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ÚVODNÍK 

Náš časopis vychází po dvouměsíční odmlce, která byla způsobena proběhlý-
mi školními prázdninami. V dnešní době se stalo více méně pravidlem, že dění ve stra-
ně kopíruje „školní“ život, a tak je spousta aktivit partaje v době konání školních prázd-
nin utlumena. Tím více času zbývá na soukromý život, „dobíjení baterií“ někde mimo 
prostředí, ve kterém člověk působí po zbytek roku. Řada lidí pobyt v Praze vymění za 
týdenní dovolenou u moře, další jedou do hor, jiní preferují pobyt v exotických zemích, 
ostatní preferují pobyt v přírodě. Zkrátka člověk tráví léto takovým způsobem, který je 
pro něj nejpříjemnější a který mu dovolí po zbytek roku pracovat tak, aby jeho výkony 
byly co možná nejefektivnější. Zkrátka odpočinek je věc nutná. 

V letním období, kdy se teplota vzduchu v Praze pohybuje ve stínu kolem 30 
stupňů Celsia, se pobyt mimo Prahu (alespoň na krátký čas) stává i věcí o to příjem-
nější.  

Ostatně právě tak to řeší řada Pražanů, a Praha se na období školních prázd-
nin zdánlivě vylidňuje. Záměrně jsem použil slovo zdánlivě. Předpoklad, že spousta lidí 
tráví dovolenou mimo Prahu a fakt, že pražští vysokoškoláci jsou na prázdninách, způ-
sobuje, že veškeré opravy pozemních komunikací jsou plánovány právě na toto obdo-
bí. Jestliže se k tomu přidá ještě letní provoz MHD, kdy se intervaly mezi jednotlivými 
spoji prodlouží, Pražanovi, který k dopravě do práce používá MHD či automobil, Praha 
v době školních prázdnin rozhodně vylidněná nepřipadá. Takový člověk si pak letní 
sluníčko, které se letos opravdu činilo, užívá na zastávkách MHD a v dopravních zá-
cpách. Pak přemýšlí o tom, jak mu bylo krásně, když kolony aut či čekání na MHD ho-
dil za hlavu a svůj čas trávil se svými blízkými v místech, která stojí za to, aby je člověk 
navštěvoval častěji. 

Já jen doufám, že Vy jste byli mezi těmi, kteří tento letní čas strávili vydaře-
ným způsobem, který dovolí vrhnout se do každodenního života s čistou hlavou. 

Prázdninová omezení činnosti ČSSD umožnila provést řádnou prověrku cho-
du sekretariátu, která byla spuštěna v souvislosti s odchodem tajemníka OVV ČSSD 
Praha 8. Znamenalo to mimo jiné uklidit všechny místnosti sekretariátu, vymést všech-
ny „kostlivce“ ze skříní, převést všechny důležité dokumenty MO ČSSD Prahy 8 do 
elektronické formy, srovnat je chronologicky za sebou, udělat v systému archivace, 
který používal dosavadní tajemník OVV ČSSD Praha 8, pořádek.  

Archivace dokumentů se týkala všech písemností vzniklých za období od roku 
1990 po současnost! Ale přesně podle rčení „Všechno zlé je k něčemu dobré“ se při 
pročítání stohů starých dokumentů ze sekretariátu nakonec i zde ukázalo, že i tato 
práce bude zábavnější, než se původně předpokládalo. Vyšlo totiž najevo, že stejní 
lidé, kteří jsou za své chování kritizováni nyní, měli podobné problémy již před deseti 
lety. Zkrátka vyšlo najevo, že někteří lidé se vůbec nezměnili. Současně vyšlo najevo, 
že témata, která byla aktuální před deseti lety, jsou aktuální i nyní. Tím pádem se 
v jejich řešení nepokročilo. Zkrátka je nutné poučit se z předchozího vývoje. 

Vzhledem k tomu, že tato jednoměsíční práce čtyř lidí skončila úspěchem, no-
vě nastoupivší tajemník OVV ČSSD Praha Jan Vašek, který byl vybrán v Lidovém do-
mě na základě konání řádného výběrového řízení, se od září 2007 své funkce může 
bez okolků ujmout. Mně nezbývá nic jiného, než mu popřát v jeho práci tajemníka 
mnoho úspěchů. 

        Ing. Daniel Rodig 
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Informace z červnového OVVInformace z červnového OVVInformace z červnového OVVInformace z červnového OVV    
Roman Petrus, Předseda OVV    

Byl předložen, projednán a chválen „Návrh plánu akcí OVV 
ČSSD Praha 8“ v tomto znění:  
 
Září 2007  Výstava – p. Zálešák  – obrazy - grafika - v erni-
sáž  
   Sdružení pro ochranu nájemníků – bytová poradna 
   Valné hromady občanských sdružení 
 
Říjen 2007  Výstava – p. Zálešák – obrazy, grafika 
   Sdružení pro ochranu nájemníků – bytová poradna 
 
Listopad 2007  Výstava – p. Vytiska – olej - vernisáž  
   Obvodní konference 
   Sdružení pro ochranu nájemníků – bytová poradna 
 
Prosinec 2007  Výstava – p. Vytiska – olej  
   Tradiční rozloučení s rokem u př. Husáka na Staroměst -  
   ském náměstí 
   Sdružení pro ochranu nájemníků – bytová poradna 
 
 
OVV bylo informováno o tom, že tajemník Jaromír Tischer 
odchází. Poděkoval př. Tischerovi za práci, kterou pro ČSSD 
odvedl. Př. Petrus dále oznámil, že na e-mail s výběrovým 
řízením přišlo několik odpovědí jak jemu, tak na KVV ČSSD 
Praha 8. Oznámil, že se s jednotlivými uchazeči sešel, ale 
žádný nebyl vhodným kandidátem na tuto pozici. Poté oslovil 
člena MO Bohnice př. Jana Vaška, aby se stal novým tajem-
níkem OVV ČSSD Praha 8. Př. Vašek je velmi aktivním čle-
nem, který se podílí na činnosti  a navštěvuje i ostatní MO.  

 
 
OVV rozhodlo o darování PC a monitoru Klubu Klubí čko 
Beroun, předáním byl pověřen předseda organizace př. Pe-
trus a předseda MSD př. Vyletěl.  
 
 
Př. Hejkrlík informoval o již několikrát zamítnutém návrhu př. 
Fiřtíka o zakoupení obrazů TGM, E. Beneše a M. R. Štefáni-
ka. OVV pořízení z důvodů vysokých nákladů již několikrát 
zamítl a dále se k této otázce nevyjadřoval. 
 
 
Př. Petrus zpravil o vnitrostranickém referendu ČSSD ohled-
ně přímé volby prezidenta republiky. MO Libeň a MO Karlín 
se vyjádřily proti přímé volbě prezidenta republiky a proti 
omezení parlamentní republiky ve prospěch posílení pravo-
mocí prezidenta. 
MO Kobylisy a MO Bohnice se vyjádřili pro přímou volbu pre-
zidenta republiky a proti omezení parlamentní republiky ve 
prospěch posílení pravomocí prezidenta. 
OVV rovněž hlasovalo a vyjádřilo se pro přímou volbu prezi-
denta republiky a proti omezení parlamentní republiky ve 
prospěch posílení pravomocí prezidenta. 
 
 
OVV bylo informováno o komunální problematice a o zastu-
pitelstvu. 

ZDENĚK ZÁLEŠÁK + MICHAL HAVLÍK  
 
     Občanské sdružení OSM Vás zve na výstavu kreseb a graf iky, 

která se koná v Informa čním centru Zenklova 27,  Praha 8 
 od 1. 9. do 28. 10. 2007  -  Vernisáž  6. 9. 2007 v 17  hod . 

 
 Akademický malíř Zdeněk Zálešák  se narodil v Praze. Od r. 1968 má ateliér a litografic-
kou dílnu v bývalé Hradčanské radnici na Radnických schodech. Jak dokládají jeho obra-
zy, věnuje se takřka výhradně tvorbě figurální, v níž  pře-
vládají rozmanité kompozice ženských aktů, fascinující 
svou téměř dokonalou  harmonií barev a skladbou kom-
pozice.  

 

     Výtvarník Michal Havlík pracuje se dřevem, navrhuje a vyrábí nábytek 
i užitkové a dekorativní předměty. Věnuje se také písmomalířství a tvorbě sád-
rových a textilních plastik  v životní velikosti, zejména tvorbě podob ptáků 
s vlídnou duší, které byly vystaveny dlouhou dobu v centru Prahy. Jeho vel-
kým koníčkem je tvorba z pálené hlíny a keramiky.  
 



akce datum čas místo 
MO Karlín a MO Libeň 4.9.2007 18:00 Zenklova 27 
Vernisáž výstavy ak. mal. Zdeňka Zálešáka 6.9.2007 17.00 Zenklova 27 
Výstup na Říp 8.9.2007 13.30 Říp 
Klub zastupitelů Praha 8 10.9.2007 18:00 Zenklova 27 
MO Kobylisy 11.9.2007 18:00 Zenklova 27 
Den seniorů na Výstavišti 16.9.2007 14.00 Výstaviště 
MO Bohnice 18.9.2007 18:00 Zenklova 27 
SON při ČSSD Praha 8 18.9.2007 17:00 Zenklova 27 
Zastupitelstvo MČ Praha 8 19.9.2007 14.00 KD Krakov, velký sál 
OVV Praha 8 19.9.2007 18:00 Zenklova 27 
MO Čimice 25.9.2007 18:00 ???? 
Valné hromady Občanských sdružení SON a OSM 24.9.2007 18.00 Zenklova 27 
MO Karlín a MO Libeň 2.10.2007 18:00 Zenklova 27 
Klub zastupitelů Praha 8 8.10.2007 18:00 Zenklova 27 
MO Kobylisy 9.10.2007 18:00 Zenklova 27 
MO Bohnice 16.10.2007 18:00 Zenklova 27 
OVV Praha 8 17.10.2007 18:00 Zenklova 27 
SON při ČSSD Praha 8 23.10.2007 17:00 Zenklova 27 
MO Čimice 23.10.2007 18:00 ???? 
Oslava vzniku ČR 25.10.2007 17.00 Hradčanské náměstí 
Beseda k 28. říjnu 25.10.2007 18.00 PK ČSSD, Sněmovní 1 
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Přehled akcíPřehled akcíPřehled akcíPřehled akcí    

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

MO Karlín  – MO Karlín se definitivně rozhodla, že se bude sházet v Klubu důchodců v Karlíně. Členi 
byli seznámeni novým tajemníkem př. Pokorným o přemístění a fungování nového sekretariátu 
v dělnickém domě. 
 
MO Libeň – Jednala o případném vstupu ČR do NATO a  přijalo usnesení o tom, že požaduje k této 
záležitosti vypsání závazného referenda, další část usnesení zněla ve smyslu, že ČSSD by měla poža-
dovat po NATU, aby na území ČR nebyly rozmístěny jaderné zbraně ani cizí vojenské jednotky.  
 
MO Kobylisy  – o členství v ČSSD požádal Ing. Tomáš Novotný 
 
MO Bohnice  – členem v ČSSD se stává pan ing. Pick. V září došlo k odtržení části členů Bohnické 
MO a vytvoření nové MO Čimice.  
 
MO Čimice  – ustavující schůze proběhla dne 14. 10. 1997 a zúčastnilo se jí 5 členů a 2 noví zájemci  
o členství. Prvním předsedou se stal současný předseda Ing. Václav Valeš.   
 
OVV Praha 8  – OVV se rozhodlo pokračovat v registrování členů tak , aby všechny MO se vyjádřily 
jestli chtějí členy, kteří bydlí na území ostatních MO, a sami tito členové se musí vyjádřit v jakých MO 
chtějí pracovat. Bylo konstatováno založení MO Čimice a OVV se rozhodlo, že další MO již nebude za-
kládat vyjma Březiněvsi a Dolních Chaber.  OVV zvolilo volebního manažera ing. Petra Pokorného a 
volební štáb.  

Ing. Petr Pokorný, MO Kobylisy    
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Změny stanov ČSSDZměny stanov ČSSDZměny stanov ČSSDZměny stanov ČSSD    

Jak všichni jistě dobře víme, poslední sjezd ČSSD, který se konal v březnu 2007, schválil nové znění Stanov ČSSD. O tom-
to faktu bylo mnoho napsáno ve většině médií. Ale čeho se změny týkají? Jaké konkrétní změny v normálním stranickém 
životě mohou být očekávány? Dovolte mi, abych v reakci na tyto otázky provedené změny stručně sumarizoval: 
 

1.    ČSSD ve svých stanovách poukazuje na fakt, že je součástí mezinárodního společenství sociálně demokratických 
a socialistických politických stran a je členem Evropské strany sociálně demokratické a Socialistické internacioná-
ly. 

2.    Ve stanovách ČSSD byla zakomponována podpora rovných příležitostí mužů a žen. 
3.    O přijetí do ČSSD žádá uchazeč v místě svého trvalého bydliště (stejně jako dle starého znění stanov) Uchazeči 

s trvalým bydlištěm v hlavním městě Praze mohou požádat o členství v ČSSD i v MO mimo jejich trvalé bydliště. 
Souhlas s tímto postupem pak vyjadřuje KVV. 

4.    V nových stanovách ČSSD je P ČSSD umožněno, aby svým rozhodnutím mohlo rozhodnout o přeregistraci členů 
určité organizační jednotky ČSSD. Provádění samotné přeregistrace pak stanoví Řád přeregistrace členů ČSSD. 

5.    Nové znění stanov členům ČSSD ukládá členům věc, která byla dodržována i v minulosti, nebyla však nikde pí-
semně stanovena. Tou je dodržovat zásady dobrých mravů, a to při jednáních s členy ČSSD i při jednání na veřej-
nosti. 

6.    Podle nových stanov ČSSD se členské schůze MO konají dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. 
7.    Dle nového znění stanov se při krajské organizaci ČSSD ustaví klub zastupitelů zvolených za ČSSD do zastupi- 
       telstva kraje. 
8.    Nové znění stanov zmiňuje nový ústřední orgán ČSSD, který je tvořen předsedou ČSSD, místopředsedy ČSSD,  
       předsedové Poslaneckého a Senátorského klubu ČSSD v Parlamentu ČR – Politické grémium. Jeho úkolem je   
       řídit činnost ČSSD mezi jednotlivými zasedáními předsednictva ČSSD a zajišťovat realizaci plnění usnesení  
         P ČSSD. 
9.    V závažných politických otázkách může být dle nových stanov ČSSD vyhlášeno vnitrostranické referendum, jehož 

konání vyhlašuje svým usnesením ÚVV. Právo hlasovat v něm má každý člen ČSSD. Nové stanovy dávají mož-
nost, aby se takovéhoto referenda  účastnila pouze MO, a to prostřednictvím svých usnesení. Výsledek referenda 
je pak platný, jestliže se v něm vyjádří nadpoloviční většina všech MO. 

 
 

Výše uvedené změny jsou pouze informativní a zdaleka zde nejsou uvedeny všechny. V této souvislosti si dovoluji doporu-
čit případným zájemcům prostudovat nové znění stanov na sekretariátu OVV. 

Ing. Daniel Rödig, předseda MO Karlín    

Zprávy z KVVZprávy z KVVZprávy z KVVZprávy z KVV    
Roman Petrus, předseda OVV    

Dne 20. srpna proběhlo zatím poslední KVV a přestože probíhalo v srpnu bylo hojně navštívené. Program 
jednání však příliš bohatý nebyl.  
 
Připomínaly se všechny akce, které se nyní připravují. 1) Výstup na Říp, který je připraven na 8. 9. 2007. Dále 
pak akce pro seniory na Výstavišti a další připravované akce k 28. říjnu.  
 
Dále se v rozsáhlé diskusi probírala otázka schválení či neschválení „reformního“ balíčku opatření a chování 
všech stranických špiček. Př. Rath ve svém projevu popsal všechny důsledky této problematiky. Př. Kalábko-
vá výstižně popsala nepřehledné jednání ODS ve sněmovně.  
 
Př. Březina seznámil KVV se všemi řády, které v současnosti připravuje ústředí a popsal jak a jakým způso-
bem se nás týkají. 
 
Opět se řešila problematika Prahy 11. Tentokrát poměrně hodně zmateně, kdy členům KVV bylo vnucováno 
hlasování, na základě velmi nepřesvědčivého výkonu předkládajících. Př. Váleček a další členové KVV a pří-
sedící žádali o poskytnutí času na kontrolu podkladů. 
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ZprávičkyZprávičkyZprávičkyZprávičky    
Nový tajemník 
Tak máme nového tajemníka. Miroslav Tischer odešel o prázdninách 
definitivně ze služeb ČSSD Praha 8, a OVV tak hledalo nového tajem-
níka. Proběhlo výběrové řízení a jako nejlepší kandidát byl shledán 
Jan Vašek. Ten je členem Bohnické místní organizace a velmi aktiv-
ním členem. Jan Vašek nastupuje 3. 9. Chtěl bych požádat všechny 
členy, aby mu v jeho nelehké práci byli nápomocni. Můžete jej zastih-
nout na obvyklých telefonních číslech a emailových spojeních. Jeho 
pracovní dobu přineseme v příštím čísle, ale můžete ji nalézt i na 
www stránkách www.cssdpraha8.cz  
 
Úklid v sekretariátu 
Během 5 prázdninových týdnů byla nasazena úderná radniční jednot-
ka ve složení př. Rudová, Kubešová, Rödig a Petrus na úklid sekreta-
riátu. Kromě rekonstrukce skladu a kompletního výrazného úklidu se 
tato jednotka zabývala i dalšími pracemi. Především byl spraven PC a 
upravena data v něm, dále byla zajištěna nová a výrazně lepší kopír-
ka, kterou jsme pořídili z KVV za 5 000,- Kč. Následně proběhla kom-
pletní archivace všech dokumentů od roku 1990 do současnosti. Na 
vyžádání můžete získat v elektronické verzi všechny zápisy ze všech 
úrovní od roku 1990. Samozřejmě, pokud se budete chtít na tyto zápi-
sy podívat, můžete se domluvit s tajemníkem. 
  
Občanská sdružení 
V současné době působí při ČSSD Praha 8 dvě občanská sdružení. 
Je to SON – sdružení pro ochranu nájemníků a občanské sdružení 
OSM. Tyto sdružení v tuto chvíli nemají příliš aktivních členů a vlastně 

u sdružení OSM ani žádnou náplň. Proto je nutné svolat valné hroma-
dy těchto občanských sdružení a dát těmto sdružením jistý řád a ná-
plň. Valné hromady proběhnou 24. 9. 2007 od 18.00 v sekretariátu 
ČSSD. Ty z vás, kteří jsou členy srdečně zvu a ti z vás, které by tato 
problematika zaujala a chtěli by se na této aktivitě podílet zvu taky.  
 
Získávání informací 
Řada členů si stěžuje, že nemá přístup k informacím. Tak tedy jak 
přijít k informacím o stranických záležitostech: 
Praha 8 – když se chcete dozvědět něco o ČSSD na Praze 8, je nut-
né číst tento časopis a dívat se na naše webové stránky www.
cssdpraha8.cz. Na těchto stránkách je i sekce interní. Sem se dosta-
nete po zadání hesla, které vám vydá tajemník.  
Kraj Praha  – KVV vydává časopis Čas volby – ten je možné dostat 
v Lidovém domě a v omezeném počtu i na našem sekretariátu. Pokud 
jde o webové stránky je nutno se podívat na www.cssdpraha.cz  
Ústředí ČSSD – Ústředí vydává celou řadu materiálů. V současné 
době včetně knížeček o Kubiceho zprávě a Omylů současné vlády. 
Kromě toho vychází i časopis Trend. Ten zase můžete získat 
v Lidovém domě a v omezeném množství i u nás na sekretariátu. We-
bové stránky www.cssd.cz asi nemusím připomínat, ale i zde je interní 
sekce do které se můžete dostat pomocí hesla. Toto heslo dostanete 
od tajemníka. POZOR, v této interní sekci naleznete neuvěřitelné 
množství materiálů ze všech oblastí života ČSSD. Je to poměrně dů-
ležitý zdroj všech informací. Doufám, že teď si už nikdo nebude stěžo-
vat. 

Co se dělo, co se děje… Co se dělo, co se děje… Co se dělo, co se děje… Co se dělo, co se děje… ----    Ing. Daniel RödigIng. Daniel RödigIng. Daniel RödigIng. Daniel Rödig    
Nájemníci mají zájem o koupi pražských obecních byt ů 
              V Praze se stále prodávají obecní byty. Mezi nájem-
níky je o ně veliký zájem. Od začátku privatizace se v Praze 
dostalo do soukromých rukou asi 100.000 bytů. Jak vyplývá 
z údajů jednotlivých radnic a magistrátu, zůstává jim  asi 
75.000 bytů. 
              Prodej bytů ukončily Praha 2 a Praha 11. V součas-
nosti se nejvíce bytů privatizuje v Praze 6. Nájemci si mohou 
koupit okolo 6.000 bytů. Kolem 3.000 bytů je na prodej také v 
Praze 13 a 10. Některé další radnice prodávají menší počet 
bytových jednotek. Městské části Praha 3, 4, 8 a 9 a magistrát 
připravují podmínky pro privatizaci. Ceny bytů určují znalecké 
posudky. Pohybují se většinou od 4.000 do 6.000 korun za 
metr čtvereční. Ceny jsou tedy vesměs mnohem nižší než trž-
ní. Některé radnice ale chtějí za byty i několikanásobně vyšší 
částky. Čtvrtá městská část například uvádí ceny okolo 
26.000 korun za metr čtvereční, pátá od 8.000 do 22.000 ko-
run. Radnice často poskytují slevy. Například v Praze 9 dostá-
vají družstva slevu až 60 procent. Nejlevnější byty jsou na 
Praze 12, kde začínají už na 3.000 korun za metr čtvereční.  
              Privatizace se koná v jednotlivých vlnách. Třeba v 
Praze 11 bylo v osmi kolech prodáno téměř 11.000 bytů. Po-
dobný počet bytů zakoupili také nájemníci Prahy 8, která se 
ovšem chystá ještě k dalším privatizacím. Nejvíce bytů proda-
la radnice čtvrté městské části, téměř 18.000, a Prahy 6, asi 
16.000. Naopak v Praze 10 privatizace bytů teprve začaly a 
ještě zde není prodán ani jeden. 
 
Karlín bude zelen ější 
              Velké i malé investice v Karlíně v budoucnu zřejmě 
poskytnou prostor také zeleni. Již nyní je v rámci zástavby 
Rohanského ostrova plánován centrální park, úpravy se letos 

dočká také prostranství na Těšnově. V rámci soukromé inves-
tice bude rekultivován pozemek mezi ulicí Sokolovskou a Těš-
novem na Florenci. Plochu o rozloze 1220 metrů čtverečních 
investor z poloviny zastaví sedmnácti parkovacími místy, na 
zbytku vybuduje cestu pro pěší a odpočinkový kruhový pro-
stor. 
              V něm jsou plánovány parkové úpravy, které počítají 
s výsadbou stromů a keřů. Rada města záměr odsouhlasila. 
Zřejmě největší novou plochu zeleně však do Karlína přinesou 
investice na Rohanském ostrově spolu s penězi od magistrá-
tu, Evropské unie a státu. 
              V budoucnu je na dnes téměř nezastavěném území 
počítáno s přibližně 60 hektary pro zeleň, sport a rekreaci. 
Hotovy jsou dvě studie řešení území, které počítají mimo jiné 
s obnovou vltavského ramene. 
              Ve zdevastovaném terénu bude obnoveno rameno 
Vltavy přibližně v místě původního, zasypaného v 19. století. 
To umožní vytvoření nových ostrovů Rohanského a Manin-
ského, které propojí severní říční kosy. V jižní části území 
vzniknou plochy přírodní zeleně se sítí promenádních cest a 
dominantou vyhlídkové věže Jehla s majákovým světlem.  
              Rozpočet hlavního města počítá pro tento rok na 
úpravu území Rohanského ostrova s částkou téměř 208 milio-
nů korun. Za ně by měly být uhrazeny projekty, demolice stá-
vajících objektů, terénní úpravy anebo trasování inženýrských 
sítí. Ostatní parkové plochy si na opravu musejí zatím počkat. 
Kaizlovy sady, Karlínské náměstí a park před Invalidovnou 
letos kvůli nepovedenému výběrovému řízení opraveny nebu-
dou. Osmé městské části se totiž už zřejmě nepodaří dosáh-
nout na peníze z Evropské unie, které na jejich úpravy chtěla 
použít. 
              Projekt by pravděpodobně nemohl být realizován do 



S t r á n k a  6  

Informace z komisí Rady Městské části Praha 8Informace z komisí Rady Městské části Praha 8Informace z komisí Rady Městské části Praha 8Informace z komisí Rady Městské části Praha 8 
Kontrolní výbor – Roman Petrus  - Červnový kontrolní vý-
bor projednal průběh a program květnového jednání Zastupi-
telstva Prahy 8. Jako hlavní bod pak byla projednávána kont-
rola hospodaření Jednotky civilní ochrany. Kontrolní skupina 
informovala o činnosti Jednotky civilní ochrany, o rozpočtu 
této organizace a  dalších poznatcích. Diskuse se nadále 
vedla o potřebnosti či nepotřebnosti této organizace. Kontrol-
ní výbor dále diskutoval o situaci s bezdomovci kolem budo-
vy Úřadu Městské části – tedy u  stanice tramvaje Stejskalo-
va.  
 
Kulturní komise – Roman Petrus  – Komise bilancovala 
průběh akcí za poslední období a zároveň jejich kvalitu a 
účast obyvatel. Bylo konstatováno, že tyto spíše zájmové 
akce mají slušnou účast. Byly zároveň představeny akce do 
konce měsíce června. Komise byla informována, že odbor 
kultury provedl tradiční opravy před květnovým kladením 
věnců (Kobyliská střelnice, polský památník Žernosecká, po-
mník u mostu Barikádníků). Na žádost Magistrátu provedla 

firma VAS v.o.s. restaurátorský průzkum Kobyliské střelnice. 
Závěrem je odhad nákladů na celkovou opravu ve výši 2,5 
mil. Kč. Střelnice je Národní kulturní památkou, odbor kultury 
zkusí zajistit finanční prostředky na její opravu na Magistrátu, 
případně ministerstvu kultury či obrany. Vydavatelství Milpo 
plánuje na přelomu rok 2007 / 2008 vydání knihy o Praze 8 
( poprvé od roku 1996 ). Původní plán vydavatele, aby radni-
ce přispěla částkou cca 250 tisíc Kč byl zamítnut. Praha 8 
pouze odkoupí knihy pro vlastní využití, za cca 50 tisíc korun. 
Obsah bude konzultován s ÚMČ Praha 8, který má právo 
veta. Diskutovala se i problematika kolem vydávání časopisu 
Osmička.  
 
Bytová komise – Roman Petrus  – Bytová komise, kromě 
klasických materiálů projednávala dva zásadní materiály. 1) 
Výběrová řízení na pronájem bytu za 1.nájemné, budou 
uplatňována dvěma způsoby :  

-      se závazkem provést nutné opravy bytu v určeném 
rozsahu technickém i výše nákladů, s kriteriem výše 

konce roku. To znamená, že bychom nemohli počítat s peně-
zi z fondů EU a museli bychom opravu zaplatit sami. Na to 
ale městská část nemá peníze. Opravy všech tří míst by se 
totiž mohly vyšplhat až na 90 milionů korun. Radnice se tak 
chce o získání peněz z EU pokusit v dalších letech znovu. 
 
Nový systém vyplácení sociálních dávek 
              Osmá městská část se chystá vyplácet sociální dáv-
ky pomocí speciálních poukázek na zboží. Distribuovat by se 
měly během června nebo července. Praha 8 se tak přidává k 
projektu, který byl již zaveden na Praze 2, 6 a 12. Odhadem 
se může nový systém vyplácení dávek dotknout zhruba sed-
mi set stálých klientů měsíčně. K tomu se potom přidávají i 
mimořádné platby anebo mimořádní klienti. Těch je každý 
měsíc různě, to znamená sto, dvě stě, tři sta. V průměru se 
může jednat třeba o tisíc lidí měsíčně, kteří tyto poukázky 
budou dostávat. Poukázky jsou určeny pro nákup oblečení, 
obuvi, potravin a základních hygienických potřeb. Zboží na 
poukázky bude možné nakupovat po celé Praze. Radní tak 
chtějí zamezit zneužívání sociálních příspěvků a také motivo-
vat některé občany k hledání práce. 
 
Nájmy stouply o stovky korun 
              Šedesáti tisícům domácností v obecních domech 
Hlavního města Prahy už radnice vyměřily o stovky vyšší ná-
jemné. Zatímco radní v Praze 2, 4 či 16 nelenili a svým ná-
jemníkům zvedli činži od samého začátku roku, druhá vlna 
uvolňování nájmů se na Pražany přivalila právě v květnu. 
              Od prvního máje platí více lidé v obecních bytech 
na Praze 3, 6, 9, 12, 14, 17, 18, 19 a 20. Mezi posledními o 
zvýšení nájemného rozhodovali na Praze 15.  
              Většina radnic sice zvyšuje nájem o maximální mož-
nou výši, ale na druhou stranu lidem, kterým výdaje na bydle-
ní podle nových tabulek ukrojí podstatnou část příjmu, chtějí 
pomoci takzvaným sociálním polštářem.  
              Pro lidi starší šedesáti let, kteří žijí v městských by-
tech, rekonstruuje dům s malometrážními byty v Karlíně i ma-
gistrát. „Obyvatelé by zde platili tržní nájemné, ale to by za tři 
roky bylo jen necelé tři tisíce měsíčně,“ uvedl radní pro byto-
vou politiku Jiří Janeček. Podle něj město také připravuje da-
tabázi obecních bytů, kde si budou moci lidé najít levnější 
bydlení.  

               Komise v Praze 8, která zvyšuje nájem o prázdni-
nách, bude každou žádost o podporu posuzovat zvlášť. V 
některých městských částech mají lidé štěstí, radnice pama-
tují s podpůrným programem i na sociálně slabší, kteří žijí u 
soukromníků.  
 
Na pražském T ěšnov ě bude nové parkovišt ě 
               Podle plánů místní radnice by se mělo začít s úpra-
vami zanedbaného prostranství na nároží ulic Sokolovská a 
Těšnov u tramvajové smyčky. Na pražském Těšnově vznikne 
nové parkoviště. Na nevzhledné ploše se v projektu najde 
místo i pro chodníky a park se stromy a keři. Přestavbu po-
zemku, který patří hlavnímu městu, zaplatí soukromá společ-
nost. Na využití tohoto pozemku existovala řada návrhů nej-
různějších staveb, nicméně vyhrálo spojení zelené plochy a 
parkovacího místa. 
 
Libeňská radnice investuje do škol 
               Čtyři školy a školky v Praze 8 získají nové sportovní 
či jiné vybavení. Rozhodla o tom rada městské části Praha 8. 
Mateřská škola Kotlačka získá prolézačku za zhruba 320 ti-
síc korun a zahradní pítka za 80 tisíc, Chabařovická zakoupí 
skluzavku a nechá osadit dopadovou plochu za 150 tisíc ko-
run. Základní škola Molákova si pořídí robot do školní jídelny 
za 275 tisíc korun. 
 
Více radar ů v Praze 8 
               Od letošního června měří strážníci rychlost v Soko-
lovské ulici nebo na Rohanském nábřeží. Řidiči, kteří dosud 
až příliš spěchali ulicemi Karlína, Libně či Kobylis, budou mu-
set zpomalit. Nebo budou platit pokuty. Strážníci totiž vytipo-
vali nová místa, kde od začátku června začali měřit rychlost 
pomocí přenosných radarů, a to i několikrát za týden. Vybrali 
nejrizikovější místa. Jednou z ulic, u níž budou strážníci čí-
hat, je ulice Sokolovská, jeden z nejdůležitějších dopravních 
tahů Prahy 8 a 9. Hlídky už nyní postávají také u karlínských 
Kaizlových sadů. Strážníky ale řidiči potkají i jinde. Jen měřit 
rychlost ale nestačí. Cílem celé akce by mělo být dosažení 
větší ohleduplnosti řidičů k chodcům i sobě navzájem. 
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nabídnutého prvního nájemného 
-      pouze s kriteriem výše nabídnutého prvního nájem-

ného. 
 Jde zejména o byty v domech, které byly doporučeny 
k privatizaci (=prodej). Výše minimální nabídky 1. nájemného 
bude stanovena tak, aby v prvním případě tvořila součet ná-
kladů oprav a 1. nájemné za m2 stejnou částku jako 
v případě vyhlášení pouze za 1. nájemné bez závazku oprav. 
Vyhlášení výběrového řízení na pronájem konkrétních bytů 
provede vedoucí bytového odboru a výsledky řízení pak bu-
de schvalovat RMČ. 

2) Náhradní byty Thámova 17, Karlín čp.118. Tento 
objekt, kde MČ vlastnila 21/40 byl po povodni 2002 vyklizen 
a nájemcům byly MHMP poskytnuty náhradní byty. V květnu 
2006 byl podíl  MČ prodán spolumajitelce bez věcného bře-
mene nájemních smluv jako prázdný. Nyní MHMP žádá o 
vrácení zapůjčených bytů. Bytová komise vzala na vědomí 
nutnost pronájmu přiměřených náhradních bytů na dobu 
neurčitou. 
 
Komise pro výchovu a vzd ělávání – Eva Rudová  
 Členové komise byli informování o zvýšení počtu nově oteví-
raných tříd mateřských škol od 1. 9.  – 1 třída a od 1.1. 2008 
 – 1 třída. Dále byli informování o stavu prodejů objektu Stříž-
kov a V Holešovičkách, kde bude vyčkáno do září a 
v případě neuhrazení kupní ceny od nabývající firmy bude 
vyhlášeno nové výběrové řízení. 
Komise se zabývala stavem školních hřišť při základních 
školách MČ Praha 8, kde bylo doporučeno přihlédnout ke 
komplexním možnostem rozvoje např. atletické dráhy nikoliv 
u každé školy, ale v případě několika škol v okolí s výstavbou 
jen  u jedné ZŠ, aby docházelo k účelnému vynakládání pro-
středků MČ, jelikož školy v okolí mohou takového areálu vyu-
žívat společně. 
Jako další bod projednala komise žádost HMP o odsvěření 
areálu ZUŠ Klapkova včetně pozemků a doporučila Radě 
MČ Praha 8 žádosti magistrátu vyhovět a předmětný areál 
vrátit MHMP za účelem rozvoje školy formou investic 
z magistrátu. 
 
Informace z jednání Dopravní komise - Ing. Daniel R ödig 
Dopravní komise RMČ Praha 8 se konala dne 2. května. Jed-

nání se týkalo postupů prací v tzv. chodníkovém programu, o 
kterém jste byli informováni v minulém čísle časopisu.  

Opravy, dle sdělení předsedy komise, probíhají 
v časovém předstihu, konečný termín prací včetně finančního 
vypořádání je dle uzavřené smlouvy do konce r. 2007. Kont-
rolu oprav po technické stránce provádí TSK, která vybrala 
zhotovitele díla. MČ průběžně pořizuje fotodokumentaci. 
Na jednání DK se probírala i dopravní opatření, která v rámci 
Prahy 8 v následujících dnech omezí na několika místech 
dopravu. Všechny informace jsou rovněž zveřejňovány na 
internetových stránkách MČ Praha 8, Dopravního podniku a 
v časopisu Osmička. 
Dopravní komise projednávala žádost MČ o zajištění dozoru 
Městské policie před objektem školy Mazurská v ranních ho-
dinách. Jedná se o dohled nad chováním dětí i řidičů (rodičů) 
s ohledem na dopravní opatření v této oblasti. 
 
Majetková komise –  Ing. Daniel Rödig 
Majetková komise RMČ Praha 8 se konala dne 30.července 
2007. Na jejím jednání, které bylo usnášeníschopné, byly 
projednávány žádosti o majetkové převody, které zaslaly fy-
zické i právnické osoby. Na tomto jednání se projednávala 
také otázka privatizace bytového fondu. Konkrétně se jedna-
lo o materiál „Zásady postupu pro prodej bytových domů ve 
vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Měst-
ské části Praha 8“ a s tím související „Seznam vybraných 
bytových domů navržených k prodeji“. Členové ČSSD, jež 
mají v komisi hlasovací právo, svým hlasováním materiál ne-
podpořili. Bylo tak z toho důvodu, že předseda komise důvě-
ryhodným způsobem nesdělil, jakým způsobem má být 
s takto získanými finančními prostředky naloženo. Dle členů 
komise z řad ČSSD tento způsob zbavování se majetku při-
nese v budoucnu mnohem větší náklady. Toto stanovisko 
členů komise bylo v souladu se závěry proběhlého klubu za-
stupitelů, kde se na toto téma vášnivě diskutovalo.  
Po diskusi, která k tomuto materiálu v komisi proběhla, byl 
výše uvedený materiál i přes nesouhlasné stanovisko členů 
ČSSD přijat. 
Zápis z jednání předmětné komise je připraven k nahlédnutí 
v Grabově vile. 

Zprávy z klubu zastupitelůZprávy z klubu zastupitelůZprávy z klubu zastupitelůZprávy z klubu zastupitelů 
             Poslední dva kluby zastupitelů se konaly 4. června 2007 a 20. června 2007. Nosným tématem obou 
jednání byla příprava na jednání zastupitelstva, které se konalo 20. června. 
 
• Klub diskutoval navrhovanou privatizaci bytových domů. Klub zastupitelů svým usnesením vyjádřil zápor-

ný postoj k prodeji bytových domů v majetku Městské části Praha 8.  
• Klub zastupitelů se usnesl na záporném postoji k prodeji nemovitostí v majetku Městské části Praha 8. 
• Klub zastupitelů se usnesl na záporném postoji k prodeji domova důchodců v Bohnicích. 
 
             Klub nesouhlasil s prodejem nemovitého majetku především pro nedostatek informací o účelu, jak bu-
de naloženo se získanými finančními prostředky.  
 
• Členové klubu zastupitelů se dohodli, že schůzí Pražského klubu zastupitelů ČSSD KZ se budou jednot-

liví členové KZ ČSSD Prahy 8 pravidelně zúčastňovat tak, aby na konci volebního období došlo 
k prostřídání všech členů KZ. 



S t r á n k a  8  

NávratNávratNávratNávrat    
Jiří Vaněk    

Vzal na sebe bronzovou podobu 
léta poté, co sem často přicházel, 
muž žulový zde ulit z kovu stanul. 

 
Musíme stále myslet na dobu, 

jež předcházela době velkých zel, 
dosud je vítr ještě neodvanul. 

 
Tu založil své nesmrtelné dílo, 

varovná slova spřádal do pramenců vět, 
demokracie k obraně naléhavě vzýval. 

 
 

Co se však za zla všechno přihodilo, 
jen pro to, že nechtěl uvěřit mu svět. 

A v tsunami se změnil nacistický příval. 
 

Mluvil, varoval je v řeči jejich, 
co nám bylo jasné v češtině. 
Chtěl přepravit je po peřejích 

však nevědomci řekli: NE! 
 

Pochopili až téměř po potopě 
ta slova z pražského Araratu. 
Po jeho hlasu, v jeho stopě 

Vydali se vůdcové velkých států. 

Víte na co se hodí bílé límečky ?Víte na co se hodí bílé límečky ?Víte na co se hodí bílé límečky ?Víte na co se hodí bílé límečky ? 
Ing. Petr Kilian    

            Je to již podruhé, co si pamatuji, kdy 
nám modrá vláda začala opět populisticky tvr-
dit, jak udělá pořádek a jak to těm lenivým 
úředníkům spočítá. 
            Faktem je ale ta skutečnost, že po vlá-
dě ODS je těch límečků vždy o malinko víc. 
 
            Proč tedy tuto skute čnost tak vehe-
mentn ě hlásá  : 

1)   je to populistické gesto na které celá 
široká veřejnost vždy ráda slyší 

2)   celý populizmus je v tom, že to pak vy-
padá že chce skutečně něco ušetřit 
z peněz, které od nás na daních vyta-
há 

 
      Opak je však pravdou a to zejména proto, 
že každý ú ředník je vydán na milost či ne-
milost  politik ům, kteří sami vrcholově rozho-
dují a žádný úředník ani vedoucí oddělení na-
tož pak jmenovaný ředitel (i když to mají ve 
své pravomoci) si nemůžou dovolit cokoli po-
volit, schválit, odsouhlasit nebo jednoduše o 
čemkoli rozhodnout. Ať už se jedná o minister-
ské úředníky, krajské úředníky nebo úředníky 
obcí a městských částí. 
 
 
 

Proč tedy takovéto manévry ? 
      Prostě a jednoduše chtějí rozhodovat o 
všem sami a chtějí mít z toho prospěch. Jo, 
když bude nějaký problém, tak jednoduše vy-
hodí úředníka, na kterého to svedou, a to je 
ten hlavní důvod proč pečují o to, aby jich měli 
na odstřel vždy dost a čím méně odborně 
zdatných tím lépe. Vždyť když se vypisuje vý-
běrové řízení, je to přece proto, aby  na daný 
post přišel člověk kterého si vybrali, málokdy 
zvítězí ten který má odborné předpoklady a 
vyhrát může za těchto podmínek i ten, který se 
na výběrové řízení nedostaví, ostatní se zú-
častňují přeci proto, aby udělali křoví. 
            Dnešní úředník ať je sebelépe odborně 
fundovaný si nemůže dovolit ani pípnout proti 
názoru svého politika - jinak letí. Nápravu by 
určitě přineslo schválení „definitivy“, ale to by 
se pak nehodilo politikům. Úředník by si mohl 
dovolit nesouhlasit třeba s podmínkami při vy-
pisování výběrových řízení na různé investiční 
akce, a vůbec hospodaření jako takového, no 
a breberendy politiků by byli tím pádem 
„někde“.Taková je velmi zjednodušená 
pravda, ale lůza z ulice, jak nám často skrytě i 
neskrytě říkají, tuto pravdu přece nesmí 
vědět – pak by neměli to všimné - a hlavně 
kvůli tomu přeci do politiky šli, nebo snad ne ?  


