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Vážení přátelé,

Index růstu stavební
výroby překročil

nejprve mi dovolte vám do nového roku popřát mnoho úspěchů a
zdraví. Přeji si, aby se vám splnilo vše po čem toužíte a v tomto roce jste
mohli žít spokojený život.
Začíná nám další rok naší stranické práce a zároveň končí náš
supervolební rok, který nám všem notně zasáhl do života. Mnozí z nás
odvedli za posledních dvanáct měsíců velký kus práce a posunuli tak naši
obvodní organizaci o notný kus kupředu. Ne vždy se všechny věci povedly,
ale jsem rád, že jsme ve všech volbách udělali maximum pro výsledek.
Před měsícem skončila i naše obvodní volební konference. Na ní
jsme zvolili nové vedení a já bych chtěl ještě jednou poděkovat za vaši
důvěru při volbě předsedy OVV ČSSD Praha 8. Zároveň pak i gratuluji
všem zvoleným na obvodní konferenci a na místních konferencích a těším
se na další spolupráci.
Co vám nový obvodní výkonný výbor nabídne v tomto roce? Já
doufám, že oceníte hned první změnu a tou je změna tohoto časopisu. Na
rozdíl od předchozích čísel bychom jej chtěli koncipovat více jako ucelený
měsíční přehled informací z vedení pro všechny členy. Zároveň bych rád,
abyste se v novém časopisu dozvěděli podstatně více informací o naší
městské části a přímo i nové informace z radnice. Všechny vaše
připomínky k časopisu velmi rádi vyslechneme. Zároveň stále platí, že
všechny vaše články, které dodáte do konce uzávěrky, na které budete
nově upozorňováni SMS a emaily, otiskneme v rubrikách vaše názory.
Pokud jde o akce OVV chtěli bychom navázat na dobrý začátek
z minulých let. V našem sekretariátu by během tohoto roku mělo
proběhnout pět výstav. Každá výstava bude trvat dva měsíce jen o
prázdninách budeme mít volno. První výstava začne hned nyní v lednu a
bude trvat do konce února, kdy bude ukončena derniérou, na kterou vás
srdečně zvu. Tyto výstavy budeme zároveň i propagovat v regionálním
časopisu. Zároveň bychom chtěli ještě více zprofesionalizovat naší poradnu
– Sdružení pro ochranu nájemníků, která již slavila vysokou návštěvnost.
Znovu bych pak rád upozornil, že naše prostory jsou otevřené pro všechny
naše členy, kteří mohou využít i přístup na počítače a internet, přímo
v sekretariátu.
Dále bych rád, abychom každý měsíc připravili akci a to jak pro
členy, tak i pro veřejnost. Tady bude hodně záležet i na vás. Je nutné
nám jasně sdělit o jaké akce by byl z vaší strany zájem. První vlaštovkou
pak je březnová návštěvu Senátu České Republiky, kde nás přijme přímo
Senátorský klub.
Práce je mnoho a možností co je možné dělat je ještě více. O
letech mezi primárními volbami se říká, že se toho prakticky nemusí moc
dělat. Já a myslím, že ani nikdo ze zvolených funkcionářů si to nemyslí.
Naopak nyní můžeme stihnout vše, co jsme někdy s ohledem na volby
museli odsouvat stranou.

7,1 %.

Přeji vám do nového roku hodně štěstí a těším se s vámi u práce
pro Českou stranu sociálně demokratickou.
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Usnesení obvodní konference
•
•

•
•

•

OK ČSSD Praha 8 ukládá novému OVV ČSSD Praha 8, aby projednal možnost zřízení
pracovních komisí OVV ČSSD Praha 8 vč. komise tiskové.
OK ČSSD Praha 8 vyzývá MO Čimice, aby do 31. března 2007 provedla volební schůzi MO,
zvolila VMO a pokud se tak nestane, ukládá OVV ČSSD Praha 8, aby tuto situaci řešil a to
přeregistrací členské základny MO Čimice a po jejím výsledku případným sloučením s MO
Bohnice.
OK ČSSD Praha 8 vyzývá členy předsednictva KVV ČSSD Praha, aby vyvodili osobní
odpovědnost z neúspěchu ČSSD ve volbách do ZHMP.
OK ČSSD Praha 8 žádá předsednictvo KVV ČSSD Praha, aby co nejdříve zpracovalo strategii
postupu ČSSD jako opoziční strany v ZHMP a tuto strategii předložilo KK ČSSD Praha ke
schválení.
OK ČSSD Praha 8 navrhuje KK ČSSD Praha, aby přijala usnesení, aby se zastupitelé HMP
řídili strategií postupu ČSSD jako opoziční strany v ZHMP a aktivně prosazovali volební
program ČSSD.

Seznam zvolených funkcionářů
Funkce

MO

Jméno

Předseda OVV

Kobylisy

Roman Petrus

Člen OVV

Karlín

Rödig

Libeň

Hejkrlík, Kubešová, Šašek

Kobylisy

Majerová, Máša, Rudová, Zátopek

Bohnice

Kilian, Kubovič, Ševčík

Čimice

Janeček

Karlín

Baxa, Tichý, Bozděch,

Kobylisy

Mach

Předseda OKK

Bohnice
Čimice

Fric
Vladimír Remeš

Člen OKK

Libeň

Mazánek

Kobylisy

Mach, Pospíšil

Čimice

Valeš

Kobylisy

Prošková

Bohnice

Šikula

Člen KVV

Kobylisy

Pokorný

Náhradník člena KVV

Karlín

Baxa

Člen ÚVV

Libeň

Šašek

Náhradník člena ÚVV

Bohnice

Fric

Náhradník člena OVV

Náhradník člena OKK
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Zprávy z OVV 6. 12. 2006
Organizační věci:
- OVV ČSSD schválilo termíny svého jednání na třetí středu v měsíci, vyjma měsíce července,
srpna a prosince, kdy by termíny byly blíže specifikovány na těsně předcházejícím jednání OVV.
Začátek jednání by byl vždy v 18:15. Svolávání by se provádělo e-mailem a SMSkou 1 týden
před konáním a SMSkou v den konání.
- OVV ČSSD označuje svá jednání jako“otevřená“ a vymezuje si právo toto rozhodnutí kdykoli
změnit.
– OVV ČSSD svaluje člena KVV Praha za ČSSD Praha 8, předsedy MO, zástupce OKK, SDŽ a KS
stálými hosty jednání OVV ČSSD Praha 8.
- Byl schválen ve funkci tajemníka stávající tajemník Jaromír Tischer a byli schváleny úřední
hodiny tajemníka.

Volby předsednictva
Přítel Karel Šašek byl zvolen I. místopředsedou OVV ČSSD Praha 8 (10 hlasů).
Místopředsedy OVV se stali př. Hejkrlík (6 hlasů), př. Rudová (8 hlasů) a př. Kubovič (6 hlasů)
Problematika přecházející z minulého OVV
Př. Petrus seznámil OVV s problémem placení členských příspěvků, jak je dáno usnesením ÚVV
ČSSD a upozornil členy OVV, aby se nestal stejný problém jako u př. Evy Proškové, která
nezaplatila 3% z čistého příjmu jak ukládá usnesení ÚVV ČSSD a toto bylo promlčeno. Dále
seznámil OVV s usnesením č. 05/06/06 – OVV ČSSD Praha 8 doporučuje všem členům, aby své
členské příspěvky platili výhradně na OVV ČSSD Praha 8 a oznámil, že př. Prošková porušila
svým jednáním i toto doporučující usnesení, protože členský příspěvek 6 200,- zaplatila na KVV
Praha.
Př. Hejkrlík navrhl usnesení:
– OVV ČSSD Praha 8 doporučuje, aby členské příspěvky, které v roce 2006 zaplatila př.
Teplá, byly použity v následujících komunálních volbách na propagaci kandidátů
z Čimic a Bohnic

Komunální politika
Informace
Př. Petrus představil OVV svou vizi, aby jednání OVV a klubu zastupitelů bylo mnohem více
provázanější a tím ČSSD na Praze 8 mohla lépe plnit svůj volební program. Dále pak informoval
OVV, že proběhla 2 jednání klubu zastupitelů a ustavující schůze ZMČ, kde byla zvolena nová
Rada MČ Praha 8, která bude v tomto volebním období sedmičlenná. Př. Petrus byl zvolen do
funkce uvolněného předsedy Kontrolního výboru MČ Praha 8 a př. Rödig byl zvolen do funkce
uvolněného předsedy Finančního výboru MČ Praha 8.
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Složení komisí
Př. Petrus informoval o komisích MČ Praha 8 a o tom, že každému členu ČSSD Praha 8 odešel email a dopis,aby se do 15.12.2006 přihlásili do komisí MČ Praha 8, pokud mají o práci v komisích
zájem.
Př. Petrus ještě členům OVV oznámil, že z titulu své funkce mohou chodit na jednání všech MO
v Praze 8. Př. Petrus dále oznámil, že požádá některého člena OVV o vypracování manuálu
předsedy MO ČSSD.

Úřední hodiny tajemníka
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

16:00
14:00
10:00
11:00
11:00

–
–
–
–
–

18:00
19:00
18:00
14:00
15:00

Tyto úřední hodiny jsou schváleny pro veřejnost. Tajemník je však k dispozici vždy po telefonické
domluvě i v hodinách, které zde nenaleznete. Pokud by kdokoliv potřeboval využít prostory
sekretariátu obraťte se telefonicky na číslo: 721 029 892.

Informace z KVV
Sváteční jednání KVV proběhlo 18.12.2006 ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Jednání
bylo spojeno nejen s dobou předvánoční, ale také s otevřením nově rekonstruovaných prostor v
Lidovém domě. Tento nový sál, který slouží k prezentaci a potřebám především Praze 1 byl
pojmenován na návrh Jiřího Paroubka Horákův sál. Krajský výkonný výbor se inspiroval u nás na
Praze 8 vybudoval na náklady ČSSD velmi moderní a nákladný sál, který by měl sloužit pro
prezentace, semináře, konference, výstavy a podobně. Zkrátka jako u nás.
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Přehled odborných komisí KVV
Odborná komise

Předseda

Člen za Prahu 8

dopravní

Ing.Vladimír Honzák

Ing. Petr Kilian

zdravotní a sociální politiky

Mgr.Michaela MarksováTominová

pro
územ.rozvoj,veřej.investice

Ing.Miloš Máša

RNDr. František Matyáš,
Ing. Petr Kilian,
Ing. Josef Fiřík

školská

Soňa Teplá

Ing. Lenka Majerová

bezpečnostní

Jan Slezák

Ing. Miloš Máša

právní a veřejné správy

JUDr.Tomáš Louda

informatiky

Ing.Petr Jankovský

analyticko-programová

Mgr.Lukáš Jelínek

finanční a hospodářská

Ing.René Pekárek

pro kulturu, mládež a sport

Petr Dolínek

ekologická

Jiří Bodenlos

Ing. Vladimír Remeš,
Ing. Miloš Máša

Karel Šašek

Zprávy z ÚVV
Karel Šašek, člen ÚVV, 1. místopředseda OVV

Dne 16.12.2006 proběhlo 11. řádné zasedání ÚVV ČSSD. Krom pravidelného programu, tj.
přednesení zpráv předsedy a místopředsedů, byly na tomto zasedání dva významné body. Byl předložen
návrh rozpočtu na příští rok a očekávala se diskuze nad událostmi z posledních dnů, především o krocích
přítele Melčáka.
K návrhu rozpočtu proběhla na úvod zajímavá diskuze, která provází každé jednání ÚVV ČSSD.
Tato diskuze je věnována dodržování Stanov a Jednacího řádu ÚVV, kde je řečeno, že podklady pro jednání
ÚVV musí přijít poštou a nejpozději 14 dnů před jeho konáním, čemuž se již delší dobu neděje u velké
většiny materiálů. Proto padl návrh na vyřazení jednání o rozpočtu z programu ÚVV. Hlavní manažer
strany, přítel Havlíček, osvětlil členům ÚVV důvody včasného nepředložení tohoto materiálu a po vysvětlení
předsedy strany že jde přeci o to, aby všechny materiály byly co nejaktuálnější, byl tento návrh rozpočtu
většinově schválen.
Čerpání rozpočtu v roce 2006
Rozpočet strany na rok 2006 byl schválen na 4. zasedání ÚVV dne 10.12.2005 jako vyrovnaný, při
objemu příjmů i výdajů ve výši 310.910 tis. Kč. K 1.5.2006 byla schválena rozpočtová změna, která
zachovávala celkový objem příjmů i výdajů, ovšem došlo k přesunu ve výdajích posílením položek, které se
týkají voleb. Další rozpočtové změny nebyly v průběhu roku provedeny.
Příjmy
K 31.10. 2006 vykazuje čerpání rozpočtu příjmy na 102%, v absolutní částce pak 330.437 tis.
Kč. K překročení došlo v položce dary – 73.980 tis.Kč, z toho 50.000 tis. Kč od společnosti Cíl a.s. a to
16.750 tis. Kč přímými dary a 33.250 tis. Kč formou postoupení pohledávek (odpuštění půjček). Jelikož se
jedná o volební rok, je obrovský nárůst i u ostatních dárců. V položce členské příspěvky, vykazuje strana
ke konci října příjmy ve výši 14.242 tis.Kč, což je i s ohledem na volební rok nebývalá výše. Pokud jde o
dotace ze státního rozpočtu. Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny
byl oproti plánovanému vyšší o více než 52.000 tis. Kč ( celkem 172.883 tis. Kč) zejména díky výrazně
lepšímu než očekávanému volebnímu výsledku strany a vyšší účasti voličů.
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Výdaje
Ve výdajové části je stav čerpání rozpočtu k 31. 10. ve výši 376.108 tis. Kč, což představuje
překročení plánovaných výdajů o 10%. Tuto skutečnost ovlivnilo zejména zajišťování voleb do
Poslanecké sněmovny, Senátu, komunálních voleb a voleb do ZHMP.
Výdaje na volby do PS 2006 představují objem finančních prostředků uhrazených z ústředí ve výši
145.959 tis.Kč. KVV a OVV vynaložily na tyto volby celkem 49.504 tis. Kč. V souhrnné výši tak strana na
sněmovní volby vydala celkem 195.463 tis. Kč.
Na senátní volby vynaložil Ústřední sekretariát k 31.10.2006 celkem 11.343 tis.Kč a OVV celkem
4.573 tis. Kč. K datu zpracování této zprávy ÚS vynaložil celkem 17.154 tis.Kč. Údaje za OVV a KVV se
postupně zpracovávají, prozatím ještě nemáme k dispozici stavy za měsíc listopad.
Na komunální volby vynaložilo ústředí ke konci října celkem 531 tis. Kč a OVV a KVV celkem
11.480 tis. Kč. Stejně jako u senátních voleb se údaje za OVV a KVV postupně zpracovávají.
Návrh rozpočtu ČSSD na rok 2007
Příjmy celkem: 149.910 tis. Kč
nájmy, služby – 15.000tis.Kč
v současné době má ČSSD ve vlastnictví následující objekty:
ve správě KVV: Pardubice, Ústí nad Labem, Plzeň, Jihlava, Olomouc, K.Vary, Č.Budějovice, Hradec
Králové;
ve správě OVV: Kladno, Rakovník, Rychnov, Znojmo;
LD Praha (3 objekty, z nichž l je v nedokončené rekonstrukci bývalým nájemcem – Lannův palác, 1 je
dlouhodobě pronajat za 1 tis. ročně – Surtec) a vlastní objekt LD je převážně využíván pro činnost ÚS
ČSSD a částečně pronajat.
všechny objekty se částečně pronajímají, ve všech objektech dohromady je v současné době 61 nájemců,
z toho 21 poslaneckých kanceláří; hledat další nájemce je nutno v Hradci Králové a Znojmě;
předpokládaná výše příjmů odpovídá uzavřeným nájemním smlouvám.
úroky, jiné fin. výnosy – 300 tis. Kč – odpovídá předpokládané skutečnosti.
ostatní výnosy, poj. náhrady ap. – 4.500tis. Kč - v návrhu rozpočtu na r. 2007 dochází ke zvýšení této
položky o 1.000tis. Kč, neboť ze skutečnosti k 30.9.2006 vyplývá nutnost jejího zvýšení.
dary přijaté – 3.000 tis.Kč - v návrhu rozpočtu se prozatím nepočítá s dary od společnosti Cíl, a.s.
členské příspěvky – vzhledem ke schválenému systému (viz 4. ÚVV z 10.12.2005) je předpoklad, že
výběr členských příspěvků by měl v roce 2007 dosáhnout minimálně výše 10 mil. Kč. Z toho vyplývá, že
průměr na člena by měl být cca 600 Kč.

Výše členských příspěvků pro rok 2007 se nemění.
dotace ze státního rozpočtu – 116.650 tis.Kč – z toho:
na činnost
10.000 tis.
74 poslanců
66.600 tis.
12 senátorů
10.800 tis.
105 kraj.zastupitelů
26.250 tis.
12 ZHMP
3.000 tis. Kč.

Výdaje celkem: 149.910 tis. Kč
Podrobné informace o rozpočtu je možné získat na intranetu, případně na sekretariátu OVV
K aktuální politické situaci se vedla debata o krocích přítele Melčáka, který byl přítomen jednání
ÚVV neboť je jeho členem. Přítel Melčák informoval o krocích které učinil. Přiznám se, že jsem je nijak
nepochopil a nechápala je ani drtivá většina členů ÚVV. Nakonec bylo přijato usnesení, ve které jsou přítel
Melčák a Dr. Pohanka vyzváni k návratu do Poslaneckého klubu ČSSD.
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Komunální politika
Roman Petrus, předseda OVV

Vážení přátelé,
V každém čísle našeho časopisu bychom se měli minimálně na dvou stranách zabývat
komunální politikou tedy vším tím co se děje jednak na radnici Prahy 8, tak i běžně v rámci celého
území našeho obvodu. Texty by měly být trojího druhu.
První skupinu textů bychom mohli pracovně nazvat Zprávy z radnice o tuto část textů se
budeme starat společně s Danielem Rodigem. Budeme se vám snažit přinést informace přímo
z radnice. Doufám a budu se velmi snažit, aby informace z radnice skutečně proudily a nebyly spíše
utajovány.
Druhou část textů by měli naplňovat členové komisí při Radě městské části. V každé komisi
budou zastoupeni minimálně dva naši členové a to buď zastupitelé nebo odborníci z řad občanů.
Jejich povinností by pak mělo být po každé schůzi této komisi napsat kratičký text o zajímavostech,
které se projednávaly. Z těchto textů by měla být vytvořena podstatná část těchto informačních
stránek o komunální politice a zároveň by to i všem ostatním přiblížilo stav projednávaných
materiálů na komisích.
Poslední část textů by měli být informace o našem obvodu ze všech možných oblastí.
Předzvěstí toho jak by tyto informace měly vypadat najdete na této dvojstraně. Někdo může
namítnout, že napsat článek o práci v některých komisích je problematické, nebo i nepřístupné díky
např. utajování osobních údajů. To však není možné vidět jako problém. Myslím, že není určitě
problém napsat jeden – dva odstavce o schůzi na které jsem byl minimálně hodinu a půl a
vynechat konkrétní údaje a psát všeobecně.
Osobně doufám, že stránky komunální politiky v našem časopisu budou bohatě naplněny a
že nezůstane jen u dvou, ale budeme si moci o problémech městské části přečíst opravdu podrobně
a to i na více stránkách. Všechno je však i na vás.
Roman Petrus

Zpráva z jednání klubu zastupitelů a jednání zastupitelstva
V listopadu a prosinci proběhly dva kluby zastupitelů a 29. 11. 2006 proběhlo první
zastupitelstvo. Na klubech zastupitelů se analyzovala povolební situace. Klub zastupitelů se rozhodl
přejít do opozice. Tato opozice byla jasně vyjádřena i na zastupitelstvu, kde klub zastupitelů sice
podpořil zvolení členů rady, ale pak se ucházel o funkce kontrolního charakteru. Dále klub
zastupitelů zvolil své vedení ve složení předseda Roman Petrus a místopředsedové Milan Hejkrlík a
Petr Kilián. Zároveň klub projednal i obsazenost ve výborech a komisích při městské části a
připravil se na zastupitelstvo. Během zastupitelstva klub zastupitelů jasně deklaroval svůj vstup do
opozice. Naši kandidáti uspěli a byli navoleni takto:
Kontrolní výbor
- předseda – Roman Petrus
člen – Zdeněk Ševčík
Finanční výbor
- předseda – Daniel Rodig
- člen – Tomáš Novotný
Vedení radnice bylo obsazeno kompletně ODS s tím, že Rada městské části je již sedmičlenná, tedy
ubyly dva členové. Starostou se opět stal pan Josef Nosek. Zástupci starosty jsou pak pánové
Martin Roubíček a Michal Kindl a nově pak slečna Vladimíra Ludková, která dosud vedla oddělení
kultury. Ti všichni jsou uvolnění stejně jako Roman Petrus a Daniel Rodig. Neuvolněnými členy
Rady městské části jsou pak pán Radovan Šteiner, který je zároveň radním i na magistrátu a
pánové Tomáš Chvála a Tomáš Mrázek.
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Co se dělo, co se děje a co se bude dít na Praze 8
Nové mosty přes Vltavu
V Praze má vzniknout pět nových velkých mostů. Většina z nich díky výstavbě pražského okruhu.
Nyní je možno překonat Vltavu v Praze celkem na šestnácti místech. V budoucnu by těchto 16
mostů měly doplnit čtyři nové. V pořadí od severu k jihu to bude Suchdolský dálniční most,
Trojský most, Dvorecký most mezi Prahou 4 a 5 a zcela na jihu most Lahovický. Suchdolský a
Lahovický most budou součástí Pražského okruhu. Právě tyto mosty mají v Praze vzniknout jako
první.
Most v Suchdole bude suverénně nejsevernějším pražským mostem. Na jeho výstavbu se kvůli
jeho začlenění do pražského okruhu spěchá. Má však hodně odpůrců z řad ekologických aktivistů
a suchdolských obyvatel. Protestují proti němu, protože se jim zdá, že je blízko obce.
Kromě mostů, které vzniknou díky dálnici, se chystají i dva mosty vnitro-městské. Severnější z
nich je Trojský most, který by měl mezi Holešovicemi a Trójou vyrůst do roku 2011. Na tomto
mostu by měla kromě aut jezdit i tramvaj, která ho využije místo dosavadního provizorního
tramvajového mostu. Tajemstvím už není ani podoba
nového mostu. Soutěže, kterou vypsalo hlavní město Praha a organizovala společnost Deltaplan,
se zúčastnilo celkem dvacet projekčních ateliérů. O vítězi se rozhodlo letos v červnu.
Pokud jsme u mostů v Praze 8 nesmíme zapomenout na opravy mostů na našem území a to
především na opravu mostu Libeňského. Podle plánů, který schválil magistrát se má současný
most z roku 1928 zbourat a znovu by se měla vystavět jeho širší varianta.
Bezplatný internet
V Praze 8 už je možné využívat bezplatný internet prostřednictvím bezdrátové technologie WiFi.
Jeho další rozšíření již je schváleno. Přístup na internet zadarmo bude ale mít omezení. Bezplatně
se lidé dostanou jen na portály státní a veřejné správy včetně organizací, které zřizuje
magistrát. Části sítě budou postupně uváděny do provozu příští rok. V plném rozsahu začne
fungovat v prvních měsících roku 2008.
Veřejná doprava v Praze a zejména na Praze 8.
Metro: Praha musí v příštím roce vydat na budování metra čtyři miliardy korun. Návrh na státní
příspěvek ve výši 500 milionů korun u poslanců neprošel. Státní rozpočet s penězi na pražské
metro původně vůbec nepočítal, pozměňovací návrh na přidělení půl miliardy korun na metro
podal poslanec ČSSD a exministr zdravotnictví David Rath. Podle plánů radnice by se mělo metro
prodloužit na trasách A a C, zároveň by měla vzniknout úplně nová, čtvrtá trasa D. Ta má vést z
Hlavního nádraží do Písnice a první cestující by se s ní měli svézt na Nové Dvory už v roce 2012.
Zatím není jasné, zda se „déčko" bude stavět jako klasické nebo odlehčené metro. „Áčko" by se
mělo prodloužit z konečné v Dejvicích přes Petřiny, Motol a Bílou Horu až na ruzyňské letiště.
Tramvaje: Pražská tramvajová síť je jedna z nejhustších na světě a měří přes 140 kilometrů. A
bude se dál rozšiřovat. Kde? Zde vám přibližujeme povolební plány magistrátu:
Laurová-Radlická
2007
Podbaba-nádraží Bubny
2009
Barrandov-Holyně
2009
Václavské n.-Vinohrady
2009
Hagibor-Malešice
2010
Podolí-Zlíchov
2010
Modřany-Libuš
po 2010
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nám, Hrdinů-Pankrác
po 2010
Troja-ZOO
po 2010
Podbaba-Suchdol
záměr
Kobylisy-Bohnice
záměr
Tak „Bohničáci – Čimičáci“ si zatím asi zase počkají, ale můžeme se utěšovat alespoň tím, že
jsme se už dostali alespoň do kolonky záměr.
Stanice Metra B – nový výtah
Do stanice Florenc na trase B se lépe dostanou postižení lidé nebo rodiče s kočárky. Začal tam
fungovat nový výtah. Výtahy do stanice Florenc na trase C jsou v provozu už přes rok. Také do
stanice na lince B vedou dva navazující výtahy. Prvním, který ústí do ulice Na Florenci, se
dostanou do přestupní chodby, odkud lze sjet drahým výtahem na nástupiště.
Výstava – usedlosti, zmizelí svědci staré Prahy
Pražská města svíral stovky let pevný krunýř městského opevnění. Osídlení za hradbami si tak
díky němu udrželo venkovský charakter a začalo se rozrůstat až koncem 19. století. Typickým
prvkem tohoto způsobu života byly menší či větší usedlosti, mnohdy připomínající i malé
zámečky. I na Praze 8 jsme měli podobné usedlosti a to díky vínu. Vznik dalších usedlostí je totiž
dáván do souvislosti s pěstováním vína, které bylo v minulosti v okolí Prahy mnohem běžnější
než dnes. Malebné viniční domky tak vznikaly v Libni, na Královských Vinohradech či v Tróji.
Tam zašlou slávu viničních usedlostí dodnes připomíná usedlost Sklenářka na trojském kopci.
Osudy usedlostí nově zachycuje výstava v Sále architektů na Staroměstské radnici. Nyní si jich
zde návštěvníci mohou prohlédnout mnohem více, odborníci popsali více než stovku objektů.
Výstavu doplňují předměty zapůjčené z různých muzeí, které přibližují podobu života na venkově
v polovině 19. století. Výstava v Sále architektů ve čtvrtém patře Staroměstské radnice je
otevřena denně, v pondělí od 11 do 17 hodin a od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Výstava
končí 25. března. Vstup je volný a návštěvníci si mohou zakoupit i přehledný katalog se všemi
vystavenými usedlostmi.
Pokud vás tedy zajímá historie zámečku Rokoska na vysokém návrší v Libni kde kdysi bývalo
několik vinic nebo naopak letohrádek Šilboch, který stávala na zaniklém Čertově vršku v Libni
určitě se přijďte podívat na výstavu.
Dopravní přednost pro autobusy na Praze 8
Unikátní zařízení zrychluje v Praze 8 lidem cestu do zaměstnání! Dopravní podnik totiž vybavuje
místní světelné křižovatky moderním systémem, který dokáže rozeznat, že se blíží tramvaj nebo
autobus, a pustí ho přes křižovatku dříve než osobní auta. Tramvaje dají signál řadiči na
semaforu tím, že pantografem přejedou přes zařízení na trakčním vedení, autobusy jsou zas
vybaveny infračerveným majákem, který vyšle rádiový signál několik desítek metrů před
křižovatkou. Vozům hromadné dopravy pak naskočí zelená. Zařízení už funguje v Čimické ulici,
kde mají autobusy vyhrazen jízdní pruh, a do poloviny příštího roku ho cestující zaznamenají i
v ulicích Žernosecké a Čimické u bohnické léčebny. Jsou jím vybaveny také všechny křižovatky
na Střelníčné, ale tam nejsou dosud využívané. Spuštěny budou až po dostavbě trasy metra C
do Letňan.
Dětská hřiště jsou zmodernizována
Radnice Prahy 8 nechala postavit pro děti rybářskou loď na souši. Stojí na dětském hřišti
v Thomayerových sadech v Libni a děti i jejích rodiče si ji oblíbili. Koráb přišel radnici na více než
tři čtvrtě milionu korun. Nové herní prvky přibyly ještě na dalších pěti dětských hřištích, Za čtyři
roky radnice na hřiště dala sedm milionů korun.

Stránka 10

Co nového v Thomayerových sadech ?
Nově si můžete v Thomayerových sadech zahrát hru typickou pro francouzská města - pétanque.
Skládka, která původně hyzdila toto místo byla v jarních měsících zlikvidována za magistrátní
peníze, v listopadu zde za peníze radnice Prahy 8 zahradnická firma upravila povrch hřiště i celé
jeho okolí. Můžete se těšit na nové lavičky a odpadkové koše. Přibude také 70 centimetrů vysoké
oplocení, které má ochránit povrch hřiště před psy. Na závěr budou v okolí nového hřiště vysázeny
popínavé dřeviny a zájemci o hru si přečtou o jejích pravidlech a historii na nové informační tabuli.
Nová budova záchranné služby má být na Praze 8
Pražska záchranka bude mít po 150 letech své existence konečně svou vlastni budovu. Záchranka,
která dnes sídlí v budově ředitelství městské policie v Korunní ulici na Vinohradech by se měla
přestěhovat do blízkosti Nemocnice Na Bulovce, kde má vyrůst nová budova za 300 až 400 milionu
korun. Záchranáři si dnes stěžuji, že nemají kde opravovat či mýt sanitní vozy a že se dispečeři
tísni v malých kancelářích.

Co se dělo před 10 lety v místních organizacích ?
MO Bohnice 15.1.1997
Hlavní bod programu: Informace př. Štrupla o návrhu řešení výstavby pokračování trasy metra "C"
do Bohnic a Kobylis. Př. Štrupl informoval o svých kontaktech s občanskými sdruženími působícími
na sídlišti Bohnice a Čimice. Následovala diskuse, v níž přítomní členové v podstatě podpořili návrh
Ing. Štrupla. MO se proto jednoznačně usnesla na tom, aby její zástupci v obvodním výkonném
výboru navrhli OVV, aby se tímto materiálem zabýval v rámci své komunální politiky. MO se
domnívá, že členové zastupitelstva Prahy 8 zvolení za ČSSD by se měli ještě pokusit o zařazení
tohoto problému, a v rámci tohoto zmíněného materiálu předkládaného př. Štruplem, na pořad
jednání obvodního zastupitelstva , jedná se totiž o klíčovou otázku budoucnosti nejen bohnického
sídliště.
MO Ďáblice 23.1.1997
Přítomní zaplatili členské příspěvky na rok 1997 a mimořádnou známku ke Sjezdu. MO předběžně
doporučuje jako kandidáty pro komunální volby čtyři své členy a to: př. Černého B., Pokorného P.,
Mášu M., Vaňka J.
OVV Praha 8 8.1.1997
Byl přípraven text dopisu nepřítomným členům OVV. Protože se většina neomluvených později
dostavila, byla jim výtka sdělena ústně a text dopisu neodeslán. Text dopisu uvádíme zde:
Vážený příteli !
Dne 8.1.96 od 18.00 hod. mělo proběhnout zasedání OVV v Praze 8, jak bylo na zasedání před
vánocemi usneseno a jehož jsi členem. Vzhledem neusnášeníschopnosti, k níž jsi též přispěl, nebylo
možné jednat. Další zasedání OVV v Praze 8 se uskuteční dne 29.1.97 v 17.30 hod. ve Frýdlantské
ul. Vyzýváme Tě tímto k účasti na něm a zároveň upozorňujeme na usnesení obvodní konference v
Praze 8 ze dne 2.12.96, které zmocňuje OVV v Praze 8 odvolat z funkce členy, nebudou-li se
účastnit práce OVV. Tvá neúčast na zasedání dne 29.1.97 by mohla být příčinou jednání o splnění
usnesení konference.
Text tohoto dopisu se týká všech neomluvených nepřítomných, i když přišli
později, či dodatečně.
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Přehled akcí
akce

datum

čas

místo

MO Karlín a MO Libeň

2.1.2007

18:00

Zenklova 27

MO Kobylisy

9.1.2007

18:00

Zenklova 27

Klub zastupitelů

15.1.2007

18:00

Zenklova 27

MO Bohnice

16.1.2007

18:00

Zenklova 27

MO Čimice

16.1.2007

18:00

DD Bohnice

OVV Praha 8

17.1.2007

18:15

Zenklova 27

MO Karlín a MO Libeň

6.2.2007

18:00

Zenklova 27

MO Kobylisy

13.2.2007

18:00

Zenklova 27

Derniéra výstavy obrazů a soch Jana
Švadlenky

16.2.2007

17:00

Zenklova 27

Klub zastupitelů

19.2.2007

18:00

Zenklova 27

MO Bohnice

20.2.2007

18:00

Zenklova 27

MO Čimice

20.2.2007

18:00

DD Bohnice

OVV Praha 8 rozšířené o členy komisí MČ
P8

21.2.2007

18:15

Zenklova 27

MO Karlín a MO Libeň

6.3.2007

18:00

Zenklova 27

MO Kobylisy

13.3.2007

18:00

Zenklova 27

Klub zastupitelů

19.3.2007

18:00

Zenklova 27

MO Bohnice

20.3.2007

18:00

Zenklova 27

MO Čimice

20.3.2007

18:00

DD Bohnice

OVV Praha 8

21.3.2007

18:15

Zenklova 27
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