i předseda ÚKK (V. Buriánek). K zahraniční politice vystoupil J. Paroubek. Za 
Poslanecký klub vystoupil M. Hašek a za Senátorský klub A. Gajdušková. Za delegaci ČSSD v EP 
hovořil L. Rouček. 
Ke všem zprávám delegáti sjezdu diskutovali. 
 Při zahájení sjezdu byl vznesen požadavek na přesun volby předsedy strany na druhý den. 
Protože návrh nebyl přijat, přistoupil sjezd k volbě předsedy v podvečerních hodinách prvého 
jednacího dne. Jako jediný kandidát se představil J. Paroubek. 

Volba předsedy skončila výsledkem 311 hlasů ze 472, tj. 60,15%, J. Paroubek byl zvolen 
předsedou strany. Přiznám se, že jsme očekávali poměr vyšší.  
 Do večeře pokračovala diskuse ke zprávám. 
 
Druhý den jednání, sobota 24.3.2007 
 Před zahájením jednání byli delegáti promítáním seznámeni s kauzou „Altner“, kde jsou 
vysvětleny mýty kolem „oprávněnosti“ a hlavně nehoráznosti požadavků tohoto advokáta a jeho 
neadekvátních požadavcích typu renty z příjmů ČSSD, ale také neuvěřitelné nepozornosti při podpisu 
smlouvy. 
 Po zahájení jsme vyslechli zdravice  hostů. K projektu modernizace strany pak mimo 
předsedy J. Paroubka hovořil B. Sobotka a O. Novotný. Plénum pak na toto téma vedlo diskusi. 
 V odpoledních hodinách započala diskuze ke Stanovám ČSSD. Procedura byla rozdělena do 
schválení změn návrhu stanov, některé v bloku, jiné bod po bodu, po té co pracovní komise sjezdu 
v materiálu uvedla svá doporučení. Dalším krokem bylo rozhodnutí variantních návrhů a nakonec 
schválení vlastních „nových“ stanov. Z významných změn uvedu zejména přímou volbu předsedy 
strany. Sjezd však už neměl vůli volit přímo předsedy OVV či KVV. Také ke kvótám se choval 
rezervovaně, nicméně zachoval stávající stav. Pro přijímání a přechody členů v Praze byla 
odsouhlasena změna s výsledkem možnosti vstupovat kdekoliv v Praze a přecházet se souhlasem 

Ing. Petr Pokorný 
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KVV. Přesný výklad ještě bude k dispozici u tajemníka. Změny ve stanovách vyžadují zvláštní článek, 
zde je úplně popsat nelze. 
 
Do večera 2. jednacího dne probíhaly tyto volby: 
Statutární místopředseda: Zvolen B. Sobotka 428 hlasy z 504, tj. cca 80%. (jediný kandidát). 
 
Předseda ÚKK: Zvolen M. Starec proti Buriánkovi poměrem 54,8% ve druhém kole. Př. Starec slibuje, 
že bude pracovat bez ohledu na spor o předchozí kvalitu jeho práce s J. Paroubkem a že ve své práci 
nebude nikterak chovat  formou odvety. Delegáti mu uvěřili a dali signál J. Paroubkovi, že zřejmě 
nehodnotil správně. 
 
Místopř. pro řízení: po odstoupení př. Vlčka zvítězil př. Urban 236 hlasy z 489, tj. 64,6% (proti př. 
Hulínskému s 24,8%). Při představování př. Hulínský vytkl J. Paroubkovi své hodnocení v médiích jako 
nekolegiální. Jeho projev vzalo plénum sjezdu s obavami (alespoň já to tak cítím) budoucích neshod ve 
vedení strany a př. Hulínského nezvolilo. Nicméně byl vyslán další signál J. Paroubkovi (po 60ti% 
výsledku volby předsedy strany a po zvolení předs. ÚKK). 
 
Tento den byli ještě zvoleni 2 místopředsedové ÚKK př. Kala a Tejc. 
 
Dalšími místopředsedy strany byli zvoleni: Z. Škromach 431 hlasy, tj. 89.7%, J. Vaňhová 357 hlasy, 
tj. 74,3% a P. Vícha 411 hlasy, tj. 85,6%. Nezvolena J. Maršová s 90 hlasy, tj. 18,7%. 
 
Třetí den jednání, neděle 25.3.2007 
 Na stůl přicházejí další návrhy rezolucí sjezdu, mimo těch předložených dopředu a je k nim 
vedena diskuse. Jakkoli jsou všechna témata důležitá, zmíním rezoluci „Ne radarové základně USA na 
území ČR“, která byla schválena po úpravě a bohaté diskusi. Zejména na doporučení př. Zaorálka a jeho 
několikerém diskusním vysvětlení. Předpokládám, že plné znění sjezdových materiálů bude k dispozici 
v krátkém čase. 
 
 Před závěrem sjezdu byly ještě volby dalších místopředsedů ÚKK, byli odsouhlaseni na nižších 
stupních volení členové ÚVV a ÚKK a rovněž členové zahraničního regionu. Dovolba zbývajících mpř. 
ÚKK proběhla v samém závěru zatím bez vyhlášení výsledků (bude na ÚVV). 
 
 Předseda J. Paroubek v závěrečné řeči poděkoval za zvolení, za průběh sjezdu, zrekapituloval 
odsouhlasené body modernizace, zejména ve změnách stanov, ale také přiznal, že se mu těžko 
poslouchala kritika. Přiznal možnost svých chyb a nastínil, že řešení je v diskusi k níž všechny vyzval. 
Sjezd splnil své úkoly, většinou schválil vytčené cíle a ty, které neschválil citoval J. Paroubek, že budou 
nadále diskutovány a prosazovány, protože pokud tyto skutečnosti „nezvedne“ ČSSD, zvedne je 
konkurence. Narážel na účast žen na kandidátkách, ale i na přímé volby i na nižších stupních ČSSD. 
V neposlední řadě přislíbil předseda zintenzívnit právní postupy proti advokátovi Altnerovi v dokazování 
nesolidnosti, poškozování klienta apod. 

Dubnové a květnové akceDubnové a květnové akceDubnové a květnové akceDubnové a květnové akce    
akce datum čas místo 

MO Karlín a MO Libeň 3.4.2007 18:00 Zenklova 27 

MO Kobylisy 10.4.2007 18:00 Zenklova 27 

Klub zastupitelů 16.4.2007 18:00 Zenklova 27 

MO Bohnice 17.4.2007 18:00 Zenklova 27 

OVV Praha 8 18.4.2007 18:00 Zenklova 27 

MO Čimice 24.4.2007 18:00 DD Bohnice 

SON při ČSSD Praha 8 24.4.2007 17:00 Zenklova 27 

MO Bohnice 15.5.2007 18:00 Zenklova 27 

OVV Praha 8 16.5.2007 18:00 Zenklova 27 

Klub zastupitelů 21.5.2007 18:00 Zenklova 27 

MO Čimice 22.5.2007 18:00 DD Bohnice 

SON při ČSSD Praha 8 22.5.2007 17:00 Zenklova 27 
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Foto z XXXIV.Foto z XXXIV.Foto z XXXIV.Foto z XXXIV. Sjezdu ČSSDSjezdu ČSSDSjezdu ČSSDSjezdu ČSSD    
Ing. Petr Pokorný a Jaromír Tischer, DiS. 
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Sudoku s tajenkouSudoku s tajenkouSudoku s tajenkouSudoku s tajenkou    

V žádném slopuci, řádku, ani čtverečku 3*3 se nesmí 
opakovat stejné písmeno. 

V žádném sloupci, řádku, ani čtverečku 3*3 se nesmí opakovat 
stejné číslo 
V žádném sloupci, řádku, ani čtverečku 3*3 se nesmí opakovat 
stejné číslo 
Ve vyznačených čtvercích je třetí řádek součtem dvou 
trojciferných čísel z prvního a druhého řádku.  

Co se stalo před deseti lety?Co se stalo před deseti lety?Co se stalo před deseti lety?Co se stalo před deseti lety?    

Zápis ze schůze  místní organizace v Bohnicích, Čimicích a Kobylisích 8.dubna 1997 
 
V úvodní všeobecné informaci byla diskutována situace v ČSSD po sjezdu i situace v obvodní organizaci. Domníváme se, 
že význam naší strany v poslední době narůstá a že je nezbytné provádět takovou politiku, abysme se stali racionální a 
zdravě kritickou stranou, která je schopná převzít i vládní zodpovědnost. Tomu je nezbytné přizpůsobit i práci MO. Naše 
MO je poměrně malá, fakticky má 17 členů. Prakticky se neprojevilo připojení kobyliské organizace, z níž zřejmě 
nejaktivnější členové přešli do libeňské MO. V této souvislosti byly zvažovány i cesty na jejich získání, kritizován byl 
přístup libeňské MO, která je až příliš aktivní v získávání členů ze sídlištních organizací, čímž posiluje svůj vliv v 
organizaci obvodní. Je otázkou nakolik je to nespornou aktivitou a intenzitou práce v Libni a nakolik je to vedeno snahou 
po využití "libeňského výtahu k moci", od kterého si někteří méně zkušení členové slibují až příliš. V této souvislosti se 
pak ukazuje, že ostatním organizacím pak mohou chybět zkušení členové, kteří by jim mohli pomoci v jejich práci, 
zároveň se snižuje informovanost v MO. Uváděné poznatky vedou místní organizaci k tomu, že při návrhu kandidátky do 
obvodního zastupitelstva pro komunální volby v roce 1998 bude na volitelných místech jednoznačně uplatňovat členy 
MO Bohnice, Čimice a Kobylisy. Jsme přesvědčeni o tom, že máme dost kvalitních kandidátů, přičemž budeme 
prosazovat ženy a mladší a kvalifikované členy naší organizace. Zároveň zvažujeme i to, že se obrátíme na členy ČSSD, 
kteří sice bydlí v obvodu naší MO, ale nepracují v ní, požádáme je o přestup odpovídající jejich místu bydliště. 

 
OVV ČSSD Praha 8 23.dubna 1997 

 
usn. 10/6/97/E - ve smyslu nových Stanov ČSSD čl. XLIII., odst. 3 a 4 vyměnit členské legitimace, zkontrolovat v 
občanském průkazu trvalé bydliště a vyžadovat od členů nebydlících v okrese souhlas MO v trvalém bydlišti. 
usn. 11/06/97/E - ve smyslu nových Stanov ČSSD čl. XLIII., odst. 3 a 4 vyřadit z evidence členy bydlící v jiném 
okrese, kteří do 15.10.97 nedoručí souhlas MO v trvalém bydlišti a předat jejich nacionále do OVV v místě trv. bydliště. 
usn. 16/06/97/G - OVV schvaluje výplatu kauce na výběrové řízení pronájmu "Dělnického domu", Klapkova 1 ve výši 
10.000,- 
usn. 19/06/97/G - OVV vyhlašuje termín obvodní konference na 21.5.1997 v 17:00 v místnosti č. 202 v Hybernské. 

Aritmetické sudokuAritmetické sudokuAritmetické sudokuAritmetické sudoku    
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Aktuální dění na politické scéně Aktuální dění na politické scéně Aktuální dění na politické scéně Aktuální dění na politické scéně ———— Radar Radar Radar Radar    
Jiří Kubovič, MO Bohnice 

 Dne 20.2.2007 proběhla v rámci jednání MO Bohnice rozsáhlá diskuse k umístění radarové stanice umístěné 
na území České republiky. Proto bych se chtěl k uvedené problematice vrátit a podělit se s Vámi o některé informace, 
které jsou dle mého názoru velice důležité. Své poznatky zejména čerpám od Reného Bartoníčka, který žije 7 let v USA 
a jehož e-mail putuje mezi uživateli internetu.  
 Podmínky americké vlády ohledně statusu své případné vojenské základny v České republice jsou de facto 
státem ve státě. Česká republika by neměla právo vstupu do základny, možnost kontroly jakýchkoliv aktivit americké 
strany – ani uvnitř a ani vně. Toto vyplývá z obvyklého práva mezinárodního. Navíc by zaměstnanci základny byli 
vyjmuti z jurisdikce soudů České republiky na celém území České republiky. Takové právní imunitě se netěší ani 
diplomatický sbor zahraničních ambasád. Proč bychom na území republiky měli připustit pro vojáky cizí mocnosti 
privilegia, která přísluší ústavním činitelům ČR? Jaké mají zkušenosti s americkou vojenskou přítomností v jiných 
zemích?  
 Vemte si např. případy v Thajsku, kde se objevilo několik případů nepotrestaných znásilněných žen ze strany 
amerických vojáků.  
 Nebo základny USA Thule v Grónsku. René Bartoníček k tomu uvádí, že: „Tato vojenská báze byla původně 
meteorologická stanice, tajně v padesátých letech přestavěná na vojenskou základnu v rámci projektu Blue Jay. Nikdo 
se nikoho na nic neptal. V roce 1968 došlo v oblasti Thule k vážné nehodě, která mohla skončit katastrofou. Zřítil se do 
moře bombardér B-52 se čtyřmi vodíkovými bombami na palubě. Nikdo nikoho o ničem neinformoval. Naopak rozběhla 
se desinformační kampaň. V roce 1991 studie o radioaktivním pozadí podala exaktní důkazy o nadměrném množství 
plutonia, které se používá jako materiál pro iniciaci výbuchu vodíkové bomby v oblasti. Jedna z vodíkových pum nebyla 
nalezena. V komplexu základny byly tajně skladovány nukleární zbraně bez vědomí Kodaně.Teprve v roce 1995 Dánsko 
přiznalo vinu a zaplatilo odškodnění občanům Dánska a Grónska, kteří byli vystaveni radioaktivitě při práci na americké 
základně, šlo o sumu zhruba 15 000 000 dolarů. Proč bylo finanční odškodnění za americkou havárii a americké 
nukleární hlavice přeneseno na dánského daňového poplatníka nemám zdání? V roce 2001 se president Bush obrátil 
osobním dopisem na premiéra Grónska, aby intervenoval v prospěch modernizace radarů v Thule. Kodaň protestovala, 
protože Grónsko je mandátním územím Dánska. Odpovědí emisarů USA na "odborných konferencích" o "dvojité 
slabosti" Dánska bylo, že ..."Dánsko je slabá evropská ekonomika a člen NATO". Jistě povzbudivý signál z americké 
strany pro ČR nebo Polsko.“ 
 Teď se podívejme poněkud blíže na některé technické aspekty ohledně radarové techniky a z toho plynoucí 
rizika a dopady na život lidí. Zde opět čerpám od Reného Bartoníčka, který uvádí, cituji: „Radar na stíhacích letounech 
se na zemi nezapíná mimo případy, kdy pozemní personál provádí testy a údržbu. V tomto případě je testující technik 
oblečen ve speciálním olověném obleku. Výkon tohoto zařízení je řádově v kW. Radar systému Aegis 4 na lodích US 
NAVY má pulzní výkon okolo 20 MW. Při bombardování v Kosovu 1998 udělala obsluha radaru amerického křižníku USS 
CG-žý Siloh chybu a zapnula radar blízko italského pobřeží u přístavu Naples. Byla zničena některá technická zařízení 
meteorologických stanic a operátorů mobilní sítě, která byla několik dní mimo provoz. Jaké byly dopady na zdraví lidi, 
nám může přiblížit situace z Azerbajdžánu. Tajná služba Azerbajdžánu odmítla poskytnout informace ohledně možných 
zdravotních rizik při provozu dvou radarů US v oblasti Astara a Khizy. Studie šéfa Nezávislého centra pro výzkum 
životního prostředí uvádí, že devětkrát vzrostl výskyt rakoviny, třináctkrát onemocnění jater a devatenáctkrát vzrostl 
počet dětí narozených s vrozenými vadami. Nepodařilo se mě bohužel zjistit jaký radar tam je. Specifikace radaru 
FSP=117 je 20-24 MW zářivého výkonu podle toho, jestli systém je mobilní nebo ne. Radar určený pro americkou 
základnu v ČR je kolos o pulzním výkonu 1000MW. To je 20 krát tolik než výkon radarů, o kterých byla řeč. Negativní 
dopady se projeví řádově v okruhu desítek km. Navíc i při bezchybném provozu může dojít k odrazu vln o ionosféru. 
Pro zajištění provozu je nutný zdroj energie okolo 5 MW. Na základně má být 200 lidí. Zdroj energie musí být nezávislý 
na okolí. Vezmeme-li v potaz ještě požadavky na bezpečnost a utajení objektu je téměř jisté, že půjde o podzemní 
atomový reaktor.“ 
Myslím, že americký radar na území České republiky nemůže být ničím vyvážen, a již vůbec ne tím, že  „Velká 
Amerika“ nebude považovat od českých občanů víza. Je s podivem, že nás o tom vláda ani média neinformují. Proč? 
Odpovědí může být mnoho, ale budou spíše spekulativní a možná by bylo mnohem vhodnější, aby si na to odpověděl 
každý sám, aby každý sám zauvažoval.  
Myslím si a dávám tímto za pravdu i Renému, že vláda ani parlament nemají mandát k takovému rozhodnutí bez 
referenda. Nemluvě o pozici vlády stojící na dvou přeběhlících a hlasech Strany zelených, která ve svém volebním 
programu slíbila podporu referenda a odpor vůči atomové energetice. Uvědomme si, že Česká republika je malá hustě 
osídlená země. A radar o těchto technických parametrech bude mít značný negativní dopad na tisíce občanů České 
republiky a my nemáme možnost to ovlivnit? Mysleme na budoucnost, hlavně na naše děti.  

Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 8 
si Vás dovoluje pozvat na pravidelnou poradnu  

Sdružení na ochranu nájemníků při ČSSD Praha 8 
dne  24. dubna 2007 od 17:00 

v prostorách sekretariátu,  Zenklova 22, Praha 8 
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 Radarová základna armády Spojených států amerických je téma, které již několik měsíců hýbe českými médii. 
Prakticky nemine dne, kdy by se v českých denících neobjevil článek či názor předního českého politika či komentátora 
přiklánějící se na tu či onu stranu. Se stejnou frekvencí obíhají po internetu více či méně demagogické informace 
o hrozivém u radaru na lidský organismus s tím, že některé zacházejí tak daleko, že srovnávají obranou radarovou základnu 
USA s okupací ČSSR vojsky Varšavského paktu v roce 1968, neřkuli obsazení ČSR Hitlerovými vojsky v roce 1939. Jako 
uvážlivý člověk jsem srovnal potřeby, přínosy, klady i zápory, které nám umístění základny přinese a miska vah se pro mne 
posunula jednoznačně na stranu PRO. 
 Naprosto souhlasím s argumentem odpůrců základny, že Česká republika není v současné době akutně ohrožována 
balistickými raketami. Jak vyplývá ze zpráv zpravodajských služeb, jediné nebezpečí, které ČR v současné době hrozí je 
útok spíše osamoceného jedince či izolované skrytě působící skupiny. Již v současnosti „nevyzpytatelné“ státy jako jsou 
Korejská lidově demokratická republika (Severní Korea) či Írán disponují balistickými raketami, kterými ohrožují naše 
spojence. Íránská raketa Shahab-4 je schopna zasáhnout státy jižní Evropy. Severní Korea svojí raketou třídy Taepodong-1 
je schopna zasáhnout cíle v Japonsku a rakety třídy Taepodong-2 ohrožují cíle na Hawaii a Aljašce. Íránská vláda se netají 
s tím, že během několika let dokončí vývoj rakety třídy Shahab-5 s doletem více než 5 tis. km, která bude schopna 
zasáhnout prakticky kterékoliv místo v kontinentální Evropě. Zjednodušeně řečeno je pravděpodobné, že během několika 
málo let bude i naše klidná a mírumilovná republika na mušce nevyzpytatelnému vládci v zemi, jejíž náboženství slibuje 
sebevražedným atentátníkům 72 panen v ráji nebeském za vraždu bezbranných osob jiného názorového přesvědčení. 
Myslím si, že za takové situace máme právo se pasivně bránit. A zde je odpověď již jasná, vláda USA nám nabídla ochranu, 
kterou si jinak nemůžeme dovolit, jak z důvodu technologických omezení, tak i z důvodů ekonomických. 
 Faktem je, že v blízké budoucnosti bude Česká republika možným cílem raket středního doletu. Pokud v historii 
lidstva byla vynalezena nová zbraň, byla následována diskusí o tom, jak se bránit. Vzpomínám si na mou oblíbenou knihu 
Julese Verna Ocelové město, kde je popisován neustálý svár mezi výrobci zbraní a oceláři. Jedni sestrojí nové dělo s velkou 
průraznou silou, druzí následně vymyslí pancíř, který ani toto nové dělo nedokáže prostřelit. Nyní jsme však svědky nového 
fenoménu. Namísto otázky jak se bránit, jsou hledány jenom důvody proč se nebránit. Zaráží mne, že hlavním nositelem 
této myšlenky je Humanistická strana, která má ochranu „lidství“  ve svém programu. Ochrana svých občanů, svého 
bohatství, je nezcizitelnou úlohu státu, kterou stát musí svým občanům garantovat. Zopakuji, otázka nestojí proč, ale jak.  
 Systém protiraketové obrany USA je v současné době jediným funkčním systémem svého druhu. Samozřejmě 
bych byl raději, kdyby systém byl pod patronací NATO nebo Evropské unie, nicméně je třeba respektovat, že byl vyvinut 
Spojenými státy  americkými a nikoliv NATO či EU. Otázky na vybudování vlastního protiraketového systému, do kterého by 
byly zahrnuty všechny státy NATO padaly na Pražském summitu v roce 2002. Bylo rozhodnuto o zadání studie 
proveditelnosti protiraketové obrany NATO. Studie byla ukončena v roce 2005, obsahuje cca deset tisíc stran a obecně 
konstatuje, že vybudování protiraketové obrany evropských států před útokem balistických raket je proveditelné. 
Vybudování základní struktury by představovalo náklady několika desítek miliard EUR (studie je utajovaným dokumentem, 
přístupné jsou jen obecné závěry).  Systém vlastní obrany států NATO je tedy pouze na papíře a na akademické úrovni, 
kdežto USA nám nabízejí již funkční systém. Zahájení budování systému také naráží na absenci politické dohody všech 
členských států NATO. Nově vyvíjené balistické rakety by nás začaly ohrožovat dříve, než by NATO či EU vůbec začala 
hledat místo, kde by měla základna stát. Navíc Českou republiku nebude stát prakticky ani Eurocent, na rozdíl od 
autonomního systému, který by spolubudovala. Záruka, že systém bude chránit ČR a nejen USA existuje v Zákonu o 
národní bezpečnosti (National Missile Defense Act), který přijal Kongres USA v roce 2000. Později bylo z názvu odstraněno 
slovo „National“. Koncepce ministerstva obrany USA přijatá Kongresem zahrnuje mezi cíle obranu území nejen USA a jejich 
jednotek, ale i spojeneckých a přátelských území. 
 Dalším z oblíbených argumentů odpůrců základny jsou právní důvody. Dá se předpokládat, pokud začnou Spojené 
státy budovat radarovou základnu na našem území, bude uzavřena dohoda s ČR o protiraketové obraně. Z právního 
pohledu bude režim základny i vojáků podřízen dohodě NATO o statutu sil (Status of Forces Agreement). Tato multilaterální 
dohoda by měla být navíc uzavřena jen mezi ČR a USA, aby mohla být platná i v rámci bilaterálního vztahu mimo NATO. 
Podle článku 2 této dohody veškerý personál podléhá právnímu řádu země, ve které by základna hostovala. Stejný postup 
je uplatňován i v jiných státech, ve kterých jsou vojenské základny USA – v Německu, Itálii, Dánsku a dalších. Stejně tak 
budou posuzována zdravotní rizika, která radar může přinést obyvatelům. Pokud bude radar umístěn v ČR, bude muset 
splňovat přísné hygienické požadavky našeho státu i Evropské unie, o čemž nás americká strana již ubezpečuje. 
 Vyvrátil bych i názor, že systém protiraketové obrany bude namířen proti Rusku. Sytém není stavěn jako útočný, 
ale jako obranný a po technické stránce jej není možné namířit proti konkrétnímu státu. Užívané argumenty, že zvýšení 
počtu raket ve střední Evropě popudí Rusko k dalšímu zbrojení a vytváření nových raketových sil je mylný. Plánuje se, že 
na polském území bude jen deset raket. Dá se předpokládat, že Rusko disponuje množstvím raket mnohonásobně vyšším, 
tudíž bude i nadále disponovat několikanásobně vyšší palebnou kapacitou, než všechny státy v Evropě dohromady. Naopak 
za „útočné“ považuji vyjádření generála Solovcova, velitele ruského raketového vojska, že v případě umístění základny v ČR 
zaměří Rusko rakety na naše území. 
 Nezajímavé také nejsou ekonomické přínosy vybudování radarové základny. Celou věc je možné rozebrat čistě 
z ekonomického hlediska. Z tohoto úhlu pohledu je problematika rozmístění radarů obchodem (směnou). Na jedné straně je 
tu poptávka, kterou reprezentují USA, které poptávají místo pro své radary. Na straně druhé je tu nabídka lokalit vhodných 
pro jejich umístění. ČR disponuje minimálně jedním z těchto míst. Směna je založena na vzájemném vztahu dvou či více 
subjektů, kdy poptávající dostane za úplatu (peněžní, naturální) požadovaný statek od nabízejícího. V našem případě USA 
poptávají po ČR místo pro umístění obranného protiraketového radaru. Je již na naší politické elitě, aby z tohoto obchodu 
vytěžila co nejvíce. Přímými ekonomickými přínosy by v případě výstavby radarové stanice na území ČR byly v první fázi 
stavební zakázky. Náklady na vybudování radarové stanice jsou odborníky odhadovány na 500 mil. USD, přičemž české 
firmy by se podle vyjádření šéfa americké Agentury pro raketovou obranu Henryho Oberinga mohly podílet na dodávkách 
stavebních prací, surovin a materiálu za cca 200 mil. USD (4,5 mld. Kč). V další - provozní - etapě by se základna podílela 

Říkám ano radarové základněŘíkám ano radarové základněŘíkám ano radarové základněŘíkám ano radarové základně    
Milan Hejkrlík, MO Libeň 
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na HDP ČR nákupem podpůrných služeb (např. stravování, energie, pohonné hmoty) objednávaných od českých firem. 
Počítá se s asi 200 člennou skupinou amerických vojáků, kteří by měli v ČR i své rodinné příslušníky. Ti by samozřejmě 
utráceli část svých příjmů v místě lokalizace stanice. Toto všechno samozřejmě pozitivně působí i na zaměstnanost 
v daném regionu a zvýšení daňových příjmů státního rozpočtu. Na rozdíl od investičních pobídek s pochybným 
výsledkem na HDP a zaměstnanost (např. LG Phillips v Hranicích na Moravě), které náš státní rozpočet stály v minulosti 
řádově desítky miliard korun, bude mít pro nás radarová stanice jednoznačně pouze a jen pozitivní ekonomické 
přínosy. 
 Na závěr si nechávám otázku referenda. Nemohu souhlasit s argumentem, že obrana je záležitostí nás všech 
a k umístění základny je třeba všelidový konsensus. Ústava České republiky přenáší tato rozhodnutí na Parlament 
České republiky. Usnesení o pobytu cizích vojsk na území ČR musí schválit nadpoloviční většina všech poslanců a všech 
senátorů, ústava výslovně nepředpokládá, že by tato otázka měla být řešena v referendu. Stejně tak vojenská strategie 
České republiky dává mandát k zabezpečování obrany vládě ČR, ostatním ústavním institucím a představitelům státu. 
Proti referendu také hovoří nedostatek informací, na jejichž základě by bylo možno zvážit možné přínosy a naopak 
možná negativa umístění základny, tj. provést kvalifikované rozhodnutí. Kompletní informace nemohou být s ohledem 
na stupeň jejich utajení postoupeny širší veřejnosti, tudíž bychom se v referendu rozhodovali emotivně a nikoliv 
racionálně a do problematiky národní bezpečnosti nepochybně emoce nepatří. V neposlední řadě je třeba upozornit na 
vysoké náklady spojené s uspořádáním referenda a předchozí informační kampaně (odhadem cca 1 miliarda Kč). Určitě 
si všichni dovedeme představit jiné smysluplnější využití této částky,  třeba v sociální oblasti nebo na podporu vědy a 
výzkumu 
 Závěrem si dovolím prohlásit, že umístění radarové základny není otázkou levicovou ani pravicovou. Je to 
otázka bezpečí nás všech. Je to otázka bezpečí, které nám stát musí zajistit. A jako ekonoma mne těší, že se nám 
naskýtá možnost, která státní rozpočet nezatíží a naopak povede k hospodářskému růstu. 

Zprávy z klubu zastupitelůZprávy z klubu zastupitelůZprávy z klubu zastupitelůZprávy z klubu zastupitelů    
 Jednání se uskutečnilo před jednáním zastupitelstva MČ Prahy 8. Jednání řídil Roman Petrus, který přivítal všechny 
přítomné a poděkoval jim za účast na dnešním klubu zastupitelů. 
 Projednávaly se materiály, jejichž schválení bylo plánováno na dnešním zastupitelstvu MČ Prahy 8. Jednotlivé 
oblasti, včetně případných námitek byly projednány se všemi přítomnými. 
 Přítomní zastupitelé Prahy 8 z řad ČSSD se po proběhlé diskusi dohodli, že Klub zastupitelů ČSSD Prahy 8 Rozpočet 
schválí. Proti tomuto názoru vystoupil Petr Kilián, který avizoval, že rozpočet MČ Praha 8 schválit nehodlá. 
 Daniel Rödig informoval, že Finanční výbor ZMČ Praha 8 se v roce 2007 zaměří na kontrolu plnění rozpočtových 
ukazatelů. 
 Daniel Rödig informoval všechny přítomné o splnění úkolu KZ 2/2007-1 s tím, že konkrétní seznam plánovaného 
prodeje majetku Prahy 8 neexistuje. Dle sdělení místostarosty Mgr. Roubíčka se tato problematika bude projednávat na 
jednom z dalších jednání majetkové komise zastupitelstva MČ Prahy 8. 

Informace z výborů a komisíInformace z výborů a komisíInformace z výborů a komisíInformace z výborů a komisí    
Kontrolní výbor  

 Kontrolní výbor se sešel již podruhé a zabýval se především přípravou na projednávání výsledků hospodaření 
MČ Praha 8 za rok 2006. Jedná se o jednání jednotlivých zástupců kapitol rozpočtu s finančním výborem. Kontrolní 
výbor se tohoto jednání také zúčastní, aby se seznámil s loňským plněním rozpočtů u jednotlivých kapitol. Dále se 
rovněž dopodrobna členové kontrolního výboru seznámí s příspěvkovými organizacemi MČ Praha 8. Kontroly proběhnou 
v měsíci březnu. 

 Dále kontrolní výbor projednával Rámcový plán kontrol. V rozsáhlé diskusi bylo projednáváno obsahové 
zaměření u každé kontrolní akce. Po diskusi byl plán jednohlasně schválen. Ten byl schválen v této podobě:  

 
1. Kontrola plnění vybraných usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 8 - průběžně 
2. Kontrola hospodaření s finančními prostředky určenými na údržbu veřejné zeleně –  1. pololetí 
3. Kontrola  hospodaření  příspěvkové  organizace  –  Jednotka civilní ochrany (JCO) –  1. pololetí  
4. Kontrola   hospodárnosti  vynaložených   prostředků   na   opravy  obecního  majetku     
    správními  firmami (AUSTIS  a.s., JUDr. Hana Slabá  a  NAVATYP, a.s.) – 2. pololetí 
5. Kontrola hospodaření s majetkem svěřeným MČ Praha 8 – 2. pololetí 
 

Finanční výbor 
 Finanční výbor zastupitelstva MČ Praha 8 (FV) zasedal dne 26.února 2007. Na tomto svém jednání si schválil 

jednací řád, který mj. blíže určuje povinnosti členů výboru. FV projednal a vzal na vědomí úpravy provedené v rozpočtu 
MČ Praha 8 na rok 2007. finanční výbor se také zabýval projednáním žádostí o investiční dotace z rozpočtové rezervy 
hl.m. Prahy. Jelikož žádosti se týkaly i dětských hřišť na Praze 8, FV pověřil svého člena, aby se na Komisi pro veřejný 
pořádek ujistil, že výstup investic v této oblasti nebude negativně ovlivňován vandalstvím. 

Finanční výbor projednával i současnou situaci týkající se akce „Revitalizace veřejných prostranství „Karlínské 
náměstí, Kaizlovy sady a park před Invalidovnou“. Rada MČ Praha 8 totiž rozhodla, že od projektu odstoupí, a to 
v důsledku hrozícího nedodržení termínu ukončení výběrového řízení.  
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FV MČ Praha 8 vyjádřil politování nad tímto rozhodnutím Rady MČ. Tím spíše, že se nejedná o první rozhodnutí tohoto 
charakteru, které neumožní získání finančních prostředků mimo rozpočet MČ Praha 8. Zástupce FV ZMČ tuto problematiku 
otevře na zastupitelstvu MČ Praha 8. Jako reakci na výše uvedené FV požádal Radu MČ Praha 8, aby do výběrových komisí 
nominovala  vždy alespoň jednoho zástupce FV. 

Příští jednání FV ZMČ se koná v pondělí 2. 4. 2007 v 15.00 hod. v „Grabově vile“ Na Košince. 
 

Bytová komise – Roman Petrus 
 Komise projednávala 18 nových případů z bytové problematiky.  Tato problematika je velmi specifická a je jí nutno 

posuzovat případ od případu. Bytová komise se setkává od skutečně nutnými a akutními případy, kde je nutné přidělit byt, 
např. při narození dětí, vyměnit za větší. Na druhou stranu je v bytové komisi projednávána i celá řada případů, kdy lidé 
opakovaně neplatí za bydlení a přesto nejrůznějšími cestami se snaží získat různé výjimky. 

Bytová komise přidělila 10 bytů pro obecnou prospěšnost – byly přiděleny Servisnímu středisku, které je příspěvkovou 
organizací Městské části. S tím, že v těchto bytech budou uspokojovány krátkodobě potřeby učitelů městské části. 

V závěrečné diskusi byl vznesen požadavek na předložení soupisu bytů pronajatých pro obecnou prospěšnost 
zaměstnancům PČR a Městské policie na příštím jednání komise. Komisi zajímal především současný stav. 

 
Dopravní komise – Daniel Rödig 

Dopravní komise, která se konala dne 7.3.2007, projednávala mj. tzv. „Chodníkový program“, tzn. akci TSK na 
velkoplošné opravy chodníků. Rada MČ souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu MČ Praha 8 a 
Zastupitelstvo schválilo v rámci rozpočtu MČ Praha 8 částku na uvedené účely ve výši 2 mil. Kč. TSK poskytne ze svého 
rozpočtu částku ve výši 1 mil. Kč. Na základě smlouvy mezi MČ Praha 8 a TSK začnou probíhat opravy na chodnících v k. ú. 
Kobylisy.Po domluvě se zástupcem Starosty p. Kindlem bude „Chodníkový program“ pokračovat tak, aby v dané lokalitě 
byla rekonstrukce kompletní. V závislosti na hospodářských výsledcích MČ uvolní z rozpočtu další 2 mil. Kč a TSK opět 
částku 1 mil. Kč. MČ převádí peníze prostřednictvím rozpočtu Hlavního města Prahy na TSK, která vede další řízení, dle 
smlouvy však mj. umožní MČ kontrolu nad prováděnými pracemi i využitím poskytnutých finančních prostředků. 

Na jednání komise zazněla informace o zrušení tržiště Palmovka a o faktu, že pevné stánky jak s oblečením tak 
s občerstvením jsou stále v provozu. Především kvůli bezdomovcům, a s nimi spojeného nepořádku existuje snaha tyto 
stánky zrušit také. 

V současné době je s několika provozovateli stánků zahájeno správní řízení o udělení pokuty. Pokuta bude 
pravděpodobně vyměřena ve výši 50 000,- Kč, přičemž dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích lze uložit 
pokutu až do výše půl milionu Kč.  

 
Zpráva z 1. zasedání školské komise ze dne 27. 2. 2007 – Ing. Majerová 

Byly projednávány dvě  žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu městské části – žádost soukromé osoby a žádost   
zájmové taneční skupiny. Žádostím nebylo vyhověno. 

Komise vzala na vědomí, že bude informovat zastupitele ze svých politických klubů o tom, že byl stanoven  počet členů 
školních rad na tři na každé škole a o tom, aby se z řad zastupitelů přihlásili zájemci o členství ve školních radách, které 
jsou sestavovány v souladu se školským zákonem. Též byla projednána žádost obchodní akademie Hovorčovická o 
prodloužení nájmu školních budov o deset let  a žádost sportovního oddílu JOUDRS, týkající se umístění reklamní cedule 
s logem sponzora v areálu školního hřiště. Bylo doporučeno řešit záležitost ve spolupráci s majetkovým odborem městské 
části standardním způsobem. 

 
Komise pro životní  prostředí – Ing. Kilian 

Komise pro životní prostředí se v novém složení po komunálních volbách sešla dne 16.2.2007  
Byla probrána problematika parku v oblasti Těšnova, přičemž byly rozebrány i možnosti rozšíření parkových ploch 

v dané lokalitě. Jako další se komise věnovala rozboru úrovně zeleně a byla rozebrána otázka finančního pokrytí této 
činnosti. V této souvislosti bylo konstatováno, že finanční pokrytí této činnosti je zhruba na úrovni roku 2006. Dále byla 
rozebrána problematika čistění psích exkrementů, a to úklidu zejména u stanic metra. 

Členové komise se shodli, že se ve své činnosti budou zvýšenou měrou zajímat o projekty připravované městskou částí, 
přičemž důraz budou klást na všechny zásady otázek životního prostředí u všech připravovaných projektů. Komise 
konstatovala, že díky silnému větru  bylo na území městské části vyvráceno cca 100 stromů. 

 
Sociální a zdravotní komise – Jana Štollová 

Sociální a zdravotní komise se zabývala vyhodnocením a doporučením pojišťovacího makléře na pojištění nemovitého 
majetku ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřeného do správy MČ Praha 8, v působnosti odboru zdra-votnictví a sociálních věcí 
ÚMČ Praha 8, který není dosud pojištěn a doporučila uzavřít pojistnou smlouvu u Hasičské vzájemné pojišťovny (HVP) , a.s. 
s ročním pojistným ve výši 141.500,-- Kč. Dále komise doporučila zapojit se do pilotního projektu přidělování poukázek na 
potraviny a věci osobní potřeby pro občany, kteří pobírají sociální dávky formou poukázek Ticket servis a Accor. Dalšími 
body jednání byla především řešení bytové situace jednotlivých občanů. 

 
Bezpečnostní komise — Milan Hejkrlík 

Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek se sešla na svém druhém řádném zasedání dne 21. března 2007. Jednání 
komise se účastnili představitelé Policie České republiky a Městské policie hlavního města Prahy. Byla prezentována zpráva 
o nápadu kriminality na území naší městské části. Bylo konstatováno, že jednou z priorit obsaženou v programovém 
prohlášení rady hlavního města Prahy je zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků. Předpokládá se, že bude možno čerpat 
prostřednictvím hl. m. Prahy prostředky na program prevence kriminality z evropských fondů. Komise doporučila radě 
Městské části Praha 8, aby zadala zpracování studie, která by zhodnotila bezpečnostní situaci na území MČ Praha 8 
a doporučila maximálně vhodné využití  možných prostředků ze strukturálních fondů EU pro zvýšení bezpečnosti. Komise se 
dále zabývala dvěmi podáními občanů týkajícími se drobné pouliční kriminality. V obou případech byla požádána Policie 
České republiky i Městská policie o zvýšený dohled v problematických lokalitách. Stejně tak bylo doporučeno, aby se 
Městská policie více soustředila na dodržování nočního klidu v okolí restaurací na sídlištích. 
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Tramvaj číslo 25 bude mít dva vozy 
Tlačenice v tramvaji číslo 25, která projíždí Prahou 8, by měly být minulostí. Od poloviny ledna jsou na lince nasazovány 
soupravy se dvěma vozy místo jednoho. Roční náklady na posílení spojů na této lince budou zhruba deset milionů korun. 
Tramvaj jezdí Prahou 8 a od  Libeňského mostu dolními Holešovicemi na Letnou. Zvláště ve špičkách bývala přeplněna. Radnice 
Prahy 7 proto koncem loňského roku požádala Dopravní podnik hlavního města Prahy, aby linku posílil.  
 
Praha 8 naostro rozjela internet zdarma 
Po Praze 5 tak mají i občané osmé městské části možnost bezdrátového připojení na web. Městská část Praha 8 nyní pouští do 
ostrého provozu projekt bezdrátového připojení k internetu zdarma pro své občany. Během zkušebního provozu se podařilo 
odstranit některé technické problémy a radnice také připravuje rozšíření. 
O projekt je mezi občany velký zájem. 
V září roku 2006 spustila radnice Prahy 8 provoz sítě pěti vysílačů pro zkušební provoz bezdrátového internetu zdarma. Během 
zkušebního provozu se podařilo vychytat některé chyby, a tak nyní může být projekt spuštěn naostro. Provoz bezdrátové sítě 
bude podle místostarosty Kindla stát zhruba jeden milión korun ročně a rychlost připojení bude 64 kilobitů za vteřinu. Bezdrátové 
připojení má sloužit k vyřizování elektronické pošty nebo náv-štěvě webových stránek. 
 
Autobusové nádraží Florenc projde změnou 
Cestující, kteří přijíždějí na autobusové nádraží na Florenci, by měli do roka pocítit výraznou změnu. Zatímco nyní je při příjezdu 
„vítají“ chátrající budovy a železné konstrukce jen s minimálním zázemím pro cestující, do roka by se mělo změnit téměř vše. 
Nádraží na Florenci by mělo být doplněno přízemní halou a všech čtyřicet nástupišť má získat zastřešení. Změny čekají pokladny, 
informační kancelář, občerstvení, sociální zařízení, úschovnu zavazadel i čekárny. Rozsáhlá rekonstrukce si vyžádá několik 
desítek milionů korun a měla by začít ve druhém čtvrtletí 2007. Podle radnice Prahy 8 by se měl řešit rozvoj celého území kolem 
nádraží Florenc včetně sousedícího Masarykova nádraží. Představitelé městské části se také přiklánějí k převedení autobusů do 
podzemí, nad kterým by mohla vyrůst víceúčelová budova, anebo k jeho posunutí buď do Karlína, nebo směrem k železničnímu 
hlavnímu 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 tu pak s Pernerovou ulicí, a tím připojit celý Karlín dopravně k centru.  
 
Negrelliho viadukt – Butiky místo garáží 
Nejdelší pražský most se má v nejbližších letech dočkat obnovy své slávy. Některé oblouky Negrelliho viaduktu jsou zazděné, 
zastavěné nevzhlednými garážemi a dílnami, obklopené výkupnami šrotu. Celá stavba je špinavá. To vše by se mělo změnit. 
„Zhruba na jaře, přibližně do dvou měsíců se chystáme navázat diskusi o viaduktu. Rádi bychom ho obrodili, doufáme ve větší 
rekonstrukci, potřebuje ale minimálně umýt,“ řekl starosta Prahy 8. Více než kilometr dlouhý most, přes který jezdí vlaky z 
Karlína přes ostrov Štvanice do Holešovic, tvoří nepři-rozenou hranici mezi centrem - Novým městem a Karlínem. „Karlín je 
přitom také součástí centra a města, most je proto třeba znovu uvést v život. Některé oblouky by se měly zcela odezdít, jiné si 
dovedu představit prosklené, uvnitř s kavárnami nebo třeba butiky,“ vysvětlil svou představu starosta Nosek. Celý záměr by rád 
stihl realizo-vat v tomto volebním období, tedy nejpozději do konce roku 2010. Negrelliho viadukt se začal budovat na jaře roku 
1845, první vlak po něm přejel 1. června 1850. Jméno dostal po svém staviteli inženýru Aloisovi Negrellim. Později prošel 
několika úpravami, například v letech 1952 až 1954 byly v přemostění Křižíkovy ulice zbořeny dva pilíře ke zlepšení průjezdnosti 
aut. 
 
V Karlíně vyroste nová kancelářská budova. 
V karlínské Křižíkově ulici se opět staví. Na revitalizovanou bývalou továrnu, kterou developerská společnost proměnila ve 
čtyřpatrovou administrativní budovu, navazuje stavba nového objektu. Ke Corsu Karlín tak přibude Corso IIA. Pod něj bude 
podepsán úspěšný katalánský architekt Ricardo Bofill, který je zakladatelem mezinárodního týmu architektů, sociologů, 
spisovatelů, režisérů a filozofů „The Taller de Arquitectura“. Ten se už přes čtyřicet let zabývá urbanistickým plánováním, 
architekturou, tvorbou krajiny, interiéru, nábytku a produktového designu. Budova Corso IIA by měla být dokončena v polovině 
roku 2008 a náklady na její výstavbu jsou 500 miliónů korun. Cena pronájmu kancelářských prostor by se měla pohybovat okolo 
14,5 eura za metr čtvereční, ale bude samozřejmě záležet na poptávce a délce nájemního vztahu. S vyhledáváním zájemců ale 
pravděpodobně nevznikne problém. Corso IIA bude mít plochu přes 13 000 metrů čtverečních a počítá se v něm například s 
centrálním komunikačním jádrem se čtyřmi výtahy a dvěma schodišti, restaurací, hlídaným třípatrovým podzemním parkovištěm 
s kapacitou přes 140 vozů, satelitem a vlastní televizní anténou. 
 
Přechody v Čimické ulici byla zpřehledněny 
Všechny přechody v této velmi frekventované ulici byly lépe vybaveny. Všechny nyní získaly buď světelnou signalizaci, nebo jsou 
přisvětleny tak, aby byl chodec na přechodu vidět. Jako poslední se úprav dočkal přechod u zastávky autobusů Čimický háj. Na 
většině přechodů nyní nejen chodce osvětluje silné světlo, ale také zde byly sníženy obrubníky, což přivítají zejména maminky s 
kočárky či starší lidé. K bezpečnosti provozu výrazně přispěl i plot, jenž rozděluje ulici ve středovém pásu a brání chodcům v 
přebíhání mimo přechody. Radnice nyní hodlá bezpečnostní opatření na přechodech ještě zdokonalovat. Radnice se chce zaměřit 
na místa, kde zatím svítí přídavná světla nad přechody ve stejném režimu jako pouliční osvětlení. Nově by měla být všechna 
světla napojena na vlastní zdroj, aby se rozsvítila dříve než okolní lampy. Na přisvětlení přechodů nyní čekají Bohnice. Zde se 
tento systém bude postupně zavádět v tomto roce.  
 
Vyčištění tržnice na Palmovce 
Radnice Prahy 8 zasáhne proti nepovoleným stánkům na Palmovce. Radní tržnici kromě pevných stánků před časem zrušili. 
Prodejní pulty a stojany se však opět rozrůstají.„Jedná se o nedovolený zábor prostranství,“ komentovala tento jev tisková 
mluvčí Prahy 8. Odbor dopravy podle ní zahájí s prodejci správní řízení, budou jim hrozit pokuty. Radnice také požádala 
strážníky, aby tam prováděli kontroly. Za nepovolený zábor veřejného prostranství totiž mohou ukládat blokové pokuty. 
Libeňští radní v polovině prosince neschválili návrh na letošní provozování tržiště na Palmovce. Začátkem roku mobilní stánky 
podle informací úřadu zmizely. Nyní se tam ale začínají znovu objevovat, vesměs navazují na pevné stánky, které tam stojí na 
základě stavebních povolení a mohou být na Palmovce nadále. Rada MČ Praha 8 tržiště zrušila kvůli plánované výstavbě nového 
víceúčelového centra na místě autobusového nádraží. Kromě toho je zřejmé, že tržiště hyzdilo vzhled Palmovky a přitahovalo 
nejrůznější pochybné existence, které zde dělaly nepořádek. 

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    
Daniel Rödig 
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Manuál pro tajemníkaManuál pro tajemníkaManuál pro tajemníkaManuál pro tajemníka    

Manuál vychází ze Stanov ČSSD, z vnitřních norem ČSSD (tzv. „Modré knihy“), ze souvisejících usnesení 
PG ČSSD, P ČSSD, ÚVV ČSSD, z požadavků OVV a tajemníka. Manuál není v rozporu se Stanovami ČSSD , 
tzv. „Modrou Knihou“ ani s žádným usnesením ČSSD na jakékoli úrovni. 
 
Tajemník: 
se musí řídit tzv. „Modrou knihou“ ČSSD, nemá právo poskytovat politické informace sdělovacím 
prostředkům, je přímo podřízen krajskému tajemníkovi, je politicky řízen příslušným OVV, musí mít 
uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti, zodpovídá krajskému tajemníkovi a vedoucímu organizační 
sekce zejména za: 
• plnění úkolů z ÚS ČSSD, 
• vedení členské databáze z obvodu, 
• výběr a evidenci členských příspěvků, 
• počítačové vybavení a používání legálního softwaru, 
• distribuci stranických materiálů, dokumentů, tiskovin …, 
• účast na poradách obvodních tajemníků, 
• vedení internetových stránek, 
• další distribuci členských přihlášek v rámci svého obvodu, 
• za odevzdání výkazu odpracovaných hodin, potvrzených předsedou nebo I. místopředsedou OVV, do 25. 

dne každého měsíce 
• převzetí přihlášky od MO po přijetí člena, které proběhlo v Souladu se Stanovami ČSSD, pouze se všemi 

dostupnými vyplněnými údaji, 
• odevzdání dvou částí přihlášky (žlutá a zelená) na KVV. Bílá část přihlášky zůstává uložena na OVV, 
• včasné odevzdání darovacích smluv, vyúčtování projede členských kupónů za měsíc, čtvrtletí a uplynulý 

rok pokladní ČSSD vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, není-li nařízeno či povoleno z ÚS 
ČSSD jinak 

• vedení a včasné odevzdání peněžního deníku, faktur, soupisu faktur, protokolu o výsledku inventarizace 
pokladny, bankovního výpisu, protokolu o používání VoIP účetní ČSSD nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce, není-li nařízeno či povoleno z ÚS ČSSD jinak, všechny dokumenty musí být 
opatřeny razítkem OVV, podpisem tajemníka a potvrzeny podpisem předsedy OVV nebo I. 
místopředsedy, pokud to není možné podpisem jednoho z místopředsedů nebo předsedou OKK. 
Předseda nebo I. místopředseda musí být o této skutečnosti neprodleně informován. 

• uchovávání a archivaci peněžních dokladů, kopií darovacích smluv, kopií vyúčtování projede členských 
kupónů za měsíc, čtvrtletí a uplynulý rok, kopií peněžního deníku, kopií faktur, kopií soupisu faktur, kopií 
protokolu o výsledku inventarizace pokladny, kopií bankovního výpisu, kopií protokolu o používání VoIP 
a tam kde je to možné i stejnopisů či originálů těchto dokladů na sekretariátu OVV 

 
zodpovídá OVV a předsedovi OVV zejména za: 
 
• prezenci a evidenci členů OVV a odborných komisí při OVV, 
• koordinaci práce odborných komisích při OVV, 
• přípravu na zasedání P OVV, OVV, OK, 
• archivaci zápisů VMO, MO, OVV, P OVV, OK, OKK, porad obvodních tajemníků,  
• zpracování zápisu z jednotlivých setkání P OVV a OVV a jejich zaslání elektronickou formou všem 

členům OVV, předsedům MO, tajemníkovi KVV, Organizační sekci ČSSD a na požádání dalším 
funkcionářům KVV, ÚVV, 

• účast na zasedáních a členských schůzích MO, 
• elektronickou databázi všech písemností OVV a písemností došlých na OVV, 
• odesílání pozvánek na akce, zasedání VMO, MO, P OVV, OVV, OK ve formě e-mailu, SMS, popř. dopisu, 
• změnu a úpravu výlohy po předchozí dohodě s předsedou OVV nebo místopředsedou OVV, 
• včasnou platbu faktur došlých na OVV, nájmu apod. 
• aktuálnost požárních a poplachových směrnic, 
• objednání včasné revizní kontroly hasicích přístrojů u autorizované firmy, 
• provádění běžné kontroly PO, 
• tisk  zpravodaje ČSSD Praha 8 a distribuci materiálu na OVV 
• plní ostatní úkoly zadané krajským tajemníkem, předsedou OVV a vedoucím organizační sekce, 
• je nápomocen klubu  MSD, SDŽ a KS svého obvodu. 


