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Uvnitř tohoto vydání: 

Reformy ? 
 Před parlamentními volbami postavila ODS svou volební kampaň na modré šanci. Celá 
země byla poseta billboardy, na kterých nám ODS sdělovala, jak se všichni budeme mít 
skvěle. Jen pro připomenutí – snížené daně z příjmu na patnáct procent, restrukturalizace 
sociálních dávek, dárky pro důchodce, kteří dostanou přidáno 1000 Kč měsíčně, zdravotní 
sestřička měsíčně uspoří 2650 Kč a tak dále. Jistě si všichni vzpomínáme na ty krásné 
usmívající se lidi, jakoby okopírované z propagačních tiskovin jehovistů. Anebo slavné 
kolečko, které nám pomáhalo zjistit, jak se budeme mít skvěle. 
 Vláda Mirka Topolánka nyní začala předvádět, jak to s námi opravdu myslí. V  několika 
minulých dnech představila své „reformní“ vize. Reformu daňového, sociálního a 
zdravotního systému. Z taháku kampaně – rovné patnáctiprocentní daně – zbylo pouze 
marketingové pozlátko. Vládní kouzelníci se nás nyní snaží přesvědčit, že dvacet je ve 
skutečnosti jenom patnáct. Výpad z výnosů daně z příjmu má být v daňovém systému 
kompenzován zvýšením nižší sazby daně z přidané hodnoty z pěti na devět procent. 
Jednoduše řečeno, zdraží se nezbytné statky, především potraviny. Dále vláda pokračuje 
v nastoleném trendu snižování daně z příjmu právnických osob. Ve své podstatě byla tato 
část reforem prezentována jako hra s nulovým součtem. Pokud se výnos z jedné daně 
sníží, musí se zvýšit výnos z daně jiné. Vůbec však nebyl brán v úvahu sociální dopad. Jak 
bude snížení daní z příjmů kompenzováno osobám, které žádný zdanitelný příjem nemají – 
důchodcům, invalidům, osobám na mateřské dovolené? Budou to především oni, kteří 
„nulový“ efekt reforem pocítí většími výdaji ze svých peněženek.  
 Další z navrhovaných reforem je změna důchodového systému. Zde souhlasím, že je třeba 
současný průběžný systém financování důchodů změnit, byť dnes je důchodový účet ve 
značném přebytku. Negativní demografická predikce nám neumožní v dlouhodobém 
horizontu zachovat důchodový systém v současné podobě. Očekával bych tedy, že 
pravicová vláda půjde cestou aktivizace soukromých zdrojů mladší generace a bude 
podporovat zavedení dalšího pilíře penzijního systému ve formě systémové podpory 
individuálního dlouhodobého spoření a investic. Ale ve Strakově akademii si asi řekli NE, a 
vyšlo z ní překvapivé řešení – postupně se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu snad 
až k hranici 65 a více let (už se těším na téměř sedmdesátileté strážníky v ulicích) a 
motivace důchodců k setrvání v zaměstnání prostřednictvím daňových úlev. Zejména tento 
bod ve mne vyvolává značnou averzi. Proč by měli být důchodci vzhledem ke svému věku 
zvýhodňování před mladšími? Ve své podstatě budou zabírat místo mladším osobám, které 
by byly ochotny pracovat za nižší mzdu a ještě k tomu budou daňově zvýhodňováni. Tento 
bod navržené reformy opravdu nechápu. 
 Samostatnou kapitolou jsou návrhy pana doktora Julínka. Opět cítím potřebu reformy 
českého zdravotnictví, dokonce souhlasím s vyšší účastí občanů na zdravotním systému, 
ale nemohu souhlasit s navrhovaným přerodem lékařů a lékárníků do role hokynářů, kteří 
budou vybírat „vstupné“ do ordinace. Pravdou je, že ve srovnání s jinými evropskými 
zeměmi je u nás vyšší podíl využívání léčebné péče. Nemyslím si však, že zavedení 
„regulačních“ poplatků povede k jakýmkoliv změnám. Jak se může pacient bránit tomu, že 
jej praktický lékař pošle ke specialistovi, ten jej pošle ke druhému, který v přehazované 
pokračuje? Může pacient za to, že mu lékař předepisuje léky, vždyť mu musí jen slepě 
důvěřovat, že mu léky pomohou. Nevěřím tomu, že většina z nás je dobrovolně nemocná a 
s oblibou tráví svůj čas v čekárnách před ordinacemi a vyžaduje na lékařích, aby mu 
předepsal co nejdražší lék, který s oblibou polyká jak lentilky.  

Jedinou schůdnou cestu vidím v nastolení odlišného systému léčebné péče než je 
tomu doposud, kdy budou informace o lékařských vyšetření a ordinovaných lécích pro 
lékaře praktiky i specialisty u každého pacienta snadno dostupné (třeba i v té profláklé 
formě internetové zdravotní knížky) a nebude moci dojít k situaci, že dva lékaři 
nadbytečně předepíší pacientovi léky, které se navzájem vylučují a třetí lékař rozhodne, že 
se mají vyhodit a užívat naprosto odlišné (a kolik by tento případ stál - 3x 30 Kč za 
návštěvu lékaře a 3x 30 Kč za vystavený recept, což činí 180 Kč jen z peněženky pacienta 
a několikanásobně víc z pokladny veřejného zdravotního pojištění). Nejvíce postižení opět 
budou sociálně nejzranitelnější – důchodci a rodiny s malými dětmi a jak jsem popsal výše, 
snížení daně z příjmů jim tyto dodatečné výdaje nijak nevykompenzuje.  
 Co napsat závěrem? Jenom, že bych chtěl vidět ty prozářené obličeje šťastných důchodců 
z billboardů, kterými to všechno začalo.  
 
    Ing. Milan Hejkrlík, místopředseda OVV 
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Zprávy z OVV dne 19. dubna 2007Zprávy z OVV dne 19. dubna 2007Zprávy z OVV dne 19. dubna 2007Zprávy z OVV dne 19. dubna 2007    
- Př. Petrus oznámil, že tajemník př. Tischer splnil usnesení OVV ČSSD ohledně vytvoření podpisového vzoru pro podpisy 
účetních dokumentů stejně jako POVV ČSSD Praha 8. 
 
- Př. Petrus a Šašek informovali o změně Stanov ČSSD, která proběhla na XXXIV. Sjezdu ČSSD a navrhli, aby se 
revokovalo usnesení č. 11/02/07 ohledně přeregistrace členů. Přeregistrace se již nebude pražských obvodů týkat.  
 
- Př. Petrus informoval, že tajemník př. Tischer pravidelně aktualizuje webové stránky ČSSD Praha 8 a vyzval přítomné, 
aby na svých MO informovali členy o možnosti umístit vlastní fotografii na web. stránky obvodu. Dále zpravil OVV, že na 
stránkách v interní sekci naleznou usnesení OVV a další důležité materiály. 
 
- Žádná MO nepodala informaci, že by plánovala jakoukoli akci. 
 
- Př. Petrus zpravil členy OVV o občanských sdruženích „patřících“ OVV ČSSD Praha 8 a znovu vyzval, aby se do nich lidé 
přihlašovali. Jedná se o OS OSM a o OS SON při OVV ČSSD Praha 8. Dále informoval, že tato OS mají na rozdíl od OVV 
ČSSD Praha 8 právní subjektivitu a mohou tedy žádat o granty a jiné finanční prostředky různé organizace či státní 
správu. 

 
Komunální politika 

 
- Př. Petrus a př. Rödig pravidelně informují o komunální politice, jak na OVV, tak v Interním zpravodaji. V současné době 
oba provádí kontroly smluv a pronájmů bytových a nebytových prostorů MČ Praha 8. V první fázi této kontroly získali 60 
smluv, které nyní kontrolují, po právní stránce provádí kontrolu Mgr. Jiří Kubovič a Mgr. Michal Petrus, kteří př. Petrusovi 
a př. Rödigovi předali seznam 15ti bodů, které by si ve smlouvách představovali změnit a návrh na vypracování vzorové 
smlouvy. Dále bylo požádáno o zpřístupnění a kontrolu dalších cca 60 smluv. ODS přistoupila na 14 z 15ti návrhů změn a 
připravuje novou vzorovou smlouvu. Př. Petrus dále zpravil, že on i př. Rödig osobně navštívili místa uvedená ve 
smlouvách, zda-li jejich nájemci skutečně dodržují účel nájmu uvedený ve smlouvách. Při těchto návštěvách zjistili 
poměrně velké dva problémy. Vše je ve fázi řešení. 

 
- Př. Petrus informoval o dění na redakční radě časopisu ÚMČ Praha 8 „Osmička“ a připomněl přítomným, že v posledních 
4 až 8 letech jsme nebyli moc v tomto časopise vidět a pravil, že přichází doba změny, protože v „Osmičce“ budou 
oznamovány tzv. Zastupitelské dny ČSSD a ostatních politických stran zastoupených v ZMČ Praha 8. 
 
- Př. Petrus informoval o plánované návštěvě delegace členů ČSSD Praha 8, která bude 31.5.2007 v Poslanecké 
sněmovně, 21.6.2007 bude neformální akce s názvem „Posezení v Grábově vile“.  

 
- Př. Rudová informovala o domlouvané výstavě malíře a Grafika Václava Benedikta. Spolu s tajemníkem př. Tischerem 
informovali, že o vystavování v prostorách sekretariátu je velký zájem a další termíny výstav se domlouvají. 

 
- Př. Petrus zpravil přítomné, že 4 členové neplní řádně své členské povinnosti, na tuto skutečnost byli třikráte 
upozorněni dopisní formou a pokud to bylo možné, tak i jinak. Ani jeden z nich nijak nereagoval. Tajemník př. Tischer a 
předseda př. Petrus informovali, že stav členské základny ČSSD Praha 8 k dnešnímu dni je 91 členů. 

Zpráva zZpráva zZpráva zZpráva z    KVVKVVKVVKVV    
Ing. Petr Pokorný 

KVV vzalo na vědomí zprávu předsedy. Nosným tématem však byla příprava na májové dny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.4.2007 – pálení čarodějnic u restaurace „Na tý louce zelený“ za krčskou nemocnicí (pořádá KVV spolu s OVV Praha 
4). Od 16ti hodin pro děti, soutěž o nejlepší kostým čarodějnice, později program pro dospělé, táborák, opékání 
špekáčků, soubor SCARABEUS. Zváni všichni členové a příznivci.  

1.5.2007 – Křižíkova fontána Pražské výstaviště od 14ti hodin (pořádá KVV). Od 15ti hodin vystoupí americký gospe- 
lový soubor (blues, církevní a jazzové skladby). Předseda Paroubek vystoupí cca v 16 hodin. Celé odpoledne akce pro 
děti „Šťastná hodinka“ na atrakcích zdarma. Taneční odpoledne pro děti se souborem Nová inspirace. Opět zváni 
všichni členové a příznivci.  



P á t é  č í s l o ,  r o č n í k  I I I .  S t r á n k a  3  

 
 
 
Kdo má internet, sledujte na webových stránkách KVV Praha http://prazsky.socdem.cz,  zde najdete v sekci „Aktuál- 
ně tento týden“ pořádané akce. 
 
Pražský klub zastupitelů (př. Březina) schválil odborné garanty všem komisím při KVV z řad zastupitelů HMP. Cílem je 
provázanost výstupů z komisí. KVV odmítl usnesení OVV Praha 8 na odvolání př. Teplé z předs. Školské komise. 
 
Př. Březina zopakoval nově schválený postup přijímání a přechodu členů ČSSD v Praze. V Praze je možno vstoupit do 
kterékoliv MO bez ohledu na bydliště uchazeče. Vstup podléhá souhlasu KVV. Přestup do jiné MO v Praze musí schválit 
obě dotčené MO a odsouhlasit KVV. Postup bude  platit se zaregistrováním nových stanov ČSSD. 
 
KVV byl představen nový krajský tajemník. Je jím př. Jiří Sobíšek (1941), člen ČSSD z Prahy 11, není funkcionář. 
Původně polygrafické vzdělaní, dlouhodobě pracoval v centrále odborů. KVV odsouhlasil jeho přijetí. 

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

     Sjezd zahájil a první den řídil Bohuslav Sobotka. Po 
schválení jednacího řádu, programu, po volbách 
pracovního předsednictva a jednotlivých komisí přednesl 
svou zprávu předseda ČSSD Jiří Paroubek. 
     V úvodu se odvolal na obsáhlou písemnou zprávu, 
kterou delegáti obdrželi před sjezdem. Svůj projev pak 
Paroubek zahájil rozborem, jak si ČSSD vede po volbách 
do Poslanecké sněmovny jako opoziční strana. Zdůraznil, 
že naše strana předala tuto zemi pravostředové vládě ve 
velmi dobrém stavu s vysokým hospodářským růstem. 
     Zhodnotil, že volby jsme neprohráli špatným 
vládnutím, volebním programem ani špatnou volební 
kampaní. 
Příčinou naší volební porážky byly: antikomunismus, 
problémy s korupcí některých našich členů a komunikační 
problémy ve zdravotnictví. Přiznal, že i my jsme dělali 
chyby např. tím, že jsme nedostatečně plnili náš volební 
program. Ve volební kampani jsme stáli proti hrozbě 
Modré šance. Nedovedli jsme získat hlavně mladou gene- 
raci a inteligenci. Volební prohru nám zavinily i politické 
zrady Melčáka a Pohanky. 
     Potom Paroubek nastínil, jak si ČSSD bude muset 
počínat v opozici. Budeme nuceni spolupracovat na 
reformách, ale jen na takových, které budou  mít sociální 
charakter. To znamená provádět politiku promyšleně a 
podle předem připraveného legislativního plánu. Proto 
také jsme již předem ustanovili svou stínovou vládu. 
     Jako konstruktivní opozice budeme povinni čelit 
vládním reformám navrhovaným podle odéesácké Modré 
šance. Největší úsilí bude třeba vynaložit k zabránění 
daňové reformy vycházející z principu rovné daně, která  
by vedla k prohlubování propasti mezi nízko- a vysoko-
příjmovými skupinami obyvatel.  
     Podobné úsilí budeme muset vynaložit k zabránění 
vládní reformy zdravotnictví a zamezit tak zavádění po-
platků u lékaře, v nemocnici a v lékárnách a privatizaci 
pojišťoven a nemocnic. Ve školství pak zabránit zavedení 
školného , které stejně drtivá většina veřejnosti odmítá. 
Obecně to znamená odmítat asociální přístup vládní ODS 
k důležitým reformám společnosti. Vládní návrhy jsou 
vlastně diktátem ODS a jsou často proti volebním slibům 
menších koaličních partnerů. 
     Důvěryhodnost pravicové vlády je již na počátku 
vážně narušena aférou místopředsedy vlády Čunka. 
Soudržnost vlády se,  jak se zdá, udržuje jen za cenu 
porušování volebních slibů menších koaličních stran. Proto 

Jaromír Šída, předseda MO Libeň, delegát  34. Sjezdu 

je třeba jak mezi sebou, tak i na veřejnosti připomínat 
podstatu rozdílů mezi námi a ODS. 
     ODS je směsí národovecko-nacionalistické pravice 
a egoistické skupiny globálního kapitálu. Proti tomuto 
spojení se může postavit jedině sociální stát. ODS se staví 
za formu národního státu a proti integraci a nadnárodní 
regulaci. ODS neusiluje o zapojení do EU, ale bere si 
příklad jen z USA. Proti této asociální neoliberální 
perspektivě ODS nabízíme sociálně demokratickou 
alternativu. Proto našimi partnery jsou sociálně 
demokratické strany Nové sociální Evropy.  
     Velkou pozornost Paroubek věnoval příštím 
prezidentským volbám. Václav Klaus znovu aspiruje na 
tuto funkci. My jsme však přesvědčeni, že pokud by byl 
Klaus opět zvolen, bude Česká republika vnímána jako  
extrémistický, málo spolehlivý a neloajální partner. To 
proto, že Václav Klaus:  
• nedokáže být nadstanickým prezidentem 
• soustavně útočí na legitimitu levice 
• Projevuje se jako ideologicko-dogmatický 

a antilevicový politik s protievropským názorem  
• je typem nemoderního politika. 
     Z toho důvodu Paroubek navrhl sjezdu, aby naši 
senátoři a poslanci nevolili Klause prezidentem. Současně 
navrhl, abychom hledali jiného prezidenta. Potom se 
Paroubek věnoval modernizaci strany. Zdůraznil, že 85% 
občanů s modernizací souhlasí. Také upozornil, že ČSSD 
v tomto směru zaostává za ODS a SZ. I my se potře-
bujeme reformovat, otevřít se světu a zvýšit naši 
konkurenceschopnost. 
      Modernizace je permanentní proces, a proto je třeba 
neustále se přizpůsobovat dynamice měnícího se světa. 
Modernizace strany se bude týkat nejen nových stanov, 
ale i oblasti ideově-programové, organizační, personální a 
odborně-vzdělanostní. S tím bude souviset i projekt 
transformace Masarykovy dělnické akademie. 
     V další části projevu se Paroubek věnoval volbám do 
zastupitelstev krajů v r. 2008 a volbám do Senátu v roce 
2009. Naším cílem je získat křesla několika hejtmanů. 
Tzn. vybrat vhodné kandidáty s důvěrou široké 
veřejnosti. Hledat máme i mezi sympatizanty. Posledním 
námětem Paroubkova projevu byla kauza Altner. 
Paroubek podrobně vysvětlil, jak tato kauza vznikla, kdo 
mělo na ní podíl a jak se dále vyvíjela. Z médií je již 
téměř každému známá. Je nesporné, že do případu je 
silně namočen Miloš Zeman. A právě v návaznosti na tuto 

11. – 13.5. akce „růže matkám“, příděl cca 500 ks na OVV. Roznáška v režii OVV. 
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kauzu Paroubek pronesl mnohá kritická slova na adresu 
expředsedy ČSSD. 
     Závěrem Paroubek pronesl optimistická slova vyjadřující 
přesvědčení, že ČSSD překoná všechny překážky 
a v budoucnosti naváže na úspěchy docílené v minulosti.  
     Po Paroubkovi vystoupil předseda slovenské sociální 
demokracie Fico se svou zdravicí. Pak následovaly: 
• zpráva hlavního manažera ČSSD 
• zpráva o hospodaření, 
• zpráva Ústřední kontrolní komise 
• zpráva místopředsedů Sobotky, Škromacha, Víchy 

a Vaňhové 
• zpráva o zahraniční politice 
• projev velvyslance USA 
• zpráva předsedkyně senátního klubu ČSSD 
• zpráva předsedy poslaneckého klubu ČSSD 
• zprávy delegátů ČSSD v EP (Rouček a Falbr) 
      Následovaly diskuse a nominační projevy na předsedu 
ČSSD. Po nich se konala volba předsedy ČSSD. Zvolen byl 
Jiří Paroubek (60,15 %). 
 
     Sobota 24. 3. 2007 
 
     Na řízení sjezdového jednání se tento den podíleli 
Paroubek, Vícha a Hašek. Druhý den sjezdu zahájily zdravice 
hostů. Po nich se hlasovalo o usneseních k předneseným 
zprávám. Následovala diskuse k modernizaci strany a 
diskuse ke stanovám. Po diskusi se hlasovalo o schválení 
změn stanov.  
     Co do stanov prošlo: 
• přímá volba předsedy 
• vnitrostranické referendum  
• pozastavení členství 
     Co se do stanov nedostalo: 
• kvóty pro ženy 
• přímá volba okresních předsedů 
• stálá konference 
 
     Odpoledne se volili místopředsedové ČSSD. Zvoleni byli: 
1. místopředseda – Bohuslav Sobotka  - 84,7%, 
místopředseda pro řízení  - Milan Urban – 64,6%,  
místopředsedové – Zdeněk Škromach – 89,7%, Petr Vícha  - 
85,6% a Jana Vaňhová – 74,3%.  
     Potom došlo na volbu ÚKK. Předsedou byl zvolen Martin 

Starec a členy Tejc, Kala a Hába. 
 
     Neděle 25. 3. 2007 
 
     Poslední den sjezdové jednání řídila Jana Vaňhová. 
Projednávaly se všechny navržené rezoluce a to: 
 
• ANO evropské integrace 
• NE radarové základně USA na území ČR 
• NE globálnímu oteplování, ANO udržitelnému rozvoji 
• ČSSD za rovné příležitosti 
• Ústavní právo na bezplatnou zdravotní péči musí být 

zachováno 
• Sociální stát jako osvědčený a nezastupitelný nástroj 

sociální spravedlnosti 
• ČSSD je pro spravedlivé daně 
• Nedopusťme ohrožení energetické bezpečnosti ČR 
• ČSSD je jediný politický ochránce zájmů českého 

venkova a zemědělců 
• ANO slušnému bydlení za přijatelné náklady 
• Rok 2007 – rok rovných příležitostí vyhlášený EU 
• Vzdělanostní společnost – rovné šance pro každého 
• O podpoře a významu kultury 
• Výzva k náboženskému smíru a výchově ve vzájemné 

úctě člověka k člověku 
• Doprava bezpečná a šetrná k životnímu prostředí 
• Proti konání LOH v r. 2016  eventuálně v r. 2020 
• ČSSD pro apolitickou policii 
• K důsledné státní kontrole uhelných těžebních 

společností a ke zlepšení a upevnění sociálního 
postavení horníků hlubinných dolů 

 
Všechny navržené rezoluce byly schváleny. V poledních 
hodinách předseda Paroubek pronesl závěrečnou řeč 

V ní vyzdvihl hlavně záměr zlepšit komunikaci s médii, 
veřejností a konkrétními cílovými skupinami. Neopome- 
nul zdůraznit, že většina médií považuje za povinnost 
stavět se na veřejnosti pravicově. 
     Vyjádřil přesvědčení, že ČSSD, ačkoliv je nejstarší 
politickou stranou u nás, stane se i stranou nejmodernější 
a že XXXIV. Sjezd bude na této cestě historickým 
mezníkem této změny. Ve 13.15 hod. XXXIV. Sjezd ČSSD 
skončil. 

akce datum čas místo

SON při ČSSD Praha 8 15.5.2007 17:00 Zenklova 27

MO Bohnice 15.5.2007 18:00 restaurace U Huberta

OVV Praha 8 16.5.2007 18:00 Zenklova 27

Klub zastupitelů 15.5.2007 14:00 Zenklova 27

MO Čimice 22.5.2007 18:00 DD Bohnice

Návštěva PS PČR 31.5.2007 17:30 Sněmovní 4

MO Karlín a MO Libeň 5.6.2007 18:00 Zenklova 27

MO Kobylisy 10.6.2007 18:00 Zenklova 27

Klub zastupitelů 4.6.2007 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 18:00 Grábova vila

MO Čimice 26.6.2007 18:00 DD Bohnice

SON při ČSSD Praha 8 26.6.2007 17:00 Zenklova 27

Přehled květnových akcíPřehled květnových akcíPřehled květnových akcíPřehled květnových akcí    
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Archivační řád OVVArchivační řád OVVArchivační řád OVVArchivační řád OVV    
ÚVOD 

Archivační řád ČSSD Praha 8 upravuje nakládání 
s písemnostmi uloženými na sekretariátu OVV ČSSD Praha 
8. Úkolem tohoto dokumentu je zajistit transparentní 
systém ukládání písemností a jiných dokumentů OVV, 
včetně zajištění návaznosti na jejich případné dohledání a 
skartování.  

Archivační řád upravuje příjem a ukládání všech písemností 
a dokumentů, jejich využívání a ochranu. 

Dokument má zabránit neodbornému vyřazování písemností 
a klade si za úkol zajistit veškeré písemnosti trvalé 
dokumentační hodnoty. 

Řádně vedená evidence uložených dokladů v návaznosti na 
skartační řád ČSSD podává přehled o uložených  
materiálech, usnadňuje jejich okamžitou dostupnost a 
následně umožňuje rozhodnout o tom, které materiály mají 
být uloženy po kratší či delší dobu než je doba obecně 
stanovená. 

VZTAH KE STANOVÁM ČSSD 
Archivační řád není v rozporu se Stanovami ČSSD a s 
vnitřními normami ČSSD (tzv. „Modrou knihou“). V případě 
podstatného nesouladu je OVV ČSSD Praha 8 povinen na 
svém nejbližším zasedání uzpůsobit Archivační řád OVV 
ČSSD Praha 8 souvisejícím závazným normám. Za 
aktuálnost tohoto dokumentu je odpovědný tajemník OVV 
ČSSD Praha 8. 

ZÁVAZNOST DOKUMENTU 
Povinnosti, jež jsou stanoveny tímto dokumentem, jsou 
závazná pro: 

• OVV ČSSD Praha 8, 
• tajemníka OVV ČSSD Praha 8, 

MO ČSSD spadající do působnosti OVV ČSSD Praha 8. 

Za plnění ustanovení obsažených v tomto dokumentu 
jsou odpovědni v rámci své působnosti: 

• Předseda OVV ČSSD Praha 8, 
• tajemník OVV ČSSD Praha 8, 
• Předseda MO ČSSD, které spadají do působnosti OVV 

ČSSD Praha 8. 
 

ODPOVĚDNOST 
Za archivaci dokladů ve zvukové, psané, tištěné 
i elektronické podobě odpovídají: 

• tajemník OVV Prahy 8  -  za OVV ČSSD Praha 8 
• předseda MO - za MO  
 

PÍSEMNOST 
Písemností se pro účely tohoto dokumentu rozumí psaný 
nebo jinak vzniklý záznam z jednání orgánů OVV, zápis ze 
schůze MO, protokoly o kontrole kontroly kontrolních 
orgánů, pokladní a účetní doklady, pokladní kniha, 
propagační tiskoviny a podobné důležité dokumenty. 

ZPŮSOB ULOŽENÍ 
Písemnosti se pro své pozdější využití ukládají do 
kartónových zakladačů, které jsou na přední stěně 
opatřeny štítkem s uvedením seznamu uložených 
písemností. Kartónové zakladače jsou deponovány na 
sekretariátu OVV a za řádnou manipulaci s nimi je 
odpovědný tajemník OVV ČSSD Praha 8.  

Součástí kartónového zakladače je stručný popis uložených 
dokladů, včetně označení skartačním znakem. Za evidenci 
archivovaných dokladů je odpovědný tajemník OVV ČSSD 
Praha 8. 

Písemnosti se uchovávají převážně v papírové podobě. 

Pro usnadnění systému následného vyhledávání 
dokumentů je tajemník OVV ČSSD Praha 8 povinen vést 
elektronickou databázi všech dokumentů vzniklých v rámci 
OVV ČSSD Praha 8. K tomuto účelu využije scanner, jež je 
součástí vybavení sekretariátu OVV ČSSD Praha 8. Pro 
účely archivace dle tohoto dokumentu nejsou vyžadovány 
elektronické kopie originálně podepsaných dokumentů. 

Tajemník OVV ČSSD Praha 8 je povinen pravidelně 
zálohovat elektronické verze dokumentů. Nejdelší interval 
pro provedení aktualizace elektronických kopií dokumentů 
je jeden rok. 

Nahlížet do archivovaných dokumentů je možno pouze se 
souhlasem funkcionáře odpovědného za archivaci 
písemností. 

DOBA ULOŽENÍ 
Písemnosti definované v čl. 5 tohoto dokumentu se 
archivují nejméně po dobu stanovenou skartačním řádem 
ČSSD, pokud OVV ČSSD Praha 8 nerozhodne jinak. 
Rozhodnutí OVV ČSSD Praha 8 nesmí být v rozporu 
s vnitřními předpisy ČSSD. 

Archivační řád ČSSD Praha 8 nabývá účinnosti dnem 

Sdružení na ochranu nájemníků Praha 8 
Bezplatná bytová právní poradna  

 
15. května 2007 od 18:00 
26. června 2007 od 18:00 

 

Zenklova 27, Praha 8, 200 m od stanice metra Palmovka 
 

V případě zájmu se prosím objednejte na tel. číslech 
 222 502 655 nebo 721 029 892 
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Sudoku 1Sudoku 1Sudoku 1Sudoku 1    Sudoku 2Sudoku 2Sudoku 2Sudoku 2    

2    3   4  
1 6  9     5 
  4   8    
3 9   8     
 4      6  
    1   7 8 
   6   5   
9     3  1 7 
 7   2    6 

 3   1  7 2  
 2   6 9  8  
 9  8   6   
2 4   3     
1 5  7  6  4 8 
    4   6 3 
     1 5 9  
 1  2 5   7  
 6   7   1  

OVV ČSSD Praha 8 
si Vás dovoluje pozvat na návštěvu 

Poslanecké sněmovny  
Parlamentu ČR 

 
dne 31. května 2007 od 17:30 

 
Akce se koná pod záštitou 
Ing. Gabriely Kalábkové 
a Mgr. Michala Haška 

 
 
 
 
 
 
 

OVV ČSSD Praha 8 
si Vás dovoluje pozvat na neformální 

Posezení v Grábově vile 
 

dne 21. června 2007 od 17:30. 
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Předsedové odborných komisí KVV PrahaPředsedové odborných komisí KVV PrahaPředsedové odborných komisí KVV PrahaPředsedové odborných komisí KVV Praha    
Komise dopravní Ing. Vladimír Honzák 
e-mail: honzakv@gr.cd.cz  
 
Komise zdravotní a sociální politiky  Ing. Vladimír Novák 
e-mail: vladimirn@praha10.cz  
 
Komise pro územní rozvoj, veřejné investice a bytovou politiku Ing. Miloš Máša 
e-mail: milos.masa@seznam.cz  
 
Komise školská Soňa Teplá 
e-mail: sona.tepla@centrum.cz 
 
Komise bezpečnostní Michal Rada 
e-mail: michal.rada@braillnet.cz   
 
Komise informatiky a veřejné správy Ing. Petr Jankovský 
e-mail:, kispja@seznam.cz ; pjankovsky@grvs.justice.cz  
 
Komise analyticko - programová Mgr. Marek Německý 
e-mail : marek@email.cz    
 
Komise pro kulturu, mládež , sport a cestovní ruch Petr Dolínek 
e-mail: Petr.Dolinek@seznam.cz 
 
Komise finanční, hospodářská a evropských fondů Ing. René Pekárek,CSc. 
e-mail:rpekarek@praha6.cz  
 
Komise životního prostředí Mgr. Ondřej Wagner 
e-mail: ondrej_wagner@env.cz   
 
Místopředseda pro činnost odb. komisí Mgr. Hana Halová 
e-mail: hana@halova.cz ; hana.halova@cityofprague.cz  
 
Koordinátor odborných komisí JUDr. Evžen Swider 
e-mail: koordinator.odk@seznam.cz  
 
Tajemník odborných komisí Helena Dvořáková 
e-mail: kvv.prazsky@socdem.cz  
 
Zájemci o práci v komisích mohou kontaktovat tajemníka OVV Praha 8 Jaromíra Tishera nebo přímo příslušného 
předsedu odborné komise. 

Návštěva SenátuNávštěva SenátuNávštěva SenátuNávštěva Senátu    

 Dne 27. března se uskutečnila akce pořádaná OVV ČSSD Praha 8. Jejím předmětem byla návštěva Senátu 
Poslanecké sněmovny ČR. Účast byla opravdu hojná. Zúčastnilo se jí bezmála 30 lidí. Přítomni byli jak straníci, tak i 
nestraníci. A právě pro ně byla pořádaná akce největším přínosem. V rámci akce byly shlédnuty prostory, kam normální 
každodenní vycházky obyvatel nezamíří. Vše bylo spojeno s náležitým výkladem, který se týkal především navštívených 
prostor. Návštěvníci shlédli i prostory, ve kterých se odehrává samotné hlasování senátorů. Po proběhlé povodni, při níž 
voda sahala až půl metru nad podlahu v hlasovacím sále, zde již není ani památky. Naopak veškeré prostory jsou přímo 
nabity tichou a důstojnou atmosférou, jíž by se senát měl vyznačovat. 

Vše bylo završeno debatou v prostorách senátorského klubu ČSSD, který je situován v prostorách tzv. Zeleného 
salonku. Ke všem prostorám Senátu, které byly navštíveny, se váže nějaká historická událost. Výjimku netvoří ani 
Zelený salonek. Právě zde byla tehdejší vláda ČR postavena před podmínky tzv. Mnichovského diktátu. Nyní zde všichni 
návštěvníci diskutovali se senátorkou Alenou Gajdůškovou, která byl tak laskavá a ve svém nabitém programu si 
vyhradila časový fond pro tuto diskusi. Diskutovaná témata se týkala především proběhlé volební kampaně do Senátu, 
vnímání ČSSD na veřejnosti, práce Senátu a dotkla se i připravovaných státních maturit. To byla jen hlavní diskutovaná 
témata. Ve skutečnosti byl výčet diskutovaných témat mnohem širší. Diskuse se dotkla i současného dění na Praze 8, 
kde paní senátorka ocenila přístup vedení ČSSD Prahy 8. Zvláště pozitivně hodnotila i způsob využívání prostor 
sekretariátu, kde OVV pořádalo několik vernisáží a výstav obrazů. Zde podala pomocnou ruku a nabídla možnost 
oslovení dalších umělců. 

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě této akce účastnili. Stala se totiž příjemným zpestřením 
jinak šedého každodenního života. 

Bc. Daniel Rödig, předseda MO Karlín 
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Datum konání: 27. 3. 2007 
Místo konání: sekretariát ČSSD, Zenklova ulice, Praha 8 

 
 
Přítomni: Petrus, Rödig, Zátopek, Majerová, Novotný, Kilián, Ševčík, Hejkrlík 
Omluven: Novotný 

Hosté: prof. ing. arch. Dudek, Eva Rudová 

 
 
Jednání řídil Roman Petrus, který přivítal všechny přítomné a nechal schválit předložený program jednání. 
V rámci jednání vystoupil prof. ing. arch Dudek, který všem přítomným podal informaci týkající se možnosti využití oblasti Těšnov a s tím 
souvisejícím projektem. Seznámil přítomné s historickým vývojem tohoto území a s klady, které tento projekt nabízí. Informoval o 
současném stavu projednávání na Úřadu MČ Prahy 8. V proběhlé diskusi odpověděl na všechny vznesené dotazy týkající se např. plochy 
zeleně, počtu nabízených parkovacích míst apod. Všichni přítomní vzali podané informace na vědomí a R.Petrus poděkoval prof. Dudkovi za 
účast. 
Úkol: KZ 4/2007-1 
Zjistit a podat členům KZ informaci týkající umístění plánované trasy metra E. 
Odpovídá: Petr Kilián 
Termín: Další jednání KZ 
 
Roman Petrus podal stručnou informaci týkající se zhotovení vizitek pro členy Zastupitelstva MČ Prahy 8 a provedl předběžný průzkum 
požadavků na zhotovení vizitek. 
Úkol: KZ 4/2007-2 
Zavolat příslušného pracovníka Úřadu MČ Praha 8 a dodat R. Zátopkovi potřebné informace. 
Odpovídá: Eva Rudová 
Termín: Další jednání KZ 
 
Úkol: KZ 4/2007-3 
Zjistit aktuální stav potřeby zhotovení vizitek u všech přítomných členů Zastupitelstva MČ Prahy 8 zvolených za ČSSD. 
Odpovídá: Radim Zátopek 
Termín: Další jednání KZ 
 
Roman Petrus podal všem přítomným informaci o současném dění na radnici MČ Prahy 8 a odkázal na časopis OVV ČSSD Praha 8. Vyzval 
všechny přítomné, aby se s případnými dotazy obraceli výhradně na R.Petruse a D.Rödiga, kteří mají k informacím tohoto druhu nejméně 
komplikovaný přístup. 
 
Roman Petrus podal informaci o probíhající kontrole smluv MČ Praha 8, kterou provádí R.Petrus a D.Rödig ve spolupráci se J.Kubovičem a 
M.Petrusem. Informoval všechny přítomné o dalším postupu a dílčích závěrech kontroly. 
 
Petr Kilián vznesl dotaz na údržbu zeleně a chodníků na Praze 8. Zdeněk Ševčík dostal za úkol z pozice člena Kontrolního výboru prověřit 
současný stav. 
Úkol: KZ 4/2007-4 
Provést kontrolu stavu údržby zeleně a chodníků na Praze 8 a podat informaci členům KZ. 
Odpovídá: Zdeněk Ševčík 
Termín: Další jednání KZ 
 
Lenka Majerová vznesla dotaz, proč není v ulicích Prahy 8 vidět dostatečný počet uniformovaných policistů. Milan Hejkrlík z pozice člena 
Komise pro bezpečnost a pořádek informoval přítomné o početním stavu policistů na Praze 8 a jejich materiálním vybavení. Tím bylo na tento 
dotaz odpovězeno. 
Úkol: KZ 4/2007-5 
Zpracovat článek do časopisu na téma pořádek v ulicích MČ Praha 8 
Odpovídá: Milan Hejkrlík 
Termín: Další jednání KZ. 
 
Zdeněk Ševčík podal stručnou informaci o dění v Sociální a bytové komisi a Komisi pro národnostní menšiny. 
 

Vzhledem k vyčerpání programu jednání Roman Petrus poděkoval všem přítomným za jejich účast na jednání Klubu zastupitelů a ukončil 
schůzi. 

 

Datum konání: 16. 4. 2007 
Místo konání: sekretariát ČSSD, Zenklova ulice, Praha 8 

 
 
Přítomni: Petrus, Rödig, Zátopek, Majerová, Novotný, Kilián, Ševčík, Novotný 
Omluven: Hejkrlík 

Hosté: Eva Rudová 

 
V rámci bodu „Kontrola zápisu“ Petr Kilián podal informaci o časovém horizontu výstavby trasy metra „E“. 
/KZ 4/2007-1 _ splněno/ 
Eva Rudová informovala o sdělení všech dostupných dat potřebných k výrobě vizitek Radimu Zátopkovi. 

Zápisy klubu zastupitelůZápisy klubu zastupitelůZápisy klubu zastupitelůZápisy klubu zastupitelů    
Bc. Daniel Rödig, předseda MO Karlín 
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/KZ 4/2007-2__splněno/ 
Radim Zátopek informoval přítomné o současném stavu plnění úkolu KZ 4/2007-3. Konkrétní nedostatky spočívající v aktuálnosti údajů 
na vizitkách a úhrady ceny byly diskutovány a Radim Zátopek nechá vizitky vytisknout odbornou firmou. 
/KZ 04/2007-3__úkol v plnění, trvá/ 
Zdeněk Ševčík podal informaci o závěrech jím provedené kontroly stavu údržby zeleně a chodníků na Praze 8. 
/Úkol KZ 4/2007-4__ splněno/ 
Vzhledem k tomu, že M.Hejkrlík se z dnešního jednání řádně omluvil, neproběhla kontrola plnění úkolu KZ 4/2007-5 („Zpracovat článek 
do časopisu na téma pořádek v ulicích MČ Praha 8“). 
/KZ 4/2007-5__trvá/ 
 

Roman Petrus podal přítomným informaci o konání zasedání Klubu pražských zastupitelů a o personálním obsazení v osobě jeho 
předsedy. Dále informoval o nutnosti pravidelných příspěvků (informace z Komisí ZMČ Praha 8) do časopisu ČSSD Praha 8 a apeloval na 
jejich pravidelnost. 
Roman Petrus podal informaci o současném dění v Redakční radě časopisu MČ Praha 8 „Osmička“ a o jeho připravovaném novém 
formátu bez politické inzerce, který se projeví na podzim 2007. 
Dále informoval o postupu prací zastupitelů Petruse a Rödiga na kontrole stávajících smluv na pronájem nebytových prostorů MČ Praha 
8. Informoval o spolupráci s právníky Mgr. M. Petrusem a Mgr. Kubovičem a pověřil D.Rödiga telegrafickým zpracováním závěrů 
z pravidelných schůzek a jejich zasláním všem přítomným zastupitelům. 
 

Úkol: KZ 5/2007-1 
Informovat zastupitele ČSSD Praha 8 o závěrech z probíhající kontroly smluv na pronájem nebytových prostor na Praze 8 
Odpovídá: Daniel Rödig 
Termín: Další jednání KZ 
 
Roman Petrus informoval o nedávné schůzce s M.Pochem a o současném vývoji postojů jednotlivých Pražských částí k otázce 
parkovného. Ke konečnému určení postoje Klubu zastupitelů ČSSD Praha 8 budou sloužit závěry další schůzky R.Petruse s M.Pochem. 
Byla projednána otázka tzv. Poslaneckých dnů, ve kterých se obyvatelé Prahy 8 budou moci se svými problémy obrátit přímo na zvolené 
zastupitele. Informace o konání Poslaneckých dnů vyjde v jednom z dalších čísel časopisu OVV ČSSD Praha 8. Termín konání 
Poslaneckých dnů byl stanoven tak, že se bude konat současně s občanským sdružením SON, přičemž je nutná účast vždy alespoň dvou 
zastupitelů. 
Vzhledem k nutné účasti na dalších stranických akcích, které kolidují s termínem konání klubu zastupitelů Roman Petrus navrhl změnu 
konání Klubu zastupitelů na jiný termín. Termín jednání Klubu zastupitelů byl po diskusi stanoven na 1. pondělí každého měsíce. 
(přijato jednomyslně) 
KZ prodiskutoval otázku nové výstavby v areálu Těšnov. Po proběhlém hlasování, které ukázalo, že počet zastánců řešení, se kterým 
byli zastupitelé seznámeni na minulém jednání, nepřevažuje počet těch, kteří s navrženou výstavbou nesouhlasí bylo navrženo 
projednání tohoto bodu na příštím jednání KZ. 
KZ se v rámci diskuse zabýval situací týkající se pravidelných oprav tramvajových linek, která ovlivňuje celou dopravní situaci na Praze 
8. 
Vzhledem k tomu, že se již neobjevily další otázky k projednání, Roman Petrus poděkoval všem přítomným za jejich účast a ukončil 
schůzi. 
 

Vzhledem ke státnímu svátku se Klub zastupitelů v měsíci květnu koná těsně před začátkem květnového zastupitelstva. 

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

Obvodní konference ČSSD Praha 8 dne 21.5.1997: 
• OK bere na vědomí: přeměnu městské organizace na regionální organizaci (RO) a tím i přeměnu orgánů 

města, kterým dosud byl městský výbor, na regionální výkonný výbor (RVV) s důrazem na změnu 
funkce, vyjádřenou slovem „výkonný“ a to dle čl. XVII. až XXI. Nových Stanov ČSSD. 

• OK bere na vědomí, že tato konference měla za cíl uvést do souladu volené orgány a další skutečnosti 
obvodní organizace s novými Stanovami ČSSD platnými od 15.3.1997, podle čl. XLII., část 13., a proto 
proběhlo potvrzení dosavadních funkcionářů zjednodušenou volbou s korekcí s přihlédnutím k jejich 
krátkému působení ve funkci. 

• OK bere na vědomí potvrzení redukovaného OVV volbou ve složení: předseda Havlík, mpř. Máša, Černý, 
Pachmanová, tajemník Pokorný, členové Bechyně, Duda, Jansa, Král, Matyáš, Tax, Vogel, Ševčík. 

• OK bere na vědomí volbu  OKK ve složení: Valeš, Vašků, Wildová a Vlastníková. 
• OK bere na vědomí volbu člena a náhradníka do RVV Praha: Černý, náhradník Vogel. 
• OK bere na vědomí volbu delegátů regionální konference dne 23.6.1997 (1:40): černý, Pokorný, Vogel, 

Havlík(automaticky), náhradník Máša, Bartoněk. 
• OK ukládá všem členům předložit tajemníkovi osobně k nahlédnutí občanský průkaz k ověření trvalého 

bydliště. 
• OK ukládá předsedovi a tajemníkovi OVV osobně svolat členskou schůzi MO Karlín a zabezpečit volbu 

výboru. 
• OK ukládá OVV zvážit a podniknout reálné kroky k založení dalších MO, k zajištění úkolů v přípravě na 

komunální volby, zejména: Ďáblice obec, Kobylisy, Čimice, Březiněves obec, Chabry obec, Invalidovna, 
K tomuto úkolu zvolit důvěrníky a určit program a metodu naplnění členské základny. 

Jaromír Tisher, tajemník OVV 
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Únor 
 

- Rada Městské části schválila Časový plán vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za rok 2006, tato akce 
proběhla v březnu 2007. 
- Dále Rada vyhlásila konkurzní řízení na funkci řiditele Základní školy v Libčické ulici 10. Bývalá paní ředitelka odchází do 
důchodu. 
- Rada pak projednala rozpočet na rok 2007, schválila jej a předala ho k projednání na Zastupitelstvo. Materiál je k dispozici 
v odd. zastupitelstva MČ. Zastupitelstvo je veřejné.  
- Rada schválila seznam investičních akcí na které budou požadovány účelové investiční dotace z rozpočtové rezervy 
Hlavního města Prahy v roce 2007. Jedná se o tyto projekty:  
Akce                                                          Celkové výdaje                Finanční účast MČ               Požadavek na dotaci 
ZŠ Žernosecká – rekonstrukce jídelny                  13 800                             1 000                                 8 500 
 
ZŠ Na Korábě- rekonstrukce jídelny                     12 000                             1 000                                 6 000 
 
ZŠ U Školské zahrady  - rekonstrukce jídelny        37 000                                   0                               19 000   
  
ZŠ Glowackého - rekonstrukce jídelny                  19 000                                    0                               19 000 
 
Rekonstrukce dětských hřišť                                12 000                              2 000                              10 000  
 
- Rada Městské části schválila zvýšení nájemného z bytů v domech ve vlastnictví obce a svěřených do správy Městské části 
Prahy 8. Nájemné se u I. Kategorie bytů zvedá o 24,7 až 28%. 
- V únoru byl zřízen nový odbor úřadu a tím se stal spíše obnovený odbor kultury, který byl zrušen před třemi lety. Dále 
pak bylo zřízeno nové oddělení krizového řízení, které bylo začleněno pod odbor kanceláře starosty.  
 
 

Březen 
 
- Byla jmenována výběrová komise na konkurzní řízení na funkci řiditele Základní školy v Libčické ulici 10, jejíž členkou je 
i zastupitelka Lenka Majerová. 
- Rada aktualizovala Povodňový plán na rok 2007 
- Schválení tzv. Chodníkového programu, tedy programu kde obec s přispěním Technické správy komunikací provede 
velkoplošné opravy chodníků. Tentokrát v úseku ohraničeném ulicemi Horňátecká – Pakoměřická.  
- Byl jmenován nový vedoucí nově jmenovaného odboru kultury pan Ing. Petr Bambas. 
- Servisnímu středisku byla rozšířena Zřizovací listina tak, aby mohl pořádat v Kulturních domech akce typu kurzů a 
seminářů pro děti a dospělé. 
- V březnu byl uvolněn další zastupitel pro výkon své funkce a to radní Tomáš Chvála, který byl uvolněn jako předseda 
majetkové komise 
- Rada schválila vyhlášení výběrových řízení na prodej 15 domů vilového typu (tedy s maximálně 5 byty). Vše po 
projednání majetkové komise.  

Zprávy z RadyZprávy z RadyZprávy z RadyZprávy z Rady    

Informace z komisí a výborůInformace z komisí a výborůInformace z komisí a výborůInformace z komisí a výborů    
Majetková komise – Daniel Rödig 
Březnová komise pro obecní majetek ZMČ Prahy 8 se sešla dne 26 března 2007. Po kontrole plnění úkolů uložených na 
minulých jednáních komise byly na pořadu jednání majetkové převody v rámci k.ú Trója a Libeň a prodej pozemků v k.ú 
Kobylisy. Dále se projednávala otázka vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod obecních nemovitostí v Libni 
svěřených do správy Městské části Praha 8. Projednávala se i otázka úpravy cen nájmu nebytových prostor pronajímaných 
MČ Praha 8. Majetková komise vzala na vědomí i plán oprav domovního a bytového fondu Městské části Praha 8 na rok 
2007, který do komise předložil majetkový odbor ÚMČ Praha 8. Další jednání komise se uskuteční dne 23. dubna. Kvůli 
omezenému prostoru, který je v novém čísle vymezen této oblasti, je v Grabově vile pro zájemce připraven k nahlédnutí 
zápis z jednání majetkové komise. 
Finanční výbor - Daniel Rödig 
Finanční výbor zastupitelstva MČ Praha 8 (FV) zasedal dne 2. dubna 2007. Na toto své jednání FV přizval hosta, který podal 
podrobnou informaci o výši nájemného lékařů v objektech MČ Prahy 8. Po proběhlé diskusi bylo Radě MČ Prahy 8 
doporučeno, aby zvážila úpravu výše nájemného lékařů s ohledem na to, že výše nájemného se nezměnila od roku 2004, a 
to ani o koeficient inflace. Dále přítomní členové FV podali informaci o průběhu projednávání finančního hospodaření 
správců rozpočtu, kterým byli přítomni. FV vzal na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních. Příští jednání FV ZMČ se 
koná v pondělí 23. dubna 2007 v 15.00 hod. v „Grabově vile“ Na Košince. Jelikož se jedná o datum po uzávěrce tohoto 
čísla, informace budou zveřejněny v příštím čísle časopisu. 
Dopravní komise - Daniel Rödig 
Dubnová komise ZMČ se konala dne 4.4.2007. Projednával se postup prací v tzv. „Chodníkovém programu“, o kterém zde 
zazněla informace v minulém čísle. Přítomní byli informováni o zahájení oprav, které probíhají na chodnících v  k. ú. 
Kobylisy. MČ uvolní další 2 mil. Kč a TSK 1 mil. Kč a velkoplošné opravy chodníků tak budou pokračovat v uceleném celku 
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ve stejné lokalitě. Na jednání komise byly projednávány informace o postupných záborech na komunikacích Střelničná, 
Davídkova, Opálkova a Zenklova. Tyto zábory jsou činěny v důsledku provádění nutných oprav komunikací, 
tramvajových tratí , popř. z důvodu pokládky plynovodu. Dopravní komise vyjádřila souhlas s dopravním řešením v ulici 
Bořanovická, které se týkalo změny v systému parkování vozidel 
Komise pro vzdělávání – Eva Rudová 
Komise byla seznámena s výší nákladů na vybudování softbalového areálu při ZŠ Dolákova a s informací o grantech na 
rok 2007, při jejichž získání uspěla ZŠ Hovorčovická a ZŠ Glowackého. Školské komisi byla předložena žádost o finanční 
podporu 1. FC Prosex Čimice, které nebylo vyhověno vzhledem k tomu, že tato pomoc je možná v rámci využití 
grantových témat vyhlašovaných Magistrátem hl. m. Prahy. 
Dopravní komise – Petr Kilian 
Dopravní komise dnešního dne trvala cca 25 min. Bylo konstatováno, že v případě, že se podaří získat cca 1 - 2 mil Kč. v 
rozpočtu P8 bude možné rozšířit chodníkový program na P8 s příspěvkem TSK cca 1 mil. Kč. Bude navržen komplexní 
plán postupných oprav - byly projednány stížnosti občanů ve formě zásadního nesouhlasu s nově provedeným VDZ v 
přilehlých ulicích stanice metra Kobylysy, kdy jsou obyvatelé zásadním způsobem proti tomu, aby vozidla parkovala v 
okolí jejich nemovitostí. -p. Bezděkovský informoval o problematice stavu komunikací v okolí ulice Ústecká, kdy 
zpožděnou výstavbou městského obchvatu neni budováno nové patřičné napojení na obchvat. Stavající komunikace jsou 
v neutěšeném technickém stavu, avšak z důvodu velkých nákladů na provedení případné  rekonstrukce těchto 
komunikací a stavu připravenosti  obchvatu a jeho opravního propojení  se jeví  finančně  únosné provádět do 
vybudování tohoto propojení pouze běžnou údržbu daných komunikací. - v diskuzi byly projednáno několik dopravních 
problémů drobného charakteru. 
Kontrolní výbor – Roman Petrus 
Dubnový kontrolní výbor se především zabýval jednotlivými zprávami z  Projednávání výsledků hospodaření za rok 2006. 
Všichni členové výboru se účastnili jednotlivých projednávání, a tak mohli seznámit ostatní členy se zjištěnými výsledky. 
V převážné většině výsledků bylo vše v pořádku. Členy výboru zaujaly jen dílčí výsledky, například nízká výše 
průměrných financí na platy zaměstnanců ve srovnání s počtem zaměstnanců. Dále byla konstatována nová situace 
ohledně odboru kultury a především ohledně současného využívání kulturních domů.  Rovněž bylo projednáno jakým 
způsobem probíhá kontrola odboru životního prostředí a připravila se skupina, která účelně zkontroluje Jednotku civilní 
obrany – dříve hasičů. 
Kulturní komise – Roman Petrus 
Kulturní komise se sešla poprvé až v dubnu. Vzhledem k tomu, že se oddělení kultury změnilo na odbor kultury, čekalo 
se na nového vedoucího odboru. Tím se stal pan Ing. Petr Bambas. Během jednání schůze jsme byli krátce seznámeni se 
situací na odboru kultury. Odbor bude dále pořádat větší akce typu – Psí den a slavnosti a další výstavy v prostorách 
Libeňského zámečku. V Loutkovém divadélku Jiskra bude dále probíhat tradiční program pro děti, který bude dlouhodobě 
doplňován a některé večerní pořady pro dospělé. Kulturní dům Krakov se postupně mění v Dům, který žije nejrůznějšími 
kurzy pro děti a rodiče. Jediným kulturním centrem, které je dlouhodobě nevyužíváno je Kulturní dům Ládví, který již ale 
nespadá pod odbor kultury, ale převzalo jej kompletně Servisní středisko.      
Redakční rada Osmičky – Roman Petrus 
Redakční rada se schází dvakrát za měsíc. Vzhledem k tomu, že se jedná o citlivou problematiku je to v současnosti asi 
nejbojovnější „komise“. Redakční rada se během dvou zasedání shodla na názoru, že je potřeba současné noviny změnit 
na časopis. Vzhledem k termínům, kterými jsme vázáni, by tato změna měla nastat od prosincového, spíše pak od 
lednového čísla 2008. Časopis by měl mít formu A4 a mít přibližně 24 – 32 stran. Dále se Redakční rada rozhodla 
zastavit klasickou politickou inzerci. Místo toho opozice prosadila, že každý politický klub zastoupený v zastupitelstvu zde 
bude mít zde jasně vyinzerované tzv. poslanecké dny pro veřejnost.  Kromě toho bude zavedena i nová rubrika Fórum, 
kde bude na dané téma moci každá strana vyjádřit k tématu svůj názor. 
Bytová komise – Roman Petrus 
Bytová komise kromě klasických materiálů jako jsou přechody nájmů a svěření bytů či naopak jejich odebrání na základě 
soudního rozhodnutí projednávala dvě zásadnější věci.  
1) Zásady pronajímání obecních bytů - Členům komise byl předložen text nových „Zásad pronajímání bytů ve vlastnictví 
Hlavního města Prahy svěřených Statutem Hlavního města Prahy do správy Městské části Praha 8.“, který  bude 
připomínkován na příštím jednání komise.  
2) Přehled počtu pronajatých bytů pronajatých pro obecnou prospěšnost zaměstnancům PČR a Městské policie. Bytová 
komise byla seznámena s počtem pronajatých bytů v letech 2005-2006. Komise se shodla na tom, že pokud jde o tuto 
problematiku, tak byty pro Městskou policii bude přidělovat bez problému, avšak u státní policie a dalších složek již bude 
postupovat případ od případu a více důrazněji. 
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek — Milan Hejkrlík 
Z důvodu plánované dovolené několika členů komise se dubnový termín komise přesunul až na 2. května, tj. po 
uzávěrce tohoto čísla. Nicméně si zde dovolím napsat pár postřehů k bezpečnostní situaci na Praze 8, neboť jsem 
zaznamenal dotazy, proč nejsou na Praze 8 vidět v ulicích policisté. Na území Prahy působí jako bezpečnostní sbor Policie 
České republiky a dále nad dodržováním veřejného pořádku a dopravních pravidel také bdí Městská policie, která je 
zřízena hlavním městem Prahou. Na obvodním ředitelství Městské Policie Prahy 8 je zařazeno 65 strážníků a 2 civilní 
pracovníci, přičemž je neobsazeno 6 tabulkových míst, tj. ve skutečnosti je zde plánováno 71 funkčních míst strážníků. 
Hlídkovou činnost vykonává cca 58 strážníků, kteří zabezpečují nepřetržitý provoz. Pro pohotovostní činnost využívá 
obvodní ředitelství MP Praha 8 dvě motorová vozidla, z toho v nočním provozu jedno vozidlo doprovází noční tramvaje. 
Samozřejmě do tohoto počtu nejsou zařazeny jednotky celoplošného pokrytí hlavního města Prahy. Městská policie s 
poměrnými úspěchy zřídila funkci „okrskářů“, na které najdete kontakty včetně mobilních telefonů na stránce http://
www.mppraha.cz/o-mestske-policii/struktura/okrskari/praha-8.htm 
 
Obdobná situace je i v rámci Policie České republiky, která je navíc umocněna tím, že po novém administrativním 
rozdělení obvodních ředitelství v roce 2004 spadá administrativně oblast Prahy 8 pod obvodní ředitelství Praha III., které 
sídlí na Žižkově. Z výše uvedeného vyplývá, že místně příslušné jednotky jsou výrazně poddimenzované.  
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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    

Bc. Daniel Rödig 
Jízda vlakem po Praze se má zlepšit 
Cestování vlakem je už teď často rychlejší, než když sednete do tramvaje či autobusu. A to se ještě počítá s vybudováním nových 
železničních zastávek. Když dnes Pražané nastupují na nádraží do vlaku, v drtivé většině případů míří mimo město. Za několik let by měli 
vlakem jezdit i do práce nebo za zábavou. Pražskou železniční dopravu totiž čeká velká proměna. 
Mají vzniknout nové zastávky, přibudou nové tratě, opraví se nádraží a i vlaků má jezdit o poznání více než dosud. Dokonce s uvažuje i o 
zavedení nočních linek. Vlaky jsou již dnes nejrychlejším dopravním prostředkem v metropoli. Například z Bubenče se cestující dostane 
vlakem na Masarykovo nádraží za 9 minut. Pokud půjde na zastávku autobusu, pak musí počítat s půlhodinou.Cestujících je však 
mnohem méně. Zatímco vozy městské hromadné dopravy přepraví každý den zhruba 2,75 milionu lidí, vlaky jich po Praze převezou asi 
jen 100 tisíc. Noví cestující se mohou těšit také na nové zastávky. V budoucnu by vlaky měly stavět také v Podbabě, na Vyšehradě nebo 
v Libni u křížení se Zenklovou ulicí. Dalších stanic se Pražané dočkají mezi Libní a Hostivaří. Železniční doprava má mnohem větší 
možnosti než dříve a město se musí snažit využít její potenciál. 
 
Okruh kolem Karlína 
Když dnes lidé bydlící podél hlavních pražských ulic nadávají na nekonečné kolony aut pod svými okny, pražští politici na stížnosti 
zpravidla reagují naučenou frází: „Bude lépe, až bude dokončen silniční okruh.“ 
Čeho se však občané dočkají už letos, je nový obchvat Karlína, který potěší hlavně místní obyvatele. Bude zde totiž dokončen další úsek 
Pobřežní ulice, která odvede dopravu z karlínských ulic. Důležitá je i již započatá oprava Štefánikova mostu, která se dotkne jak 
automobilové, tak tramvajové dopravy. Most bude totiž osm měsíců zavřený. 
 
Praha dluží půl miliardy 
Dluh pražských domácností za nájemné dosáhl téměř půl miliardy korun. Jen obyvatelé obecních bytů patnácti největších městských částí 
dluží radnicím horentní částku kolem 450 milionů korun. Radnice sice postupně přistupují k tvrdším opatřením při vymáhání všech 
pohledávek, celková výše dluhu se ale i tak snižuje jen pomalu. 
Nejhorší situace je v současné době v Praze 8. Nedoplatky za nájemné se zde v loňském roce vyšplhaly na neuvěřitelných 108 milionů 
korun. Neplatičům je nejdříve zaslána upomínka. Pokud dlužníci nemohou zaplatit, je snaha se s nimi domluvit na splátkovém kalendáři. 
Když na výzvy nereagují, přichází na řadu soud. Některé radnice se rozhodly zajít ještě dál a na vymáhání dlužných nájmů si dokonce 
najímají agentury. Praha 6 si tak například v loňském roce zajistila firmu, která jí dluhy od neplatičů vymáhá. Podobně o své peníze od 
občanů usilují i pátý a jedenáctý obvod hlavního města. Soukromí exekutoři jsou daleko efektivnější a hlavně rychlejší. 
 
Pohotovost v Praze 8 loni ošetřila tisíce lidí 
Přes deset tisíc pacientů ošetřila v loňském roce lékařská služby první pomoci ve Fakultní nemocnici Bulovka. Šlo o 5452 dospělých a 
5175 dětských pacientů, přičemž lékaři vykonali 1069 návštěv u dospělých a 353 návštěv u dětí. Tak informovala mluvčí úřadu Prahy 8 
Helena Šmídová. Na provoz pohotovosti loni osmá městská část přispěla částkou 2 065 500 Kč. Letos by se mělo jednat opět o částku 
kolem 2 milionů korun. Radnice Prahy 8 zajistí provoz lékařské služby první pomoci v nemocnici Bulovka až do konce roku i v případě, že 
se magistrát rozhodne systém pohotovostí změnit. Podle návrhu by je měla zajišťovat záchranná služba. Uzavřením smlouvy s nemocnicí 
od dubna do konce roku na ni bude muset vynaložit o 44.000 korun víc než dosud. V případě, že se změní městská koncepce lékařské 
služby první pomoci, pak dokonce o 420.000 korun navíc. Radnice by pak nedostala dotaci od magistrátu. Zdravotní výbor zastupitelstva 
už dříve navrhl, aby pohotovosti v Praze zajišťovala záchranná služba. Podle členů výboru by byla pohotovost poskytovaná záchrannou 
službou levnější a pro obyvatele pohodlnější. K projektu je ale ještě třeba připravit podrobnou ekonomickou rozvahu. V případě, že 
během roku bude nová koncepce zavedena, bude provoz souběžný. Naši občané budou mít zajištěnu dostatečnou kapacitu služby první 
pomoci a vedle toho i možnost postupně si zvyknout na nový systém. 
 
Regulované nájemné v Praze 8 vzroste. 
Regulované nájemné v obecních bytech první kategorie vzroste v Praze 8 skoro o čtvrtinu zhruba na 46,2 koruny za metr čtvereční a 
měsíc. O výši nájemného tak rozhodli radní osmé městské části. Vyšší nájemné se bude platit od srpna. Nájemníci bytů druhé kategorie 
budou platit asi 37,2 koruny za metr čtvereční, zdražení představuje 34 procent. U bytů třetí kategorie nájmy vzrostou o 39 procent na 
30 korun za metr čtvereční. Zhruba o polovinu více budou platit lidé v bytech čtvrté kategorie, a to asi 23,4 koruny za metr čtvereční a 
měsíc. V nově uzavíraných nájemních smlouvách bude radnice uplatňovat vyšší nájemné už od března. Totéž platí pro prodlužování 
smluv stávajících. Radnice Prahy 8 spravuje zhruba 8870 bytů. Ne ve všech ale lidé platí regulované nájemné. 
 
Úředníci na osmičce se zapotí. 
V Praze se jeden úředník městské části stará průměrně o 240 obyvatel. Existuje radnice, kde má úředník na starosti necelou stovku lidí, 
ale je také úřad, kde na úředníka připadne až pětinásobek. Dle výsledků zveřejněného průzkumu právě na radnici Prahy 1 se mají 
obyvatelé i úředníci nejlépe. Radnice vyplácí mzdu 338 zaměstnancům a každý z nich má na starosti 93 obyvatel, což je nejméně z celé 
Prahy. Naopak nejvíce se lidé za přepážkami zapotí na radnici Prahy 8, kde na jednoho úředníka připadá 456 obyvatel. Objevuje se 
snaha, aby úředníci pracovali co možná nejefektivněji. Jen doufáme, že to nebude mít negativní vliv na komfort obyvatel, kteří služby 
úřadu čas od času musí využít. 
 
Zastupitelé Prahy 8 schválili rozpočet 
Osmá městská část zná svůj letošní rozpočet. Rozpočet byl přijat zastupitelstvem, které se konalo 28.2.2007. Peníze letos poputují 
například na opravu suterénu a výtahu polikliniky Mazurská, rekonstrukci teras jeslí Mirovická či na zkvalitnění hřišť ZŠ Glowackého a 
školy Hovorčovická. Osmá městská část chce letos hospodařit s příjmy ve výši 648,1 milionu korun a výdaji kolem 666,7 milionu korun. 
Schodek chce hradit zejména ze zůstatků z minulých let. 

 
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 
 
Základní škola změní název 
Základní škola v Zenklově ulici v Libni změní název. Od nového školního roku z ní bude Základní škola Bohu-mila Hrabala. Její záměr 
posvětilo zastupitelstvo osmé městské části, které schválilo text dodatku ke zřizovací listině. 


