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ÚVODNÍK  

                ČSSD na Praze 8 se rozhodla pomoci obyvatelům "penzionů" při domově důchodců v 
Bohnicích. Jednání magistrátu Hlavního města Prahy je v současnosti pro tyto lidi totiž velmi bo-
lestné. 

                O co se vlastně jedná? Magistrát Hlavního města Prahy, konkrétně radní pan Jiří Jane-
ček, který má na starosti sociální oblast se rozhodl udělat výrazné změny v této své působnosti. A 
jak již to u některých členů Občanské demokratické strany bývá zvolil cestu, která vyhovuje jeho 
ideologickým představám, ale již ne tolik obyvatelům Prahy.  

                Při Domově důchodců v Bohnicích je i část tzv. "penzionů" tedy domů, kde dostali sou-
časní obyvatelé přidělené místnosti k trvalému obývání, aniž by se o ně musel personál trvale a 
dennodenně starat. Pan radní Janeček se rozhodl tyto místnosti změnit po právní stránce na kla-
sické magistrátní byty. Novým nájemníkům pak za svérázných okolností (návrh smluv dostali jen 
někteří senioři, prý, že magistrát nemá peníze na rozmnožení, stále se odsouvá termín, kdy ostatní 
dostanou tyto smlouvy a kdy je mají podepsat)  představil návrh smluv nad kterými zůstává rozum 
stát. Především současným obyvatelům přináší všechny povinnosti vyplívající z klasických nájem-
ních vztahů, ale nepřináší jim také klasické výhody těchto nájemních vztahů. Tedy senioři musí 
platit, dodržovat řády, hlásit vše co je nutné, ale už si k sobě nesmí nastěhovat další nájemníky tak 
aby byt případně přešel na rodinné příslušníky.    

                Dalším problémem pak je zvedání nájemného v nejbližších letech. ODS se brání větou, 
že se rovněž zvedl příspěvek na bydlení, který toto navýšení může hravě nahradit. Tento příspěvek 
je však nenárokový, když pomineme to, že pro některé seniory může být administrativa s tímto 
spojená nezdolatelnou překážkou. Částka za nájemné by se měla během tří let zvednou ze sou-
časných cca. 30,- Kč na 60,- Kč takže o 100 procent a to pomíjíme fakt, že ve smlouvě není řešeno 
zda tato cena může dál stoupat či ne.  

                Největším problémem, který senioři na smlouvách vidí je situace každoročního prodlužo-
vání této smlouvy a její trvání. V předložené smlouvě je záruka 9 let, kdy tito senioři mohou tuto 
smlouvu každoročně prodlužovat. Situaci po těchto devíti letech smlouva neřeší a dle právníka je 
možné v tu chvíli jednorázové ukončení této smlouvy ze strany magistrátu. Zároveň je nutné i vzít 
na vědomí i fakt, že to znovu znamená pro seniory každoroční administrativu spojenou se žádostí 
o prodloužení.  

                ČSSD na Praze 8 se tato situace nelíbila a tak oslovila KVV pro společnou akci. Nako-
nec nám pomohl Miroslav Poche, který společně s námi uskutečnil seminář pro tyto seniory. Pří-
tomných bylo cca. 150 - 200 a pozvanému hostu - vedoucímu bytového odboru magistrátu nezů-
stali nic dlužni. Aby však tato iniciativa nezanikla v moři času, rozhodli jsme se dlouhodobě posilo-
vat naši nyní dobře navázanou spolupráci s tímto domovem důchodců. Proto jsme připravili druhou 
část tohoto semináře na konec února, začátek března, kdy seznámíme seniory nejen s tím co se 
stane, když smlouvu podepíší, ale i co se stane, když smlouvu nepodepíší. Ohlas na tento druhý 
seminář nám přichází již teď a je pozitivní. 

                A přátelé POZOR, Praha 8 je jeden ze startovních obvodů, takto by to mělo být všude v 
Praze, takže to budeme řešit postupně všichni.      

Roman Petrus 
Předseda OVV 

Číslo měsíce 
 

690 milionů 
 

korun budou činit dle schvále-
ného rozpočtu výdaje Městské 
části Praha 8. Příjmy budou 
oproti tomu jen 673,9 milionů, 
tj. rozpočet bude schodkový 

o 16 milionů korun. 
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Zprávy z OVV, 20. února 2008Zprávy z OVV, 20. února 2008Zprávy z OVV, 20. února 2008Zprávy z OVV, 20. února 2008        
Roman Petrus, Předseda OVV    

1) Organizační věci OVV 
a) Př. Petrus informoval  o stavu řešení nezaplacených členských příspěvků za rok 2007 a konstatoval,   že členové jež 
dosud neuhradili řádné příspěvky byli vyzváni k zaplacení do 15.3.2008 s tím, že pokud tak neučiní, bude jim dle stanov 
ukončeno členství v ČSSD.  
b) Př. Petrus informoval o spuštění nových webových stránek OVV ČSSD Praha 8: www.cssdpraha8.cz , s tím že zatím 
jsou zprovozněny v sekci pro veřejnost, interní budou v nejbližší době zavedeny včetně přidělení hesla pro vstup. Přítomní 
byli vyzváni k prohlédnutí webových stránek, jakož i k poskytnutí příspěvků na tyto. 
c) Př. Petrus sdělil  přítomným skutečnost, že máme nový vývěsní štít a též zcela novou výlohu, jež je v současnosti upra-
vována tak, aby obsahově a graficky odpovídala OVV ČSSD Praha 8 schváleným bodům. 
d) Př. Petrus vyzval přítomné k vyjádření se k materiálu „Postupná obnova sekretariátu“. Výsledkem diskuse je schválený 
seznam obnovy sekretariátu, viz příloha k 2. zápisu OVV ČSSD Praha 8.  
e) Př. Petrus zopakoval výzvu k napsání článků do „Času Volby“ a sdělil přítomným kdo již články dodal. 
  
2) Jednání P OVV ČSSD a předsedů MO 
Př. Petrus otevřel diskusi k návrhu př. Ševčíka k usnesení OVV ČSSD Praha 8 č. 4/1/08. Přítomní předsedové MO informo-
vali o diskusi v rámci jednotlivých MO k návrhu týkajícího se možnosti dlouhodobého vzdělávání kandidátů do voleb zastu-
pitelstva MČ Praha 8 v roce 2010. Tajemník Vašek informoval o nabídce př. Slunečka školit případné kandidáty např.v ob-
lasti trestního práva. Př. Petrus informoval o materiálu vnitrostranického vzdělávání, tzv. Mackův institut, a MDA. 
Z diskuse vyplynulo, že jednotlivé MO znovu otevřou na dané téma diskusi a přijmou k tématu stanovisko. 
 
3) Zprávy z KVV, ÚVV 
KVV se uskuteční 25.2.08. 
ÚVV – informace o hlavních bodech únorového zasedání : diskuse k volbě prezidenta ČR, kritika KSČM zejména 
v souvislosti s jejím přístupem k volbě a její nespolehlivosti jako politického partnera na levé části politického spektra, dále 
pak schválení programu vnitropolitického vzdělávání, schválení členských příspěvků na všech úrovních stejně jako v roce 
2007. 
 
4) Komunální politika 
Předseda KZ Radim Zátopek informoval o dnešním jednání Zastupitelstva MČ Praha 8, kde nebyla projednávána 
z hlediska  KZ ČSSD Praha 8 žádná významnější skutečnost kromě schválené rozpočtu.  
a) př. Petrus informoval o významné akci OVV ČSSD Praha 8 – Seminář pro seniory z DD Bohnice a dalším pokračování 
setkání s obyvateli DD Bohnice. 
b) Placené parkovné – na toto téma proběhla rozsáhlá diskuse, včetně informací přítomných př. MO a různých návrhů na 
toto téma. Výsledkem diskuse je návrh, aby každý občan Prahy 8 zaplatil za roční parkovací kartu cca 100,- Kč a za to mů-
že parkovat kdekoliv na Praze 8, včetně vzniklých míst zpoplatněných parkovacími automaty. Ostatní budou platit stanove-
né parkovné. Dále byla konstatována nutnost pamatovat na možnost volného parkování pro zásobování apod. 
Př. Petrus navrhl možnost uspořádat petiční akce v souvislosti s plánovanými změnami v parkovacím systému, tady zpo-
platnění parkování, s tím že ČSSD Praha 8 nabízí rozhodně výhodnější návrh podmínek parkovného. 
 
5) Př. Petrus pozval přítomné na vernisáž obrazů, jež se uskuteční 13.3. od 17:00 hodin v sekretariátu, dále na Seminář 
pro obyvatele DD Bohnice dne 29.2.08 od 15:00 hodin, informoval o vznikajícím Klubu deskových her, jež se koná každou 
druhou a čtvrtou středu od 16:00 ( šachy ), od 18:00 ostatní deskové hry, dále se připravuje mariášová sekce, to vše 
s účastí veřejnosti. 
Dále informoval o KVV Praha schváleném převodu  čtyř členů ČSSD Praha 10 do ČSSD Praha 8, s tím že by tito členové 
budou znovu pozváni na jednání OVV ČSSD Praha 8, tentokrát v březnu, aby jim byl vysloven souhlas se zřízením PV. Na 
toto jednání OVV ČSSD Praha 8 se př. Glas omluvil, ostatní zájemci se nedostavili. 
OVV ČSSD Praha 8 vzalo na vědomí „Zápis z jednání OKK ČSSD Praha 8 ze dne 28.1.08“.  
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Opět jsem byl po měsíci na Krajském výkonném výboru a opět jsem litoval, že jsem radši nezůstal doma. Tentokrát 
jsem dokonce nevydržel až do konce a odcházel jsem dřív. Nejdříve popíši to co bylo mezi zajímavějšími body a zároveň 
co si můžete z materiálů sami přečíst pokud navštívíte sekretariát ČSSD.  
   
       KVV byl předložen materiál, který je nazván Informace o přípravě přímé volby předsedy ČSSD. V něm je velmi podrob-
ně popsáno jak budeme volit. Zatím to vypadá, že volit se bude na sekretariátech a to odevzdáním hlasovacího lístků do 
urny během tří dnů. Volit bude moci každý člen ČSSD, který je ve straně alespoň 14 dní. Volební komise bude sestavena 
jak z řady členů místní okresní organizace tak i členů z jiných okresních organizací. Volební lístky by měly vypadat tak, že 
každý kandidát bude mít svůj list. Ten, který bude pro člena zajímavým pak vybere a hodí do urny. Lístek se tedy nebude 
nijak upravovat. 
 
              Nově byl k dispozici materiál Průběžná informace o činnosti odborných komisí KVV. Zde je soupis zápisů 
z jednotlivých komisí. Myslím, že je to zajímavý materiál, který by si měl prostudovat každý člen, který se zajímá o více 
konkrétních problematik Prahy. 
               
              Posledním zajímavým materiálem pak byla Zpráva krajského manažera. Zde popisuje, mimo jiné, jak se změnil a 
bude měnit internet Pražské ČSSD včetně toho, že je možné využít diskusi mezi členy. O přístupu na intranet se dočtete 
jinde v tomto časopisu. Dále popisuje jakým způsobem je možno, aby se jednotlivé obvody prezentovaly v časopisu KVV 
Čas volby. Osmička by zde chtěl propagovat svou činnost v měsíci dubnu. V únoru zde můžete najít Prahu 4. Mimochodem 
Čas Volby bude mít větší náklad a částečně bude distribuován i běžnými cestami. Dále je zde komentář k připravovaným 
propagačním materiálům KVV.         
 
              Byl zde také prezentován Harmonogram akcí a Zprávy z Pražského klubu zastupitelů a také Zpráva z PSP ČR – 
což byl opět jen okopírovaný seznam projednaných bodů z internetu.  
 
              Zásadním bodem jednání pak byla situace na Praze 11. V posledních dvou týdnech bohužel tato několika měsíční 
akce pronikla i do médií. Jak poslanec Svoboda tak i poslanec Dimitrov – tedy dvě strany sporu na Praze 11 se velmi neli-
chotivě vyjádřily do médií o tom druhém. Autor tohoto textu nemá pochybnosti o tom, kdo si začal. O co se vlastně jedná? 
 
              Praha 11 začala velice rychlým způsobem nabírat nové členy. To by nebylo nic divného podobné akce známe 
z historie nedávné i dávné i z jiných obvodů. Bohužel teď to má dvě vady na kráse. Těch lidí začíná být hodně a pan posla-
nec Dimitrov, nebo jeho lidé, nezvládají tuto operaci řádně administrativně dokončit a navíc uřídit tyto nové lidi. O tomto 
problému se mluví na každém KVV. Co se už řešilo: přihlášky podepsané stejnou tužkou, stejným písmem – poté totální 
přeregistrace na KVV celé Prahy 11, znovu oddalování rozhodování o přijetí dalších lidí, pak byli nuceni všichni noví členo-
vé přijít na KVV a předložit občanský průkaz, což je nestandardní operace. Přestože všechny tyto pochybnosti a chyby byly 
odstraněny KVV se rozhodlo tyto lidi nepřijmout a nepřevést je na Prahu 11. KVV se raději rozhodlo porušit své vlastní 
usnesení a pravděpodobně i stanovy ČSSD a převést tuto práci na MO a OVV v místě bydliště těchto lidí. Tím zároveň pře-
chází i odpovědnost na lidi, kteří s tím nemají nic společného.   
 
Co k tomu říct? No ty lidi měsíce čekají na to, aby mohli vstoupit, na obvodech kam patří trvalým pobytem stejně pracovat 
nikdy nebudou, museli se fyzicky přijít s občankou přihlásit na KVV. I když i já mám pochybnosti o tom, že všichni z nich 
budou normálními členy ČSSD chtěl bych vyzvat všechny naše MO. Prosím schvalte jim přestup na Prahu 11. A to i přesto, 
že KVV pravděpodobně porušilo nejen své usnesení, ale i stanovy ČSSD.    

Zprávy z KVVZprávy z KVVZprávy z KVVZprávy z KVV                                

Roman Petrus, Předseda OVV    
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Seminář pro seniory zSeminář pro seniory zSeminář pro seniory zSeminář pro seniory z    penzionů DD vpenzionů DD vpenzionů DD vpenzionů DD v    BohnicíchBohnicíchBohnicíchBohnicích    

Roman Petrus    



T ř e t í   č í s l o ,  r o č n í k  I V .  S t r á n k a  5  

Stalo se před deseti lety Stalo se před deseti lety Stalo se před deseti lety Stalo se před deseti lety ---- březen 1998 březen 1998 březen 1998 březen 1998    

MO  Karlín – neuskutečnila se 
MO Libeň – všem členům MO Libeň ukládá, aby se zaměřili na získávání nových členů do ČSSD. 
MO Kobylisy – Diskutována opětovně otázka umístění skřínek na propagaci, jsou připomínány skřínky na domech a př. 
Pokorný oživuje myšlenku manufaktury s výměnnými deskami do skřínek. 
MO Bohnice – Byl vzat na vědomí stan příprav volby. Je zřejmé, že v nejisté celkové politické situaci nelze podcenit přípra-
vu komunálních voleb. 
MO Čimice – Členská schůze přijala nové členy: Miroslav Štrof, Vladimír Remeš. 
OVV – Program: VOLBY 1998, Příprava společného postupu delegátů na regionální konferenci 

Zprávy ze sekretariátuZprávy ze sekretariátuZprávy ze sekretariátuZprávy ze sekretariátu    

ÚŘEDNÍ DOBA  v sekretariátu: 
Po – 15:00 – 18:00 
Út – 15:00 – 18:00 
St – 10:00 – 18:00 
Čt – 11:00 – 14:00 
Pá – 11.00 – 13:00 

Webové stránky OVV ČSSD Praha 8 jsou opět v provozu, postupně bude jejich obsah doplňován a aktualizován. www.
cssdpraha8.cz 
 
Dovoluji si Vás tímto informovat o vzniku nového intranetu pražské ČSSD, jež má sloužit pražským členům ČSSD jak po 
stránce informační, tak i diskusní. Aby jste se na tyto webové stránky http://prazsky.socdem.cz/ik  měli přístup, musíte zís-
kat heslo. To získáte takto: na mail: ovv.praha8@cssd.cz  zašlete svou žádost o přidělení hesla a tajemník př. Vašek ji po-
stoupí KVV ČSSD. Zde Vám bude heslo vygenerováno a již na Vaši mailovou adresu posláno. Heslo si sami nemůžete 
změnit a je zabezpečeno před použitím jinou osobou, než jste Vy.  
Stejným způsobem lze žádat o přidělení hesla na celorepublikový intranet ČSSD www.cssd.cz/ik. 

Jan Vašek, tajemník OVV    

Přehled plánovaných akcíPřehled plánovaných akcíPřehled plánovaných akcíPřehled plánovaných akcí    
akce datum čas místo 

MO Karlín a MO Libeň 4.3.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
MO Kobylisy 11.3.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
Vernisáž výstavy Renáty Marie Hreho-
rovské a Jozefíny Garaiové, 

13.3.2008  Zenklova 27, sekretariát    

Bytová poradna při ČSSD Praha 8 18.3.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
OVV Praha 8 19.3.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
MO Čimice 25.3.2008 17:45 Chvatěrubská 1 
MO Karlín a MO Libeň 1.4.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
MO Kobylisy 8.4.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
Klub deskových her 9.4.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
MO Bohnice 15.4.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
OVV Praha 8 16.4.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
Bytová poradna při ČSSD Praha 8 22.4.2008 17:00 Zenklova 27, sekretariát    
MO Čimice 22.4.2008 17:45 Chvatěrubská 1 
Klub deskových her 23.4.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
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Občanské sdružení 
OSM 

vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům starších 15 let,  
který se koná 12. a 26. března 2007 

v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8. 
 

Vedle moderních strategických deskových her si můžete s námi poměřit síly v šachu a v mariáši. 

 
Občanské sdružení OSM 
Vás zve na výstavu obrazů 

 
Renáty Marie Hrehorovské  

a Jozefíny Garaiové 
 

která se koná v termínu od 1. 3. 
2008  

do 20. 4. 2008 
v Informačním středisku ČSSD, 

Zenklova  27, Praha 8. 
 
 

Slavnostní vernisáž proběhne ve 
čtvrtek  13. března 2008 v 17.00. 

 
 

Občanské sdružení Bytová poradna při ČSSD Praha 8 
Vás zve na pravidelné veřejné poradny v oblasti bydlení, které se 

 budou konat 
 

18. března 2008 a 22. dubna 2008 od 17:00 hodin 
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8. 

 
Žádáme Vás o rezervaci Vaši účasti. 
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Není malých zemíNení malých zemíNení malých zemíNení malých zemí    
Milan Bartoloměj, MBA, MO Libeň    

Dovolte mi krátké zamyšlení na možná „otřepané“, ale bohužel stále aktuální téma. Opět jsem totiž slyšel typicky 
český nářek na naši malost. Bylo to v souvislostech s posledními událostmi na našem peněžním a spotřebitelském trhu, kdy 
opět zaznělo …protože jsme „malý trh“, tak s tím nic nenaděláme … Přiznávám se, že jsem si již vypěstoval alergii na po-
dobné naříkání a nedostatek hrdosti na naší zemi a její postavení. Pokaždé, když slyším, že něco nejde, protože jsme „malý 
národ“ , nebo …s tím mi my nic nezmůžeme.., mám silné nutkání mluvčího přerušit a poučit ho. 

 
Faktem totiž je, že Česká republika není malou zemí. Se zhruba 10,2 milionu obyvatel je na 12. místě v rámci EU, 

tedy patří k horní půlce podle počtu obyvatel. Navíc bychom spíš měli říkat na 10. až 13. místě, protože rozdíly mezi Belgií a 
Portugalskem, které jsou před námi a „menším“ Maďarskem, jsou zanedbatelné. Rozhodně jsme podle kritéria počtu obyva-
telstva „větší“ než Švédsko, Rakousko nebo Dánsko, abychom vyjmenovali pár „menších“ zemí. 

 
Co mě však opravdu překvapilo u skutečně malých zemí, je úplná absence „malosti“ tolik typická pro Česko. Snad 

nejintenzivněji pocítí národní sebejistotu, ten, kdo navštíví pobaltskou Litvu nebo pro nás exotičtější Izrael. Tyto země mají 
pouze 4 resp. 6,2 milionu obyvatel a většina osídlení a průmyslu se nachází v úzkém pruhu velikosti 150 km. Nejlepší cha-
rakteristikou je prohlášení těch, kdo tyto země vícekrát navštívili a přirovnání „malá“ země neomezených možností je od 
nich obvyklé. Možná Izrael není ideální případ pro dlouhodobý pobyt této náboženské a etnické skupiny v cizím prostředí, 
ale v této velikostní kategorii je několik dalších zemí, které dokazují, že velikost rozhodně není v počtu lidí, kteří ji obývají. 
Jmenujme například Švýcarsko s jeho bohatstvím nebo Finsko s jeho ekonomikou, které je řadí na první místa 
v ekonomických statistikách. Z vlastní zkušenosti vím, že jsou i skutečně malé země, které nijak netrpí nějakým komplexem 
malosti. Nejlepším příkladem takové země je Malta (držme se evropských měřítek). Tento ostrovní státeček o rozloze 316 
kilometrů čtverečních (pro srovnání Praha má 496 km2) s necelými 400 tisíci obyvateli a se zavedenou evropskou měnou je 
plnohodnotným členem EU. Středomořská kultura s bohatou historií a vlastním jazykem dělá z Malty zajímavou turistickou a 
ekonomickou destinaci. Tu tedy vřele doporučuji za příklad všem, kteří zbaběle utíkají k té nejlevnější české výmluvě, že 
jsme jen malý národ uprostřed Evropy. Není to pravda. 

 
Je tedy na každém z nás uvědomit si a šířit národní hrdost a všem okolo sebe vyvracet historicky vzniklé 

(Rakousko-Uhersko, Mnichov, okupace) pocity malosti a poraženectví. Je to totiž již doba minulá a chceme přece jít do-
předu a s novou tváří. Proč tedy nezačít třeba tímto?   

Informace z klubu zastupitelůInformace z klubu zastupitelůInformace z klubu zastupitelůInformace z klubu zastupitelů    

Jednání Klubu zastupitelů (KZ) řídil Radim Zátopek, předseda klubu zastupitelů. 
Radim Zátopek přivítal všechny přítomné a seznámil je s dnešním programem jednání, ke kterému nebyly vzneseny při-

pomínky. 
Radim Zátopek podal informaci z lednového jednání Klubu zastupitelů Hlavního města Prahy zvolených za ČSSD. Dále 

seznámil přítomné s výsledkem dnešního jednání Komise pro hodnocení nabídek na nájem bytů, které byly ÚMČ Praha 8 dá-
ny do výběrového řízení. 

Petr Kilan podal informaci o dopravní problematice na území Prahy a aktuálních hrozbách v této oblasti. 
Lenka Majerová podala informaci z posledního jednání Sociální komise. 
V rámci programu se probíraly jednotlivé materiály, jejichž projednání je na programu schůze Zastupitelstva MČ Praha 8, 

které se bude konat dne 20.02.2008 v Bílém domě v Libni. 
Daniel Rödig uvedl materiál „Rozpočet“, o jehož schválení bude Zastupitelstvo hlasovat. Nikdo z přítomných nevznesl 

zásadnější připomínku k tomuto materiálu, proto Roman Petrus navrhl, aby se k této problematice KZ sešel ještě před začát-
kem schůze Zastupitelstva MČ Praha 8. Tento návrh byl všeobecně přijat. 

Dalším probíraným materiálem byl ´platný převod nemovitostí v majetku MČ Praha 8 na adresách Ve Vrchu 4 (objekt 
není obývaný, KZ se dohodl, že převod podpoří) a Primátorská 38 (V objektu je pouze 1 nájemce, který se odmítl vystěhovat 
do náhradního bytu – KZ nezaujal jednoznačné stanovisko a hlasování na Zastupitelstvu bylo ponecháno na svobodném uvá-
žení jednotlivých zastupitelů) 



S t r á n k a  8  

Zprávy z komisíZprávy z komisíZprávy z komisíZprávy z komisí    

Na program jednání zastupitelstva MČ Praha 8 byl zařazen bod týkající se navýšení počtu dlouhodobě uvolněných 
zastupitelů na 9. KZ tuto problematiku diskutoval a nezaujal jednoznačné stanovisko. Konečné hlasování na Zastupitelstvu 
MČ Praha 8 bylo proto ponecháno na svobodném uvážení jednotlivých zastupitelů. 

Daniel Rödig uvedl další bod jednání Zastupitelstva MČ Praha 8, kterým byla změna ve složení Finančního výboru. KZ 
tento bod diskutoval a rozhodl se změnu podpořit. 
Vzhledem k tomu, že program jednání KZ byl vyčerpán a nikdo nenavrhnul další bod jednání KZ, Radim Zátopek poděko-
val všem přítomným a jednání KZ ukončil. 

Školská komise – Lenka Majerová 
Komise projednávala sloučení ZŠ na Korábě a ZŠ Bohumila Hra-
bala s tím,o příští březnové komisi se celá komise půjde podívat na 
obě školy.  
Ředitelka DDM v Krynické ul.žádala o souhlas s rekonstrukcí uvnitř 
budovy na vlastní náklady.Komise zatím nepodporuji tento návrh,
dokud nebude dodán stávající a budoucí projekt. 
Nadační fond československých legií žádal o dar ve výši 50 000 
korun. Žádost byla zamítnuta do té doby, než fond zašle podrob-
nější informace, k jakému účelu bude dar určen. 
 
Bezpečnostní komise – Milan Hejkrlík  
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek se sešla po jednání za-
stupitelstva městské části dne 20. února 2008. Počet členů byl roz-
šířen o Dr. Boušu z klubu KSČM. Předseda komise informoval ze-
jména členy z řad občanů o schválení rozpočtu městské části, pře-
devším o částce cca 10 mil. Kč na další rozvoj kamerového systé-
mu a 800 tis. Kč na protidrogovou prevenci. Dále informoval o přija-
té vyhlášce hl. m. Prahy o regulaci výherních hracích automatů. 
Tato vyhláška vymezuje místa, kde je možno umístit výherní hrací 
automaty a reguluje dobu jejich provozu. V současné době vyhláš-
ka bez omezení povoluje jejich provoz na všech dosavadních mís-
tech, bude však novelizována na základě připomínek městských 
částí. Dále na jednání přednesli zástupci Policie ČR a Městské 
policie informace o kriminalitě na území městské části a o nejčas-
tějších problémech, které řeší. V závěru komise na základě podně-
tu občanů z okolí invalidovny požádala odbor výstavby, aby se za-
měřil na dodržování podmínek, za kterých bylo vydáno stavební 
povolení pro stavby v Okolí Invalidovny. Občasné si stěžují na 
značný ruch a znečištění komunikací. 
 
Majetková komise – Radim Zátopek 
V první části komise byly řešeny majetkové převody a to jak prode-
je, tak i pronájmy.  
Bytové družstvo v Šaldově ulici si dokupovalo pozemek pod svým 
domem. Dům v minulosti již zaplatilo. Pozemek o velikosti 320 m2 
si odkoupí za cenu dle cenové mapy, tj. 6 560,- Kč/m2, což celkem 
činí 2 099 200,- Kč splatných do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
Dále byla řešena žádost manželů Obrových o odkup ideální ½ po-
zemku o celkové výměře 1 705 m2 za cenu 1 mil. Kč. Komise do-
poručila prodej dle znaleckého posudku, který činí 1 235 000,-Kč. 
Pokud manželé Obrovy budou tuto cenu akceptovat, stanou se 
výlučnými vlastníky tohoto pozemku. 
Převod kuřecího bystra pod Libeňským zámečkem komise schváli-
la za podmínky navýšení nájmu za venkovní zahrádku z 8 Kč/m2/
rok na maximální možné nájemné. 
V druhé části komise pak byl řešen prodej dvou bytových domů 

z vlastnictví MČ Prahy 8. 
Jeden dům byl prázdný, v druhém domě zůstal jeden nájemník, 
který odmítal jakékoliv i řádově lepší bytové náhrady. Komise návrh 
schválila, sociálně demokratičtí členové byli proti. 
 
Sociální a zdravotní komise – Jan Štollová 
Sociální a zdravotní komise projednala žádosti o přidělení sociál-
ních bytů a azylového ubytování. Žadatelům, kteří nesplňují pod-
mínky pro azylové ubytování bylo doporučeno, aby se zajímali o 
získání bytu v soutěži. Komise rozhodla o nepřidělení bytu žadatel-
ce z důvodu chystaného uzavření registrovaného partnerství, ne-
boť to není důvodem k řešení bytové situace v rámci sociální a 
zdravotní komise. Komise se vyjádřila k využití domu Molákova 34: 
objekt není svou polohou a velikostí vhodný pro účely sociálního 
bydlení - bylo předáno majetkové komisi k dalšímu projednání.  
 
Komise pro národnostní menšiny – Kateřina Kubešová 
Komise se sešla dne 14.2. 2008 na jejím jednání přednesla zástup-
kyně občanů bydlících v Sokolovské ulici na Praze 8 nespokoje-
nost, která se týká chování a jednání některých našich romských 
spoluobčanů. Konkrétně se to týká provozovny (neví zda se jedná 
o restauraci, hospodu či hernu) s názvem Harlém, která je navště-
vována především romskými spoluobčany. Před provozovnou se 
scházejí v pozdních hodinách i nezletilé děti na kterých je zjevné, 
že jsou pod vlivem alkoholu nebo drog. Kromě hluku a narušování 
veřejného pořádku do pozdních nočních, ale i časných ranních 
hodin, dochází v okolí k poškozování veřejného i soukromého ma-
jetku. Závěrem Mgr. Vladimíra Ludková informovala o prováděných 
opatření k zajištění bezpečnosti občanů monitorováním inkrimino-
vaných míst kamerami na území MČ Praha 8. Místa, kde dochází 
často k trestním událostem budou postupně takto monitorována 
tak, jak budou uvolňovány finanční prostředky. Navrhuje se projed-
nat tyto záležitosti ještě s komisí pro bezpečnost a veřejný pořá-
dek. 
 
Bytová komise – Roman Petrus 
Bytová komise měla tentokrát na jednání především body týkající 
se běžné agendy. Výjimečné body pak byly jen dva a to:  
1) Pravidla promíjení poplatků z prodlení. Bytová komise byla se-
známena se změnou v textu v Pravidlech promíjení poplatků 
z prodlení. Bytová komise vzala na vědomí změnu textu 
v Pravidlech promíjení poplatků z prodlení. 
2) Návrh na schválení žadatelů o nájem obecního bytu z přidělené 
kvóty bytů od MHMP. Tyto byty nám přidělil MHMP k obsazení. 
Bytová komise doporučila pronájem 10 bytů z kvóty MHMP pro 
žadatele z obecné prospěšnosti. 
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Kontrolní výbor – Roman Petrus 
Kontrolní výbor získal informace z majetkového odboru o které 
požádal minulý měsíc. Kontrola se týkala úrovně návrhu plánu 
oprav a údržby DBF na rok 2008. Po obsáhlé diskusi, ve které za-
znělo několik dotazů na MO, se výbor rozhodl přijmout k materiálu 
usnesení. 
Usnesení: Kontrolní výbor žádá: o informaci, zda všechny provo-
zovny SF AUSTIS a.s. (Karlín, Libeň, Kobylisy), v plánovaných 
výnosech na rok 2008 počítají se zvýšeným nájmem od 1.8.2007, o 
vyjasnění metodiky odměňování SF, o podrobnější vysvětlení po-
ložky „zpracování povodňových plánů k.ú. Karlín“  
Dle rozepsaného bude provedena Kontrola využití finančních pro-
středků na rekonstrukci Bílého domu Kontrolu vyúčtování této  ak-
ce  provedou  p. Ševčík,  Ing. Beneš a popř. i Ing. Bílková. 
 

Územní rozvoj – Roman Petrus 
Během lednového zasedání komise pro územní rozvoj komise pro-
jednávala normální body jednání. K těm zajímavějším se vyjádřila 
takto: 
- Žádost o vyjádření MČ k žádosti o změnu užívání dočasné stav-
by – prodloužení užívání stavby o dalších 15 let – Čerpací stanice 
AGIP, Horňátecká – směr Chabry. Firma AGIP měla zájem o pro-
dloužení stavby na 15 let. Komise schválila jen 10 let. 
- Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc.č. 
3700/1, 3691/5, 3959/13, k.ú. Libeň – Jedná se o pozemky kolem 
Paláce Svět. Bohužel ne přímo Palác Svět. Žádost podal Met-
rostav, který zde vlastní administrativní budovu. Pozemky jsou 
MHMP. Komise souhlasí za předpokladu ponechání stávající pěší 
vazby mezi komunikacemi Chocholouškova a Koželužská. 

Co se dělo, děje a bude dít na Praze 8Co se dělo, děje a bude dít na Praze 8Co se dělo, děje a bude dít na Praze 8Co se dělo, děje a bude dít na Praze 8    

Praha v polovině roku spustí bezplatné Wi-Fi připojení 
Počet uživatelů využívajících připojení k internetu pomocí technologie Wi-
Fi neustále narůstá, stejně jako poptávka po službách tohoto typu. Není 
proto divu, že například hotely, nádražní a letištní haly, kavárny a další 
veřejné prostory nabízí, buď zdarma nebo za menší poplatek, tzv. hotspoty 
umožňující se pohodlně bezdrátově připojit v místě dosahu signálu. Tento 
trend hodlá podporovat i hlavní město Praha, která na svých webových 
stránkách zveřejnila informaci, podle které do konce roku vybuduje Wi-Fi 
síť v několika městských částech. Ta by měla být dostupná zcela zdarma 
všem občanům. Pokrytí signálem se prozatím nebude týkat úplně celé 
Prahy, ale pouze městských částí 1, 8, 9 a 12, přičemž části Praha 5 a 
Praha 13 už disponují vlastním pokrytím. 
Náklady na zprovoznění sítě měla z části hradit Evropská unie. Poté, co 
ale žádost byla zamítnuta Ministerstvem pro místní rozvoj, město dotuje 
akci ze svého rozpočtu. Finální suma za zprovoznění se vyšplhala na úcty-
hodných 88,8 miliónů korun, dalších 200 miliónů pak bude stát provoz sítě 
po dobu pěti let. 
Výročí připomene kalendář a pohlednice 
Výročí povýšení Karlína na město, výročí 110 let povýšení Libně na město 
a uplynutí 850 let od první písemné zmínky o Bohnicích. To vše má připo-
menout nástěnný kalendář, který vydala radnice osmé městské části. Ka-
lendář je od začátku roku zdarma k dostání v informačních centrech Prahy 
8. Zájemci si o něj mohou také napsat na adresu www.hana.
wichova@praha8.cz. Radnice kromě toho vydá letos i kopie historických 
pohlednic a výročí připomene i výstava. 
Mezi Ládvím a Letňany už jezdí soupravy metra, testují provoz 
Na budovaném úseku trasy C metra mezi Ládvím a Letňany už začaly 
jezdit prví vlaky. V provozu kvůli testování a dolaďování zabezpečovacího 
zařízení jsou nyní tři soupravy. Koncem března začne zkušební provoz 
bez cestujících. Otevření nové části podzemní dráhy se po třech letech 
stavebních prací plánuje na pátek 9. května. Na výstavbu nového úseku 
trasy C metra je v městském rozpočtu 1,6 miliardy korun. Dalších 300 
milionů korun dá stát. Úsek dlouhý zhruba 4,6 kilometru a čítající tři stanice 
bude stát celkem 15,5 miliardy korun. 
V úseku budou stanice Střížkov, Prosek a konečná Letňany. U ní bude 
velký autobusový terminál a záchytné parkoviště. Nová část metra obslou-
ží oblast, v níž bydlí kolem 50.000 lidí. 
Komín Rustonky nepadne 
Území mezi stanicemi metra Invalidovna a Palmovka se mění k nepozná-
ní. Bagry „upravují“ jednu tovární halu za druhou. Pokud by na křižovatku 
Švábky přijel někdo autem po roce poprvé, nebylo by překvapením, kdyby 
si myslel, že zabloudil. Právě tady by už letos na podzim měli řidiči jezdit 
po nové silnici. Ta spojí nedávno dokončený úsek Pobřežní ulice a Libeň-

ský most. V hromadu sutin se změnila i budova Českého statistického 
úřadu, který se z Karlína odstěhoval po katastrofálních povodních. Místo 
souboru nízkých budov sousedících s Vojenským historickým ústavem tu 
vyroste komplex nazvaný Futurama Business Park. Moderní „Office Park“ 
bude tvořit pět budov o pěti patrech, které nebudou přesahovat výši okolní 
zástavby. Pro kancelářské budovy bude využit celý pozemek někdejšího 
statistického úřadu. 
O tom, že by zde z tramvaje či metra vystupovali pouze zaměstnanci firem, 
jež zde budou sídlit, se neuvažuje. Počítá se totiž i s obchody a službami 
pro obyvatele okolních domů. Bývalá budova Českého statistického úřadu 
byla postavena po válce – mezi léty 1946 a 1948 jako nouzová stavba. 
Původně se měl areál přestavět, aby statistikům lépe vyhovoval, ale v roce 
2002 ho do výšky nad úroveň prvního patra zaplavila voda a úředníci se 
museli stěhovat. Nyní úřadují na Skalce v moderní administrativní budově. 
Další kancelářský komplex za téměř 2,5 miliardy korun vyroste do tří let i 
na místě bývalého areálu Rustonka, z něhož už dnes moc nezbylo – k 
nebi se zde tyčí jen tři komíny. Ten nejvyšší tu s největší pravděpodobnos-
tí zůstane stát i nadále. Čtyřicet metrů vysoká osmiboká dominanta se má 
totiž stát součástí budovy, kde bude nákupní galerie, kanceláře a byty. 
Komín, který je pravděpodobně jeden z nejstarších v Praze, tak zřejmě 
dopadne stejně, jako komín bývalé karlínské kotelny v Pernerově ulici, 
který se stal součástí administrativní budovy. Zbouráním továrny Rustonka 
z Karlína prakticky zmizí veškerý průmysl, který byl ještě v polovině minu-
lého století nedílnou součástí této čtvrti. 
O přídavky přišly desetitisíce lidí 
V Praze dosáhne na sociální dávky pro chudší rodiny jen část těch, kteří je 
pobírali minulý rok. „Topolánkův balík“ připravil o peníze cca. 40 000 rodin. 
Z odhadů radnic jednotlivých městských částí vyplývá, že o tyto peníze by 
mělo přijít na čtyřicet tisíc rodičů. Ještě loni v listopadu pobíralo podle Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí přídavky 87 632 pražských domácností. 
Letos podle odhadů na tyto dávky dosáhne zhruba už jen zhruba polovina 
z nich. O tom, že jim nárok na dávku zaniká, by se lidé měli dozvědět dopi-
sem z radnice. V Praze 8 je očekáván více než poloviční pokles žadatelů. 
Přesná čísla ale budou k dispozici až v únoru letošního roku. Od Nového 
roku platí nový způsob, jak vypočítat, zda má rodina na přídavky nárok. 
Novinkou je podmínka, aby rodina měla měsíční příjem nižší, než je 
2,4násobek životního minima. Dosud to byl čtyřnásobek. Právě snížení 
této hranice je důvodem, proč nyní řada rodin na přídavky nedosáhne. 
Městem bez zastávky 
V roce 2009 by měli mít řidiči automobilů konečně možnost projet Prahou 
bez toho, aniž by je zastavil semafor. 
Bude totiž dokončena radiála mezi Kbelskou ulicí a vnějším okruhem u 
silnice na Mladou Boleslav. Vysočanská radiála by měla být uvedena do 
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provozu začátkem příštího roku. Vše povede mimo obytnou zástavbu. 
Kromě radiály pokračuje výstavba mimoúrovňové křižovatky Malovanka, 
která je součástí vnitřního okruhu. 
Praha 8 chce dotace z EU na zateplení škol 
Radnice Prahy 8 bude chtít dotace z Evropské unie na zateplení budov tří 
základních škol. Bude žádat také o příspěvky na obnovu Kaizlových sadů 
a na zvýšení bezpečnosti v městské části. Prvním projektem ke zlepšení 
bezpečnosti na území Prahy 8 je výstavba místního kamerového systému 
v mateřské škole Kotlaska. 
Oprava mostu začne za rok  
Fakt, že Libeňský most potřebuje rekonstrukci, je všeobecně známý. Jak 
by ale měl po rekonstrukci vypadat, to se teprve rozhodne. Debata, která 
by měla určit, jestli strhnout stávající most a postavit nový, nebo zrekon-
struovat ten současný, se teprve vede. Ve hře totiž stále zůstává kontro-
verzní možnost, že bude současný most, který letos slaví osmdesáté výro-
čí, zbourán a na jeho místě vyroste most zcela nový. Variant řešení je 
hodně a samozřejmě závisí také na tom, kolik finančních prostředků na 
opravu se podaří získat. Mezi variantami řešení opravy mostu stále zůstá-
vá i ta, že by byl na jeho místě postaven most nový. 
Dle této varianty by na místě současného mostu, který vznikl roku 1928 
z dílny architektů Pavla Janáka a Františka Mencla, měla vyrůst nová stav-
ba, která by svým vzhledem kopírovala původní most. Nový most by měl 
být o pět metrů širší, místo jednoho jízdního pruhu v každém směru by tu 
měly být čtyři, měly by přibýt nové cyklostezky a rozšířeny by byly také 
chodníky. Celková investice oprav by se podle předběžných odhadů mohla 
vyšplhat až na jednu miliardu korun. 
Střížkov budoucnosti? Vědci na jednom místě 
Čtvrť na severu Prahy 8 by se v budoucnu měla stát vyhledávaným mís-
tem pro vědce zvučných jmen a světové kapacity v oborech chemie či 
fyziky. Právě možná zde totiž vznikne špičkový vědecký areál Akademie 
věd České republiky. Plánovaný nový Institut aplikovaných věd má vyrůst v 
areálu akademie na Mazance nedaleko sportovního centra TJ Meteor 
Praha a stanice metra Ládví. Projekt, na němž se podílí devět ústavů Aka-
demie věd a Českého vysokého učení technického (ČVUT), nedávno zís-
kal i podporu radnice Prahy 8. 
Nově vybudovaný institut by měl do Prahy 8 přivést nejen mladé vědce a 
studenty, ale měl by rozšířit již existující zázemí vědy, výzkumu a vzdělá-
vání v jedné lokalitě v takovém rozsahu, který snad v České republice 
nemá obdobu. Koncentrace výzkumu a vzdělávání v nových vědních obo-
rech do jednoho místa navíc přispěje k dalšímu rozvoji vědecké činnosti. 
Institut aplikovaných věd si klade za cíl umožnit v několika vybraných obo-
rech výzkum na špičkové mezinárodní úrovni. Z tohoto důvodu bude vyba-
ven nejmodernější technologií. Institut bude postaven ve stávajícím vý-
zkumném areálu akademie sevřeném mezi Libereckou a Davídkovou ulicí, 
kde nová budova nahradí stávající provizorní montované domky. V novém 
objektu budou kromě nejmoderněji vybavených laboratoří i přednáškové 
místnosti, odborná knihovna, pracovny i ubytovací kapacity.Vývoj projektu 
je nadále závislý na tom, zda se magistrátu a ředitelství Akademie věd 
podaří získat peníze z evropských fondů. Celkové náklady na výstavbu 
budovy se odhadují asi na 250 milionů korun. Dalších zhruba 500 milionů 
korun chce akademie investovat do nákupu přístrojů. 
Prodej městských parcel na ostrově se protahuje 
Výběrové řízení na pronájem a následný prodej městských pozemků na 
Rohanském ostrově v Praze 8 se protahuje. Soutěž, do níž bylo přihlášeno 
17 uchazečů, začala na jaře minulého roku. Od podzimu pak posuzovala 
právní kancelář, zda nabídky splňují formální náležitosti. Hodnotící komise 
zasedne až letos v únoru. Zda už na tomto jednání budou vybráni zájemci, 
kteří postoupí do druhého kola, není jisté. 
V soutěži jde o více než 200.000 čtverečních metrů parcel. Má na nich 
vzniknout nové městské centrum s obytnými domy, službami, hotely a 
kancelářemi i zelení. Investoři, kteří se přihlásili, museli respektovat již 
vypracovanou urbanistickou studii. Museli mimo jiné předložit koncepční 
studii využití ostrova, vyčíslit náklady a nastínit dobu výstavby. V prvním 
kole museli složit třímilionovou jistinu, ve druhém to bude 100 milionů Kč. 
V prvním kole se hodnotí urbanistické hledisko. Teprve ve druhém kole 
budou uchazeči vyzváni, aby předložili cenovou nabídku.  

Rohanský ostrov je v očekávání dalších velkých změn. Plochy, které ne-
jsou chráněny zábranami proti velké vodě, budou sloužit pro odpočinek 
obyvatel. Pro novou zeleň, sport a rekreaci chce město využít zhruba 60 
hektarů tamních pozemků. Zároveň se počítá s tím, že by mělo být obno-
veno v minulosti zasypané rameno Vltavy. Tím by vznikl Rohanský a Ma-
ninský ostrov. 
V jižní části budou plochy zeleně s promenádními cestami a vyhlídková 
věž s majákem. Severní část území s přístavy osobních lodí by měla slou-
žit pro sport a rekreaci. Měl by tam být i přírodní amfiteátr s jevištěm na 
vodě. Některé prvky hodlá magistrát postavit z peněz získaných z prodeje 
pozemků. Měly by se mu také vrátit náklady na výstavbu tamní infrastruk-
tury. Nyní jsou pozemky většinou nezastavěné a zdevastované. 
Centrum krizové intervence v Bohnicích obnoví provoz 
Léčebnu v Bohnicích stojí provoz Centra krizové intervence asi 5,5 milionu 
korun ročně. Zdravotní pojišťovny pokryjí necelou polovinu. Praha se do-
hodla s léčebnou, že na pokrytí provozní ztráty Centra hlavní město při-
spěje částkou 1,5 milionu korun. Fakticky to znamená, že dnes neexistuje 
žádná překážka, aby centrum mohlo být v provozu.. Provoz by měl být 
plně obnoven letos v únoru. 
Centrum omezilo služby loni v červnu. Důvodem byl nedostatek financí. 
Přestalo tak fungovat jako ambulantní pohotovostní zařízení, byla zrušena 
lůžková část, omezena byla pracovní doba a krizová linka zůstala v provo-
zu pouze v pracovní době, nikoli 24 hodin denně. Rozhodnutí o omezení 
služeb provázely protesty odborníků, kteří sepsali petici za zachování cent-
ra. 
Primátor Prahy označil rozhodnutí omezit služby za chybné. Analýza podle 
něj prokázala, že odborně ani kapacitně se nedokáže o pacienty centra 
postarat jiné zařízení. V Praze funguje sice Regionální institut ambulant-
ních psychosociálních služeb (RIAPS), který provozuje magistrát. Nabízí 
telefonní konzultace a několik akutních lůžek, ale je zaměřeno jinak, navíc 
jeho kapacita není dostatečná. 
Služby centra nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Centrum vyhledaly 
ročně tisíce lidí, v roce 2006 se na něj obrátilo 5500 pacientů po telefonu, 
3600 jich přišlo osobně a 200 jich zůstalo v léčebně na lůžku. V přepočtu 
na dny využilo služeb centra devět lidí denně, na jednu směnu tedy vychá-
zeli tři klienti. 
Opravy v bohnické léčebně 
Psychiatrická léčebna v pražských Bohnicích vstoupila do 100. roku své 
existence s velkými plány do budoucna. Prioritou je rekonstrukce budov. 
Dalším záměrem je zřízení jednotky intenzivní péče na interním oddělení a 
zavedení počítačové tomografie. Léčebna zvažuje také vznik nového proti-
alkoholního oddělení pro ženy a ústavu sociální péče pro dlouhodobě lé-
čené pacienty.  
Mezi prioritní cíle léčebny naopak nepatří okamžité obnovení nepřetržitého 
provozu Centra krizové intervence. Léčebna v červnu minulého roku zruši-
la noční provoz centra a všech jeho osm lůžek. Provoz byl ztrátový a kapa-
cita nebyla dostatečně využitá. Linka důvěry je nicméně stále v provozu, i 
když jen osm hodin denně.  
Loni měla léčebna 1331 lůžek ve 36 lůžkových odděleních, evidovala cel-
kem 6212 hospitalizací. Psychiatrická léčebna v Bohnicích zaměstnává 
1050 pracovníků, z toho mimo jiné 101 lékařů, 438 zdravotních sester a 
343 dalších zdravotnických a rehabilitačních pracovníků. 
Do energetických sítí letos PRE investuje stejně jako loni 
Provedení dalších úprav elektrického vedení plánuje PRE v Březiněvci, 
Třeboradicích, Miškovicích, Vinoři a části Kbel. Pod povrch země by tam 
měla být uložena jedna z posledních částí vrchního nízkonapěťového ve-
dení. Běžně je síť o tomto výkonu v metropoli již pod zem uložena, a je 
tedy více chráněna před vnějšími vlivy. Dodávky proudu jsou pak stabilněj-
ší. Venkovní vedení by mělo do pěti let zmizet také v Kolodějích, Hájku, 
Pitkovicích a Újezdě, pak přijde na řadu jih Prahy. 
Většinovým akcionářem PRE je Pražská energetika Holding, kde 51 pro-
cent drží hlavní město Praha a 49 procent Energie Baden-Württemberg 
Aktiengessellschaft. 
Další rozšíření ďáblické skládky? 
Záměr rozšířit druhou etapu ďáblické skládky má za sebou veřejné projed-
návání v rámci posudku EIA. To se konalo v únoru na Základní škole v 
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ulici U Parkánu v Praze 8. Část místních obyvatel zde vyjádřila nesouhlas 
s tím, aby se na skládku během roku uložilo 350 tisíc tun komunálního 
odpadu. Diskuse nad posudkem EIA, tedy vlivu rozšíření skládky na život-
ní prostředí a zdraví, trvala několik hodin a sešlo se na ní přes sedm desí-
tek lidí. Většina z nich dávala potleskem, ale i svým rozhořčením znát, že s 
rozšířením skládky o další, v pořadí 26. etapu zásadně nesouhlasí. „
Rozšiřování odpadků zapříčiněné větrem, výkaly ptáků, kteří přilétají na 
skládku, vytíženost zdejších komunikací“. To byla hlavní témata, která na 
tomto mýtinku proti rozšíření skládky zazněla. Dle zpracovatelů posudku a 
dokumentace EIA rozšíření skládky bude mít na životní prostředí za sou-
časné situace minimální vliv. Navrhovaná změna provozu skládky se totiž 
odehrává v rámci stávajícího oploceného areálu skládky a na území by 
neměla vnášet nové vlivy znečištění nebo hluku. Ďáblická skládka je vzhle-
dem k ceně 1500 Kč za tunu uloženého odpadu nejdražší v České republi-
ce. Přes to poptávka po skladování odpadu právě tam roste. Skládka exis-
tuje od roku 1993. Ve dvou etapách vzniklo 25 sektorů. Odpad se naváží 
do tří sektorů, první etapa už byla ukončena a rekultivována. 
Jak se (ne)diskutuje 
Diskutovat s občany je obtížné zvláště tehdy, když jim chcete něco vzít. 
Tak jedná magistrát v případě penzionů pro seniory, které ke spokojenosti 
svých nájemníků léta fungovaly v Bohnicích. Senioři tam mohli celkem 
levně pořídit vypraní prádla, sjednat úklid či nechat si posílat do domovů 
jídlo. Jenže nyní úřad převádí tyto penziony pod svůj bytový fond. Výhody 
zmizí, nadstandardní služby se budou muset platit více než dosud. A ná-
jem? Ten bude jistý jen na devět let. Kdo chce dál bydlet, musí se podřídit. 
Že se někteří senioři vzdali bytu, aby dali přednost zajištěnému stáří? To 
dnes Magistrát nezajímá. Ani radního pro sociální oblast Jiřího Janečka, 
který na seminář se seniory poslal místo sebe šéfa bytového odboru ma-
gistrátu. Jeho občas až arogantní rétorika ale pobouřené seniory uklidnit 
nemohla. 
Jelítka a jitrnice přilákaly na Karlínské náměstí stovky lidí 
Jelítka, jitrnice, ovar, tlačenka i zabijačková polévka. A nejen to letos láka-
lo návštěvníky na Karlínské náměstí, kde se konal pátý ročník Karlínského 
masopustu. Stovky Pražanů tomu neodolaly a vydaly se za vepřovými 
hody. Kromě jídla a pití zde na ně čekala také hudba, hry, divadlo pro děti 
a bruslení na ledové ploše. 
I přes to, že počasí akci příliš nepřálo, prostor vedle kostela na Karlínském 
náměstí se hodinu po poledni rychle plnil příchozími. Ve stáncích si mohli 
prohlédnout a zakoupit ukázky krajkářské, řezbářské či kovářské práce. 
Nejvíce stánků ovšem nabízelo teplou medovinu, která lidem v tomto sych-
ravém počasí přišla nejvíce vhod. K dostání zde bylo i svařené víno nebo 
čaj. Nejvíce lidí mířilo ke stánku se zabijačkovými pochoutkami. Pro ochut-
nání jitrnic nebo tlačenky nemuseli sáhnout hluboko do kapsy, zabijačková 
porce je vyšla na 15 korun. Kdo příliš masu neholduje, mohl si pochutnat 
na domácích bramborácích. Nechyběli také trhovci s cukrovou vatou, per-
níkovými srdci nebo marcipánem. 
Signálem k zavedení tradice oslav masopustu v Karlíně byla povodeň z 
roku 2002. Letošní ročník pořádaly Dům dětí a mládeže hlavního města 
Prahy - Karlínského Spektra, radnice Prahy 8, občanské sdružení Karlín 
žije dál, Oáza Karlín, Centrum integrace dětí a základní školy na Lyčkově 
náměstí v Karlíně. 
Soupravy metra B již jezdí po celé trase 
Od začátku února jezdí všechny soupravy na lince B pražského metra po 
celé trase mezi Zličínem a Černým Mostem. V nedělní rána bude ale met-
ro jezdit méně často než tomu bylo dosud. Další dvě trasy čekají změny 
jízdních řádů od letošního května v souvislosti s otevřením nového úseku 
metra C do Letňan.  
Otevření stanic Prosek, Střížkov a Letňany s sebou ponese rozšíření ranní 
a odpolední dopravní špičky na trase A a C do pozdější hodiny. Ještě ale 
není jasné to, jak přesně budou úseky s kratšími intervaly vypadat. 
Dnešní dopravní špičky sice nepokrývají potřeby cestujících, intervaly se 
ale pravděpodobně měnit nebudou. Některé soupravy na trase B dříve 
jezdily v pracovní dny jen mezi stanicemi Nové Butovice a Českomorav-
ská, případně mezi Smíchovským nádražím a Českomoravskou. Zrušení 
takzvaného pásmového provozu na trase B sliboval Dopravní podnik hlav-
ního města Prahy v souvislosti se zdražením jízdného. Soupravy budou v 

neděli nově jezdit vždy od 06:30 do 08:30 po deseti minutách, dříve to bylo 
7,5 minuty. Tramvaje a autobusy, které na metro navazují, prodlouží inter-
valy zpravidla z 15 na 20 minut. 
Boj o silniční obchvat opět ožije 
Aktuální dění kolem nekonečného příběhu výstavby severozápadní části 
silničního obchvatu kolem Prahy se dá v současnosti přirovnat ke klidu 
zbraní mezi příznivci a odpůrci projektu. Územní řízení na úsek rychlostní 
silnice mezi Ruzyní a Březiněvsí je totiž přerušeno. Stavitelé však už dopl-
nili chybějící podklady, a tak brzy bude zahájeno místní šetření, které je 
dalším krokem k získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a za-
hájení stavby. Magistrát by měl zahájit šetření už v průběhu února či břez-
na. Potom bude vydáno územní rozhodnutí a posléze bude na řadě řešení 
případných odvolání.  
Investorem a správcem všech rychlostních silnic v Česku, tedy i této akce 
je společnost Ředitelství silnic a dálnic. Podle plánu by se měly úseky 518 
Ruzyně - Suchdol a 519 Suchdol - Březiněves začít stavět už v průběhu 
příštího roku a první auta by po nich měla projet v roce 2012. 
Optimismus o brzkém zahájení 18 kilometrů dlouhé silnice však brzdí rad-
nice Suchdola, která nehodlá vzdát svůj boj proti stavbě, který vede od 
začátku devadesátých let. Za svými zády má tamější obyvatele, o jejichž 
podpoře svědčí výsledky voleb. Pravidelně zde vyhrávají strany a sdruže-
ní, které se staví proti tomu, aby obchvat vedl středem této části Prahy a 
přes nedaleké údolí u Vltavy. 
Praha má nový portál na výměnu bytů 
Výměny bytů by v hlavním městě Praze měly být brzy snazší. Je to díky 
novému portálu (www.praha-mesto.cz/byty), který byl vytvořen s cílem 
pomoci při směně magistrátních a městských bytů. Portál zkušebně spustil 
letos v lednu bytový odbor pražského magistrátu. Do tohoto unikátního 
systému se zapojilo hlavní město Praha a 12 městských částí. Program je 
založen na porovnání zadaných požadavků a potřeb nájemníků. Na zákla-
dě shody zadaných údajů najde vhodné kandidáty, kteří pak budou o mož-
nosti směny informováni. Cílem zprovoznění portálu je pomoci zejména 
lidem, kterých se dotýká deregulace nájmů v obecních bytech a rozhodli 
se svoji situaci řešit výměnou bytu. Zájemci o výměnu bytů budou vyplňo-
vat připravené formuláře elektronicky. K dispozici budou také formuláře 
v písemné podobě. Uvedené údaje pak budou zkontrolovány, aby obě 
strany měly jistotu, že odpovídají skutečnosti. Zároveň se bude prověřovat, 
zda žadatelé nedluží na nájemném atd. V současné době je v Praze 70 
tisíc obecních bytů, z toho 10 555 ve vlastnictví hl. města Prahy. Přitom 
bytový odbor magistrátu eviduje více než 450 žádostí o výměnu bytu, z 
toho více než 300 žadatelů má zájem o větší byt a přes 30 o menší. Téměř 
70 nájemníků by bydlelo nejraději v jiné lokalitě. Jiří Janeček předpokládá, 
že se do systému postupně zapojí také ostatní městské části a postupně 
se podaří vyloučit podvodné či spekulativní směny bytů. 
Sprejeři poničili střelnici 
V Kobyliské střelnici, kde nacisté za heydrichiády popravili stovky lidí, po-
stříkali vandalové sprejovými barvami nový kříž, čerstvě opravený podchod 
i sochu. Do památky radnice loni investovala přes 330 tisíc korun, většina 
peněz šla do kovového kříže, který nahradil někdejší dřevěný. Městská 
část znečištění sice odstranila, ale vandalové svým hloupým jednáním 
zapříčinili, že Městská část pak nemusí mít dostatečné finanční zdroje na 
opravu jiných památek. Děkujeme. 
Radnice Prahy 8 možná bude prodávat takzvané libeňské podzámčí 
Radnice Prahy 8 se pravděpodobně bude snažit prodat budovy tzv. libeň-
ského podzámčí, tedy bývalý Löwitův mlýn a Zámecký pivovar. Záměr 
odsouhlasili radní osmé městské části. Výběrové řízení by mělo být vyhlá-
šeno ještě letos. O případném novém majiteli se rozhodne podle nabídnu-
té ceny a účelu využití nemovitostí. Praha 8 chtěla budovy před několika 
lety pronajmout. Její představy byly takové, že by v nich mohlo vzniknout 
kulturní a společenské centrum celé Prahy 8. Vyhlášená soutěž na proná-
jem ale skončila bez výsledku. Proto radnice vyhlásila výběrové řízení 
podruhé, tentokrát na prodej. Přihlásil se pouze jediný zájemce. Radní 
tehdy uvedli, že budovy by se prodávat neměly a koncem roku 2006 byla 
soutěž zrušena.  
Zámecký pivovar je nejstarším pivovarem na území současné Prahy 8. V 
roce 1545 až 1590 jej nechal postavit Albrecht Bryknar, někdejší majitel 
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Libně. Roku 1900 byl pivovar zrušen, potom jej přestavěli členové hasič-
ského sboru. Budova mlýna ze 13. století je pojmenována po pekaři 
Jáchymu Löwitovi, který jej v roce 1883 koupil. V nedávné minulosti celý 
areál sloužil Divadlu S. K. Neumanna. 
Praha 8 možná nabídne k prodeji dům na Invalidovně 
Radnice Prahy 8 zřejmě nabídne k prodeji velký panelový dům na sídlišti 
Invalidovna v Karlíně, který vyžaduje nákladnou opravu. Před rokem 
1989 byl dům experimentální budovou hotelového typu, nyní je technic-
kou památkou. Městská část nemá na rekonstrukci peníze, proto uvažu-
je o tom, že budovu nabídne k prodeji. V minulosti radnice uvažovala o 
tom, že dům v Molákově ulici opraví sama. Ani tehdy však její zástupci 
nevěděli, kde peníze vzít. Náklady se tehdy odhadovaly zhruba na 180 
milionů korun. Vzhledem k památkové ochraně se dům musí obnovit do 
původního stavu. Výběrové řízení na prodej budovy  by mělo být vypsá-
no letos. Většina nájemníků se už dříve v souvislosti se zamýšlenou 
rekonstrukcí přestěhovala do jiných bytů. Nyní je v panelovém domě 
obsazeno 17 ze 160 bytů. Městská část jim znovu nabídne bydlení. 
Sídliště Invalidovna se stavělo v 60. letech, v panelových domech se 
objevila řada novinek. Patří k nim sádrokartonové příčky, průběžná okna 
a dlouhé duté panelové překlady, díky nimž se zvětšila rozloha místnos-
tí. Hotelový dům byl uvnitř zcela vybaven a lidé se tam mohli nastěhovat 
v podstatě jen s oblečením. 
Tunel bude hotov v roce 2011 
Střední a západní část Letenské pláně zčásti již několik měsíců vypadá 
zčásti jako měsíční krajina, zčásti jako parkoviště obřích strojů. Na Le-
tenské pláni totiž probíhají práce na  hloubění tunelu „Blanka“. Ten by 
měl být součástí vnitřního silničního okruhu a propojit Strahovský tunel s 
ulicí V holešovických. Tato akce si vyžádá náklady ve výši zhruba 26 
miliard korun. Dokončena by měla být v roce 2011. 
Tunel Blanka zahrnuje celkem tři úseky. Ty na sebe plynule navazují v 
mimoúrovňových křižovatkách „Prašný most“ a „U Vorlíků“. Tunel bude 
více než šest kilometrů dlouhý a vedení města si od jeho výstavby slibu-
je zejména zlepšení dopravy a úbytek aut na Letné. Podle předpokladů 
vedení města by se doprava měla zklidnit nejen v okolí Letenské pláně v 
Praze 7 a v ulicích Prahy 6, ale také na území první, druhé a čtvrté 
městské části. 
Proti výstavbě se však postavila ekologická a občanská sdružení. Ta 
tvrdí, že nová komunikace přivede na Letnou ještě víc aut, než jich tudy 
dnes projede. Městu totiž chybí vnější silniční obchvat, řidiči tak podle 
ekologů budou jezdit po tom vnitřním. A kde je tedy pravda? 
Proč se lidé bojí letiště 
Člověk, který bydlí v Suchdole, přesně pozná, když se blíží čas ulehnout 
do postele. Nad hlavou mu začnou hlučet letadla. Letový provoz je ne-
smyslně koncentrován do dvou bloků - mezi desátou a dvanáctou hodi-
nou v noci a pak nad ránem mezi pátou a šestou. Večer pak člověk 
nemůže usnout a ráno už se zase pořádně nevyspí. Zároveň aby měl 
takový člověk neustálé obavy z toho, že dnešek není ničím proti tomu, 
co ho čeká v budoucnosti. Letiště Praha totiž chystá výstavbu paralelní, 
v pořadí třetí přistávací dráhy. Ve střehu jsou nejen Suchdolští, ale také 
obyvatelé Nebušic nebo Přední Kopaniny. 
Tak velké letiště, které se navíc chce dál rozvíjet, do klidové části města 
podle některých názorů nepatří. Nebude to totiž jenom problém několika 
nespokojených obyvatel, ale problém celého severu Prahy. Už nyní se 
ozývají nesouhlasné hlasy lidí z Lysolají, Dolních Chaber, Čimic, Bohnic. 
Vedení pražského letiště námitky lidí, kteří bydlí v jeho bezprostředním 
okolí, zná. Výstavbu nové paralelní dráhy ale obhajuje právě tím, že pak 
se letadla vyhnou hustě osídleným částem města. V první řadě omezí 
využívání vedlejší dráhy, jejíž letové koridory vedou nad velkými sídlišti. 
Radikálně se tak uleví obyvatelům Řep nebo Bílé Hory. Alespoň podle 
mluvčí Letiště Praha. Druhým důvodem, proč letiště už od 60. let plánuje 
rozčísnout ruzyňské pozemky novou drahou, je rozvoj letecké dopravy. 
Za několik let nebude současná kapacita drah stačit. Potom by se mohl 
téměř zastavit nebo alespoň silně omezit rozvoj letiště a celé letecké 
dopravy v České republice. 
Jenže právě tento současný klopotný rozvoj ruzyňského areálu dráždí 
lidi v okolí. Čísla, kterými se letiště chlubí, je spíš děsí. Například když 

letiště oznámí, že loni prošlo jeho terminály rekordních dvanáct a půl 
milionu cestujících. 
Parašutisté budou mít pomník 
Od atentátu říšského protektora Reinharda Heydricha uplynulo šedesát 
let. Až po této době budou mít českoslovenští parašutisté, kteří útok v 
květnu roku 1942 provedli, v Praze svůj pomník. Bude stát poblíž koby-
liské zatáčky, v níž Gabčík s Kubišem na auto s Heydrichem zaútočili a 
která už dnes neexistuje. Hlavní město pro stavbu pomníku poskytne 
pozemek v místech, kde se někdejší Kirchmayerova třída stáčela do 
ulice V Holešovičkách. Základní kámen bude položen 27. května. 
Podoba pomníku vzejde z architektonické soutěže, kterou zřejmě vypíše 
radnice Prahy 8. Byly to právě spory o podobu pomníku, které způsobily, 
že se poslední tři roky bezvýsledně vlekla jednání o stavbě památníku. 
Někteří lidé se totiž obávali, že velký figurální pomník přitáhne pozornost 
neonacistů, kteří se u něho budou srocovat na Heydrichovu památku. 
V Praze vznikl ojedinělý plovoucí hotel 
Od letošního března budou moci návštěvníci Prahy přenocovat v netra-
dičním hotelu. Ojedinělý projekt čtyřhvězdičkového zařízení v podobě 
jachty bude nabízet kromě ubytování v kajutách také golfové odpaliště 
přímo z paluby nebo kotvení jachet. Loď, jejíž rekonstrukce stála přes 
sto milionů korun, kotví u Rohanského ostrova. Loď byla postavena v 
roce 1980 v Hamburku. S velkými potížemi byla dopravena po Labi a 
Vltavě do Prahy. V Ústí nad Labem museli uříznout kus paluby, aby se 
dostala pod most, v Mělníku bylo nutné pro podeplutí mostu snížit o 
metr hladinu řeky. 
Nový hotel nabídne svým zákazníkům ubytování ve třech typech kajut, 
restauraci, thajské masáže, finskou saunu nebo sluneční terasu. Na 
palubě si budou moct posedět v kavárně s výhledem na Pražský hrad. 
Golfoví nadšenci budou moci využít kromě odpaliště i tří trenažérů. 
Jachtaři budou moci zakotvit přímo u hotelu a těm, kteří své plavidlo 
nemají, hotel jachtu zapůjčí.  
Na břehu u golfového hotelu už funguje cvičné odpaliště, které také 
potřebovalo zázemí. Koncem letošního roku by tu mělo být vybudováno 
devítijamkové hřiště.  
Karlínské Corso s novým majitelem 
Novým majitelem administrativní budovy Corso IIA a B je irský investor 
DUKE House Asset Managers. V době uzavření obchodu byl v objek-
tech předjednán pronájem zhruba 5000 m2 kancelářských prostor. Pro-
dej budov Corso IIA a B je významnou institucionální investicí, která 
potvrzuje neutuchající a naopak stále vzrůstající zájem o investiční příle-
žitosti na pražském trhu s kancelářskými prostory, zvláště pak v Praze 
8. Není bez zajímavosti, že první významná investiční transakce v Praze 
proběhla v roce 1998 právě v Karlíně. Tehdy se jednalo se o prodej 
budovy Mediatelu v ulici Thámova investičnímu fondu HVB Bank. 
Karlín je v současnosti jednou z úspěšně se rozvíjejících pražských 
čtvrtí, a to jak z pohledu administrativních, tak i rezidenčních projektů 
vyšší kvality. V devadesátých letech minulého století tu skončila průmys-
lová výroba a řada budov ztratila svůj původní účel. Tím se otevřely 
dveře pro nové urbanistické, architektonické a finanční investice, zejmé-
na do budov a pozemků, které se postupným rozvojem Prahy dostaly do 
velice atraktivní polohy ve vztahu k centru města. 
Corso IIA a B je součástí administrativního komplexu Corso IIA, B, C, 
který společně tvoří asi 45 000 m2 čisté plochy. Všechny budovy kom-
plexu Corso II splňují nejvyšší nároky na kvalitu, ekologii a efektivitu 
využívání.  
Výstavba budovy Corso IIA byla zahájena v lednu 2007 a její dokončení 
je plánováno na září 2008. Samotné Corso IIA přinese celkem 12 000 
m2 kancelářských ploch a 140 podzemních parkovacích míst. Výstavba 
druhé fáze Corso IIB bude zahájena v polovině roku 2008 a budoucím 
klientům nabídne dalších 18 000 m2 a tři stovky parkovacích míst. K 
výstavbě poslední budovy ze sourozenecké trojice, Corso IIC, by mělo 
dojít v horizontu 5 let. Po dokončení celého projektu bude otevřena pěší 
zóna mezi ulicemi Křižíkova a Pernerova. Generálním dodavatelem 
projektu Corso IIA je Metrostav, a. s., divize 9. Financování projektu 
zajišťuje Česká spořitelna. 
 


