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OBVODNÍ  VÝKONNÝ  VÝBOR  ČESKÉ  STRANY  SOCIÁLNĚ  DEMOKRATICKÉ  V  PRAZE  8 

Uvnitř tohoto vydání: 

Jak podpořit zviditelnění sociální demokracie 
 

Nedávno jsme oslavili 130. výročí zaloţení sociálně demokratické strany v naší zemi. Mám 

dojem, ţe široká veřejnost si toho snad ani nevšimla. Většina lidí se totiţ o politiku příliš 

nezajímá. Z letargie nezájmu se lidi zpravidla probudí, aţ kdyţ na sobě pociťují křivdu nebo jiné 

těţkosti. Většinou jde o sociální potíţe. Postiţený občan pak neví, na koho by se měl obrátit o 

pomoc a tak se v bezradnosti omezí jen na neúčinné stěţování ve svém okolí a hubuje na 

celou politiku tj. zprava aţ doleva. Činí tak z neznalosti, protoţe nepochopil a nezná rozdíl mezi 

levicovou a pravicovou politikou. 

    Příčinou této nevědomosti (hlavně většiny mladších generací) je nepochopitelný 

myšlenkový trend po Listopadové revoluci, který prosazoval jakousi apolitickou politiku. Tehdy 

také vznikl obludný názor, ţe levice = komunismus. 

    Na jedné straně se hovořilo o pluralitní demokracii a na druhé straně se veřejnost přímo 

verbovala do politických uskupení pravicově zaměřených. 

    Jelikoţ tu po 40 let vládla jedna strana, KSČ, tak po Listopadu se rázem utvořila jakási 

antistrana, Občanské fórum. V něm se však ocitli lidé různých zájmů a názorů a tudíţ i různého 

sociálního cítění. Proto Občanské fórum poměrně brzy zaniklo. 

   Jako jeho náhrada vzniklo Občanské hnutí, ve kterém se organizovali lidé jak 

pravicového, tak i levicového cítění a schovali se v něm i bývalí komunisté a ostatní členové 

bývalé Národní fronty, tj. lidovci a čeští socialisté. Právě pro svou nesourodost i toto politické 

uskupení nemělo dlouhou ţivotnost. 

   Aţ do této doby lidé sociální demokracii příliš nevnímali. Stále totiţ přeţíval komunisty 

prosazovaný názor, ţe sociální demokraté se v r. 1948 s komunisty sloučili. To byl však 

naprosto mylný názor. S komunisty se sloučilo jen ultralevé křídlo vedené zrádcem 

Fierlingerem, kdeţto převáţná většina sociálních demokratů vedená předsedou Laušmanem a 

pravá frakce Václava Majera spojení s komunisty odmítla. 

   V průběhu první poloviny devadesátých let 20. století se politické vědomí lidí dobralo 

k pochopení, co je pluralitní demokracie a lidé začali chápat i cíle sociální demokracie. Ve 

volbách do Poslanecké sněmovny ČSSD získala 26,4 hlasů. 

   Od té doby stěţejními politickými subjekty v České republice jsou ČSSD a ODS. Volby do 

Poslanecké sněmovny v r. 2006 vyhrála ODS jen velmi těsně a to špinavou agitací, především 

tzv. Kubiceho zprávou. 

   Rivalita mezi ČSSD a ODS se výrazně projevila i při letošních prezidentských volbách, kdy 

ODS opět sáhla do zásobníku nekalých prostředků. Znovu se objevilo podezření o úplatcích. 

   Letos na podzim nás čekají krajské a senátní volby. Bude to znamenat opět politické 

soupeření mezi ČSSD a ODS. Pro sociální demokracii to znamená, vzít si ponaučení z těsné 

prohry v r. 2006. Nástroji k tomu jsou účinná agitace a přesvědčivá propagace. 

   Je třeba trvale poukazovat na chyby a neúspěšná rozhodnutí pravicové vlády, jako jsou 

Kalouskova finanční reforma a Julínkova zdravotní reforma. Menšího úspěchu se jiţ dosáhlo, 

kdyţ na stíţnost sociální demokracie Ústavní soud prosadil opětné vyplácení nemocenské pro 

první tři dny nemocnosti. 

   Je nutno dále hájit náš názor před celým národem ke zřízení radaru v Brdech. Ani 

pravicová koalice není k němu jednotná. Toho je třeba vyuţít. 

   Veřejnosti se musí poukazovat na neslušné aţ hulvátské chování premiéra Topolánka, na 

intriky ministra Langera a na naprosto nevhodné projevy prezidenta Klause nejen doma, ale 

hlavně v zahraničí. 

   Povinností naší strany je především hájit sociální cítění s našimi pracujícími, a to 

znamená pomáhat odborům v prosazování jejich nároků. 

   Pro svou agitační a propagační činnost se musíme zaměřit hlavně na naše média, která 

ačkoliv se vydávají za nezávislá, zcela zjevně, i kdyţ nepřímo, nahrávají politické pravici. 

Účinná agitace a propagace ve prospěch sociální demokracie nemusí leţet jen na bedrech 

volených funkcionářů strany, tu můţe trvale provádět kaţdý člen na svém pracovišti, v bydlišti i 

při kaţdé jiné příleţitosti. 

 

                                                                                   Jaromír Šída  

                                                                          Předseda MO ČSSD Libeň 
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Informace z OVV ČSSD Praha 8 dne 21. 5. 2008 
Př. Petrus informoval o diskusi na MO Karlín a MO Libeň, kde členové konstatovali, ţe stále stejná 

podoba, náplň a místo konání oslav 1. Máje v Praze je určena zejména pro starší lidi a neoslovuje nijak 

mladší a střední generaci. Výsledkem diskuse je materiál př. Glase z MO Libeň, kde podává konkrétní 

návrhy na podobu a obsah nejen oslav 1. Máje. 

Členové OVV se rozhodli, ţe zmíněný materiál prostudují do příštího zasedání OVV ČSSD Praha 8 podrobně 

seznámí a přijdou s vlastními připomínkami a návrhy. 

b) Př. Rödig, pověřený koordinací opravy výlohy, informoval o termínu 14.6.08, na který vyzval přítomné   

k účasti na malování venkovní části výlohy, konkrétně nového nátěru rámů, jeţ jsou z části kovové a 

z části dřevěné. Smyslem této aktivity je pokračující celková rekonstrukce výlohy sekretariátu, kterou OVV 

ČSSD Praha 8 schválil na předchozích jednáních. Dále konstatoval, ţe správní firma Austis, a.s. nemá 

proti novému nátěru ţádných námitek a písemně nám toto potvrdila.  

 

c) Př. Petrus informoval o Času volby za měsíc březen/duben, za měsíc květen a její příloze „Osmička―. 

Vyzval přítomné k odebrání časopisů a rozdání do schránek v místě bydliště a vyzval  předsedy MO ke 

stejné aktivitě členské základny. Zmínil také, ţe se na schůzích MO pravidelně ozývají hlasy, ţe nemáme 

moţnost, zejména písemnou formou, oslovit občany. Odpovědí na takovéto (někdy oprávněné) hlasy je 

právě Čas volby. Toto je jeden z významných způsobů, jak občany  oslovit a jak je seznámit s našimi názory 

a postoji k daným tématům. 

 

d) Př. Petrus seznámil přítomné s nevyhovujícím technickým stavem vysavače zn. Herkules a navrhl jej 

přednostně nabídnout členům ČSSD Praha 8 k odprodeji. Na tomto základě bylo přijato toto usnesení:  

Usn. 1/05/08 -  OVV ČSSD Praha 8 dává návrh na vyřazení původního vysavače zn. Herkules 3000, 

inventární č. 12000033 z důvodu opotřebení. Způsob vyřazení bude odprodej zájemci přednostně z řad 

členů MO ČSSD Praha 8. Současně ukládá tajemníkovi OVV vyřídit vše potřebné s Majetkovým odborem 

Ústředního sekretariátu ČSSD. Termín uzavření nabídek na odprodej je 15.9.08 

Stalo se před deseti lety 

MO Karlín – Schůze zvolila na konferenci Prahy 8 tyto delegáty: 

                     Stará, Mašek, Zemek + členové OVV a předseda MO. 

 

MO Libeň – Schůze projednávala návrhy  kandidátů do Zastupitelstva obvodu Prahy 8, do   

                    Zastupitelstva HMP, dále na obvodní a krajskou konferenci. 

 

MO Kobylisy – Přijetí nového člena Mgr. Votrubové, dále stejně jako MO Libeň  

                          probíhala volba kandidátů do obvodních a  krajských voleb a na obvodní 

                         a krajskou konferenci. 

 

MO Bohnice – MO musí nejpozději do 22.6.1998 uzavřít případ M. Markvarta, kterému bylo  

                        ukončeno členství MO Kobylisy, kam byl z nejasných důvodů krátce před  

                        ukončením členství převeden. 

 

MO Čimice – V diskusi bylo navrţeno zabývat se systémem výběru kandidátů a jejich volby  

                       na různé posty v ČSSD a v zastupitelských orgánech. Byla doporučena co  

                       největší demokratičnost voleb zaloţená na základním článku organizace 

                       tj. na MO.  

 

OVV – Návrh usnesení: Nepodaří – li se sestavit vládu schopnou realizovat podstatné body 

            volebního programu strany, pak by měla ČSSD zůstat v opozici ! ! ! 
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Návštěva přátel ze Smeru 

Na konci dubna letošního roku se v Praze 8 uskutečnila návštěva našich stranických přátel z východu 

Slovenské republiky. Jednalo se o 24 kolegů, členů politické strany SMER – Sociálna demokracia. Kromě 

řadových straníků mezi nimi byli nimi mimo jiné i poslanci slovenského parlamentu, starostové obcí či ředitelé 

úřadů. 

 

Naši hosté přijeli dne 24. dubna brzy ráno. Přijeli autobusem a měli za sebou opravdu dlouhou a náročnou 

cestu. Přes to po jejich ubytování na hotelu, které proběhlo bezproblémově, se všichni věnovali pobytu dle 

programu návštěvy, který pro ně organizátoři vytvořili. 

 

V rámci časového rámce, který byl k dispozici, byl pro naše slovenské kolegy připraven opravdu zajímavý 

program. Slovenští návštěvníci tak mohli vidět místa, která běţný turista, jeţ Prahu navštíví, normálně neuvidí. 

Součástí programu bylo i setkání s lidmi, se kterými se Praţan normálně setká jen velice zřídka. Naši slovenští 

kolegové tak viděli Senát Parlamentu ČR, kde se zúčastnili debaty s předsedkyní Senátorského klubu ČSSD 

PaedDr. Alenou Gajduškovou, 1. místopředsedou klubu Mgr. Ladislavem Macákem a senátorkou JUDr. Jiřinou 

Rippelovou. Shlédli interpelace probíhající v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a prohlédli si prostory 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, k nimţ dostali patřičný komentář od sjednaného průvodce. Otázky 

našich slovenských hostů v rámci diskuse směřovaly jak do oblasti přípravy a průběhu volební kampaně, tak do 

oblasti praktického uplatňování volebního programu strany.  

 

Na závěr prohlídky Poslanecké Sněmovny byl pro naše hosty připraven oběd ve sněmovních prostorách. Zde 

naši hosté měli moţnost zúčastnit se debaty s předsedou Poslaneckého klubu ČSSD Mgr. Michalem Haškem a 

na jejich otázky zde odpovídal i předseda ČSSD Ing. Jiří Paroubek, který toto setkání poctil svou návštěvou. 

 

Program našich hostů v Praze byl opravdu nabitý. Návštěvníci si mohli prohlédnout Staroměstskou radnici, 

kde je přivítal Mgr. Karel Klíma, místopředseda KVV a měli tak moţnost prohlédnout si místa Staroměstského 

orloje, kam se běţný turista nepodívá. 

 

Při prohlídce prostor Staroměstské radnice měli naši hosté moţnost plně se poddat kouzlu tamní 

architektonické výzdoby, historických artefaktů a maleb starých mistrů. Rozhodně stojí za zmínku dílo 

nejznámějšího a nejpopulárnějšího českého malíře druhé poloviny 19. století, Václava Broţíka, jehoţ originály se 

tamní prostory pyšní. 

 

Bohuţel, v termínu jejich návštěvy nám nepřálo počasí tak, jak organizátoři akce předpokládali. Proto se na 

některé body připraveného programu ani nedostalo. Slovenští přátelé tak neviděli Grabovu vilu, Libeňský 

zámeček, nenavštívili ani Kobyliskou střelnici. O to větší důvod je pro jejich další návštěvu Prahy. 

 

V předvečer jejich odjezdu pak proběhla návštěva známé restaurace „U Fleků―, kde se probírala společná 

témata související jak s politikou, tak s běţným ţivotem. Ukázalo se, ţe některé oblasti politického ţivota jsou 

natolik podobné, ţe v rámci debaty a výměny poznatků a zkušeností se od sebe můţeme navzájem mnohému 

naučit.  

 

Příjemnou atmosféru, která při posezení u Fleků vládla, ještě více vylepšila tamní kapela, která byla 

schopná uspokojit nároky našich slovenských přátel a všechny poţadované písničky znala a zahrála. 

 

Všichni naši slovenští kolegové se zdáli být s pobytem v Praze navýsost spokojeni. K ubytování na praţském 

Ţiţkově v hotelu Aron neměl ţádný z hostů negativní připomínku. Program jejich pobytu v Praze byl koncipován 

tak, aby si kaţdý z hostů měl moţnost prohlédnout něco z praţských památek a zároveň aby měl dostatečný čas 

pro návštěvu praţských obchodů a pro sebe samého. I přes malou nepřízeň počasí se toto, myslím, povedlo. 

 

Za důkaz jejich spokojenosti můţeme povaţovat i pozvání Slovenské strany na pobyt českých straníků na 

Slovensko. Při dojednávání termínu musel být brán ohled na časovou zaneprázdněnost jak českých účastníků, 

tak slovenských hostitelů. Z tohoto důvodu byl pro uskutečnění této akce předběţně domluven měsíc září 

letošního roku. Zbývá neţ zjistit, kolik lidí se takové akce v září bude moci zúčastnit. 
 

Daniel Rödig , místopředseda OVV 
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Momentky z návštěvy slovenských kolegů 
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Knihovnička ČSSD na Praze 8 

Pokud nemáte o prázdninách co číst a chtěli byste šáhnout po nějaké knize týkající se problematiky politiky, tak je vám 

k dispozici naše menší socanská knihovnička. Stačí zajít k tajemníkovi a domluvit se sním. Představujeme vám výběr z 

naší knihovničky. 

 
- O vývoji městské správy praţské od roku 1848, Miloš Kratochvíl – vyd. 1936 

- Pokus o nový statut hl. m. Prahy, Hugo Pilz – vyd. 1928 

- Samospráva a tisk, Jan Grmela – vyd. 1930 

- O potřebě nové úpravy praţských hřbitovů, Jan Almer – vyd. 1928 

- Průmyslové podnikání praţské obce s doplňkem – K otázce obecního lesního statku, Alois Novotný – vyd. 1928 

- Vliv nové zákonné úpravy na finanční hospodářství praţské obce, Bedřich Zafouk – vyd. 1928 

- O vývoji  samosprávy praţských měst, Václav Vojtíšek – vyd. 1927 

- O vzniku praţského města ( K 700. výročí jeho zaloţení ), Václav Vojtíšek – vyd. 1930 

- Slováci a Praha, Miloš Kratochvíl – vyd. 1931 

- Pensijní normál zaměstnanců hlav. Města Prahy, Jan Plch – vyd. 1933 

- Smlouva o Ústavě pro Evropu 

- David Rath - Zápisky lékaře z pozdní noci 

- David Rath - Nejen o sobě,medicíně a politice. 

- Josef Tomáš - Průkopníci a pokračovatelé osobnosti v dějinách ČSSD 1878 - 2003  obě vydání 

- Zdeněk Kárník - Vlastimil Tusar - novinář, politik, diplomat 

- Kdo byl kdo v Československé sociální demokracii, Josef  Tomeš 

 - Městská a státní politika vůči Romům v českých zemích v 16 .- 18.stol., Tomáš Jelínek 

- Národnostní otázka po 100 letech 1899 - 1999. 

- Dokumenty 20. kongresu Socialistické internacionály 

- Dokumenty 19. kongresu Socialistické internacionály 

- Sociální doktrína ČSSD 

- Socialistická Internacionála 1951-1992 

 
akce  

datum  čas  místo  

MO Karlín a MO Libeň  3.6.2008  18:00  Zenklova 27, sekretariát  

MO Kobylisy  10.6.2008  18:00  Zenklova 27, sekretariát  

Klub deskových her  11.6.2008  18:00  Zenklova 27, sekretariát  

Rozloučení s koncem 
školního roku  

13.6.2008  17:00  Grabova vila  

MO Bohnice  17.6.2008  18:00  Zenklova 27, sekretariát  

OVV Praha 8  18.6.2008  18:00  Zenklova 27, sekretariát  

Zahrajme si petanque  21.6.2008  10:00  Thomayerovy sady  

Bytová poradna při 
ČSSD Praha 8  

24.6.2008  17:00  Zenklova 27, sekretariát  

MO Čimice  24.6.2008  17:45  Chvatěrubská 1  

Klub deskových her  25.6.2008  18:00  Zenklova 27, sekretariát  

Zastupitelstvo Městské 
části Praha 8  

25.6.2008  14:00  Bílý dům  

Akce v červnu 

Na prázdniny nejsou plánované, tak jako každoročně žádné schůze. A to ani MO ani 

OVV. Pokud by situace vyžadovala setkání, budete samozřejmě včas informováni.  
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Informace z komisí Rady Městské části Praha 8 

Komise pro územní rozvoj- Radim Zátopek 
Konala ve středu 21.května a jako první bod programu řešila ţádost o schválení studie stavby nadzemních, 

hromadných garáţí v Bohnicích při ulici Zhořelecké. Komise se studií nesouhlasila, poţaduje jiné řešení stavby 

s nejméně třemi podzemními podlaţími, maximálně čtyřmi nadzemními podlaţími a  se zatravněnou  plochou 

střechou. V dalším bodu řešila ţádost o stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení „Dostavba Ústavu 

termomechaniky― v areálu AV věd Mazanka, parc.č. 4054/1, 4054/3, 4054/8, 4054/10, 4054/14, k.ú. Libeň. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe v této lokalitě má být v budoucnu postaveno vědecké centrum celoevropského významu, 

komise s dostavbou souhlasila.  Projekt novostavby polyfunkčního objektu – Kindergarten,  na pozemku bývalé školky 

za stanicí metra Invalidovna komise neodsouhlasila z důvodů rozporu s územním plánem.  

V ţádosti o vyjádření o stanovisko komise pro územní rozvoj k pronájmu pozemků společnosti Media Channel, a.s. za 

účelem umístění reklamních zařízení (velkoplošné dvojité bilbordy 2x6 m,  31 návrhů), k.ú. Bohnice, Kobylisy, Čimice, 

Troja, Libeń, Karlín, Nové Město bylo rozhodnuto takto: Komise zásadně nesouhlasí z důvodu nevratného zásahu do 

zeleně, z důvodu ohroţení bezpečnosti silničního provozu a z důvodu ochrany památkově chráněného území (k.ú. 

Karlín, Libeň, Troja). Komise konstatuje, ţe umístění reklamních  zařízení tohoto typu není svým charakterem vhodné 

do městské zástavby. 

 

Komise pro národnostní menšiny – Kateřina Kubešová 
Komise byla informována o výsledku šetření ke stíţnosti občanů ze Sokolovské ul.104. Předmětem stíţnosti byla 

restaurace-herna ,,Harlém― Šaldova 340/7 Praha 8, která byla navštěvována především Romy v pozdních večerních a 

nočních hodinách, kde docházelo k častému narušování veřejného pořádku. Stíţností se zabývala komise RMČ pro 

bezpečnost a veřejný pořádek. Výsledkem je, ţe ,,Harlém― je uzavřen a jiţ by neměl být uveden do provozu. Dále jsme 

byli informováni, ţe na území Praha 8 ţije asi pět set prodejců z řad Vietnamců, podnikajících jako fyzické osoby 

specializující se na maloobchod. Za poslední dva roky došlo na jejich adresu jen k minimálnímu počtu stíţností. Řešilo 

se 14 stíţností z nichţ byly pouze dvě oprávněné ( prodej alkoholu mladistvému a nepojištění auta). V Praze 8- 

Stříţkov, Černého 426 sídlí občanské sdruţení ,,Klub Hanoi―, která má celostátní působnost a jeho členy mohou být 

všichni, kdo se zajímají o Vietnam. Klub byl zaloţen studenty FFUK Praha z oboru vietnamistiky a registrován byl 

16.1.2004 u MV ČR. 

 

Zpráva ze sociální komise dne 21.4.08. – Lenka Majerová 
1.Komise doplnila minulý zápis o Den sociálních sluţeb v Krakově,který se konal 27.3.t.r. Hodnotila ho jako velmi 

zdařilý. 

2.Komise projednala ţádost manţelů z Poznaňské ul., kteří dostali tento byt na přechodnou dobu, dokud jim nebude 

opraven původní byt v Sokolovské ulici. Protoţe současný byt půjde do privatizace, ţádali jiný byt neţ opravený. 

Komise ţádost zamítla s tím, ţe se nejedná o sociální problematiku, ale bytovou. 

3.Komise dále řešila obdobný problém jiných manţelů se stejným výsledkem. 

4.Komise projednávala ţádost střediska Salesiánů, které ţádalo o příspěvek na pohonné hmoty z důvodu, ţe 

pravidelně vozí 2 děti na různé hry a soutěţe a jsou po úmrtí otce umístěny v DD Klánovice. Komise není proti 

příspěvku, ale tento případ ještě prošetří. 

 

Komise sociální a zdravotní – Jana Štollová 
 doporučila odloţit řízení o vystěhování občana z bytu z důvodu dluhu na nájmu, neboť dluh je řádně splácen a klient 

spolupracuje se sociálním kurátorem. Komise projednala jednu ţádost o sociální byt a doporučila pomoc sociálního 

kurátora při hledání ubytovny. Dále komise doporučila v uvolněném  sociálním bytě přednostně umístit matku se 

zdravotně postiţeným dítětem, která v současné době bydlí v azylovém domě. 

 

Finanční výbor – Daniel Rödig 
Květnový Finanční výbor ZMČ Praha 8 (FV) zasedal dne 16.5.2008 14. dubna v Grabově vile. Na své jednání pozval 

pracovníka Oddělení zdaňované činnosti, aby zdůvodnil předloţený Návrh na úpravu Finančního plánu (rozpočtu) 

zdaňované činnosti MČ Praha 8 na rok 2008. K tomuto materiálu se vedla obsáhlá diskuse, jeţ vyústila v návrh 

konečného stanoviska FV. Dle jednacího řádu FV musí s návrhem usnesení souhlasit nadpoloviční většina všech členů 

FV. To se nestalo a přednesené stanovisko přijato nebylo. Hlasovala pro něj pouze nadpoloviční většina přítomných 

členů. To nestačilo. Dále se FV zabýval návrhy rozpočtových opatření, jeţ předloţili příslušní správci rozpočtových 

poloţek. FV ZMČ materiál projednal a vzal ho na vědomí, přičemţ doporučil RMČ  a ZMČ jeho schválení. Na konci 

schůze FV bylo probíráno rámcové stanovisko jednotlivých členů ke smlouvám se správními firmami, jeţ jim byly 

poskytnuty na předchozím jednání FV. Z časových důvodů se projednávání tohoto bodu přesunulo na příští jednání FV. 

Datum jeho konání bylo stanoveno na pondělí 2. června 2008 od 15.00 hod. Zápis z květnového jednání připraven 

zájemcům k nahlédnutí v Grabově vile. 
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Bytová komise – Roman Petrus 
Na bytové komisi se projednávala Úprava podmínek „Výběrového řízení― o nejvhodnější nabídku uzavření nájemní 

smlouvy o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 

8.  Formy VŘ : 

- s kritériem výše nabídnutého 1. nájemného ( byty zůstávají ve vlastnictví obce ) 

- s kritériem výše nabídnutého 1. nájemného ( byty v domech na seznamu domů určených k prodeji) 

- se závazkem provést nutné opravy bytu v určeném rozsahu technickém i výše nákladů s kritériem výše nabídnutého 

1. nájemného  ( byty v domech na seznamu domů určených k prodeji).  

Dále se projednával návrh na schválení ţadatelů o nájem obecního bytu z přidělené kvóty bytů od MHMP. Bytová 

komise doporučuje pronájem 3 bytů z kvóty MHMP pro ţadatele ze seznamu ţadatelů o bytové náhrady. 

Další materiály byly klasické, tedy běţná agenda.  

 

Kontrolní výbor – Roman Petrus 
Kontrolní výbor projednával dva body. Přišla Odpověď vedoucího OD ohledně opravy chodníků. Odpověď reagovala na 

ţádost kontrolního výboru ze dne 7. dubna 2008. Na základě obsáhlé diskuse přijal výbor jednomyslně k tomuto bodu 

usnesení: Kontrolní výbor ţádá vedoucího OŢP p. Martina Cibulku DiS a vedoucího MO Mgr. Pavla Obsta o informaci, 

jaké chodníky, přístupové cesty, parkové cesty popř. obdobné prostory jsou  ve správě MČ Praha 8 a na opravu jakých 

chodníků dává MČ Praha 8 své finanční prostředky. 

Dalším bodem pak byla zprávy týmu Kontrolního výboru o proběhlé kontrole hospodaření s finančními prostředky 

určenými na dětská hřiště. Po ústním doplnění a následné diskusi vzal výbor výsledek kontrolní akce na vědomí.  

 

Komise pro územní rozvoj – Roman Petrus 
1. Dubnové komise pro územní rozvoj byly jen velmi krátké. Všechny předloţené materiály byly schváleny a šlo jen o 

drobné změny. Vyjímku tvořily různé pokusy o prosazení stavby rodinných domů na pozemcích o které poţádala 

městská část pro jiné účely. Květnové schůze komise se bohuţel neúčastnil ani jeden ze zástupců ČSSD. Byla 

naplánována naprosto nevhodně na středu před pracovním volnem na večer a měla jeden z nejdelších jednacích 

programů.  

 

Majetková komise – Radim Zátopek 
Další dubnové jednání Majetkové komise RMČ Praha 8 (MK) se konalo dne 29. dubna 2008. Komise na něm 

projednávala nová podání občanů, ve kterých byla MČ ţádána o prodej či pronájem jejích pozemků. MK nedoporučila 

pronájem pozemku v Bohnicích za účelem umístění osvětleného reklamního panelu. Naopak doporučila prodat 

pozemek v Čimicích za cenu dle cenové mapy. S ohledem na stavební uzávěru nedoporučila prodej pozemku v Libni. 

Nedoporučila také realizovat pronájem část střechy v Karlíně za účelem umístění reklamního zařízení. MK 

projednávala i návrh na zařazení domů na adrese Konšelská 12/580, Konšelská 10/532 a Konšelská 14/581, 

včetně příslušných pozemků, v Libni do seznamu vybraných bytových domů navrţených k prodeji oprávněným 

nájemcům bytu. Tento návrh, ač nebyl podpořen přítomnými členy z řad ČSSD (ČSSD se staví proti privatizaci bytů), byl 

prohlašován a prošel. Dále se MK na svém jednání zabývala ţádostmi o úpravu výše nájmu za pronajaté prostory, ke 

kterým se snaţila přistupovat tak, aby nájemné respektovalo obvyklou výši a inflaci. Celý zápis z jednání MK je 

připraven k nahlédnutí v Grabově vile. Další jednání Majetkové komise bylo stanoveno na 3. června 2008. 

 

Komise pro školství a vzdělávání – Rudová Eva 
Komise se zabývala aktuálními informacemi ohledně sloučení ZŠ Na Korábě a ZŠ Bohumila Hrabala v Zenklově ulici. 

Dále se zabývala situací s parkováním rodičů před ZŠ v Zenklově ulici a dopravní situací v jejím okolí. Jako další bod 

programu byla projednána ţádost střední školy TRIVIS ohledně nájmu dalších prostor v objektu ZŠ Glowackého. 

Komise doporučila Radě MČ souhlasit s úpravou výpovědní lhůty na 4 roky. K ţádosti o umístění billboardů na plotu 

ZŠ Glowackého v Praze 8 zaujala negativní stanovisko. 

 

Dopravní komise—Daniel Rödig 
Dopravní komise (DK) ZMČ zasedala dne 28. 5. 2008. Na svém jednání komise probíraly otázky a připomínky týkající 

se nového dopravního reţimu v souvislosti se spuštěním provozu metra do Letňan. Další případné připomínky bude 

shromaţďovat předseda komise, který je souhrnně postoupí ROPID. Přítomní členové komise byli informováni o 

současném stavu tzv. „Chodníkového programu―. Dále byla DK seznámena se situací týkající se informačních radarů. 

Jeţ budou ve spolupráci s ELTODO umístěna na následujících ulicích: 

- Davídkova do centra                                                 - Davídkova z centra 

- K Ládví do centra                                                      - K Ládví z centra 

- Pernerova do centra                                                 - Pernerova z centra 

- Čimická do centra                                                     - Čimická z centra 

- Prosecká                                                                    - Vosmíkových 

Komise na svém jednání odsouhlasila termíny svých dalších zasedání. Nejbliţší se uskuteční dne 11. 6. 2008 . Celý 
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Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? 

Otakar Turek, Miloš Pick 

Odmítáme výklad, podle kterého šedesátá léta splývají s jakoby homogenním, stále stejně nesvobodným, 

totalitním čtyřicetiletým obdobím vlády komunismu a šedesátýosmý se chápe jako rok, kdy došlo jen k nepodstatné 

výměně jedné vedoucí komunistické garnitury za jinou. To odporuje pravdě.  

Takový výklad po listopadu 89 můţeme „ocenit― jako chytrý a také politicky efektivní tah Václava Klause (a 

jeho ODS), kdyţ také jeho prostřednictvím vsugeroval veřejnosti názor, ţe jakákoli inspirace z osmašedesátého je 

zavádějící a ţe ten jedině správný recept, jak přejít k demokracii a trţní ekonomice, má vymyšlen on. Nejen to. Z 

pozice pravice bylo asi dokonce hlavním efektem politické znevěrohodnění a opětné odstavení bývalých komunistů 

vyloučených ze strany na počátku normalizace, kteří byli původci zásadní kritiky komunistického politického i 

ekonomického systému a inspirátory změn v šedesátých letech. Překvapuje však skutečnost, ţe i levice postupovala 

proti tomu nejprve jen defenzivně a jedinou reálnou alternativu tehdy navrhl tým místopředsedy české vlády 

Františka Vlasáka. O její nadějnosti svědčí úspěch podobné cesty Slovinska. 

 

Východiska reformy šedesátých let 
Výchozí myšlenky reformy se rodily z kritického hodnocení existujícího systému centrálního direktivního 

plánování. V článku, určeném generaci, která z vlastní zkušenosti tento systém nepoznala, začínáme „od Adama―. V 

relevantním úseku naší historie byl vývoj ekonomiky převáţně determinován vývojem politickým. Striktně vzato byl 

začátkem relevantního období únor 1948. Z širších hledisek bylo jiţ tříleté mezidobí 1945–1948 se slušnou porcí 

demokratických poměrů a vizí specifické československé cesty i v ekonomice (kombinace trhu s „krotkým― 

plánováním) pouhou lhůtou, neţ došla Stalinovi trpělivost. Pak uţ fungovala leninská teze o primátu politiky nad 

ekonomikou. 

Tři tahy v duchu sociálního inţenýrství zformovaly ekonomickou budoucnost. Prvým bylo rozhodnutí o zásadní 

přestavbě struktury ekonomiky, vybudování hypertrofovaného těţkého průmyslu jako základny vybavení technikou 

všech dalších odvětví pro celý východní blok a také jako příprava na válečný konflikt, který patřil do strategických 

úvah Kremlu a tedy i Hradčan. Druhým bylo ustavení Státní plánovací komise jako centrálního rozhodovacího místa o 

národohospodářském plánu a okopírování metodiky jeho sestavování podle sovětského vzoru v reţii jejich poradců. 

Třetím bylo zestátnění podniků a bank, dovršené kolem roku 1950 aţ do absurdní polohy, zahrnující i drobné ţivnosti 

a maloobchodní jednotky. Tím byly mikroekonomické subjekty suspendovány na příjemce a vykonavatele závazných 

ukazatelů státního plánu, zahrnujících na jedné straně výrobní úkoly, na druhé pak materiální, investiční a mzdové 

příděly, jakoţ i z obojího pasivně odvozené, individualizované finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. 

Jakkoli nešťastné byly dlouhodobé důsledky popsaných třech aktů, je i s časovým odstupem pozoruhodná 

jejich vzájemná konsistence. O spjatosti zestátnění a ztráty podnikové subjektivity se zavedením centrálního 

plánování jsme jiţ mluvili. A uskutečnění uvedené strukturální přestavby nebylo vlastně vůbec představitelné jiným 

nástrojem neţ centrálním plánem. Obrovské investiční prostředky bylo třeba směrovat do hutí, energetiky, paliv a 

těţkého strojírenství a ty se daly akumulovat jen odstřihnutím ostatních odvětví od moţností alespoň minimální 

obnovy, natoţ modernizace. Bylo nutno dirigovat stavební kapacity na Ostravsko a do severních Čech k zajištění 

výstavby nejen nových výrobních kapacit, ale i bytů pro enormní přírůstky potřebných pracovních sil. A ty byly sem 

přesouvány na základě povinných kvót pro ostatní kraje, které je musely uvolnit z dosavadního zaměstnání. Celé to 

mělo blíţe k vojenské operaci neţ k hospodářské politice.  

I kdyţ cíle první pětiletky (do 1953) nebyly zcela splněny, k výrazné změně struktury směrem k těţkému 

průmyslu nicméně během padesátých let došlo. Podle samochvály politické špičky to bylo hodnoceno jako úspěch: 

„Během několika let jsme uskutečnili industrializaci, na jakou kapitalismus potřeboval století.― 

Funkční vady systému se ovšem začaly projevovat. Nejdříve to, co později maďarský ekonom Kornai označil 

jako ekonomiku nedostatku. Občan jako spotřebitel stále vystával fronty v obchodech, tak „vzácné― zboţí, jako např. 

banány, se dostávalo na trh jen před Vánoci. Ještě váţnější důsledky měla ekonomika nedostatku ve sféře vztahů 

mezi podniky, kde způsobovala narušování plynulosti výroby. Na nedostatkovost reagovaly podniky tak, ţe se snaţily 

dostat do plánu vyšší příděly materiálu, který pak často leţel na zásobách jako zajišťovací rezerva, coţ však 

nerovnováhu dále prohlubovalo. Také na straně odbytu se často výrobky odběrateli nehodily, nebo se jejich mnoţství 

v plánu nadcenilo. I to zvyšovalo zásoby nad ţádoucí normu. Souběh nedostatku s růstem zásob jako permanentním 

průvodním jevem byl jasným dokladem neschopnosti systému koordinovat ekonomické aktivity subjektů.  

S určitým časovým odstupem začala být vnímána další funkční vada systému: chyběl niterný zájem podniků o 

inovace jak v technologii své výroby, tak co do kvalitativních charakteristik výrobků. Setrvačné lpění na tom, co uţ 

zvládaly, bylo pohodlné a nekladlo nároky na profesionální schopnosti. 

Pro popsané disfunkční chování podniků se vytvářel prostor při vyjednávání o ukazatelích plánu. Pro tuto 

proceduru předcházející schválení plánu bylo příznačné, ţe kaţdý podřízený stupeň řídící pyramidy se snaţil proti 

článkům nadřízeným prosadit příznivější ukazatele (niţší úkoly, vyšší příděly) při jednání o plán. Praxe tím 

demonstrovala, jak naivní byl předpoklad konstruktérů systému, ţe se na podnikové úrovni uplatní celospolečenský 
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zájem. Snad bezděky, ale o to paradoxněji, do systému zapracovali právě opačný zájem na co nejniţších ukazatelích 

plánu. Podniky totiţ byly hodnoceny a jejich vedoucí i odměňováni v závislosti na plnění ukazatelů plánu, takţe „čím 

niţší plán, tím pro nás lépe―.  

 

Věcný obsah ekonomické reformy  
V šedesátých létech se začaly rodit kritické myšlenky, z nichţ se posléze formovala Šikova reforma. Jaké 

okolnosti byly pro zrod tohoto proudu podstatné?  

Na systém centrálního plánování se aplikoval pohled zvenčí, osvobozený od všech ideologických iluzí. 

Pochopen byl jako nefunkční ve své podstatě, takţe náprava nemohla být dosaţena dílčími korekturami. To 

potvrzovala i srovnání se západními trţními ekonomikami, které evidentně vykazovaly funkční nadřazenost a také 

lepší výsledky kvalitativního typu, zejména v aplikaci nových vědeckých objevů.  

Ještě tristněji vypovídalo poměření teoretického pozadí obou systémů. Na jedné straně poznatky ekonomické 

vědy, akumulované po celá dvě století a verifikované hospodářským rozvojem, byť přerušovaným krizemi. Na druhé 

straně pak jen chabě podloţené tvrzení, ţe uţ Marx svazoval budoucí socialismus s představou plánování, ale hlavně 

spousta do ţádné ucelené teorie nepropojených ideologických floskulí typu „v socialismu bude člověk pracovat lépe, 

protoţe pro sebe, ne pro zisk kapitalisty―, které spoléhaly jen na morální motivaci a zakrývaly absenci hlavního 

motivačního mechanismu – trhu.  

Popišme výsledný soubor myšlenek, dávající obraz o koncepčním pojetí reformy. Za klíčovou pokládáme 

myšlenku o vytvoření prostředí, jeţ zásadně změní chování podniku. V dosavadním systému měl podnik hlavního 

„pána― v nadřízených byrokratických orgánech, s nimiţ ovšem mohl vyjednávat a leccos i pro sebe a své zaměstnance 

vyjednat. Plnil tedy trochu i roli odborů, moţná byl i svého druhu sociální institucí. A teprve třetím, spíš kmánem neţ 

pánem, byl zákazník. Na tom podnik nikterak závislý nebyl, v souladu s plánem pro něj vyrobil a dodal a co bylo nad, 

bylo jen z dobré vůle.  

V novém systému měl mít podnik jediného pána – odběratele, zákazníka. Na trţbách od něj mělo plně záviset 

důchodové postavení podniku. Ve vzájemném vztahu se tak ekonomická převaha měla přesunout na stranu 

odběratele. Ten by tak měl prostor pro volbu mezi alternativní nabídkou, zatímco dodavatelský podnik nealternativně 

vţdy potřebuje odběratelovy peníze. Tím by se vytvářel přirozený zájem podniku na co nejlepší sluţbě zákazníkovi a 

rovněţ na maximální hospodárnosti a inovacích jako cestě k relativně vyšší tvorbě přidané hodnoty a zisku. 

Měla-li důchodová pozice podniku být závislá výlučně na příjmech od zákazníka, vyţadovalo to i další 

systémové změny. Plán neměl podnikům ukládat závazné ukazatele. Cena volně tvořená na konkurenčním trhu měla 

vůči podniku mít charakter parametru, na který se musí svými náklady a tedy hospodárností adaptovat. Vztahy vůči 

státnímu rozpočtu nemohly nadále být individualizovány podle finanční situace podniku, ale měly být stanoveny 

zákonem pro všechny jednotně. Návratnost úvěrů měla být striktně vynucována. Toto vše mělo podnik zasadit do 

parametrického prostředí, v němţ jeho finanční výsledky budou závislé výlučně na jeho efektivnosti a sluţbě 

zákazníkovi. 

Konsistentně s novým pojetím vztahu podniku ke státnímu rozpočtu byla řešena oblast investic. Zdrojem 

jejich financování mohly být jen podnikem naakumulované prostředky ze zisku nebo návratný úvěr. Myšlenka 

vytvoření kapitálového trhu se objevila aţ v pozdější fázi reformy a vyvolávala i pochyby o slučitelnosti spekulativních 

operací, jeţ jsou mu vlastní, s étosem reformních představ. 

Takto vytvořené prostředí mělo dát podniku svobodu rozhodování, odpovědnost za ekonomické výsledky a 

formovalo jeho chování. Z právního hlediska jeho subjektivita měla u velkých podniků mít podobu státního podniku, v 

jehoţ čele stál samosprávný orgán, tvořený z třetiny zaměstnanci, z třetiny externími odborníky a z třetiny fondem 

národního majetku (jím delegovanými zástupci). Základní pravomocí samosprávy mělo být jmenování a odvolávání 

manaţerů a schvalování dlouhodobé koncepce rozvoje podniku. U ostatních podniků se předpokládalo druţstevní 

nebo i soukromé vlastnictví. 

 

Příspěvek Šikovy reformy ke společensko-politickému „zázraku 1968― 
„Zázrak 1968― vybočoval od vývojové trajektorie stalinského socialismu, který se sunul časem jako buldozer, 

odstraňující z cesty jakékoli pokusy či jen myšlenky na své ozdravení. Zázrak nazrával léta, nejméně od počátku 

šedesátých let. Šikova reforma byla jen jedním z řady faktorů, které uvedly společnost do gradujícího pohybu, 

kulminujícího v roce 1968.  

Souběţně běţely snahy o politické reformy: Připomeňme jen sjezd spisovatelů v červnu 1967. Otevřenost, s 

jakou média začala poskytovat tribunu hlasům odborníků a hlavně hlasu lidu, vyjadřujícímu nespokojenost s 

existujícími poměry, novou vlnu československého filmu, Suchého Semafor či Havlovu Zahradní slavnost. 

Reformnímu procesu otvírali cestu reformní politikové jako František Kriegel a další (zejména V. Kadlec, J. Litera, Z. 

Mlynář, J. Pelikán, V. Slavík, J. Smrkovský, J. Šabata, J. Špaček, F. Vodsloň), kteří si jiţ dříve vytvářeli neformální vliv 

uvnitř KSČ. 

Jak se změny v systému ekonomiky dostaly na pořad dne? Iniciující osobností byl Ota Šik, který se v roce 1962 

stal ředitelem Ekonomického ústavu ČSAV. Ve své vědecké činnosti se soustředil na problematiku kritické analýzy 

existujícího systému centrálně plánované ekonomiky a hledání cest k překonání jeho defektů. To vyústilo do jeho 

knihy „Ekonomika, zájmy, politika―. Současně se obklopil ekonomy, kteří přemýšleli a publikovali ve stejném duchu. 
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(jmenujme D.Fišera, M. Horálka, R. Kocandu. Z. Kodeta, B. Komendu, K. Koubu, M. Koudelku, Č. Koţušníka, V. Plevu, 

M. Sokola, O. Turka). 

V roce 1963 ztroskotala třetí pětiletka a poprvé v éře plánování došlo k poklesu národního důchodu. Politické 

vedení země potřebovalo vůči veřejnosti demonstrovat svou vůli s tím něco dělat.  

Takové bylo pozadí jeho rozhodnutí, aby byl zpracován komplexní návrh zdokonalené soustavy řízení 

ekonomiky. Ve vládní rovině byla předloţením návrhu pověřena Státní komise pro řízení a organizaci (SKŘO), pro 

přípravu materiálů pak byla ustavena pracovní, tzv. teoretická skupina, vedená Otou Šikem a sloţená z jiţ výše 

jmenovaných ekonomů. Na ni byl napojen František Vlasák, uţ tehdy člen vlády a předseda Státní plánovací komise 

(SPK), jehoţ role však byla nezastupitelná nejen pro jeho příspěvky do rozprav podloţené bohatými zkušenosti z 

fungování vládních orgánů, ale moţná ještě více pro jeho schopnost nacházet relevanci pouček „vysoké teorie― pro 

východiska z problémů, na něţ ekonomika naráţela. 

Materiály teoretické skupiny se předkládaly k projednání SKŘO i SPK a posuzovalo je předsednictvo KSČ, 

někdy i její ústřední výbor. Z logiky snahy o udrţení pozic jednotlivých orgánů moci vyplývalo, ţe původně radikálnější 

návrhy ztrácely postupným projednáváním na razanci. 

Pro Šika, Vlasáka i teoretickou skupinu bylo jasné, ţe vedle osudů jejích materiálů ve schvalovacích formálních 

procedurách je ještě důleţitější, aby původní nerozmělněné stěţejní myšlenky reformy rezonovaly do společnosti. 

Naštěstí bylo moţno publikovat hodně otevřeně a kriticky, cenzura rok od roku více ztrácela dech a sílu. Členové 

teoretické skupiny a čím dál početnější okruh názorově spřízněných ekonomů publikovali texty, které veřejnost přímo 

hltala. Sám Šik absolvoval desítky projevů v podnicích a jeho hlas zazníval i z obrazovky. Reforma získala vpravdě 

masovou sympatii, podporu a dokonce nedočkavost co se týkalo jejího vstupu do reálného ţivota, protoţe byla pro 

veřejnost věrohodná. 

Tato společenská nálada infiltrovala do mocenských struktur a logicky je štěpila na „reformátory― a 

konzervativce―. Takto „připravený― ústřední výbor na svém zasedání na přelomu let 1967/68 dospěl k výměně vedení 

strany. A kdyţ po pár týdnech lidé získali další poznatky, ţe změny nemají obvyklý, jen „kosmetický― charakter, 

pochopili, ţe se otřásly bariéry stalinského střihu. Nastal čas naděje, ţe anomálie, které lidem po léta ztrpčovaly ţivot, 

mohou být veřejně ventilovány a také řešeny. Pozvedla se nevšední iniciativa, formovaly se buňky občanské 

společnosti, na shromáţděních se rodily stále další programové náměty, jeţ často přesahovaly absorpční schopnost 

orgánů, které je měly uvést do ţivota. „Svatý― princip vedoucí úlohy komunistické strany jakoby se zvrátil do situace, 

kdy naopak národ vedl stranu do hluboké obrodné reformy všech sfér společenského ţivota. 

 

Některá poučení obecnějšího charakteru 
V podmínkách, jaké panovaly za stalinského socialismu, je provázanost ekonomiky a politiky natolik silná, ţe 

reformy jsou buď tak povrchní, aby se nedotkly politického systému, přestoţe ekonomice nepomůţou, nebo naopak 

tak hluboké, ţe sice vytvářejí předpoklady pro lepší fungování ekonomického systému, avšak podemílají základy 

politického systému. Jeho přestavitelé proto reformní proces, pokud moţno uţ v zárodku, přeruší a jeho původce 

exemplárně ztrestají. Šikova reforma byla výjimkou – nebyla potlačena v samém zárodku, ale po řadu let ovlivňovala 

veřejné mínění a uţ její první kroky k praktické implementaci přinesly pozitivní výsledky. Dubčekovo vedení dalo 

reformě podporu, Šika učinilo místopředsedou vlády a vycházelo vstříc i lidovému tlaku na demokratizaci politického 

systému, takţe další vývoj byl nasměrován k demokracii a socialistické trţní ekonomice. Do běhu událostí zasáhla 

však v srpnu 1968 Moskva. Samotná vojenská intervence ještě spontánní celonárodní hnutí nezlomila, vytvořila však 

předpoklady, aby se z domácích politiků zformovala personálně nová, Husákova garnitura, která obnoví stalinský 

socialismus. Teprve pak byla Šikova reforma potlačena.  

S dnešním odstupem se však ukazuje, ţe nebyla poraţena, sémě poznání a naděje v lidech přetrvávalo další 

dvě dekády. V listopadu 1989 lidé nejen přivítali konec normalizační karikatury socialismu, ale, podle průzkumů na 

počátku devadesátých let, 90 procent lidí odmítalo i kapitalismus. A tuto naději zmařil aţ polistopadový vývoj. 

Nakolik lze srovnávat Šikovu reformu s Klausovou transformací, kdyţ historická poslání obou byla zcela 

rozdílná? Ta druhá začínala od politického pádu stalinského socialismu, první spíše plnila poslání, aby tento pád 

přivodila. Podíl československého osmašedesátého roku k tomuto výsledku významně přispěl. Padly iluze o 

schopnosti systému racionálně fungovat a přinášet výsledky, jimiţ udrţí krok s vyspělým světem. Dvě dekády 

normalizace byly agonií systému. Jestliţe direktivní plánování bylo v padesátých letech adekvátním nástrojem 

k posílení těţkého průmyslu, pak v osmdesátých letech, kdy svět vstoupil do postindustriální fáze akcentující 

znalostní společnost, se projevilo direktivní plánování jako naprosto neúčinné a zaostávání ekonomiky se dramaticky 

prohloubilo.  

Nakolik by alespoň myšlenkové dědictví po Šikově reformě mohlo být pokládáno za inspirativní pro utváření 

nějakého cílového moderního ekonomického systému levicového, nekapitalistického?  

Přijaté dokumenty Šikovy reformy sice nekonkretizovaly postup k trţní ekonomice v celé šíři, ale v první fázi se 

selektivně koncentrovaly na vyuţití trhu primérně jako na mechanismus koordinace ekonomických aktivit a uplatnění 

motivace na základě principu ekvivalence, kdy se kaţdému subjektu dostává jen důchod odpovídající jeho 

společenskému přínosu. Je to sféra, kde se trh po staletí prokazatelně osvědčuje jako „dobrý sluha― a kde byla pro 

kaţdého naprosto zřejmá spojitost mezi určitým reformním krokem a „vymetením― nešvarů, které všechny trápí.  
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V myslích a podpoře lidí i v chování podniků se však reformní proces, jak bylo řečeno, rozvíjel značně nad 

rámec přijatých dokumentů. Řečeno slovy teorie, změny formálních institucí byly předbíhány změnami institucí 

neformálních. To je světově ojedinělý jev a je protikladem polistopadového vývoje. Tento proces hledal především 

odpověď na osudovou otázku, zdůrazňovanou i ve vystoupeních Oty Šika, na symbiózu úlohy státu a trhu. Nebyla to 

naše originalita. V podmínkách bipolárního světa probíhala nejen studená válka s hrozbou katastrofálních důsledků, 

ale i soutěţení a tendence sbliţování společenských a ekonomických systémů z obou stran ţelezné opony. Naše 

reforma šedesátých let postupovala k symbióze úlohy státu a trhu „přidáváním― úlohy trhu k předchozí úloze 

„čistého― státu. Západoevropský sociální stát k tomuto cíli postupoval z opačného břehu, „přidával― k ―čistému― trhu 

úlohu státu (v makro i mikroekonomické hospodářské politice,  pluralitě vlastnictví,  přerozdělování příjmů, morální 

motivaci). Tehdejší hospodářský zázrak – růst ekonomiky, produktivity a konkurenceschopnosti i ţivotní úrovně – 

verifikoval tento reformní přístup na obou „březích―.  

Tím spíše je tato symbióza adekvátnější v éře znalostní společnosti dvacátého prvého století neţ soudobý 

nájezd neoliberálů na okleštění sociálního státu v zemích EU či Klausova restaurace „čistého― trhu u nás. (Klausova 

strategie byla navíc šoková a nedala přiměřený čas na procesy výstavby a zrání právních a etických institucí, nebo pro 

postupnou privatizaci, která by -  místo obohacování jednotlivců manévry na pokraji legality – přinesla významné 

výnosy státu. Chybí také starost o to, aby trh nepronikl i do sfér, kde je „zlým pánem―, jako je třeba zdravotnictví, 

školství nebo i kultura.) 

Na ještě vyšší úrovni abstrakce ční podvojná kardinální otázka – o niţ se přeli jiţ tehdy i Milan Kundera 

s Václavem Havlem – zda jsme byli „pupkem světa―, nebo spíš součástí světového vývoje a zda rozpad stalinského 

systému vyústí buď jen v restauraci kapitalismu, nebo i v renesanci nevyčerpaného potenciálu projektu svobodného a 

trţního socialismu. Dnes víme, ţe „český úděl― byl a je součástí údělu světového a zejména evropského, v němţ se 

vede i zápas o překonání modelu kapitalistického modelem svobodnějším a sociálně spravedlivějším.  

Tento  zápas probíhá v přílivech a odlivech reformních a antirefomních. vln. „Praţské jaro― rozkvetlo souběţně 

s „evropským jarem― 1968. Restaurace stalinského socialismu v Československu na základě „Breţněvovy doktriny― 

omezené suverenity byla provázena  šokovou restaurací kapitalismu na základě „Washingtonské doktriny― (šokovou 
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Kosovská zrada 

Jaromír Šída, předseda MO Libeň 

     Tvrdí se, ţe „nikdy nevstoupíš do stejné řeky―. A přece to nemusí vţdy platit.V roce 1938 všechny evropské 

demokratické státy, včetně Francie a Velké Británie, nás obětovaly nacistickému Německu, které si dělalo nárok na 

naše pohraničí. Mnichovským dekretem, spíše diktátem, rozhodly o nás bez nás. 

 

     Stejná křivda děje se dnes na Srbsku kvůli Kosovu. Stejně tak jako v roce 1938 provokovali sudetští Němci u 

nás, chovají se dnes kosovští Albánci vůči Srbům. A stejně jako před 70 lety demokratická Evropa i dnes Evropská 

unie obětuje Srbsko v zájmu nedostatečně zdůvodněné snahy o klid na Balkáně. 

 

     28. května česká vláda rozhodla o uznání samostatného Kosova. Topolánek se tak postavil na úroveň tehdejšího 

Chamberlaina a Daladiera, kteří vyšli vstříc Hitlerovi. Jak se k tomu máme zachovat? 

 

     Nedávno jsme se v anketě vyhlášené vedením naší strany vyjadřovali k otázce radaru na území ČR. Nečekejme 

nyní na novou výzvu ÚVV ČSSD a sami se vyjádřeme k otázce Kosova. Vzpomeňme si na křivdy z roku 1938 a 

jednejme nejen jako sociální demokraté, ale také jako vlastenci a Slované. 

 

     Proto navrhuji, aby všechny MO ČSSD Prahy 8 vydaly rezoluci proti uznání samostatného Kosova a aby OVV ČSSD 

Praha 8 vyzval k podobné akci naše vyšší stranické orgány. 

 

     Pro uvaţovanou protestní rezoluci navrhuji tento vzor: 

 

„Členové MO ČSSD Praha 8 (Karlín, Libeň, Kobylisy, Bohnice a Čimice) rozhodně protestují proti uznání 

státu Kosovo českou vládou. Vláda svým rozhodnutím poškodila Srbsko stejně tak, jako v roce 1938 

mnichovský diktát dal podnět k zániku Československa.― 
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Květnové zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo dne 14.5.2008. od 14:00 v budově ÚMČ Praha 8 (Bílý dům). 

 

Na programu jeho jednání bylo především schválení „Vyúčtování výsledků hospodaření („závěrečný účet―) za rok 

2008―. Vzhledem k tomu, ţe tento materiál byl středem pozornosti auditu, finančního výboru a Rady MČ, diskuse, jeţ 

byla očekávána, se omezila na minimum a materiál byl schválen. V roce 2007 tedy MČ Praha k 31. prosinci 2007 

vykázala Městská část Praha 8 příjmy (po konsolidaci) ve výši 807 365 tis. Kč, tj. 100,70 % rozpočtu po změnách a 

výdaje (po konsolidaci) ve výši 800 923 tis. Kč, tj. 95,32 % rozpočtu po změnách na rok 2007. Bylo tedy dosaţeno 

přebytku ve výši 6 442 tis. Kč. 

 

Květnové zastupitelstvo se zabývalo návrhem na vydání dodatku č. 4― ke „Zřizovací listině Základní školy Bohumila 

Hrabala, Praha 8, Zenklova 52―, který byl vypracován v návaznosti na sloučení této ZŠ a ZŠ Na Korábě. K tomuto 

bodu byla vznesena připomínka, ţe systém dodatků se posléze stává  nepřehledný, a jestli tedy není vhodnější 

nahradit onu zřizovací listinu listinou zcela novou, která dodatky nahradí. Na zastupitelstvu místostarosta Mgr. 

Roubíček ale jmenoval důvody, které brání dodatky nahradit. 

 

Zastupitelstvo dále projednávalo materiál vztahující se k návrhu uzavření smluv o poskytnutí podpory na 

spolufinancování projektů se Státním fondem ţivotního prostředí České republiky v rámci Operačního programu 

Ţivotní prostředí. Tento bod se jednal „Sníţení energetické náročnosti budov ZČ Na Slovance a ZŠ Mazurská―. 

Schválení této akce si vyţádá náklady ve výši cca 35 mil. Kč, nicméně předpokládá se jejich uhrazení z fondů EU. 

Z rozpočtu MČ pak bude hrazena jen část těchto nákladů. Materiál byl zastupitelstvem schválen. 

 

V další části jednání schvalovalo majetkové převody majetku MČ. To je případ majetkového převodu Městské části 

Praha 8 – úplatného převodu obecní nemovitosti svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 763 

("ostatní plocha – zeleň), o výměře 2213 m2, na˙k. ú. Bohnice v Praze 8. Ten byl schválen, jelikoţ ÚMČ při prodeji 

tohoto majetku postupovala podle zákonných norem. I přes nesouhlasné stanovisko Klubu zastupitelů ČSSD 

korespondující s jeho názorem na prodej bytových domů byl schválen majetkový převod Městské části Praha 8 – 

úplatného převodu obecních nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8 – domu čp. 596 s 

příslušenstvím a pozemkem parc. č. 1106, vše na k. ú. Libeň v Praze 8. 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 8 schválilo úplatný převod obecní nemovitosti svěřené– pozemku parc. č. 763 ("ostatní 

plocha – zeleň), o výměře 2213 m2, na˙k. ú. Bohnice v Praze 8. Tento pozemek MČ neumí vyuţít a sanace tohoto 

území by zbytečně odčerpávala finanční prostředky, jeţ se dají uplatnit jinde.  

 

Na jednání květnového zastupitelstva byl i materiál k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – 

úplatného převodu obecní nemovitosti svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 647/6 

("zastavěná plocha a nádvoří") na˙k.˙ú.˙Kobylisy v Praze 8 (při ul. Sluţská). Související záleţitost ale v současné době 

řeší soud, proto byl materiál z jednání zastupitelstva staţen. 

 

O prodej pozemků pod jejich domem zaţádala i Bytová druţstva. To je příklad ţádosti Bytového druţstva Šaldova 8 

v Karlíně či Bytového Druţstva Štětínská 350-354 v Bohnicích. Zastupitelstvo tento prodej schválilo. 

Zastupitelstvo ale muselo řešit i záleţitosti, které vznikly v průběhu let různými administrativními pochybeními či 

nedomyšleností a přehodnocením původních rozhodnutí. To je příklad 9 m2 na pozemku pod „Bílým domem―, 41 m2 

v Tróji či 6 m2 v Libni. S tím souvisí i prodej podílu v Libni, při ul. Davídkova. 

Na závěr jednání Zastupitelstva MČ Praha 8, který je vyhrazen pro další náměty a dotazy vystoupil mimo jiné Zdeněk 

Ševčík, který interpeloval ředitele odboru ţivotního prostředí s otázkou týkající se fungování systému sečení trávy na 

území Prahy 8.  

 

V závěrečné fázi jednání zastupitelstva vystoupil Roman Petrus. Jeho vystoupení bylo zaměřeno na poţadavek 

obdrţení písemné odpovědi, která se bude týkat dlouhodobého výhledu rozpočtu MČ Praha 8. Roman Petrus dále ve 

svém vystoupení poţadoval striktní důsledné řešení dopravní situace panující před ZŠ Bohumila Hrabala. Není totiţ 

moţné, aby trval současný stav, kdy rodiče vozící své ratolesti do školy parkují na místech, kde je zakázáno vozidlo 

zastavit a vystupující jsou přímo ohroţeni sráţkou s ostatními projíţdějícími vozidly. Je totiţ nutné rozhodnout se, zda 

dopravní značku odstranit a parkování v těchto místech povolit, nebo zda striktně poţadovat dodrţování dopravních 

předpisů. Starosta MČ Praha 8 Josef Nosek se v odpovědi na tento podnět vyjádřil tak, ţe Městská policie bude 

poţádána o důslednější vymáhání dodrţování popravních předpisů. 

Informace z květnového zastupitelstva MČ Praha 8 

Daniel Rödig, místopředseda OVV 
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Co se dělo, co se děje a co se bude dít na Praze 8 

Nové administrativní centrum v Karlíně 
Výstavba nového administrativního centra Futurama 

Business Park v praţském Karlíně začala. Ambiciózní 

projekt vyroste v blízkosti metra Invalidovna na celkové 

ploše pozemku 27 780 m2 mezi ulicemi Sokolovská a 

Moláková v místě někdejšího sídla Českého statistického 

úřadu. Pět kancelářských budov třídy „A― projektu 

Futurama Business Park nabídne po svém dokončení 

více neţ 40 000 m2 kancelářských ploch k pronájmu. 

Součástí areálu bude 497 podzemních parkovacích míst 

a cca 40 parkovacích míst s venkovním stáním. Výstavba 

celého administrativního komplexu bude realizována ve 

3 fázích. První fáze, jeţ by měla být završena v květnu 

2009, zahrnuje výstavbu dvou kancelářských objektů a 

budovu s restaurací, kavárnou a kantýnou v těsné 

blízkosti ulice Sokolovská. Dokončení celé výstavby 

Futurama Business Parku se předpokládá v roce 2011. 

 

Mýtné v Praze? 
Do dvou let budou platit Praţané a návštěvníci 

metropole jako mýtné několik eur. Zpočátku jen v centru 

města, později se hranice placeného vjezdu do Prahy 

budou rozšiřovat. Do konce roku 2010 bude zavedeno 

mýtné nejprve na zkoušku a pouze v centru města. Na 

základě zkušeností s tímto pilotním projektem bude po 

roce 2010 rozšířeno. Platit se ale nebude v noci, o 

víkendech a rezidenti budou mít slevy. Praha, která je 

zahlcena automobily, si od toho slibuje menší zamoření 

ovzduší výfukovými plyny. „Naostro― by se s výběrem 

mýtného mělo začít někdy v roce 2011 nebo 2012. V té 

době by uţ měla být zprovozněna značná část vnitřního 

městského okruhu a zároveň by měla být „zklidněna― 

magistrála. Po této dopravní tepně hlavního města v 

současné době projíţdí zhruba 100 tisíc aut denně. 

Město počítá s tím, ţe magistrálu přesune za budovu 

Národního muzea. V současné době existují dvě varianty, 

jak se budou hranice pro výběr mýtného rozšiřovat po 

skončení pilotního projektu. Ta první počítá s tím, ţe 

hranice povede od Negrelliho viaduktu po Palackého 

náměstí a bude tedy vlastně pokrývat území Praţské 

památkové rezervace. Širší varianta počítá s tím, ţe 

automobilisté budou platit na levém břehu Vltavy v 

prostoru ohraničeném dopravními tunely (Strahovský, 

Blanka, Pelc-Tyrolka a Mrázovka), na opačné straně řeky 

na úrovni magistrály.  

 

Pět nových tříd v mateřinkách 
Radnice Prahy 8 otevře v novém školním roce pět nových 

tříd v mateřských školách. Vycházela při tom z počtu 

dětí, které rodiče do školek v únoru zapsali. Náklady na 

úpravu prostor a vybavení tříd budou zhruba pět milionů 

korun. Dvě třídy přibudou ve školkách v Kobylisích, kde 

je o ně největší zájem. Jedna z nich ale bude v provozu 

aţ koncem září, kvůli nutnosti větších oprav. Stejné to 

bude v případě třídy v Bohnicích. Hned od nového 

školního roku budou děti moci chodit do nových tříd ve 

školkách v Karlíně a v Čimicích. Zápisy dětí do školek se 

konaly o dva měsíce dřív neţ obvykle, aby se zřízení 

nových tříd stačilo připravit. Školky, kterých je v osmé 

městské části celkem 25, letos nepřijaly 193 dětí. 

Údajně i z toho důvodu, ţe řada rodičů dítě přihlásila do 

více zařízení současně. Školky přednostně přijímaly děti 

z Prahy 8, a to předškolní a ty, které budou chodit do 

zařízení na celý den.  

Informace z Rady Městské části Praha 8 
Duben 08  

 

- Rada změnila své původní rozhodnutí týkající se změny 

územního plánu v ulici V Holešovičkách. Nyní jiţ 

podporuje, stejně jako Magistrát, převedení této trasy do 

tunelu. Mělo by jít o sníţení hluku a emisí v této ulici. 

- Rada se kladně vyjádřila k podkladové studii Velká 

Skála – Šutka. Jedná se samozřejmě o řešení kompletní 

lokality kolem budoucího bazénu Šutka. Podklady jsou 

v Grabově vile.  

- V Karlíně v Peckově ulici, v domech číslo 7 a 11 dojde 

k další rekonstrukci. Tentokrát se bude jednat o 

celkovou opravu fasády, střechy a výměna oken.  

- Rada schválila prodej polovičního podílu na obecní 

nemovitosti druhým vlastníkům a předala tento bod na 

jednání zastupitelstva. Jedná se o pozemek parcelní 

číslo 1331/4 v Davídkově ulici. 

- V Katovické 411 se rozbil výtah, tak Rada promptně 

vypsala veřejnou zakázku malého rozsahu na jeho 

opravu.    

 

Květen 08  

- V areálu škol v Karlíně jdou dvě základní školy. Jedná 

základní škola, za Invalidovnou. Pro lepší rozdělení škol 

se bude druhá nově jmenovat ZŠ Petra Strozziho. 

- V rámci sloučení škol Zenklova a Na Korábě byl 

s definitivní platností odvolán ředitel ZŠ Na Korábě. 

- Rada schválila záměr vybudování nového Domu 

sociálních sluţeb. Současný dům jiţ nevyhovuje díky 

nevhodné původní konstrukci určené původně pro úplně 

jiný účel. Zároveň Rada schválila výzvu k podání nabídek 

realizace veřejné zakázky – Vypracování projektové 

dokumentace. 

-  Výtahy se nebudou v Katovické opravovat jen 

v jednom vchodu, ale i ve vchodech 402, 403, 406, 

408, 410, a 412. 

- Proběhlo výběrové řízení na opravu zaniklého dětského 

hřiště v Řešovské. To by mělo být opraveno ještě 

v tomto roce. 

- Rada schválila záměr výstavby bytového domu v ulici 

Na Ţertvách na pozemku 2976. Toto území je rohová 

oblast, která je v současnosti prázdná a je v zástavbě 

domů.   

- Rada schválila záměr výstavby cyklistické cesty od 

metra Ládví do Ďáblického lesa.  
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Odpady stojí ročně miliony 
Praţan, který má u svého domu běţnou popelnici a 

nechává si ji vyvézt jednou týdně, zaplatí za svoz 186 

korun měsíčně. Peníze, které ale tímto způsobem Praha 

vybere, stačí pokrýt pouze asi 61 procent nákladů 

spojených s komunálním odpadem v metropoli. Zbytek 

doplácí hlavní město. Loni tak při celkových nákladech 

1,1 miliardy muselo vyčlenit ze svého rozpočtu stovky 

milionů korun. A na lepší časy se zatím praţské kase 

neblýská. Poslední pokus zvýšit poplatky za svoz odpadu 

zamítla Rada hlavního města dne 15. ledna. Podle 

tehdejšího vyjádření náměstkyně primátorky Markéty 

Reedové nebyl návrh dobře připraven a prodiskutován. 

Peníze spojené se svozem komunálního odpadu ale 

nejsou jediné, které Praha vydává. Další statisíce korun 

ročně spolknou černé skládky. Metropole má na svém 

území největší skládku v České republice. Přesto by za 

pár let mohla mít problémy s ukládáním komunálního 

odpadu. První etapa skládkování by měla být skončena 

v roce 2011. Další plány metropole nejsou dosud jasné. 

Soukromá firma, která skládku vlastní, jiţ sice poţádala 

o druhou etapu rozšíření skládky, ta zatím ale nebyla 

povolena, protoţe běţí systém posuzování jejího vlivu na 

ţivotní prostředí. Firma v něm ţádá o rozšíření stávající 

skládky o dalších 0,9 hektaru, kam by bylo během 

jednoho roku navezeno 350 tisíc tun komunálního 

odpadu. Tato etapa by nepřekročila hranice stávajícího 

areálu. Firma jiţ ale potvrdila, ţe její plány jdou ještě 

dále. Ráda by i třetí etapu skládkování, která by 

přesáhla Ďáblice směrem na Březiněves. Vedení 

Březiněvsi je plánům nakloněno. Jeho zastupitelstvo 

proto loni schválilo návrh změnu územního plánu a nyní 

tento podnět řeší magistrát. O obou rozšířeních zatím 

ještě není rozhodnuto a Praha čeká na nový plán 

odpadového hospodářství. Ten by měl být hotov v 

červnu.  

 

Zákaz pití na ulici 
Magistrát plánuje zakázat pití alkoholu na veřejnosti. 

Praha by se tak po Ústí nad Labem nebo Děčínu stala 

dalším českým městem, které se pro zákaz rozhodlo. S 

nápadem přišel první náměstek primátora Rudolf 

Blaţek, který má na starosti bezpečnost v metropoli. 

Náměstek uţ připravuje dopis starostům všech 

městských částí. Chce po nich, aby se k myšlence 

vyjádřili a vytipovali lokality, kterých by se mohl zákaz 

veřejné konzumace alkoholu týkat. Pití alkoholu na 

veřejnosti je fenomén, který je spjat hlavně 

s bezdomovci. Vyhláška má dát větší pravomoc městské 

policii, která by získala nástroj, jak vytlačit lidi holdující 

veřejnému popíjení dříve, neţ začnou dělat výtrţnosti. 

 

Nové stanice praţského metra 
Od května jsou provozovány tři nové stanice metra. 

Stanice Stříţkov a Prosek nabízí cestujícím ojedinělý 

pohled na přijíţdějící vlaky. Cesta z jednoho nástupiště 

na druhé vede totiţ lávkou nad kolejemi. Konečná 

stanice Letňany má prostorné nástupiště, které by mělo 

zvládat větší počet návštěvníků různých akcí. S 

otevřením nového úseku by se měl zkrátit interval na 

lince C. Výstavba nového úseku, který měří 4,6 

kilometru, stála 15,5 miliardy korun. Provoz na novém 

charakteristický vzhled, který vytvořil architekt Patrik 

Kotas. Stanice  Stříţkov o délce 228 metrů je světlá 

vzdušná stanice, kterou tvoří ocelová konstrukce a velké 

prosklené plochy. Ve stanici Prosek, která je dlouhá 205 

metrů a laděná do modré barvy, zaujmou mohutné 

ocelové sloupy, které jsou jak na nástupištích, tak v 

prostoru mezi kolejemi. V obou stanicích slouţí k 

přechodu mezi nástupišti lávka, která vede nad kolejemi. 

Ve stanici Letňany dominuje strop, který vypadá, ţe se 

pohupuje. Hlavní barvou je zde červená, kterou doplňuje 

modrá. Pokud lidé vystoupají do vestibulu, mohou 

usednout na lavičky, které připomínají létající talíře. 

Jediná z nových stanic má nástupiště mezi kolejemi. V 

koncové stanici, která je blízko výstaviště i odstavného 

parkoviště, se předpokládá velký pohyb lidí, stanice je 

proto širší. Klasická ostrovní nástupiště mají šířku deset 

metrů, v Letňanech je o dva metry širší. Na délku pak 

nástupiště měří 592 metrů. V sousedství pak je 

autobusový terminál a záchytné parkoviště P+R. V 

souvislosti s otevřením nových stanic mají být zkráceny 

intervaly, ve kterých vlaky na trase C jezdí, na 115 

sekund ve špičce. Dnes lidé čekají ve stanicích dvě 

minuty.  

 

Nové středisko pro důchodce 
Výuka práce s počítačem, výtvarná dílna, šití a ruční 

práce, cvičení paměti a taneční terapie. To vše nyní 

seniorům nabízí nové centrum v Domě s pečovatelskou 

sluţbou v Burešově ulici v Praze 8. Ve středisku se 

budou konat i přednášky, kulturní programy a bezplatné 

poradny. Náklady na otevření centra činily 150.000 

korun. Zařízení má důchodcům umoţnit aktivně proţívat 

stáří. Nabídka centra vychází z nejčastěji se opakujících 

přání seniorů Prahy 8, kteří byli předem osloveni 

dotazníkem. Středisko s kapacitou 30 lidí je rozděleno 

do tří místností; počítačové, relaxační a tvořivé. Vzniklo 

přestavbou jednoho z bytů. 

 

Soutěţ na pomník Operace Anthropoid 
Radnice Prahy 8 vyhlásila soutěţ na návrh pomníku 

Operace Anthropoid. Dílo bude připomínat atentát na 

zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, 

který spáchali v roce 1942 v takzvané kobyliské zatáčce 

parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík. Památník bude 

stát prakticky na stejném místě, kde byl atentát 

proveden. Zatáčka, v níţ Kubiš a Gabčík na vůz vezoucí 

Heydricha zaútočili, však uţ v podstatě neexistuje. 

Památník bude v místech, kde se tehdejší 

Kirchmayerova třída stáčela do ulice V Holešovičkách. 

Měl by být hotov nejpozději do konce dubna příštího 

roku. Náklady budou nejvýše pět milionů korun.Vedení 

radnice Prahy 8 věří, ţe náklady neponese Praha 8 

sama, ale přispějí i další instituce. Autoři budou mít v 

projektech volnou ruku, mají navrhnout i text a zabývat 

se úpravami okolí. První cenou bude provedení díla, 

druhé a třetí místo bude oceněno peněţitě. Základní 

kámen byl poloţen 27. května. Odborná porota by o 

vítězi soutěţe měla rozhodnout v následujících dnech. 

 

Replika pomníku polské armádě 
Praha 8 nechala vytvořit repliku pomníku, který 

připomíná účast polské armády při osvobozování 
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Československa za druhé světové války. Pomník 

připomíná účast polské armády při osvobozování 

Československa. Polští vojáci se v květnu roku 1945 

dostali aţ do prostoru mezi Ďáblicemi a Čakovicemi. 

Pomník, který stojí v Ţernosecké ulici v Kobylisích, 

poničili totiţ vandalové. Odborníci restaurování 

nedoporučili a replika je tedy na místě. Pomník je 

vyroben z opuky, která podléhá vlivům počasí. V pomníku 

vznikají trhliny, narušena je jeho statika a chybí rovněţ 

horní část.  

 

Bezpečnostní opatření na Florenci se osvědčila 
Policisté z Obvodního ředitelství Policie ČR Praha III 

zahájili od začátku března sérii bezpečnostních akcí, 

které nasměrovali do prostor autobusového nádraţí 

Florenc. K tomuto kroku přistoupili po důkladné analýze 

bezpečnostní situace v těchto místech. Toto autobusové 

nádraţí toto totiţ patří k oblastem se zvýšeným výskytem 

trestné činnosti, zejména co se týká kapesních krádeţí. V 

průběhu března bylo v prostorách autobusového nádraţí 

provedeno celkem 11 akcí, kterých se zúčastnilo na 140 

policistů včetně vedení Místního oddělení Policie ČR 

Karlín. Větší část policistů přitom byla v civilním oblečení, 

ostatní měli uniformy. Za tuto dobu došlo ke spáchání 

celkem 17 kapesních krádeţí s celkovou škodou 

bezmála 300 tisíc korun. Toto číslo znamená pokles o 

25 procent v porovnání se stejným obdobím roku 2007 a 

pokles v průměru o 10-20 skutků oproti jiným měsícům 

loňského i letošního roku. První a poslední týden v tomto 

měsíci nebyl zaznamenán ţádný trestný skutek. Celkově 

policisté za tuto dobu zkontrolovali 263 osob, udělili 80 

pokut, pět případů trestné činnosti řešili ve zkráceném 

přípravném řízení, zadrţeli sedm hledaných osob a 

zadrţeli téţ jednu osobu při kapesní krádeţi. Jelikoţ se 

tyto akce ukázaly jako efektivní, budou v nich policisté 

pokračovat i nadále. 

 

Linka důvěry v Bohnicích zatím nebude 
Praţská psychiatrická léčebna v Bohnicích zatím nebude 

provozovat nepřetrţitou linku důvěry pro lidi v psychické 

tísni. Nemá na ni totiţ peníze. Návrh smlouvy, která měla 

zajistit financování sluţby praţským magistrátem, 

zástupci hlavního města odmítli.  

Magistrát poţadoval, aby léčebna provozovala také 

lůţkové oddělení pro akutní případy. Podle léčebny by 

ale provozování lůţek bylo zbytečné a ztrátové. Linka 

důvěry měla být součástí takzvaného oddělení první 

pomoci, nízkoprahového ambulantního zařízení pro lidi v 

psychické tísni. Dříve obdobné sluţby poskytovalo 

Centrum krizové intervence (CKI). Provoz CKI výrazně 

omezila léčebna loni v červnu. Kvůli ztrátovosti zrušila 

večerní a noční konzultační sluţbu centra a všech osm 

lůţek. Krok léčebny vyvolal nesouhlas některých 

odborníků. Ministerstvo zdravotnictví nicméně tento 

postup schválilo. Centrum působilo léčebně roční ztráty 

kolem 3,5 milionu korun. Na dorovnání ztrát se letos v 

lednu domluvil praţský magistrát s ministerstvem 

zdravotnictví. Léčebna jiţ obnovila část sluţeb dřívějšího 

CKI. Více neţ polovina hovorů a návštěv Centra krizové 

intervence připadala na lidi trpící stresem a neurózami. V 

roce 2006 se na něj obrátilo 5500 lidí po telefonu, 3600 

jich přišlo osobně a 200 jich zůstalo v léčebně na lůţku. 

S t r á n k a  1 5  

Bohnice slaví 850. výročí 
24. května 1158. To je datum, kdy se objevila první 

zmínka o Bohnicích, konkrétně o kostelu svatého Petra a 

Pavla. Radnice městské části Prahy 8 proto připravila 

posvícení, které trvalo celé tři dny. U této slavnostní 

příleţitosti bude vydána také kniha, která pojednává o 

historii kostela svatého Petra a Pavla, statku Vraných a 

dalších historických místech Bohnic. Pro zájemce 

organizátoři připravili koncert, jehoţ termín konání byl 

stanoven na  středu 23. dubna v devět hodin večer. 

Organizátoři dále přichystali pro zájemce prohlídku statku 

Vraných a historickou výstavu na faře. Součástí 

slavnostního „menu― bylo i završení nedělní slavnostní 

mší, taktéţ v kostele sv. Petra a Pavla. 

 

Libeň hostila „voříšky― z celé Prahy 
I přes nepřízeň počasí se majitelé kříţenců psů sešli v 

sobotu 19. dubna na psí louce v Libni. Na ní totiţ probíhal 

jiţ třetí ročník Psího dne. Soutěţilo se celkem v pěti 

kategoriích podle věku psů.. Například cenu pro 

nejstaršího psa si odnesla Lucie Točeková se svým 

devatenáctiletým čtyřnohým miláčkem. Kromě něj na 

Psím dnu soutěţila ještě s dalšími třemi psy. Program, ve 

kterém byly například ukázky psovodů městské policie 

nebo výcviku loveckých psů, poznamenalo počasí, v 

průběhu dne také odcházeli někteří diváci. Těch v 11 

hodin, kdyţ začal program, bylo na místě odhadem tři sta. 

Ulicí by měla téci umělá řeka 
Zcela nové administrativní městečko vyroste u stanice 

metra Invalidovna v Karlíně. Bankéři a administrativní 

pracovníci budou chodit do kanceláří v místě, kde dříve 

úřadovali pouze statistici. Nové kancelářské budovy totiţ 

budou postaveny na pozemku, kde dříve stávala budova 

Českého statistického úřadu. Výstavba komplexu, který 

ponese název Futurama Business Park a jenţ se 

rozprostře mezi ulicemi Molákova, Sokolovská a Za 

Invalidovnou, začíná jiţ v těchto dnech. Do roku 2011 

bude u stanice metra stát pět budov s kancelářemi, 

restaurací, kantýnou a kavárnou. Budovy jsou navrţeny 

tak, ţe mezi sebou tvoří ulice. Na nich porostou stromy a 

dokonce poteče umělá říčka končící kaskádou u vstupu 

do areálu. Podle architekta Vladimíra Krátkého má být 

dominantou celého souboru oblá dvoupodlaţní budova 

organického tvaru ze skla a oceli. Tato futuristická stavba 

dala také celému areálu název. Součástí areálu bude na 

pět set podzemních parkovacích míst a přibliţně čtyřicet 

parkovacích míst na povrchu. Karlín, kde jiţ podél řeky 

Vltavy stojí několik kancelářských budov, se tak stává 

jednou z největších administrativních čtvrtí v metropoli. 

Další kancelářské budovy by měly za několik let stát i na 

Rohanském ostrově a na místě zbourané továrny 

Rustonka. 

Jesus Christ Superstar se vrací v jiném provedení 
Dirigent Ota Balage připravuje v hudebním divadle Karlín 

koncertní verzi muzikálu Jesus Christ Superstar s jeho 

někdejšími hvězdami, Kamilem Střihavkou, Danem 

Bártou, Bárou Basikovou, Alešem Brichtou, Bohoušem 

Josefem a dalšími zpěváky. Koncertů bude ale pouze 

limitovaný počet. Pouze šest. A budou věnovány 



 

 
Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 8 

Zenklova 27/576 

180 00  Praha 8 

Tel.+420 246 035 966, mobil:+420 721 029 892 

      e-mail: ovv.praha8@cssd.cz 

     http://www.cssdpraha8.cz 

„Výlet do oblasti východního Slovenska“ 

Místo konání: Východní Slovensko 

Termín: září 2008 
Počet účastníků: max. 30 osob 

Zaměření akce: Výměnný pobyt členů zaměřený na výměnu zkušeností mezi členy ČSSD a  

                          SMER – Sociálna demokracia. 
Strava je hrazena Slovenskou stranou. Náklady na ubytování a dopravu si hradí každý účastník sám. 

Tato dotazníková akce slouží ke zjištění počtu zájemců o účast na této akci. V případě, že projeví 

zájem o účast dostatečný počet členů ČSSD, OVV ČSSD Praha 8 sdělí podrobnější informace. 

Vyplněnou návratku, prosím, zašlete do: 15.6.2008 

na adresu: OVV ČSSD Praha 8, Zenklova 27/576; 180 00  Praha 8. 

Případně použijte e-mail: ovv.praha8@cssd.cz 
 
 

Návratka 

Výlet do oblasti východního Slovenska“ 
září 2008 

Jméno, příjmení……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní telefon…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Organizace ČSSD………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vyplněnou návratkou vyjadřujete Váš zájem o účast na této akci. 

 

 

Podpis………………………………………………………………. 


