OBVODNÍ

VÝKONNÝ VÝBOR

ČESKÉ

STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ V

PRAZE 8

V y d á v á O V V Č S S D P ra h a 8 , Z e n k l o v a 2 7 , P r a h a 8 , p ro i n t e r n í p o t ř e b u č l e n ů o b v o d n í o r g a n i z a c e . K o n t a k t n í e m a i l o v v . p ra h a 8 @c s s d . c z . Ne p ro š l o r e d a k č n í a n i j a z y k o v o u ú p r a v o u . P o d e p s a n é č l á n k y v y j a d řu j í n á z o r a u t o r a , n i k o l i v O V V .

Čtvrté číslo, ročník IV.

Duben 2008

ÚVODNÍK
Vhled do problémů starší generace – seniorů aneb „Kam s nimi?― dle Jana Nerudy
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41
Přesně tolik poslanců za
ČSSD podpořilo podání k
ústavnímu soudu ohledně
modrých zón placeného stání
v Praze.
Zároveň tím zpochybňují
institut trvalého bydliště.

Dnes bych vás chtěla seznámit s některými problémy starší generace, která je nezanedbatelnou částí
voličů, a to i ČSSD. OVV Prahy 8 se snaţí problémy seniorů zabývat jednak prostřednictvím diskusí na různá
aktuální témata v rámci jednotlivých MO ČSSD Prahy 8 a téţ tím, ţe se snaţí této části populace pomoci
prostřednictvím rad z oblasti bytové problematiky ve spolupráci s občanským sdruţením Bytová poradna,
jehoţ akce jsou hojně navštěvovány nejen seniory, ale různými skupinami občanů. Z důvodů kapacitních
bohuţel není prozatím v silách tohoto OS a tím i OVV ČSSD Praha 8 uspokojit všechny zájemce, kteří se se
svými problémy s byty na nás obrací.
Jednou z akcí OVV Praha 8 bylo i uspořádání lednové diskusní akce s obyvateli Domova důchodců
v Bohnicích – Čimicích, o níţ byl velký zájem, jelikoţ souvisí se současnou sociální politikou Topolánkovy
vlády a s úpravou Magistrátu hl. m. Prahy v oblasti nájemního vztahu těchto obyvatel. Tedy nájemní vztah je
to aţ od letošního roku, kdy se ze sociálního zabezpečení vč. jejich umístění v DD stává naprosto jiný vztah
neţ měli doposud, kdy budou muset přistoupit na nájemní smlouvy na dobu určitou, které pro ně budou zřejmě velkou finanční zátěţí a způsobí v určitém smyslu jejich právní nejistotu ohledně střechy nad hlavou.
Proč jim způsobí problémy:
- jejich bydlení v DD bude podléhat předpisům o regulovaném nájemném a jeho postupnému zdraţování,
které nebude korespondovat s jejich příjmy, tedy výší jejich důchodů,
- v souvislosti se změnou zákona o sociálním zabezpečení někteří z nich buď příjdou o příspěvek na péči,
který dosud dostávali, nebo na tzv. „příspěvek na péči― vůbec nedosáhnou (aţ 50 % seniorů v DD na něj
nemá nárok dle nové úpravy zákona) a nedostávají ani příspěvek na nájemné, jelikoţ nejde o klasický nájemní vztah a nesplní pro tento příspěvek podmínky (dochází tedy i k tomu, ţe ten kdo má důchod vyšší na
tento příspěvek nárok mít bude a ten, kdo sice platí stejnou částku DD a má niţší důchod na tento příspěvek
nárok nemá),
- jiţ dnes někteří z nich, zejména starodůchodci, nemají ani tak velký důchod, aby z něj byli schopni poplatek
za ubytování v DD uhradit a i ti, kteří mají vyšší důchod, nemají ho dostatečně vysoký, aby byli schopni
hradit zvýšené náklady v souvislosti s tím, ţe budou platit tolik, jako by platili za byt (přitom ho tito důchodci
většinou při svém umístění do DD vrátili obci nebo magistrátu).
Těch problémů by se jistě našlo více, ale pro příklad si myslím, ţe ty mnou uvedené stačí. Sociální komise
při KVV ČSSD si je samozřejmě těchto problémů vědoma a na svých jednáních se jimi zabývá, ale nemůţe je
příliš ovlivnit, jelikoţ tento problém by měli řešit naši zákonodárci na půdě parlamentu. Bylo by ovšem třeba
tuto oblast řešit jako komplex několika vzájemně souvisejících zákonů, jelikoţ je zřejmá souvislost i se zákonem o poplatcích ve zdravotnictví ( důchodci v DD zbyde max. 15% důchodu jako kapesné na všechny jeho
potřeby, které nejsou pokryty jeho umístěním v domově důchodců. A to nejde o věci zbytné, ale o věci nezbytné, jako jsou hygienické potřeby, oblečení a téţ léky a lékaři).
Půjčit si, jak navrhl pan Cikrt, nemohou, protoţe by půjčku neměli z čeho splácet. Většinou na tom nejsou
zdravotně nejlépe, takţe si nemohou přivydělat, a to ani podnikáním (zaplatili by totiţ měsíčně jen na sociálním pojištění více, neţ by si vydělali) a mnozí z nich buď nemají rodinu, která by jim mohla finančně pomoci
anebo nemají úspory či majetek, který by mohli na tento účel pouţít. Myslím si tedy, ţe by se poslanci a
senátoři ČSSD nad tím, ţe jde o komplexní řešení problému seniorů, mohli více zamyslet a zkusit prosadit
nějaký „batoh― ve spolupráci s poslanci ostatních stran, pokud moţno ne tak „nelidský― jako je reformní batoh
Topolánkův.
Eva Rudová
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Zprávy z OVV, 19. března 2008
Roman Petrus, Předseda OVV

1) Organizační věci OVV
A) Usn.1/3/08 – OVV ČSSD Praha 8 konstatuje ukončení členství v ČSSD dle Stanov pro neplnění povinností člena, tzn.
nezaplacení členských příspěvků za rok 2007 těmto členům: Miksa Jan, Vokál Vladimír, Zahradníková Barbora. O ukončení členství budou zmínění informováni písemně dle Stanov.
B) Př. Petrus informoval o webových stránkách OVV ČSSD Praha 8, poţádal přítomné o příspěvky na tyto stránky.
www.cssdpraha8.cz
C) Př. Petrus seznámil členy OVV s materiálem o plněním rozpočtu za rok 2007 a komentářem k tomuto materiálu. Poděkoval př.Rödigovi a tajemníku Vaškovi za jeho vypracování. Z uvedeného vyzdvihl úspory zejména za spotřebu plynu, kdy
celkové úspory ve výdajové části jsou 32.000,- Kč. Dále konstatoval, ţe celkové náklady na sekretariát za rok jsou ve výši
cca 100.000,- Kč, coţ je více neţ dotace z kraje. V současnosti dokáţeme hospodařit v kladných číslech i díky tomu, ţe př.
Petrus a Př. Rödig platí zvýšené členské příspěvky jako uvolnění předsedové výborů při MČ Praha 8. Nyní je stav peněţního účtu 56.000,- v tomto měsíci přijde na účet přeplatek za plyn ve výši 17.207,- Kč. Vyzval členy OVV o informování členské základny o plnění rozpočtu.
D) Na předchozím OVV byla schválena obnova sekretariátu, kdy OVV navrhla zakoupení či obnovu těchto věcí: vysavač,
lednici a mikrovlnou troubu. Př. Petrus seznámil členy OVV s konkrétními zařízeními a jejich cenou, jeţ chce OVV zakoupit.
Otevřela se diskuse, na téma v jaké výši uvolnit prostředky na výše zmíněné. Tajemník poţádal o koupi nové klávesnice,
př. Rudová přislíbila, ţe klávesnici věnuje ze svých zdrojů. OVV ČSSD Praha 8 uvolňuje na schválené zařízení částku ve
výši 12.000,- Kč.
E) Př. Petrus informoval o výběru člena ČSSD Praha 8 pro udělení čestné plakety u příleţitosti 130. výročí zaloţení ČSSD.
Informoval o zaslání mailu členům OVV, kde vyzval k návrhům členů pro toto ocenění. Z odpovědí vyplynulo, ţe OVV
ČSSD Praha 8 navrhuje pro udělení čestné plakety př. Jaromíra Šídu.
2) Školení členů pro komunální volby
Př. Petrus informoval o v současnosti dvou navrhovaných modelech.
1.model je uzavřený tým, který by se připravoval na komunální volby, ten podporuje MO Bohnice.
2.model je návrh př. Majerové, tedy otevřený tým, klasické vnitrostranické vzdělávání, kdy by jednotlivé MO jednou za půl
roku navrhly témata školení. Na daná témata by OVV zajistilo lektory a toto vzdělávání by mohlo být přístupné i pro občany. Tento model podporují MO Libeň, MO Kobylisy a MO Čimice, MO Karlín nebyla usnášeníschopná. Př. Čimic př. Valeš
dnes mailem poslal návrhy témat pro vzdělávání a na základě výše uvedených skutečností OVV hlasovalo jednomyslně
pro 2. model.
3) Placené parkování
Př. Petrus konstatoval, ţe MO projednaly 3 varianty placeného parkování. Zároveň navrhl pro variantu, kterou budeme
prosazovat uspořádat v květnu a červnu petiční podpisovou akci se dvěma stánky pro prosazení záměru ČSSD Praha 8
v této otázce. Navrhl místa konání, jeţ jsou prakticky shodná s místy předvolebních akcí na Praze 8, tedy: Florenc – Delvita, Palmovka před Komerční bankou, Kobylisy a Ládví u stanic metra.
Vyjádřil cíl ohledně mnoţství podpisů, kterých by mělo být 1500 aţ 2000. Vyzval přítomné k návrhům a diskusi a informoval
o nutnosti včas ohlásit zábor místa a data konání podpisové akce u Magistrátu hlavního města Prahy. Zajištění záboru má
na starosti tajemník Vašek. Př. Hejkrlík navrhl o této akci informovat v podobě tiskové zprávy.
4) Komunální politika
Př. Petrus informoval i o mediálně známé problematice nájemních smluv pro obyvatele DD Bohnice, poţádal o informování
členské základny ohledně této problematiky a našich aktivitách v jednotlivých MO.
Zmínil rovněţ zásadní ústupky Magistrátu hlavního města Prahy v těchto nájemních smlouvách, kdy z původně navrhovaných 9 let na dobu určitou změnil tyto na 18 let na dobu určitou. Pro ČSSD nejen na Praze 8 je významné, ţe jsme obyva-
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telům dokázali pomoci při řešení jejich základních a do budoucna zásadních změnách v nájemních smlouvách a dokázali
jsme si zde vytvořit kontakty, které chceme i do budoucna udrţovat a rozvíjet.
Klub zastupitelů – př. Petrus sdělil o výsledku jednání KZ, zásadním bodem jednání byl návrh, aby kaţdý zastupitel, člen
komise nebo výboru za ČSSD Praha 8 navrhl cca. 2 témata, kde bychom navrhovali další akce, kterými můţeme oslovit
občany, nebo mít svůj návrh řešení, kterým bychom se vymezili vůči ODS. Témata jsou např. v dopravním značení,
v pokračování dalších navazujících akcí ( DD Bohnice, petiční akce k parkovnému ).
Příští KZ je otevřen pro všechny členy komisí z řad občanů, ti budou o tomto informováni. Dále se zmínil o výměně členů
ve finančním výboru, kdy 2 členy ODS nahradili 2 členové ODS.
5) Různé
A) Př. Petrus ještě jednou přivítal zájemce o vstup do ČSSD Praha 8 z ČSSD Praha 10, př. Glase. Př. Glas informoval o
skutečnosti, ţe momentálně je kromě něj dalším zájemcem o přestup na Prahu 8 př. Jelínek. Př. Glas sdělil OVV Praha 8,
ţe př. Jelínek jej informoval o svém zájmu být přijat do MO Čimice, kde byl před několika lety členem a je předběţně dohodnut na svém přijetí do Čimic. Př. Glas projevil po diskusi zájem vstoupit do MO Karlín, kde tato MO musí také schválit
jeho vstup.
B) OVV ČSSD Praha 8 vyplnilo dotazník k Vnitrostranické anketě o radarové základně USA v ČR na základě hlasování.
Usn.6/3/08 – OVV ČSSD Praha 8 : 1. nesouhlasí s umístěním radarové základny USA v ČR
2. souhlasí s referendem k základně
3. ano, poslanci a senátoři ČSSD mají hlasovat v souladu s většinovým stanoviskem ČSSD
C) Př. Petrus vyzval přítomné k účasti na akci v Kobylisské střelnici dne 6. 5. 08 od 16:00.
D) Př. Šašek navrhl, aby tajemník Vašek zjistil, jaká je situace s údajnou pamětní deskou německého sociálního demokrata
W. Brandta na adrese Křiţíkova 26, Praha 8. Tajemník návrh přijal. Př. Šída se nabídl, ţe uvedené zjistí a tajemníka informuje. Ten souhlasil a přislíbil vyfocení této desky.
E) Př. Petrus poděkoval přítomným za akci k MDŢ, rozdávání růţí ţenám.

Zprávy z KVV
Roman Petrus, Předseda OVV

Zdá se to neuvěřitelné, ale řadou zvláštních okolností jsem se ocitl na třetím zasedání KVV za sebou a zase jsem se nacházel po skončení v totálně rozladěném stavu. Potřetí bych vám tady měl popsat, co se dělo či děje na KVV. Ale je to váţně velký problém. Ono se tam toho totiţ příliš neřeší. Kdybych měl popsat poslední jednání ve vztahu k tomu,co to jednání
přineslo pro Prahu 8, musel bych napsat jen „NIC―.
Psát články o ničem jde všem asi nejméně, ale tak se zkusím chvilku snaţit. Tak jako hlavní „číslo― programu byla návštěva
místopředsedy ČSSD př. Škromacha. Toho si KVV pozvala, aby jí odpověděl řadu dotazů týkající se jeho vztahu k praţské
ČSSD. Byla to sice příjemná hodinka povídání, občas jsem se bavil nebo zasmál. Výsledkem však nebylo nic a hodinka
třeba s rodinou by byla pro mě asi příjemnější.
Další průběh pak byl standardní. Zpráva z magistrátu ve formě toho, co proběhlo. Zpráva z Poslanecké sněmovny, kterou
si můţete vyrobit i sami—stačí si zkopírovat body programu na www.psp.cz a Praha 11, kde stále není a není klid.
Jediná zajímavá věc na celém jednání, které jednotliví členové, dle mého názoru, uţ nevěnovali velkou pozornost, byl program tzv. Permanentní kampaně, kterou připravil tým Miroslava Pocheho a Petra Dolínka. Celý tento projekt je zaloţen na
jiţ dříve předloţených podkladech této skupiny a je jejím logickým pokračováním. Materiál jste dostali v elektronické podobě a je k dispozici i na sekretariátu k prostudování či okopírování. Celý materiál doporučuji prostudovat. Pokud budou k
tomuto materiálu připomínky, rád je předám oběma autorům.
To je asi vše. Smutné ???
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Vernisáž výstavy pí. Hrehorovské — foto Ing. Petr Pokorný

Stalo se před deseti lety - duben 1998
Jan Vašek, tajemník OVV
MO Karlín – př. Zemek informoval o současném dění – Bamberk, 120. výročí ČSSD, volební program k volbám.
MO Libeň – Členská schůze odsouhlasila text dopisu Poslaneckému klubu ČSSD Parlamentu ČR ohledně doprovodného usnesení,
ţádajícího nerozmísťovat na našem území jaderné zbraně a cizí vojenské jednotky.
MO Kobylisy – Volební kampaň do PS PČR ; nábor členů ; kandidatura do ZHMP a do obce
MO Bohnice – Předmětem schůze byly především přípravy parlamentních voleb v červnu 1998.
MO Čimice – Volby do PS, do ZHMP, do zastupitelstva MČ Praha 8.
Př. Valeš předal členům výtah z hospodářského programu ČSSD.
OVV – Přítomní souhlasí s návrhem předsedy scházet se ve sloţení OVV 8 včetně poslanců a členů MO ve volebním štábu kaţdý týden ve středu.
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Zprávy ze sekretariátu
Jan Vašek, tajemník OVV
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 praţské ČSSD, jeţ má slouţit praţským členům ČSSD jak po stránce informační, tak i diskusní. Aby jste se na tyto webové stránky http://prazsky.socdem.cz/ik měli přístup, musíte získat heslo. To získáte takto:
na mail: ovv.praha8@cssd.cz zašlete svou ţádost o přidělení hesla a tajemník př. Vašek ji postoupí KVV ČSSD. Zde Vám bude heslo
vygenerováno a jiţ na Vaši mailovou adresu posláno. Heslo si sami nemůţete změnit a je zabezpečeno před pouţitím jinou osobou, neţ
jste Vy.
Stejným způsobem lze ţádat o přidělení hesla na celorepublikový intranet ČSSD www.cssd.cz/ik.

Přehled plánovaných akcí
akce

MO Karlín a MO Libeň
130. Výročí ČSSD
MO Kobylisy
Klub deskových her
Klub zastupitelů
MO Bohnice
OVV Praha 8
Bytová poradna při ČSSD Praha 8
MO Čimice
Klub deskových her
Návštěva ze slovenského Smeru
Pálení čarodejnic
1. Máj
Poloţení věnců popraveným obětem nacistického reţimu na Kobyliské střelnici "
MO Karlín a MO Libeň
Den matek—rozdávání růţí
MO Kobylisy
Klub deskových her
Klub zastupitelů
MO Bohnice
OVV Praha 8
Bytová poradna při ČSSD Praha 8
MO Čimice
Klub deskových her

datum

čas

místo

1.4.2008
7.4.2008
8.4.2008
9.4.2008
14. 4. 2008
15.4.2008
16.4.2008
22.4.2008
22.4.2008
23.4.2008
24.—26. 4. 2008
30.4.2008
1.5.2008
6.5.2008

18:00
14:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
17:00
17:45
18:00
16:00
???
16:00

Zenklova 27, sekretariát
Dům U kaštanu
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Chvatěrubská 1
Zenklova 27, sekretariát
Praha
Na tý louce zelený
???
Kobyliská střelnice

6.5.2008
7.—9. 5. 2008
13.5.2008
14.5.2008
12. 5. 2008
20.5.2008
21.5.2008
20.5.2008
27.5.2008
28.5.2008

18:00
Cca. 16:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
17:00
17:45
18:00

Zenklova 27, sekretariát
Metro Kobylisy
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Chvatěrubská 1
Zenklova 27, sekretariát
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Občanské sdruţení

OSM
Vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům starších 15 let
a koná se 9. a 23. dubna 2007
v informačním středisku (sekretariátu) ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Vedle moderních strategických deskových her si můţete s námi poměřit síly v šachu a v mariáši.

Občanské sdruţení 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.
Fotografie ze slavnostní
vernisáţe najdete na čtvrté
straně.

Občanské sdruţení Bytová poradna při ČSSD Praha 8
Vás zve na pravidelné veřejné poradny v oblasti bydlení, které se
budou konat
22. dubna 2008 a 20. května 2008 od 17:00 hodin
v informačním středisku (sekretariátu) ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Ţádáme Vás o rezervaci Vaší účasti.

Čtvrté
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Bytová problematika Prahy 8
Ing. Daniel Rödig, místopředseda OVV

ČSSD na Praze 8 se dlouhodobě stavila proti privatizaci bytového fondu tak, jak jí navrhovala tamní ODS, která má
v současnosti v Zastupitelstvu MČ většinu. Moţná právě proto tato otázka byla zařazena na jednání Zastupitelstva
MČ, které se konalo v září roku 2007. I přes to, ţe celý Klub zastupitelů ČSSD se proti tomuto návrhu postavil a hlasoval proti němu, ODS návrh podpořila a MČ Praha 8 tak nyní můţe privatizovat nezanedbatelnou část bytového fondu,
se kterým do současnosti hospodařila.
Toto zastupitelstvo totiţ odsouhlasilo seznam bytů, které do privatizace budou zařazeny. Na zmíněném seznamu figuruje 4 267 bytových jednotek. Prodej se nebude týkat domů, které byly opraveny po povodni v roce 2002 a na jejichţ
financování se pouţil úvěr od Evropské investiční banky. Ve správě městské části poté zůstane 4 477 bytů.
Na programu jednání zářijového zastupitelstva byl mimo jiné i materiál „Zásady prodeje bytových domů―, který dával
jistá pravidla, jak by zamýšlený prodej měl probíhat. Materiál byl zastupitelstvem schválen také. Dle tohoto materiálu
budou byty uvedené v seznamu nabízeny k prodeji jako technologické celky spolu se zastavěnými a funkčně spjatými
pozemky. Tyto byty budou nabízeny k prodeji právnickým osobám, které budou zaloţeny stávajícími oprávněnými nájemci bytu v daném bytovém domě.
Oprávnění nájemci vybraných bytových domů obdrţí výzvu k projevení zájmu o koupi bytového domu, kterou vyplněnou doručí MČ Praha 8 a současně předloţí písemné čestné prohlášení, kterým se zavazují k zaloţení právnické osoby.
Po předloţení výpisu právnické osoby a sloţení jistiny ve výši 5 000,- Kč za kaţdý byt prodávaného bytového domu,
rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha 8 o převodu nemovitostí konkrétní právnické osobě, zaloţené výhradně oprávněnými nájemci.
Cena nabízeného bytového domu (technologického celku) spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky bude
stanovena znaleckým posudkem podle zákona o oceňování majetku platného v době prodeje nemovitostí, toho času
č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zájem o tuto problematiku byl opravdu veliký. Tehdejší zastupitelstvo, jehoţ schůze jsou samozřejmě veřejné, navštívilo cca 300 návštěvníků z řad dotčených občanů. Atmosféra v jednacím sále byla opravdu „dusná―. Návštěva tří stovek lidí totiţ způsobila, ţe pod vlivem dojmu anonymity několik občanů neustále vykřikovalo a rušilo jednání zastupitelstva. Situaci pak musel řešit starosta, který od řečnického pultíku neustále nabádal přítomné k dodrţování kázně a
jednacího řádu zastupitelstva.
Klub zastupitelů ČSSD Praha 8 si uvědomuje fakt, ţe otázka privatizace bytového fondu můţe být pro řadu občanů
více neţ lákavá. Ale uvědomuje si zároveň i důsledky, které takové rozhodnutí současného vedení radnice bude mít
na kvalitu ţivota občanů na celém území Prahy 8. Proto se snaţil získat odpověď na otázku, jakým způsobem bude
naloţeno s finančními prostředky, které MČ Prodejem bytů získá. Také otázka způsobu získávání finančních prostředků do rozpočtu MČ v dalších letech nenechávala Klub zastupitelů ČSSD lhostejným.
ODS, která s tímto populistickým návrhem přišla, argumentovala pouze tím, ţe lidé si privatizaci bytového fondu přejí a
ţe náklady na údrţbu současného bytového fondu budou v dalších letech budou neúměrně narůstat. Pro rozpočet MČ
pak bude takový nárůst neúnosný.
Nicméně ODS i přes to, ţe na tyto poloţené otázky neposkytla relevantní odpověď, prodej bytů prohlasovala. Mně se
nyní nedaří přijít na jiný důvod, neţ je ten, ţe ODS si tímto způsobem kupuje hlasy pro příští komunální volby. Nezbývá neţ podotknout, ţe tento způsob kupování voličských hlasů je nejen příliš drahý, ale i nespravedlivý vůči ostatním
obyvatelům Prahy 8.
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Vyřešilo by zavedení parkovacích zón současné problémy
s parkováním na území Prahy 8?
Ing. Petr Kilian a Roman Petrus
Jestliţe se jako motoristé zamyslíme nad otázkou zda je udrţitelný současný stav a moţnost parkování vozidel na území městských
částí Karlína, Libně a v okolí stanic metra Ládví a Kobylisy z pohledu moţnosti parkování, musíme si nutně odpovědět, ţe současný
stav je neudrţitelný, a to především z těchto důvodů :
1) Z nejbliţšího okolí hlavního města se kaţdodenně do Prahy sjíţdí velká část občanů, kteří do hlavního města dojíţdějí za prací, obchodem, nákupem, jednání na úřadech a samozřejmě i z řady dalších důvodů
2) Růst parkovací kapacity na celém území hlavního města byl v minulosti zásadním způsobem podceněn, a mnoţství parkovacích míst
neodpovídá skutečnému mnoţství automobilů registrovaných na obyvatele městských částí.
3) V souvislosti s tím, jak rychle roste výstavba rodinných domků v okolí hlavního města, je nutné předpokládat, ţe tento trend kaţdodenního dojíţdění bude narůstat a boj o parkovací kapacity nejen v okolí stanic metra, ale i městských částech, které jsou dopravně
výhodné bude růst.
4) V souvislosti s tím pak dochází ke skutečnosti, ţe se prakticky ztrácí parkovací kapacita pro místní obyvatele, a to samozřejmě vede
k velkému nárůstu nespokojenosti obyvatel těchto městských částí.
5) Nespokojenost a stíţnosti obyvatelů jsou jedním z hlavních důvodů, proč potom představitelé jednotlivých městských části propadají
mediální panice a samozřejmě i nátlaku ze strany magistrátu Hlavního města Prahy a houfně souhlasí se zaváděním parkovacích
zón, a to nejen v samotném centru města, ale i v městských částech s centrem bezprostředně sousedících. Pravděpodobně i pod
tímto tlakem a psychóze se pak zavádějí tyto zóny, i tam kde to není nezbytně nutné. Nám, jako obyvatelům hlavního města, to bohuţel přinese pouze to negativní, a to ţe časem budeme mít parkovací zóny všude po celém uzemí Prahy a v tom okamţiku se provoz
automobilu stane prakticky nedostupný.
6) Peníze, které jsou na těchto parkovištích vybírány, tvoří příjem do magistrátu, městské části a správcovské firmy a bohuţel po přerozdělení nejsou vyuţívány na údrţbu komunikací a na zvětšení parkovací kapacita vůbec nebo pouze sporadicky.
Poloţme si tedy následující další otázku: Je systém placeného parkování tak, jak je zaveden na Praze 1 a nově na Praze 3 a
7, vstřícný pro občany a zároveň účelný? Odpověď: Určitě ne! Parkování v těchto městských částech se nově dělí na zóny. První zóna
je jen rezidentní – tedy pro občany. Za tuto zónu si občané platí. Nejen ţe tato částka „prakticky za nic― je občas dost velká, ale především jim skutečně nezaručí místo na parkování. V těchto oblastech jsou totiţ vydávány karty, které ale svým počtem neodpovídají skutečným místům. Navíc tuto kartu si nekupují jen občané, ale prakticky kdokoliv, komu se zlíbí a má finanční prostředky. Druhé zóny jsou
pro „volné― stání a jsou zpoplatněny parkovacími automaty.
K čemu tento systém vede? Dobré je projet se Prahou 2 a podívat se na výsledek. V průběhu dne jsou místa, kde jsou parkovací automaty plně obsazeny a auta krouţí a čekají. Naopak místa, kde jsou rezidentní zóny, jsou poloprázdná, ale není zde moţné
zaparkovat. Něco jiného se stane večer, kdy se rezidentní zóny začnou rychle zaplňovat. Výsledkem tedy je, ţe prakticky existují v průběhu dne parkovací místa, která nejsou dostatečně vyuţita, přestoţe je řada aut, která zase nemají kde zaparkovat .
Jaké je řešení a co navrhuje ČSSD pro Prahu 8? Kaţdý občan Prahy 8 vlastnící automobil, by si mohl koupit parkovací kartu,
která by ale byla zpoplatněna jen minimálně. Tedy vyjadřovala by se cena jen pořízení této karty, tedy cca. 50,- aţ 100,- Kč za jeden
rok. Za to by mohl kaţdý občan Prahy 8 vlastníci automobil parkovat kdekoliv na Praze 8. Problematická místa Prahy 8 popsaná výše
v článku by pak byla kompletně přeměněna na zónu parkování na parkovací automaty. Ovšem v těchto lokalitách by vlastníci karet měli
parkování zadarmo.
Čeho by se tím dosáhlo? Občané by mohli za poměrně levný poplatek parkovat na území Městské části Praha 8, tak jako
dosud. Celá řada motoristů ze Středních Čech, kteří si zvykli parkovat na Praze 8, by patrně parkovali někde jinde, protoţe by je odradily parkovací automaty. Přeci jen platit třeba 30,- Kč za hodinu při osmihodinové pracovní době jiţ není při pravidelném jeţdění do Prahy
pro tyto motoristy zajímavé. Ale návštěvníci obyvatel, či opraváři, zásobování a další krátkodobí motoristé by na těchto parkovacích
automatech jistě mohli zastavovat a nemuseli by bloudit a čekat jako v jiných městských částech.
Parkování v Praze 8 je velmi problematické. Měli bychom se však zamyslet především nad tím, aby konečný výsledek nevyhovoval pouze magistrátu či určitým politickým tlakům, ale aby vyhovoval především občanům městské části. Slova a věty o tom, ţe Praha
musí mít jednotný systém placeného parkování je jiţ stejně narušen městskou částí Letňany, bylo by tedy moţné změnit tento systém i
u nás.
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Zprávy z výborů a komisí městské části
Finanční výbor—Ing. Daniel Rödig
Finanční výbor ZMČ Praha 8 zasedal dne 18.3.3008. Na jeho zasedání
byli poprvé přítomní noví členové, kteří byli zvoleni na posledním Zastupitelstvu MČ. Vzhledem k tomu, ţe JUDr. Penk (ODS), který byl místopředsedou výboru, rezignoval v důsledku výkonu funkce uvolněného radního
na svůj post ve Finančním výboru, proběhla volba nového místopředsedy.
Tím byl zvolen Bc. Vodný (ODS).
Na jednání FV ZMČ Praha 8 byl projednáván návrh rozpočtových opatření,
o které poţádali jednotliví správci rozpočtových poloţek. K tomuto materiálu proběhla obšírná diskuse a FV ZMČ vzal předloţený materiál na vědomí
a doporučil ho RMČ ke schválení s výjimkou rozpočtového opatření na
nákup licencí, o které poţádalo oddělení informatiky. Vzhledem k tomu, ţe
vedoucí odd. informatiky nepředal ţádost včas a bez podrobného zdůvodnění, FV ZMČ poţádal vedoucího oddělení informatiky o písemné zdůvodnění kolik licencí bude zakoupeno, za jakým účelem, kde bude nainstalováno a kdo bude uţivatelem.
FV ZMČ Praha 8 projednal a vzal na vědomí a doporučil ke schválení
RMČ Praha 8 předloţený Návrh na prominutí a odpisu nedobytných pohledávek MČ Praha 8 a Návrh na prominutí a odpisu pohledávek příspěvku
na výţivu MČ Praha 8.
Dopravní komise—Ing. Daniel Rödig
Dopravní komise (DK) ZMČ zasedala dne 19.3.2008. Na svém jednání byli
přítomní členové informováni o současném stavu problematiky týkající se
informačních radarů. V současné době se vytypovávají konkrétní místa na
umístění radarů s ohledem na napájecí body. Za tímto účelem se připravuje smlouva s TSK, ve spolupráci s ELTODO. Přítomní byli informováni o
současné podobě tzv. „Chodníkového programu― s tím, ţe přítomní byli
informováni o skutečnosti, ţe na základě schváleného rozpočtu MČ Praha
8 je na velkoplošné opravy chodníků je určena částka 4 mil. Kč, TSK
financuje opravy částkou 2 mil. Kč. Smlouva s TSK se dle poskytnutých
informací připravuje. Další přísun financí na tuto problematiku je odvislý od
probíhajícího prodeje bytů.

DK dále projednávala dotazy a připomínky svých členů. Připomínky se
týkaly zejména frekvence jednání DK, která by měla zasedat v návaznosti
na podněty, připomínky a stíţnosti občanů Prahy 8. Přítomní členové DK
dále vyjádřili pohoršení nad tím, ţe DK má nedostatek informací týkajících
se např. tunelu „Blanka― (stíţnosti na velký provoz nákladních automobilů
odváţejících zeminu), Praţského okruhu aj. Na tento postoj bylo řídícím
schůze řečeno, ţe DK můţe řešit pouze věci, které spadají do kompetence
odboru dopravy, záleţitosti např. rozvoje dopravy řeší odd. architekta MČ
(komise pro územní rozvoj).
Školská komise—Ing. Lenka Majerová
Komise projednávala sloučení ZŠ na Korábě a ZŠ Bohumila Hrabala v
Zenklově ul., přímo na místě obou škol. Komise si nejprve prohlédla ZŠ na
Korábě a pak se přesunula do ZŠ v Zenklově ul., kterou si také prohlédla.
Bylo to proto, aby komise měla představu, jak obě školy vypadají, v jakém
jsou stavu a co je potřeba změnit a doplnit, aby od září t.r. byly připraveny
na výuku.
Protidrogová komise– Ing. Lenka Majerová
1. Komise zhodnotila činnost za rok 2007.
2. Zabývala se přehledem poţadavků protidrogové prevence na r. 2008.
Posuzovala finanční poţadavky kaţdého projektu a u 3 projektů tyto finanční poţadavky neschválila.
3. Komise se dohodla, ţe v rámci ušetření nákladů bude kaţdý předloţený
projekt sníţen o částku 1000 -1500 kč.
4. Byl vypracován metodický plán, jak postupovat ve školách, pokud se
vyskytnou drogy nebo alkohol u ţáků.
Komise byla informována o amatérské filmové soutěţi ANTIFETFEST,
které se mohou zúčastnit ţáci 2 stupně ZŠ a studenti SŠ. Snímky musí být
dodány do 31.3.08. Z Prahy 8 zatím ţádný snímek dodán nebyl.

Další komise a výbory z nedostatku místa příště

Zprávy z klubu zastupitelů
Radim Zátopek přivítal všechny přítomné, omluvil se za dnešní indispozici
a předal slovo Romanu Petrusovi, který uvedl další bod jednání schůze
KZ.
Roman Petrus informoval o současném stavu zpracování podkladů do
rubriky „fórum― v časopise MČ Praha 8 „Osmička―. Informoval o zpracování
článku na téma „Parkovné― a zároveň o článku na téma „Jak naloţit
s penězi získanými z privatizace bytového fondu―, který zpracuje Tomáš
Novotný. V této souvislosti Roman Petrus vyzval přítomné, aby se na něj
členové KZ s náměty na nová témata průběţně obraceli.
Roman Petrus navrhl přítomným, aby kaţdý člen KZ v rámci svého působení v komisi R MČ Praha 8 navrhl několik témat, ve kterých by KZ ČSSD
Praha 8 mohl veřejnosti sdělit své návrhy na řešení a profiloval tak svůj
postoj ke zlepšení kvality ţivota obyvatel Prahy 8. V této souvislosti navrhl,
aby příští jednání KZ bylo rozšířeno o další členy komisí. Návrh byl všeobecně přijat.
Radim Zátopek přítomné poţádal, aby se na něj členové KZ v nejbliţší
době obrátili s návrhy míst, která jsou v majetku MČ Praha 8, jsou

v neudrţovaném stavu a je nutná jejich sanace a údrţba. Tato informace
byla vyţádána hlavním architektem Prahy 8.
Petr Kilian navrhl KZ, aby na příštích jednáních Zastupitelstva MČ Praha 8
nebyl KZ ČSSD překvapen jednáním ODS tak, jak se to událo na posledním Zastupitelstvu MČ Praha 8 při dovolbě členů Finančního výboru. Roman Petrus v této souvislosti informoval o současném stavu jednání předsedy OVV ČSSD Praha 8 a Starostou MČ Praha 8. V následné diskusi
nevyplynulo ţádné usnesení.
Zdeněk Ševčík informoval přítomné o akci, jeţ byla pořádána u příleţitosti
výročí února 1948.
Roman Petrus přítomným připomněl, ţe OVV ČSSD Praha 8 hodlá během
2 měsíců (květen 2008 – červen 2008) uspořádat petiční akci, v rámci
které bude obyvatele Prahy 8 informovat o alternativním řešení parkování
na území Prahy 8, jak ho navrhuje ČSSD Praha 8. V rámci diskuse Petr
Kilian navrhoval na počkání na výsledky, kterých nový systém parkování
dosáhne na ostatních Prahách. V diskusi pak převládl názor, ţe provedení
petiční akce je nutné v krátké době.
Radim Zátopek poděkoval všem přítomným a jednání KZ ukončil.
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Co se dělo, děje a bude dít na Praze 8
Deratizace stojí 2,5 milionu korun
Praţští radní na své schůzi schválili plán deratizace. Ta přijde rozpočet na
dva a půl milionu korun. Lokality určené k deratizaci vybrala Hygienická
stanice ve spolupráci s úřady jednotlivých městských částí. Deratizátoři se
zaměří především na městské části Praha 8 a 9, kde jsou letos hlodavci
přemnoţeni. Hlodavcům letost totiţ svědčila mírná zima.
Osmá městská část uţ zná rozpočet
Zastupitelé Prahy 8 na schůzi zastupitelstva, která se konala dne 20. února 2008, schválili rozpočet pro letošní rok. Osmá městská část bude hospodařit s příjmy 673 milionů 900 tisíc korun a výdaji ve výši 689 milionů
900 tisíc korun. Jak na schůzi zastupitelstva uvedl starosta osmé městské
části Josef Nosek, schodek ve výši 16 milionů korun bude kryt přebytkem
z loňského roku a minulých let.
Léčebna v Bohnicích plánuje obnovit linku důvěry
Psychiatrická léčebna Bohnice hodlá pro občany, jejichţ duševní stav
vyţaduje pomoc, zavést nepřetrţitou linku důvěry. Návrh smlouvy na finanční spolupráci poslal magistrátu ředitel léčebny Ivan David. Celodenní
telefonickou pomoc poskytovalo do loňského června Centrum krizové
intervence (CKI), jehoţ provoz byl kvůli ztrátovosti omezen. I přes to, ţe
řada odborníků zrušení noční konzultační sluţby a všech osmi lůţek CKI
kritizovali, přesto bylo Ministerstvem zdravotnictví schváleno.
Centrum působilo léčebně roční ztráty kolem 3,5 milionu korun. Na dorovnání ztrát se v lednu domluvil praţský magistrát s ministerstvem zdravotnictví. Primátor Pavel Bém na lednové tiskové konferenci řekl, ţe provoz
CKI se můţe obnovit v únoru. To se ale nestalo. Magistrát se s vedením
léčebny dosud nedohodl.
Ivan David se uţ dříve vyjádřil, ţe centrum krizové intervence bude provozovat, pokud na něj bude mít peníze. Více neţ polovina hovorů a návštěv
centra připadá 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. Většinu sluţeb CKI nehradí zdravotní pojišťovny a léčebna je doplácela ze svého rozpočtu.
Podobné sluţby jako CKI poskytuje i středisko RIAPS provozované magistrátem. Telefonickou pomoc nabízí 24 hodin denně, radí i osobně. Vedle
konzultace nabízí centrum i krátkodobou psychoterapii a pobyt na lůţkovém oddělení nezbytný k překonání krize.
Do tří let by se měl praţský okruh rozšířit o 23 km
Hlavnímu městu by se do tří let mělo alespoň částečně ulevit od denních
záplav kamiónů. Konečně se totiţ výstavba Praţského okruhu posouvá
kupředu. Dopravě zatím slouţí pouze 16 z 82 kilometrů tohoto klíčového
obchvatu, ale do tří let stavbaři slibují zprovoznit dalších 23 km. Mezi nové
komunikace, v jejichţ výstavbě lze očekávat výrazný posun kupředu, patří
i Praţský okruh. V roce 2010 na něm mají být dokončeny úseky od dálnice
D 1 přes Jesenici do Vestce (8,8 kilometru), Vestec–Lahovice (8,3 km) a
Lahovice–Slivenec (6 km). Průjezdná pak bude téměř celá jiţní část okruhu. Tedy oblast, kde je dnes hustota silniční sítě minimální a dopravní
situace nejhorší. Mělo by to umoţnit odvedení mimo Prahu těţkých nákladních automobilůy, která po směřují na Plzeň či Brno po dálnici D 1,
mimo Prahu.
Zvenčí Do Prahy denně přijíţdí aţ 300 tisíc aut. Obchvat je proto nesmírně
důleţitou stavbou, která vyřeší problém nejkomplikovanější praţské komunikace – Jiţní spojky.
Nejvíce se zpozdí stavba 13,7 km dlouhého úseku Březiněves–Satalice v
severní části obchvatu. Ohroţeny jsou ale také úseky Ruzyně–Suchdol a
Suchdol–Březiněves, k nimţ mají výhrady ministerstvo ţivotního prostředí
a místní samosprávy. Definitivní podobu okruhu přitom uţ koncem roku
2006 stanovil nový územní plán Prahy a Středočeského kraje.

Jestliţe se všechny spory podaří rychle ukončit a nezadrhne se financování, dostane Praha v roce 2015 konečně okruh, o jehoţ výstavbě se uvaţovalo jiţ ve třicátých letech minulého století. Téměř po 50 letech příprav
bylo vůbec prvních 7,2 kilometru okruhu zprovozněno v roce 1983 mezi
Slivencem a Třebonicemi. O rok později pak přibyl úsek Satalice–
Běchovice (3,2 km), a v roce 1999 Třebonice–Řepy (3,3 km). V roce 2001
byl do uţívání předán zatím poslední dokončený úsek z Řep do Ruzyně
(2,5 km).
Dokončení okruhu si vyţádá ještě asi 85 miliard korun. Financování má
být zajištěno penězi ze Státního fondu dopravní infrastruktury, půjčkou od
Evropské investiční banky a příspěvky z fondů EU.
Finančně nejnáročnější bude výstavba šestnácti kilometrů mezi Ruzyní,
Suchdolem a Březiněvsí. Ta si vyţádá 28 miliard korun.
Praha bude mít své „Boubíny―
Jde-li člověk v Praze lesem a narazí na stromy s modrými pruhy, právě
vešel do praţského „Boubína―. Vedení města se totiţ rozhodlo, ţe vytvoří
v lesích na území Prahy plochy, kde se nebudou kácet stromy a ani odtud
nebudou lesníci odtahovat popadané kmeny a větve. V hlavním městě
bude takto zachováno na sto sedm hektarů lesa v pětašedesáti lokalitách.
Takový přirozený les znamená dle odborníků lepší ţivot pro zvěř. V oblastech, které člověk svými zásahy zkultivoval, není příroda tak rozmanitá.
Vyčleněná území mají pomoci nejrůznějším rostlinným i ţivočišným druhům, aby přeţily a mohly se v klidu rozmnoţovat. Největší oblasti, ve kterých se lesy postarají samy o sebe, jsou vyčleněny v Šárce v Praze 6 a v
Kunratickém lese podél potoka.
Taková území mají pomoci původním ţivočichům a rostlinám, aby se na
místa vrátili, navíc dojde k omlazení lesa a budou zachráněny vzácné
lokality. Z „Boubínů― se pak navíc do okolí mohou dostávat vzácné druhy
ţivočichů a rostlin, které v kultivovaných lesech nejsou. Na svá původní
stanoviště by se tak měly vrátit nejen stromy nebo různé bylinné druhy, ale
třeba i hmyz nebo ptáci.
Místo zebry na přechodu pro chodce modrý pruh
Klasické bílé zebry budou v kolejišti nahrazeny modrými plochami. Na
některých místech přibudou semafory.
Praţský Magistrát chce přimět chodce, aby si uvědomili, ţe přecházejí
tramvajové koleje, a tudíţ nemají přednost. Změní proto označení přechodů přes koleje. Bílé zebry tedy buď budou doplněny semafory, nebo budou
zebry smazány a nahrazeny souvislou modrou plochou s nápisy „Pozor
tramvaj―.
Magistrát uţ oslovil praţské městské části, ve kterých jezdí tramvaje, aby
mu pomohly vytipovat jednotlivé přechody a případně navrhly řešení, jak je
upravit. Praha 8 hodlá přechody zabezpečit spíše výraznými modrými
pruhy neţ je opatřit drahými semafory. Nový typ přechodů přes tramvajové
tratě je tak uţ leckde v Praze k vidění. V Praze 8 je to například v Sokolovské ulici, kde byla trať kompletně zrekonstruována pro ničivých povodních
v roce 2002, či na Palmovce.
Objekt budoucnosti v Karlíně
Administrativní budova developerské společnosti Europolis Amazon Court
na Rohanském ostrově, která je v současné době ve stadiu výstavby, se
stala vítězem mezinárodní soutěţe Budova budoucnosti MIPIM Architectural Review 2008 v kategorii kancelářské budovy.
Soutěţ je organizována magazínem Architectural Review ve spolupráci s
největším evropským veletrhem nemovitostí MIPIM. Hodnitelská porota
pak posuzuje přínos projektu pro okolí v rámci urbanistického designu a
jeho humanistického pojetí, a také vlastnosti stavby zejména v kontextu
zvýšení produktivity práce jako důsledek přívětivého pracovního prostředí.

Čtvrté

číslo, ročník

IV.

Oceněná stavba Amazon Court v pořadí jiţ třetí kancelářskou budovou v
projektu River City Prague společnosti Europolis.
Po budovách Danube House, která získala stejné ocenění v roce 2003, a
Nile House je Amazon Court v pořadí jiţ třetí kancelářskou budovou v
projektu River City Prague. Hlavním architektem je dánské studio SchmidtHammer-Lassen. Budovu, která nabídne necelých 20.000 m2 kancelářských ploch, staví společnost Metrostav. Projekt River City Prague rozšiřuje městskou část Karlín k vltavskému břehu v oblasti Rohanského ostrova
východně od Negreliho viaduktu a je doplněn parkovou úpravu podél řeky.
Zelený biokoridor zároveň slouţí jako protipovodňová bariéra. Společnost
Europolis se v současné době účastní výběrového řízení na prodej pozemků ve východní části Rohanského ostrova. „Návrh urbanistického konceptu
navazuje na existující uliční síť v karlínské části a reaguje na křivku řeky
Vltavy. Amazon Court nabídne celkem 22.100 m2 plochy k pronájmu a
254 parkovacích míst. Její energeticky šetrný systém větrání a vytápění
poskytne srovnatelný či vyšší uţivatelský komfort a zároveň dosáhne v
porovnání s jinými kancelářskými budovami významného sníţení energetických provozních nákladů. Budova bude mít 7 nadzemních a 3 podzemní
podlaţí. Jednotlivé trakty budovy budou propojeny „mosty―, které zvyšují
flexibilitu dělení prostor a komunikaci v rámci patra. V přízemí budovy se
bude nacházet recepce pro snadnou orientaci návštěvníků a přístup ke
čtyřem vertikálním jádrům s výtahy. V budově budou také prostory pro
sluţby zvyšující komfort budoucích uţivatelů.
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Radnice Prahy 8 rozhodla, ţe tzv. dům experimentálního bydlení kvůli
havarijnímu stavu a nedostatku peněz na opravy prodá. Někteří místní s
tím ale nesouhlasí.
Desetipatrový dům byl dokončen v roce 1963 jako součást výstavby experimentálního sídliště Invalidovna. Tehdy se do něj lidé stěhovali pouze s
oblečením. Nic víc nepotřebovali. Dům byl totiţ kompletně vybaven. Časy,
kdy v něm bydlely české populární osobnosti jako Waldemar Matuška,
Vlastimil Brodský nebo Jana Brejchová, jsou jiţ dávno pryč. Ačkoliv je dům
technickou památkou, dnes je z velké části vystěhován a chátrá. Praha 8
se jej proto rozhodla prodat.
Radnice nájemníkům nabízela od roku 2004 náhradní bydlení, i přesto v
domě je stále obsazeno 13 bytů a někteří nájemníci se stěhovat nechtějí.
Nyní je i přes nesouhlas zbytku nájemníků Praha 8 rozhodnuta dům experimentálního bydlení prodat. Pokud se lidé nevystěhují, nabídne dům i s
nimi. Záměr prodeje jiţ schválila městská rada. Kromě této technické památky chce Praha 8 prodat i dvě kulturní památky, které jsou součástí
libeňského podzámčí. Bývalý Löwitův mlýn s hospodářským zázemím a
zámecký pivovar. V současné době radnice stanovuje podmínky, za kterých budovy prodá.
Důvodem, proč se chce Praha 8 památek zbavit, jsou peníze. Oprava
domu v Molákově ulici by si vyţádala stovky milionů korun, podzámčí pak
investici v řádech desítek milionů. Výběrová řízení na dům v Molákově ulici
i libeňské podzámčí by mohla být vypsána do několika měsíců. Zda podmínky radnice budou akceptovatelné pro firmy, je otázkou. Podle starosty
Lávka u obchodního centra ohroţuje ţivoty chodců
Noska se lokalita Karlína a Libně postupně zmáhá, proto by i podzámčí
Lávka pro chodce nad Trousilovou ulicí v Kobylisích u obchodního centra mohlo být pro firmy atraktivní.
Albert zůstane uzavřena a lidé budou muset do obchodu chodit jinudy.
Navíc to vypadá, ţe velmi špatný stav lávky se bude ještě mnoho měsíců Ďáblická skládka se dravcům líbí
zhoršovat a není vyloučené, ţe lávka bude nakonec zbourána. Stále totiţ
není jasné, kdo za můstek postavený v sedmdesátých letech minulého Pomocí rarohů a sokolů jsou proti náletům drobných ptáků sokolníky chrástoletí odpovídá. Obchodní centrum bylo totiţ zprivatizováno bez něj a něny hromady odpadků. Tři sokolníci a pět dravců celoročně stráţí ďáblicnikdo se k němu nyní nehlásí. K vlastnictví se nejprve přiznal stát, kterému kou skládku. Vlastník si je najal na plašení ptáků. Dokonalejší mechanisnařídil stavební odbor radnice Prahy 8 lávku uzavřít a zároveň do konce mus neţ pouţití dravce totiţ zatím neexistuje. Na největší skládku v repubroku 2008 vyřídit dokumentaci k její rekonstrukci. Lávka podle úředníků lice nalétají hlavně havrani, rackové, špačci a holubi a další drobní ptáci. Ti
bezprostředně ohroţuje chodce. Stát ale nyní zpochybňuje určení vlastnic- jsou pak podle místních lidí velký problém. Skládka je přitahuje jako magtví. Spory mezi státem a radnicí mohou vést aţ k tomu, ţe můstek se bude net a oni pak svými výkaly znečišťují vše v jejím okolí. Podle sokolníků
plašení drobných ptáků můţe pomoci, aby se ptáci u skládky nezdrţovali.
muset nakonec strhnout.
Sokolníci se na skládce pohybují od jejího zaloţení v roce 1993. Prochází
ji několik dní v týdnu. Společnost jim dělají sokoli nebo rarohové. Sokolník
Psi se na dětské hřiště nedostanou
se svými zvířecím pomocníkem má za úkol jim zabránit, aby na skládku
Lepší prostředí na hraní si mohou od února uţívat ďáblické děti. Dokonče- usedli. Je to především proto, ţe drobní ptáci ze skládky roznášejí biolono totiţ byly práce na oplocení dětského hřiště v ulici Kostelecká. K prolé- gický odpad po okolí. Sokol nebo raroh je zvyklý většinou reagovat na
začkám a pískovišti by se tak uţ neměl dostat ţádný pes, na coţ si rodiče sundání čepičky a mírný pokyn rukou. Vzlétnou dokáţe i bez toho, pokud
dětí dosud stěţovali.
uvidí hejno ptáků. Práci na skládce zvládne půlroční, ale i dvanáctileté
zvíře. Důleţité je, aby na to mělo povahu a obstálo ve výcviku. Ačkoliv
sokolnická firma zajišťuje dohled nad dalšími skládkami v republice, dravParašutisté budou mít svůj hrob
Českoslovenští parašutisté, kteří v roce 1942 provedli atentát na zastupují- ce z jedné konkrétní skládky ale pouţívá pouze na ní. Pouze tak začne
cího říšského protektora Reinharda Heydricha a zaplatili za to ţivotem, pták brát skládku jako své teritorium a nehrozí, ţe uletí. Pro větší jistotu jej
budou mít od letošního roku v Praze dvě pietní místa. V květnu bude polo- ale sokolníci jistí miniaturními vysílačkami. Zatím je mimořádně uţít nemuţen základní kámen pomníku v kobyliské zatáčce. Památník, jehoţ podo- seli.
ba zatím není známa a vzejde z architektonické soutěţe, bude vztyčen
poblíţ místa, kde Josef Gabčík s Janem Kubišem na Heydricha zaútočili. „Chceme nové smlouvy na byt,― křičeli důchodci
Původní místo uţ totiţ kvůli stavebním úpravám neexistuje. O měsíc poz- Senioři z bývalých penzionů v Bohnicích, Malešicích a Ďáblicích nyní mají
ději (17. června) bude odhalen symbolický hrob parašutistů v rámci nové- strach o střechu nad hlavou. Město totiţ penziony s malometráţními byty,
ho čestného pohřebiště Ďáblického hřbitova. Právě 17. červen byl předve- kde tito lidé bydlí, zhruba v polovině loňského roku převedlo pod bytový
čerem boje o kryptu kostela v Resslově ulici, kde se parašutisté ukryli a odbor a nájemníkům předloţilo nové nájemní smlouvy. Změna se týká
kde bojovali aţ do konce. Pomník hrdinům v kobyliské zatáčce má být zhruba tisícovky občanů Prahy.
vztyčen v roce 2009. Kdo vypíše soutěţ na jeho podobu, bude určeno Smlouvy, jeţ nyní senioři obdrţeli počítá s platností dna roky. Jakmile tato
přípravným výborem.
doba uplyne, bude po dobu dalších sedmi let smlouva automaticky prodlouţena. A po devíti letech bydlení podepíšou obyvatelé stejnou smlouvu
Památky v Libni jsou na prodej
znovu.
Nájemníky třinácti bytů, kteří jako jediní zůstali ve 160 bytech technické Jenţe právě to se zde bydlícím seniorům lidem nelíbí. Právě to bylo důvodem pro uspořádání demonstrace před budovou praţského magistrátu.
památky v Molákově ulici číslo 34, čeká stěhování.
„Ve smlouvě není pořádně zaručeno, ţe nepřijdeme o střechu nad hlavou
a ţe nám smlouvy budou skutečně pravidelně prodluţovány,― zlobila se
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Věnceslava Stupková, mluvčí seniorů. Lidé předali otevřený dopis Kanceláři prezidenta republiky, ve kterém si na tuto situaci stěţují.
Podle vyjádření magistrátních úředníků těmito smlouvami na dobu určitou chce vedení města zabránit tomu, aby obyvatelé byty převáděli na
vnoučata nebo jiné rodinné příslušníky. Obyvatelé penzionů od města
chtějí, aby jim předloţilo nové smlouvy.
Parkovací zóny jsou pro město zlatý důl
Nejen způsob, jak vyčistit ulice od cizích aut, ale také poměrně slušně
vydělávající firma. To jsou zóny placeného stání v Praze. Jen díky odtahům aut z jedné čtvrti po dobu dvou měsíců se město obohatí téměř o
čtyři miliony korun. K tomu je nutné ještě přičíst pokuty za špatné parkování. Stráţníci totiţ odtáhnou jen zhruba pětinu ze všech špatně parkujících aut. Většině vozů dají za stěrač výzvu nebo „dají botičku―. Sankce
se přitom značně různí. Policista můţe vše buď řešit domluvou, nebo
můţe hříšníka ochudit aţ o dva tisíce korun. Společně s pokutami se tak
za dva měsíce sejde na městském účtu částka přesahující deset milionů
korun. A to je přitom řeč jen o jedné čtvrti Zóny jsou ale k prvnímu březnu v dalších čtyřech praţských obvodech. Nové čtvrti s parkovným, tedy
Praha 3 a 7, jdou řidičům bez parkovací karty velmi důsledně po krku.
Stráţníci jen z ulic Prahy 7 odtáhli během prvního březnového víkendu,
kdy zóny v Praze 7 odstartovaly, 113 aut. Zóny mají ve všech čtvrtích
podobný efekt. Všude se hned po jejich zavedení vyprázdnily ulice a
tamním trvalým obyvatelům se tak podstatně lépe parkuje. Stěţují si ale
nájemníci. Ačkoli tu bydlí a platí nájem, u svých domů nezaparkují. V
Praze 1 a 2 uţ nezaparkují téměř nikde. Do modrých zón nemohou a v
zelených a oranţových zónách by museli platit hodinovou sazbu. O
trochu lépe jsou na tom nájemníci v Praze 3 a 7. Tam totiţ ještě oranţové a zelené zóny nefungují a parkování je v nich zdarma. I to se však s
prvním květnovým dnem změní a jejich pozice se změní. K horšímu
samozřejmě. Právě kvůli těmto problémům další městské části se zónami otálejí. Praha 6 a 8 chce nejprve najít ideální model parkovného,
který by tamní obyvatele co nejméně omezoval. Magistrát si provozováním zón placeného stání vydělá miliony týdně. Například v týdnu od 18.
do 24. 2. mu přibylo na účtu přes tři miliony korun.
V Čimicích je otevřen pilotní supermarket Albert
Ve slavnostním duchu v Čimicích otevřen pilotní supermarket Albert
Čimice.Jeho zákazníci se mohou těšit na moderní design, nové barevné
označení jednotlivých oddělení a nové logo. V prodejně bylo instalováno
moderní osvětlení a chladící vitríny s niţší spotřebou.
Celková prodejní plocha nově otevřené prodejny Albert Čimice byla
rozšířena na 730 metrů čtverečních. Zákazníci si v prodejně budou moci
vybrat z širokého sortimentu zboţí, který čítá více neţ 14 000 poloţek.
O zákazníky se bude starat 21 zaměstnanců.
Supermarket Albert Čimice svým zákazníkům přináší i další novinky. Ty
se týkají nejen vnitřních prostor, ale i samotné budovy prodejny. Důleţitou součástí je barevné označení jednotlivých oddělení, nové vybavení a
především grafická navigace. Ta umoţní rychlou orientaci zákazníků v
prodejně.
Výraznou změnou je samotné označení prodejny – Albert Čimice. K
názvu Albert bude také u dalších prodejen přidán upřesňující podnázev
ulice nebo městské části, ve které se prodejna nachází. To je vnímáno
jako důleţitý krok směrem k zákazníkům v dané oblasti.
Potkani:Praţané – 5:1
Intenzita nové výstavby a mírná zima. To jsou důvody, které byly dostačující k tomu, aby v Praze výrazně vzrostlo mnoţství potkanů v Praze. K
jejich počtu se odmítají odpovědná místa vyjádřit, jelikoţ dle jejich vyjádření hlodavce není moţné přesně spočítat. Nicméně existuje však reálná moţnost, ţe je jich jiţ přes pět milionů. Potkaní populace v Praze
výrazněji roste uţ druhým rokem. Na situaci mají podíl dvě mírné zimy
za sebou a mnoţství stavebních a výkopových prací. Přemnoţení hlo-

davců se týká zejména Prahy 8 a 9, kde byl zvýšený výskyt hlodavců
hlášen v okolí stavby metra. Ohniska jsou i v okrajových částech města.
Magistrát pořádá na potkany pravidelné „zátahy―. Po několika měsících
zimního klidu se deratizátory chystá do akce poslat na jaře. Magistrát se
na hubení myší chystá vynaloţit obdobnou částku jako loni, tedy dva a
půl milionu korun. Jako důvod masového potírání potkanů bývá nejčastěji uváděna skutečnost, ţe prosluli coby přenašeči chorob. Mohou
roznášet Weilovu nemoc, salmonelózu či tularémii. Zároveň je ovšem
nutno přiznat, ţe u poslední várky potkanů, která byla zkoumána, ţádné
choroby objeveny nebyly. Ovšem i kdyţ jsou zdraví, je na místě regulovat jejich počet. Mnoţí se opravdu velmi rychle. Deratizátoři potkaní
populaci nejčastěji likvidují nástrahami s otrávenými granulemi. Ty způsobí smrt zvířat aţ několik dní po pozření; potkani jsou totiţ dost chytří
na to, aby k jídlu vyslali ochutnávače a počkali, zda nepojde.
Kobyliská střelnice opět poničená
Radnice osmé městské části nechala v závěru roku 2007 na Kobyliské
střelnici na své náklady vztyčit nový pietní kříţ. Kovový kříţ s trnovou
korunou nahradil původní dřevěný, který musel být kvůli špatnému stavu
odstraněn. Investice do národní kulturní památky si z rozpočtu MČ vyţádala bezmála 200 tisíc korun. Ale po pouhých dvou měsících byla vynaloţená práce poničena sprejery. V lednu městská policie z Prahy 8
informovala, ţe nový kříţ, čerstvě opravený podchod a dokonce i socha
jsou pomalované od sprejerů. Radnice Prahy 8 si nechává vypracovat
odborný posudek u advokátní kanceláře, který by měl určit vlastníka této
národní kulturní památky. Kobyliská střelnice totiţ prošla v minulých
dvou desítkách let rukama řady majitelů, mezi kterými byly i dávno zrušené městské organizace. Praha 8 dnes nemá v ruce jasný doklad o
tom, ţe je majitelem nebo správcem pozemků. Je navíc docela dobře
moţné, ţe majitel pozemků nemusí být majitelem ani správcem staveb,
jeţ jsou na pozemku postaveny. Právě tato nepřehledná situace byla
důvodem pro zadání vypracování jasného posudku na vlastní náklady.
Do oprav střelnice radnice loni investovala přes 330 tisíc korun. V péči o
tak významnou památku chce pokračovat, ale musí být zcela jasné její
vlastnictví. Vandalové a jejich činnost přišly v loňském roce Prahu 8 na
opravě památek na desítky tisíc korun. Bohuţel to vypadá, ţe i letos
bude namísto oprav chátrajících památek jen neustále obnovovat jiţ
několikrát opravené.
Praţské potoky a jejich revitalizace
Pojmy jako regulace, unifikace, prefabrikace atp. ještě poměrně nedávno ovládaly nejen náš ţivot, ale také okolní přírodu. Necitelnými zásahy
utrpěly velmi také některé praţské potoky. Bez ohledu na přírodní význam malých vodních toků na nich byly prováděny technické úpravy,
které potoky degradovaly na stoku, slouţící k co nejrychlejšímu odvedení vody. Koryta potoků se napřimovala a zpevňovala betonovými prefabrikáty. Chybějící členitost a malá hloubka vody, neposkytovaly vhodné
ţivotní prostředí ani pro ryby, ani pro ostatní vodní organismy. V neposlední řadě není na rovnou betonovou stoku, prostou ţivota příliš pěkný
pohled.
Správný potok, protékající přírodním územím, má mít zcela jinou podobu, a to i v praţských podmínkách. Místo přímých úseků se má koryto
vlnit a dno má být členité. Mezi oblouky se střídají tůně a mělké brody.
Právě tůně jsou důleţitým ţivotním prostředím pro vodní ţivočichy. V
brodech pak dochází k okysličování vody; kameny, obnaţené kořeny a
mrtvé dřevo v řečišti pak slouţí jako úkryty mnoha ţivočichům. V loňském roce přistoupilo hlavní město k první revitalizaci, tedy přeměně
betonové stoky na plnohodnotný, ţivý potok. Jako vzor byl zvolen Krutecký potok, tekoucí pod Červeným vrchem. Jiný příklad úspěšné revitalizace je na nejznámějším praţském potoku, na Botiči, přesněji před
Fidlovačkou. Další revitalizaci prodělal méně známý Košíkovský potok,
který teče na severním okraji Jiţního Města. Velice příjemný osud potkal
Čimický potok, který kdysi pramenil nad Čimickým rybníkem, ale došlo
ke strţení pramenů a potok vyschnul. V loňském roce bylo pročištěno

