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ÚVODNÍK  

  

 Praha na pokraji volby 

 

 Praha patří mezi 15 nejbohatších regio-

nů v Evropě. V Praze průměrný měsíční příjem 

významně převyšuje průměr celostátní. Praha 

je zkrátka regionem bohatým. A když se řekne 

bohatství, tak to vzbuzuje závist. Bohužel je 

tomu tak i v případě našeho hlavního města, na 

které se ostatní dívají skrze prsty svých emocí. 

Tu starostové malých obcí, tu zase kvůli olympiádě či kvůli parkova-

cím zónám.  

 

 Poslední nápad uspořádat v Praze Olympiádu skončil posta-

vením hotelu Olympic v pražském Karlíně. Doufám, že současný 

nápad s Olympiádou neskončí otevřením konečné stanice metra 

kdesi v letňanských polích.  Stejně tak doufám, že zavádění parkova-

cích zón za halasného odporu středočechů a budování záchytných 

parkovišť neskončí jen zvýšením ceny za jízdné v prostředcích 

MHD.  

 

 A to mám štěstí, že nepatřím mezi dříve narozené a nepobý-

vám v některém z domovů důchodců. Dozvěděl bych se, že pokud 

přežiji 9 let, mohu se ocitnout na dlažbě.  

 

 Zkrátka se všem těm, kteří na Prahu dívají skrze prsty svých 

emocí, nedivím. Ovšem se nedivím ani nám, pražanům. Praha nás 

všechny změnila na lovce za vlastním úspěchem a zapomínáme, že 

tu nejsme sami.  Zapomínáme, že i my to můžeme změnit. 

 

 Je čas se zastavit a rozhlédnout se kolem. Je čas se zamyslet 

nad těmi, kdo Praze vládnou a jak. Praha je na pokraji volby. Konec 

vlády jedné strany! 

      
     Karel Šašek, 1. místopředseda OVV 

Číslo měsíce 
 

1 500 
 

Tolik v korunách prý dostávali 
zájemci o členství v ČSSD na 

Praze 11.  
Dnes to všichni popírají.   
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Zprávy z OVV, 16. dubna 2008  

Roman Petrus, Předseda OVV 

1) Organizační věci OVV 

A) Př. Rödig předloţil členům materiál o průběţném plnění rozpočtu OVV za 1. čtvrtletí letošního roku, který nám dovoluje i s finanční 
rezervou zakoupit nejen schválené vybavení sekretariátu, ale i další postupné vybavení. S aktualizovaným materiálem bude př. Rödig 

seznamovat členy OVV kaţdé čtvrtletí. 

B) Př. Petrus informoval o zakoupení schváleného vybavení sekretariátu. Dnes dodavatel přivezl lednici, vysavač a mikrovlnou troubu 

dle naší objednávky. Tyto jsme pořídili včetně dopravy za 8.960,- Kč. 

  

2) Zprávy z KVV a UVV 

A) Př. Pokorný informoval o jednání na rozšířeném zasedání  KVV. Hlavním bodem jednání byl materiál „Permanentní kampaň“, kde se 
očekává zapojení zejména volebních obvodů do této kampaně. Další bodem byla situace na Praze 11. Byla kladně hodnocena akce 
Prahy 8 ohledně seminářů pro obyvatele DD v Bohnicích. Př. Šašek doplnil, ţe jednání KVV navštívil i př. Paroubek, který informoval 

zejména o přípravách na komunální volby. 

B) ÚVV – př. Šašek informoval o nejdůleţitějších bodech jednání, jímţ byl návrh materiálu k přímé volbě předsedy ČSSD, který byl 
mailem rozeslán k připomínkování a diskusi. Dále ÚVV vyzval PK ČSSD, aby podnikl všechny moţné kroky, jimiţ zabrání vládě ČR 
uznat samostatnost Kosova, jeţ je součástí Srbska. Dále zmínil návrh př. Pocheho, zastupitele MHMP, k bezplatnému jízdnému po-

slanců v praţské MHD. Př. Petrus zmínil nový materiál o vnitrostranickém vzdělávání členů ČSSD. 

 

3) Akce OVV 

A) Př. Petrus poţádal členy OVV o pozastavení jiţ připravované akce „placené parkování“ kvůli iniciativě poslankyně př. Mazuchové a 

dalších 40 poslanců ČSSD. Jedná se o podání ústavní stíţnosti poslanců ČSSD proti parkovacím zónám. OVV návrh přijal. 

B) Další akcí bude turnaj v petanque během měsíce května. V červnu proběhne pro členy ČSSD Praha 8  

C) „Loučení se školním rokem“ v Grábově vile. Změna výstavy stranických fotek proběhne na návrh př. Majerové do školních prázdnin. 

Jde o výměnu současných stranických fotografií v sekretariátu za nové. Výměnu fotografií v rámečcích přislíbil př. Pokorný. 

D) Nejvýznamnější akcí OVV ČSSD Praha 8 je návštěva přátel ze slovenského „Smeru“, kteří přijedou na pozvání OVV ČSSD Praha 8. 
Návštěva poslanců, primátorů, starostů a předsedů krajů se uskuteční od 24. 4. do 26. 4. 2008, kdy navštíví mj. senátorský a poslanec-
ký klub ČSSD, kde proběhne přátelská diskuse, včetně přijetí u př. Paroubka, př. Haška, př. Gajdůškové a dalších. Dále navštíví MHMP 
a zastupitele MČ Praha 8 za ČSSD v Grábově vile a navštíví Libeňský zámeček. Př. Karel Šašek, který za OVV pozval tuto návštěvu 
k nám a zajistil ji po stránce organizační, pozval přítomné na přátelské posezení se členy „Smeru“ do restaurace „U Fleků“ na Praze 1, 
které se uskuteční v pátek 25. 4. 08. Současně nabídl přítomným účastnit se reciproční akce, kdy jsme my pozváni na cca dvoudenní 
návštěvu Slovenska. Ta proběhne na přelomu května a června. Př. Petrus poděkoval za přítomné př. Šaškovi za uspořádání a zorgani-

zování této náročné a významné akce. 

Jednání OVV ČSSD Praha 8 navštívil na pozvání př. Vaněk, jemuţ byla předána plaketa a kniha k jeho osmdesátým narozeni-
nám. Přítomní popřáli oslavenci vše dobré a zejména hodně zdraví. Př. Vaněk poděkoval za ocenění a dárek a dále se účastnil 
jednání OVV. 

4) Komunální politika 

Př. Hejkrlík, místopředseda KZ, informoval OVV ČSSD Praha 8 o obsahu jednání KZ ze dne 14. 4. 08.  Zmínil uzavření karlínského 
klubu „Harlem“, zejména z důvodu podávání alkoholických nápojů nezletilým. Provozovatel tohoto klubu je ve vazbě. Př. Petrus infor-
moval o rozhodnutí KZ, kdy jak zastupitelé, tak členové komisí při MČ Praha 8 navrhnou přibliţně 2 témata, která budou pouţita jak 
k našemu vymezení se vůči ODS, tak zejména k našim návrhům řešení různých problémů, jeţ občany zajímají. Na příštím jednání KZ 
proto přijdou členové s návrhy témat a tyto budou pouţity nejen ve volebních akcích. Př. Petrus dále přítomné seznámil s aktuálním 
vývojem s podpisy nájemních smluv v domově důchodců. Dále pozval přítomné na jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 dne 14. 5. 08 od 

14:00 hodin. 

5) Zprávy z MO 

Př. Šašek informoval o přeregistraci př. Glase z Prahy 10 do MO Libeň. Dále zdůraznil, ţe přeregistrace v Praze nemá dle platných 

stanov schvalovat či zamítat KVV Praha, ale pouze jednotlivé OVV mezi sebou. 
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Př. Petrus informoval o situaci v MO Čimice, kde má být přijat na základě přeregistrace z Prahy 10 př. Jelínek. Předseda MO Čimice př. 
Valeš však řádnou dubnovou schůzi MO Čimice nesvolal, protoţe v době, kdy se má konat, je mimo Prahu. Tím pádem se o přijetí př. 

Jelínka bude hlasovat na květnové schůzi MO Čimice. 

MO Bohnice – př. Ševčík informoval o diskusi na téma „prodej bytů“ a nově i záměru ODS peníze utrţené z prodeje bytů „utratit“, aby 

z nich nemusela MČ Praha 8 platit daň. 

MO Čimice – tajemník Vašek informoval o březnové schůzi, jeţ byla nejvýznamnější z pohledu vysoké účasti členů, kdy se tato MO 

stává usnášeníschopnou i nadpoloviční většinou členů. 

Zprávy z KVV ze dne 21.4. 2008 a z rozšířeného jednání v sobotu 5.4.2008 

Petr Pokorný, člen KVV 

Kontrola usnesení. př. Klíma. Zůstává usnesení na konání semináře k revizi územního plánu s předpokladem termínu na 
květen (Choděra, Hodek a Máša). 

 
Při zahájení byl př. Hulínský omluven, a tak došlo k přeskupení programu a k přednesení zprávy KKK př. Kléslovou na téma 

kontrola členské základny v Praze 11, čímţ se vyčerpala cca polovina času jednání. 
 
Zjištěné nedostatky byly ve vedení evidence a fyzické existence členských přihlášek a karet, popřípadě jejich četných duplicit 

v různých datech s porovnáním nesrovnatelných podpisů téhoţ přihlašujícího se uchazeče o členství a další nedostatky jako nezapla-
cené příspěvky, předávání členských kuponů skupinově, tj. podepsal 1 za několik lidí, tedy není osobní převzetí apod.  

 
Při kontrole zápisů MO byla zjištěna neexistence zápisů, chybějící presenční listiny, u některých MO nebyly vůbec ţádné 

dokumenty nalezeny, četnost schůzí neodpovídá stanovám. Jakkoliv lze administrativní nedostatky u členských schůzí pochopit, tak 
v návaznosti na sporné členství řady lidí je kladena otázka, zda vůbec jsou MO a Obvodní organizace usnášení schopné ve smyslu 
stanov ČSSD, zejména pak chystaná obvodní konference na nejbliţší pondělí. 

 
Nezasvěcený účastník jen těţko chápe, proč se KVV tak dlouho a opakovaně zdrţuje lokálním problémem rádoby podporují-

cím „rozrůstání členské základny“. Při podrobnějším zjištění však potvrzujícím, ne úplně korektní jednání funkcionářů s cílem ovlivnit 
vnitřní hlasování. 

 
KVV přijal usnesení ukládající představitelům Prahy 11 věci dořešit (k dnešnímu dni nemáme zprávu jak dopadla následně 

pondělní konference Prahy 11). 
  

 Jakoby nebylo toho dost na Praze 11, objevil se poţadavek převodu členů z Prahy 9 do jejich MO9 a MO12. Z návrhu je moţ-
né se domnívat, ţe opět někdo pouţívá „technologii moci“ spočívající v přijetí mnoha členů a přehlasování kmenových členů s cílem 
volby a postoupení funkcionáře, který tuto akci mnohdy i za peníze organizuje. Př. Dobrý oslovil jednoho z uchazečů, který otevřeně 
řekl, ţe přichází za 300,- Kč a jinak o práci nemá zájem. Po pravdě však i př. Dobrému bylo vyčteno, ţe takovou praktiku před časem 
pouţil, ale jím přizvaní noví členové do dnes aktivně pracují. 
 
 K problematice na Praze 11 vyslovil PKVV distancující se usnesení a vyslovení nespokojenosti s prací vedení Prahy 11 spolu 
s aktivními kroky KVV k řešení. K Praze 9 přijímá KVV usnesení, ţe členové v rámci Prahy 9 jsou odsouhlaseni a u ostatních opět do-
poručující usnesení k ucházení se o členství v místě bydliště. V seznamu je jen 1 uchazeč z Prahy 8. Zde musím upozornit, ţe KVV 
nerozhodl o povinnosti přijmout člena v místě bydliště, ale doporučil jednání do místa bydliště. 
 

A teď můj názor je, ţe stávající nábor členů z ulice metodou „kdo přijde toho bereme“ v tomto případě asi není úplně správný. 
Pokud někdo řekne, ţe chce pracovat mimo naše bydliště, mimo obvod, pak bych takového člena nebral a nechť se dle stanov uchází 
v místě svého zájmu a pokud tento zájem dle stanov zdůvodní, pak KVV jistě nebude proti, pokud ovšem nepůjde zjevně o hromadný a 
podezřelý skupinový nábor před vnitřními volbami. Nakonec KVV (mimo usnesení) takovýto přístup v diskusi deklaroval. Proto bych 
rád, aby nebyl KVV označován za autora usnesení, ţe kdo přijde z uchazečů Prahy 11 (a jiné) k přijetí na Prahu 8 musí být Prahou 8 
přijat – nemusí! Myslím, ţe se pomyslně distancujeme od tzv. kandidátských stavů členství protoţe jde praktiku KSČ (v současnosti 
nevím jak to v KSČM dělají). Nicméně odloţit formální přijetí člena např. o 3 měsíce a pozorovat jeho aktivitu a rétoriku, nám stanovy 
nikterak nebrání. Proč to nepouţíváme? (soukromý názor P.P.). 
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Pokračování zprávy z KVV 

 Zpráva předsedy, jím osobně přednesená, obsahuje víceméně úzký vztah KVV a zastupitelů ve vedení města Prahy. Mimo 
jiné rekapituluje programovou diskusi z rozšířeného jednání KVV ze soboty 5.4.2008. Některé obvody (Pha 2 a 4) zastávaly názor, ţe 
měla být uspořádána řádná programová konference. K tomu předseda KVV sděluje, ţe mimo okruh pozvaných funkcionářů se sobotní-
ho jednání mohl zúčastnit kaţdý člen, který o to včas poţádal  (omezení bylo na 120 jednacích míst). Tuto moţnost vyuţilo jen  málo 
členů, naopak byli postrádáni někteří předsedové obvodních klubů zastupitelů. Předseda říká, ţe se jeví potřeba organizovat takováto 
jednání nejméně 2x ročně. 
 
 Zejména př. Poche na sobotním jednání představil projekt „Permanentní kampaně“ se základními směry postupu. Diskuse 
však měla spíše hodnotící charakter, neţ docílení modifikace dalšího postupu v diskusi a v usnesení. 
 
 Př. Hulínský dále rozebírá jednotlivé oblasti (kapitoly) vedení města a jejich aţ katastrofický stav. Doporučuji k tomuto přečíst 
přímo zprávu předsedy (v elektronické podobě je dostupná). 
 
 V nastávajícím období doporučuje předseda KVV spojení všech článků praţské organizace, tj. vedení obvodů, předsednictva 
KVV, odborných komisí, praţského klubu zastupitelů ke společnému postupu ve stanovování základních priorit. K tomuto cíli v druhém 
pololetí bude druhá programová konference, která zmíněné úsilí shrne. 
 
 Ke konkrétním aktivitám zastupitelů předloţil a komentoval zprávu př. Slezák. Zprávu z PS PČR předloţil př. Svoboda. 

Zpráva z ÚVV ze dne 12. 4. 2008 

Karel Šašek, člen ÚVV 

 ÚVV ČSSD zahájil své 7. zasedání doplněním dvou nových bodů (informace ústředního volební manaţera k přípravě kraj-
ských a senátních voleb 2008, informace k vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu projektu vnitrostranického vzdělávání) a zvolil 
předsedy a členy pracovních komisí, a zvolil ověřovatele zápisu.  
 
 Poté vystoupil se svým projevem předseda ČSSD, Ing. J. Paroubek, který ve své zprávě informoval přítomné členy ÚVV 
ČSSD o aktuální politické situaci, krátce se vrátil k letošní volbě prezidenta. Také hovořil o postavení ČSSD ve volebních preferencích 
(konstruktivní kritika vlády – předpoklad budoucích volebních úspěchů), o přípravě voleb do krajských zastupitelstev a senátních voleb 
a modernizaci strany. Po diskusi, ve které vystoupili: př. Falbr, Rath, Poche, Veselý, Zaorálek, Šedivý, Drexlerová, Doleţal, Foldyna, 
Vlček, Číţek, Machovec, David, Samec a Škromach, ÚVV ČSSD zprávu předsedy schválil. 
 
 Předseda PK ČSSD Mgr. Michal Hašek navázal na zprávu předsedy ČSSD a informoval o přípravě na slyšení u Ústavního 
soudu ČR ve věci zdravotnické reformy. Dále ve své zprávě informoval o návrzích zákonů, které byly přijaty Poslaneckou sněmovnou a 
byly postoupeny Senátu. ÚVV ČSSD zprávu předsedy PK ČSSD schválil. 
 
 Předsedkyně SK ČSSD Dr. Alena Gajdůšková ve své zprávě informovala o přípravě a průběhu 12. schůze Senátu, která se 
uskutečnila ve dnech 19., 20., a 26. dubna 2008. ÚVV ČSSD zprávu předsedkyně SK ČSSD schválil. 
 
 Ústřední volební manaţer Ing. Jaroslav Tvrdík informoval ÚVV o dosavadním stavu příprav na krajské senátní volby 2008. 
ÚVV vzal jeho zprávu na vědomí. 
 
 Statutární místopředseda ČSSD, Mgr. Bohuslav Sobotka, předloţil ÚVV ČSSD materiál Návrh paragrafového znění volební-
ho řádu pro přímou volbu předsedy ČSSD. ÚVV ČSSD vzal tento materiál na vědomí a otevřel k němu vnitrostranickou diskusi do 
15.května 2008. 
 
ÚVV dále přijal usnesení ke Kosovu: 
 
 ÚVV se obrací na poslanecký klub ČSSD a vyzývá ho, aby v PS P ČR podpořil  všechny kroky, které znemoţní vládě ČR 
uznat jednostranné vyhlášení republiky Kosovo, k němuţ došlo  v rozporu s mezinárodním právem. Konstatuje,  ţe případné uznání 
samostatnosti by vytvořilo nebezpečný precedens a podpořilo separatistické snahy dalších menšin např. na Slovensku, Španělsku, 
Rumunsku a jinde ve světě. 
 
Poté nebyl ÚVV usnášeníschopný a jednání bylo ukončeno. Ostatní body programu budou projednány na příštím zasedání.  
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Stalo se před deseti lety - květen 1998 

MO Karlín – Př. Zemek  př. Havlík informovali o situaci v ústředních, městských a obvodních orgánech strany i o průběhu zasedání po-
sledního obvodního zastupitelstva.  

MO Libeň – Předseda MO Ing. Pluskal přednesl úvodní slovo o předvolební situaci obecně v  ČR, v Praze a na obvodě Praha 8. 
MO Kobylisy – Projednala a zvolila návrh kandidátů do ZHMP a MČ Praha 8. 
MO Bohnice – Na OK, konanou dne 22.6.1998, byli za NO Bohnice delegováni: Ševčík, Matyáš, Markvart, Teplý, Hron. Náhradníky 

jsou: Eichler, Štěpánek. 
MO Čimice – Do obvodního zastupitelstva navrhla schůze MO Čimice následující kandidáty: Ing. Valeš, Ing. Štrupl, př.  Remeš ,  I ng . 

Janeček, Ing. Moravec. 
OVV – Volby 1998 – Př. Ševčík upozorňuje na mediálně podporované nálady, ţe s nástupem ČSSD do vlády jsou ohroţeni malí a střed-

ní podnikatelé. Ládví a Krakov by měli navštívit „povinně“ všichni členové ČSSD Praha 8. Hlouček cca 40 – 80 lidí přitáhne 
další. 

Přehled plánovaných akcí 
akce datum čas místo 

Poloţení věnců popraveným obětem na-
cistického reţimu na Kobyliské střelnici " 

6.5.2008 16:00 Kobyliská střelnice 

MO Karlín a MO Libeň 6.5.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Den matek—rozdávání růţí 7.5. 2008 Cca. 16:00 Metro Kobylisy 

MO Kobylisy 13.5.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub deskových her 14.5.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub zastupitelů 12. 5. 2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Zastupitelstvo Městské části Praha 8 14.5.2008 14:00 Bílý dům 

Vernisáţ výstavy  15.5.2008 17:30 Zenklova 27, sekretariát    

MO Bohnice 20.5.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

OVV Praha 8 21.5.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Bytová poradna při ČSSD Praha 8 20.5.2008 17:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Čimice 27.5.2008 17:45 Chvatěrubská 1 

Klub deskových her 28.5.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

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 

Jan Vašek, tajemník OVV 
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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 14. a 28. května 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 
 

Studentek vyšší a střední školy 
uměleckých textilních řemesel, 

 
která se koná v termínu  

od 5. 5. 2008  
do 15. 6. 2008 

v Informačním středisku ČSSD, 
Zenklova  27, Praha 8. 

 
 

Slavnostní  
vernisáţ proběhne dne 15. května 

od 17.30 

 

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

 budou konat 
 

20. května 2008 a 24. června 2008 od 17:00 hodin 
v informačním středisku (sekretariátu) ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8. 

 
Ţádáme Vás o rezervaci Vaší účasti. 
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Čistota Městské části Praha 8 

Mgr. Radim Zátopek, předseda klubu zastupitelů 

 Ţivotní prostředí a čistota města, kde bydlíme, patří mezi základní kritéria jeho úrovně a úrovně jeho obyvatel. Je to věcí nás 
všech a hlavně na nás záleţí v jakém prostředí budeme ţít. Pokud se rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, ţe s tou úrovní na tom nejsme 
úplně nejlépe a ţe je stále co zlepšovat. Není moţné zastávat názor, ţe péče o pořádek a čistotu ve městě je výlučnou povinností města 
a odmítat vlastní součinnost. Postihnout kaţdého, kdo svou činností zhoršuje naše ţivotní prostředí a úmyslně či z lenosti odhazuje 
odpadky po ulicích, se nám přes veškerou snahu asi také nepodaří. V podstatě jediným orgánem dozoru nad veřejným pořádkem je 

městská policie. A to je málo.  

 Naše ulice, chodníky, parky či plochy zeleně jsou určitě o moc krásnější bez všudypřítomných papírků, nedopalků a jiných 
odpadků. Začíná jaro a s ním se zvyšují i naše volnočasové aktivity, z nichţ velká část probíhá právě na plochách zeleně. Je smutné, 
kdyţ si naše děti musí hrát mezi odpadky, které tam pohodili naši méně přizpůsobiví a nezodpovědní spoluobčané. Nevýhodou je i vy-
soká anonymita městských obyvatel a s tím spojená lhostejnost vůči svému okolí. Pokud někoho z těchto občanů upozorníte na nevhod-
né chování, často se dočkáte vodopádu vulgárních nadávek, a to i od mladistvých. Další kapitolou jsou i někteří arogantní pejskaři, kteří 
s oblibou hlásají, ţe pokud platí městské části poplatek ze psa, nejsou povinni po nich uklízet jejich exkrementy a o úklid se má postarat 
město. Toto tvrzení samozřejmě není pravdivé a snaţí se  pouze zakrýt lenost těchto lidí uklidit po svých miláčcích. Bohuţel pokutovat 

je mohou pouze policisté a ti ve většině případů nebývají  příliš důslední.  

 Nejlepším řešením je změna myšlení a chování samotných občanů. Současné situaci by určitě pomohla cíleně vedená kam-
paň, která by na bázi hrdosti a sounáleţitosti se svým bydlištěm upozorňovala nás všechny na nutnost váţit si čistoty a upravenosti naší 
městské části. K této kampani by ale bylo nutné vytvořit optimální technické podmínky. Samozřejmostí by měl být dostatek odpadkových 
košů, pytlíků na psí exkrementy, kontejnerů a popelnic a jejich včasné a pravidelné vyprázdňování. Reţim svozu odpadků by se měl 
upravit v závislosti na předpokládaném navýšení mnoţství domovního odpadu, například v době svátků, kdy jsou kontejnery přeplněny a 
odpadky se válí v jejich okolí. To nahrává i stále se zvyšujícímu počtu hlodavců,  které se nedaří i přes probíhající deratizaci zlikvidovat 

a kteří ohroţují naše zdraví. 

 Váţení čtenáři, věřím, ţe většina z vás má na otázku čistoty a kvality ţivotního prostředí podobný názor jako já a tak vás pro-

sím o spolupráci při zkrášlování naší Prahy 8 

Vězení v Botanické zahradě 

Jan Vašek, tajemník OVV 

 Našlapujete v jakékoliv botanické zahradě opatrně krůček za krůčkem, aby jste snad nešlápli na zahradníkem léta pěstovanou 
květinu, která se moţná vyskytuje na jediném místě na zemi? A jste šílení z pomyšlení co by se mohlo stát, kdyby do exponátů vběhli 

Vaše děti nebo pes? 

 Tak nejen toto za Vás vyřešila Praţská botanická zahrada v Praze-Tróji. Její vedení  postavilo sice na vlastních pozemcích, 
ale zároveň v trojsko-bohnickém lesoparku nad botanickou zahradou naprosto ojedinělé „vězení“. Za ploty, které v minulém roce vyrost-
ly v rekreačním prostoru hojně vyhledávaném obyvateli Bohnic a Tróje, by se nemuselo stydět ţádné vězení. Vysoké ploty v betonových 

základech zakončené špičatými bodci, na jejichţ vrcholech chybí jen ostnatý drát a kde zavedení elektrického proudu je maličkost. 

 A toto příšernost  a paskvil je vydáván za plán rozvoje botanické zahrady! ! ! 

 Abychom to pochopili všichni a nebyli snad na pochybách o úmyslech vedení této instituce, zlikvidovali, a to prosím úplně, 
v této rekreační lokalitě DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, které zde bylo kolem 30-ti let a bylo raritou, jelikoţ bylo celé ze dřeva. Vyrostlo na něm něko-

lik generací dětí. 

 Tyto děti teď budou mezi ploty vprostřed lesoparku vyrůstat a úplně všichni  budeme platit za vstup do tohoto „lágru“. 

 Jako by nestačilo, ţe zřizovatel botanické zahrady-město Praha platí z našich daní provoz této organizace. A nyní devastační 
politiku Botanické zahrady podporuje i radnice Prahy 8. Těším se, aţ někdo z radních bude plamenně řečnit na téma, co vše udělal pro 

obyvatele „osmičky“ v oblasti ţivotního prostředí. 

 Co jim na to odpovíme TEĎ? ! Neuděláme nic? !  Zkuste se na trojský vrch podívat a uvidět obludnost a zvěrstva „rozvoje“ 

Botanické zahrady. 

 Taky můţete zkusit petiční akci na internetových stránkách: http://obeckobylisy.bloguje.cz. 
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Jak nejlépe využít prostředky z prodeje obecních bytů na 

Praze 8 

 Na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 8 dne 19.9. 2007 byly schváleny zásady prodeje bytových domů svěře-
ných do správy Městské části Praha 8 Hlavním městem Prahou. Jedná se o krok, který můţe způsobit v delším horizontu značné 
problémy v hospodaření Prahy 8. Příjmy, které  kaţdoročně  plynou do rozpočtu naší městské části z pronájmu obecních bytů, 
jsou klíčovým zdrojem financování všech oblastí její činnosti.  

 Prodej podstatného podílu bytového fondu tak znamená sice jednorázový příjem, ale také nevratný výpadek významné 
části příjmů rozpočtu městské části. Kromě toho většina občanů si musí zajistit své bydlení za zcela trţních podmínek a nemají 
výhodu jako obyvatelé prodávaných obecních bytů, kteří získají nemovitý majetek výrazně levněji. Městská část navíc tímto pro-
dejem za ceny niţší neţ jsou standardní ceny na trhu se připravuje o značnou část příjmů, které by mohla vyuţít k výdajům do 
oblasti investic, školství apod.  

 V neposlední řadě statistické údaje z většiny zemí EU jasně ukazují na skutečnost, ţe obce disponují lepším zázemím a 
prostředky pro správu bytového fondu neţ sdruţení vlastníků. Privatizace bytů v Evropě  vede v průměru k chátrání  bytového 
fondu ve městech. 

 Přes výše uvedené skutečnosti byl prodej značné části obecních bytů schválen (zastupitelé ČSSD v souladu se svým 
programem prodej nepodpořili).  

 Vedení městské části neprovádí tento prodej s cílem získat prostředky na konkrétní investiční akce. Jinými slovy zatím 
není strategie, jak takto získané prostředky nejlépe vyuţít ke zvýšení kvality ţivota občanů Prahy 8.    

 Realitu je nutno akceptovat a navrhovat optimální vyuţití takto získaných prostředků. Jistě není ideální pouze získané 
finance uloţit na účet a lepit s nimi případné díry v rozpočtu v následujících letech. Vedení města musí přijít s jasnou vizí vyuţití 
těchto zdrojů. 

 Podle mého názoru by takto získané prostředky měly jít především do obnovy a modernizace bytového fondu, který 
nadále zůstává  v majetku městské části, stejně tak do rozšíření tohoto bytového fondu o byty zejména pro sociální účely. 

 Další významnou investiční oblastí jsou rekonstrukce základních a mateřských škol v rámci naší městské části, ať uţ jde 
o rekonstrukci budov škol či dětská hřiště. S nárůstem počtu novorozenců by bylo vhodné rozšířit kapacity mateřských škol. 

 Získané prostředky je také vhodné v co nejširší míře vyuţít na spolufinancování projektů z fondů EU, kde se MČ Praha 
8 daří tyto dotace získávat. Jedná se o investice do zateplování škol, parků a zeleně apod. 

 Nabízí se další investice v oblasti ochrany ţivotního prostředí či dopravy. V oblasti ţivotního prostředí jde zejména o 
rozšiřování ploch zeleně. MČ by měla zmapovat nevyuţívané plochy a v maximální míře podpořit výsadbu zeleně namísto pokra-
čujícího zastavování těchto oblastí.  

 Významným tématem v oblasti dopravy, které zlepší stav ovzduší na Praze 8 je výstavba nových povrchových parkova-
cích ploch. Obdobně by bylo účelné vynakládat větší částky na opravy chodníků. 

 Bezpečnosti na Praze 8 by spíše neţ investice do nákladných a málo efektivních kamerových systémů pomohly pro-
středky na zázemí pro bezdomovce pro základní pomoc v nouzi. 

 V neposlední řadě jsou značné rezervy ve výdajích městské části do oblasti kultury a sportu, ať uţ jde o údrţbu stávají-
cích zařízení či výstavbu nových a celkovou podporu volno časových aktivit občanů. 

 Je na současném vedení města, aby pro tyto prostředky našlo smysluplné vyuţití v zájmu občanů Prahy 8. Především 
se takto získané finance nesmí postupně rozpouštět do dalšího nárůstu  běţných a provozních výdajů (coţ je bohuţel pokračující 
trend), mají být pouţity na investice. 

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D,Zastupitel MČ Praha 8 
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Jak zabránit dopravnímu kolapsu 

Jaromír Šída, předseda MO Libeň 

Kaţdý všední den valí se přes Prahu 8 nekonečně dlouhé kolony automobilů směřujících do centra Prahy. 

Proud vozidel od severu táhne Zenklovou třídou a u Rokytky odbočuje do Octářovy ulice, na Švábky a Sokolovskou třídou přes celý 

Karlín. Jen část vozidel odbočuje za bývalou loděnicí na Libeňský most.  

Druhý proud vede od Vysočan a Hloubětína Sokolovskou třídou. Podstatná část vozidel z tohoto proudu odbočuje na Balabence do ulic 
Kotlaska, přes nám. Dr. Holého a Elsnicovo a ulicí Voctářovou. Chce se tak buď vyhnout postávání před semafory mezi Balabenkou a 

Palmovkou, nebo si účelově cestu na Libeňský most do Holešovic zkrátit. 

Před kaţdým semaforem postávají kolony vozidel dlouhé několik set metrů. Neustálé popojíţdění automobilů má za následek, ţe výfu-
kové plyny přímo zamořují ovzduší v blízkosti uvedených dopravních tepen. Navíc v tuto dobu zhoršené ovzduší vdechují děti, které 
jdou ráno do školy. Dlouhodobým sledováním bylo neomylně zjištěno, ţe téměř polovinou vozidel v těchto kolonách jsou osobní auto-
mobily s praţskou poznávací značkou, v nichţ sedí pouze řidič. Vozidla řídí tudíţ praţští občané bydlící v severovýchodních okrajových 

částech Prahy. 

Kdo jsou tito občané, a proč nepouţívají dopravních prostředků MHD ? 

Jde o občany, kteří si neuvědomují, ţe veřejnými dopravními prostředky by se do zaměstnání nebo k jakémukoliv cíli cesty dostali rych-
leji. Jejich chování je bezohledné a zavání přehnanou pohodlností aţ snobismem. K nápravě pokřivených charakterů těchto řidičů-
individualistů měly by působit veřejné orgány i média. Moţná, ţe v dohledné době částečně pomůţe prodlouţení linky C praţského 

metra do Letňan. 

Dokud nejsou dostavěny všechny plánované komunikace pro zklidnění praţské dopravy, nezbývá neţ nedovolit vjezd do Prahy někte-

rým druhům vozidel, jinak nás čeká dopravní kolaps. Tím by se také podstatně vyřešil i problém s parkováním vozidel v Praze. 

Kdyţ praţský magistrát dokázal zakročit proti majitelům domů, aby neponechávali své popelnice válet na chodnících, proč by nezakázal 

v ranních a dopoledních hodinách vjezd do centra Prahy osobním automobilům, v nichţ sedí jen řidič ? 

Nebo se snad radnice bojí, ţe by ztratila své voliče ? 
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Zprávy z klubu zastupitelů 

Jednání Klubu zastupitelů (KZ) řídil Radim Zátopek, předseda klubu 
zastupitelů. Radim Zátopek přivítal všechny přítomné členy KZ a hosty 
dnešního jednání a seznámil je s programem dnešní schůze KZ, na 
kterém všichni přítomní, kteří jsou členy komisí RMČ Prahy 8, seznámí 
ostatní se svými návrhy témat, která budou moci být povaţována za 
„nosná“ pro další práci KZ i celého OVV ČSSD Praha 8.  

Radim Zátopek proto seznámil přítomné s faktem, ţe dnešní návrhy 
témat jsou brány pouze jako „syrové“ návrhy a výstupem dnešní schů-
ze KZ bude výběr několika hlavních témat, na které se další práce KZ 
zaměří. Radim Zátopek seznámil přítomné s navrţenými tématy 
v rámci komisí, jichţ je členem a vyzval přítomné, aby ostatní učinili 
totéţ. 

Radim Zátopek 

Komise majetková: „Vyuţívání nebytových prostorů ve vlastnictví MČ 
Praha 8“ 

Komise pro územní rozvoj: „ Povolování staveb a pronajímání 
pozemků v Praze 8“ 

Zdeněk Ševčík: 

Bytová komise „Kontrola vyuţívání finančních prostředků, jeţ MČ ply-
nou z bytů v jejím vlastnictví a kontrola efektivity jejich vyuţití“ 

          „Cena bytů jdoucích do privatizace“ 

Kontrolní výbor: „ Prošetření pokuty ZŠ Na Korábě“ 

Daniel Rödig:  

Komise majetková „Stanovení priorit a kontrola efektivnosti vyuţití 
získaných finančních prostředků“ 

Dopravní komise: „ Čistota komunikací“ 

Finanční výbor: „efektivní a transparentní hospodaření MČ“ 

Petr Kilian 

Dopravní komise: „ Méně papírování, více práce“ 

Komise pro ţivotní prostředí: „ Vyšší frekvence svolávání komise“ 

Roman Minařík vznesl dotaz týkající se kácení stromů, který mu byl 
zodpovězen R. Zátopkem a P. Kiliánem. 

V následní diskusi vystoupil Tomáš Novotný s otázkou, jak jsou nasta-
veny kompetence MČ Praha 8 v oblast dopravy. Petr Kilián na otázku 
odpověděl. 

Tomáš Novotný 

Finanční výbor: „Zabránit plýtvání s finančními prostředky 
v rozpočtu MČ“ 

Roman Petrus 

Kulturní komise: „Podpora cestovního ruchu“ 

  „Vytíţenost KD Ládví“  

Kontrolní výbor: „Kontrola nájemních smluv na bytové a nebytové 
prostory“ 

Redakční rada: seznámil přítomné s novým vzhledem časopisu Os-
mička. 

Komise pro územní rozvoj: „Zpracování dlouhodobého plánu roz-
voje území“ 

   „Revitalizace sídlišť“ 

Bytová komise: „Zamezení další privatizaci bytového fondu“  

                    „Zpřehlednění systému oprav bytů“  

Milan Hejkrlík 

Komise pro bezpečnost a pořádek: „Zviditelnit práci Městské policie“ 

Komise informatiky: „Zlepšit kvalitu bezplatného připojení k internetu“ 

Jaroslav Šikula 

Komise pro národnostní menšiny: Seznámil přítomné s prací této sku-
piny a s přístupem občanských aktivistů k práci této komise 

Kateřina Kubešová 

Komise pro národnostní menšiny: „Větší spolupráce s národnostními 
menšinami― 

Eva Rudová 

Školská komise: „Instalace zpomalovacích pruhů na vybraných mís-
tech“ 

„Kvalita jídla ve školních jídelnách“ 

Radim Zátopek poděkoval všem za přednes jejich témat a otevřel 
k předneseným tématům diskusi. Z proběhlé diskuse, jíţ se účastnili 
všichni přítomní vyplynula další témata: 

„Časově omezená působnost správních firem“ (Po 4 letech vyhlásit 
nové výběrové řízení na poskytovatele) 

„Zaloţit správní firmu pod ÚMČ Praha 8“ (a tím ušetřit finanční pro-
středky, které nyní plynou správním firmám)  

Všichni přítomní byli poţádáni, aby svá přednesená témata rozpraco-
vali s konkrétními kroky jak dosáhnout jejich naplnění je zaslali na e-
mail: katerina.kubesova@praha8. cz. Příští jednání KZ se těmito téma-
ty bude znovu podrobněji zabývat. 

Ing. Daniel Rödig, místopředseda OVV 



P á t é  č í s l o ,  r o č n í k  I V .  S t r á n k a  1 1  

Únor 08  

- V ulici v Mezihoří byla radou povolena stavba obytného komplexu. 
V objektu je navrţeno 139 bytových jednotek. Dohromady vybudují i 
153 parkovacích stání ve dvou podzemních podlaţích. Celé okolí bude 
značně změněno.     

- Rada poţádala Hlavní město Prahu o účelové investiční dotace 
z rozpočtové rezervy a o na rekonstrukci školních jídelen v ZŠ Glowac-
kého, Na Korábě a U Školské zahrady. 

- Rada rozhodla o prodeji tří kulturních památek na Praze 8. S jedním 
z těchto prodejů lze asi bez výhrady souhlasit. Jedná se o prodej tzv. 
bytového domu Molákova. Tento dům by byl pro rekonstrukci příliš 
drahý. Poté se však jedná o Libeňské podzámčí, tedy Zámecká pivo-
var a Lowitův mlýn. Tam je situace sloţitější a pravidla prodeje jsou 
naštěstí nastaveny velmi přísně. 

- Rada Městské části se rovněţ kladně vyjádřila k dopravně urbanistic-
ké studii pro stavbu Libeňské spojky. Samozřejmě k návrhu přidala 
několik vlastních podnětů. 

- V rámci prodeje bytů, lidově známější jako privatizace bytů, byla 
schválena vzorová kupní smlouva, dále pak smlouva o správě a 
smlouva postoupení pohledávek.        

- Rada definitivně zvedla výši nájemného v obecních bytech. Došlo 
tedy k tomu, ţe ODS bude stále zvedat nájem do doby, dokud to pů-
jde. 

- Rada schválila záměr stavby bytového domu v ulici Nad Rokytkou. 
Jedná se však o malý dům, kde by mělo být jen 5 bytů, z toho dva 
menší a tři větší. 

- Rada rozhodla o opravě vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a 
plynovodu v objektu čp. 576 na adrese Zenklova 27 a v objektu čp. 
445 na adrese Petra Slezáka 15. Bylo osloveno několik firem 
k realizaci. 

- Stejným systémem, tedy oslovením několika firem, Rada rozhodla o 
dodávce 50 PC, 50 monitorů a 30 tiskáren. Je to rozhodnutí Rady, i 
kdyţ při klasické veřejné soutěţi bychom se asi dostaly, na niţší cenu. 

    Březen 08  

- Rada zamítavě rozhodla o stavbě bytového domu vedle restaurace u 
Hofmanů na dlouhodobě volném pozemku. Důvodem pro zamítnutí 
však nebyla nevhodnost další výstavby v této lokalitě, ale to, ţe inves-
tor chtěl postavit dům o patro větší neţ okolní domy, čímţ by silně 
změnil vzhled místa. 

- Rada schválila vyuţití finančních prostředků schválených v rozpočtu 
Městské části na úklid pozemních místních komunikací, včetně chod-
níků. Jedná se o 5 miliónů, které budou pouţity dodatečně, jelikoţ TSK 
nestačí na úklid chodníků.  

- Rada rozhodla o opravě vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a 
plynovodu v objektu čp. 369 na adrese Pobřeţní 28. 

- Rada aktualizovala Povodňový plán pro rok 2008.  

- Rada schválila zhotovení repliky pomníku s pamětní deskou polské 
armádě, který je v současnosti v Ţernosecké ulici a je poničen. Oprava 
bude stát přes 300 000,- Kč 

- Rada odprodala pozemky pod domy jiţ dříve prodaných domů, které 
byly privatizovány jiţ na začátku 90. let. Nyní poţádala tato druţstva o 
pozemky a rada toto schválila. Jedná se o domy Sluţská 780, Šaldova 
8 a ve Štětínské ulici 

- Rada se kladně vyjádřila ke studii k záměru stavby Domu pro seniory 
v Řešovské ulici. V současnosti je zde pavilónový objekt. Vzniknout by 
měl nový komplex, který je navrţen jako monoblok ve tvaru S. Měl by 
být pětipodlaţní s dvěmi podzemními podlaţími s bazénem a fitness.     

- Rada rozhodla o novém zpracovateli časopisu Osmička. Nově se o 
grafickou přípravu Osmičky bude starat firma Česká Unigrafie.  

- Nový dům ve Stříţkovské ulici, respektive záměr jeho výstavby, rada 
schválila. Jedná se o bytový dům s 31 byty.   

Duben 08  

- Rada schválila a vypsala výběrové řízení na zhotovení projektové 
dokumentace ke stavbě multifunkčního dětského hřiště v ulici Třebora-
dická. To by mělo být oplocené a rozdělené na dvě části pro děti do 6 
let a děti od 6 do 14 let  

- Podobným způsobem proběhla i soutěţ na projektovou dokumentaci 
k projektu Sníţení energetické náročnosti objektu ZŠ na Slovance. 

- Rada schválila rekonstrukci dětského hřiště v Řešovské ulici. Tyto 
jsou dnes jiţ v katastrofálním stavu a naprosto nevyhovují. Část nové-
ho hřiště bude oplocena a budou zde dodány nové herní prvky.  

- Rada schválila zhotovení pomníku Operaci Antropoid na místě aten-
tátu na Reinhrada Heydricha. Tento pomník je připravován jiţ léta a 
nyní se snad konečně uskuteční jeho výstavba. Cena pomníku je před-
běţně odhadnuta na 5 000 000,- Kč 

- Rada projednala a doporučila ke schválení zastupitelstvu Zprávu o 
vyúčtování výsledků hospodaření (tzv. závěrečný účet) Městské části 
za rok 2007 

- Začnou se rekonstruovat některé objekty. V Cafourkově ulici se vy-
mění ve východní části domů okna, Za Poříčskou branou 20 bude 
opravena fasáda, vyměněny okna a opraveny balkóny. V Taussigově 1 
pak opraveny podhledy v halách, fasáda se bude taky opravovat a 
okna měnit v Křiţíkově 3. Na vše je vypsáno výběrového řízení formou 
veřejných zakázek malého rozsahu. 

-  Rada vytvořila nový odbor, a to odbor informatiky, ten vznikl 
z oddělení informatiky. 

- Rada schválila Náměty Městské části Praha 8 pro nový územní plán 
Hl. m. Prahy. Tyto náměty vytvořila během posledního měsíce komise 
pro územní rozvoj.  

Zprávičky z Rady Městské části Praha 8 

Tyto informace vybočují z běžné agendy Rady Městské části  
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Majetková komise – Daniel Rödig 

Majetková komise RMČ Praha 8 se konala dne 1. dubna 2008. 
Komise zaujímala stanovisko k ţádostem o odkoupení podílů ne-
movitostí, a to tak, ţe prodej doporučila realizovat za cenu dle vy-
pracovaného znaleckého posudku, či cenové mapy. Příkladem 
takových ţádostí jsou ţádosti občanů vztahujících se 
k nemovitostem na následujících adresách: U Libeňského pivovaru 
21, pozemek parc. č. 250/3 o výměře 6 m2 na k. ú. Libeň a poze-
mek parc. č. 1714/17 o výměře 41 m2  na k. ú. Troja. Majetková 
komise se na svém jednání projednávala i ţádosti různých subjektů 
o pronájem plakátovacích ploch za účelem výlepu inzerce. To je 
případ pozemku parc. č. 336/1 na k. ú. Karlín, který byl pronajat 
společnosti Pragoplakát spol. s r.o. za cenu 5 000,- Kč/m2/rok. 
Komise na svém jednání dále projednávala pronájem pozemků na  
k. ú. Stříţkov o celkové  výměře 6 200 m2 společnosti IPODEC 
ČISTÉ MĚSTO a. s., které byly pronajaty za nájemné ve výši 30,- 
Kč/m2/rok. Komise projednávala i ţádosti o převod nájmu nebyto-
vých prostor na území Prahy 8 na jiný subjekt a dále se zabývala 
ţádostmi o sníţení nájmu za pronájem nebytových prostor. V rámci 
omezeného prostoru jsou na tomto místě zveřejněny pouze někte-
ré případy, jimiţ se Majetková komise na svém jednání zabývala. 
Celý zápis z jednání komise je připraven k nahlédnutí v Grabově 
vile. Další jednání Majetkové komise bylo stanoveno na 29. dubna 

2008. 

 

Bytová komise – Roman Petrus 

Bytová komise měla tentokrát na jednání především body týkající 
se běţné agendy. Výjimečné body pak byly jen dva, a to: 1) Pravi-
dla promíjení poplatků z prodlení. Bytová komise byla seznámena 
se změnou v textu v Pravidlech promíjení poplatků z prodlení. By-
tová komise vzala na vědomí změnu textu v Pravidlech promíjení 
poplatků z prodlení. 2) Návrh na schválení ţadatelů o nájem obec-
ního bytu z přidělené kvóty bytů od MHMP. Tyto byty nám přidělil 
MHMP k obsazení. Bytová komise doporučila pronájem 10 bytů 

z kvóty MHMP pro ţadatele z obecné prospěšnosti. 

 

Komise pro územní rozvoj - Roman Petrus 

Dubnová komise pro územní rozvoj byla pravděpodobně nejkratší v 
historii. Na programu byly jen čtyři body. Kromě výměn pozemků a 
dvou drobných návrhů na změnu územního plánu, které komise 
odsouhlasila, tak šlo hlavně o jeden stěţejní bod. Ten se týkal 
ţádosti o prodej a následnou výstavbu domu v ulici V Holešovič-
kách. Tento pozemek patří Magistrátu Hl. města Prahy a to nás 
poţádalo o vyjádření. Komise k tomuto vydala záporné stanovisko. 
Je proti další výstavbě v této lokalitě. Je nutno zároveň konstato-
vat, ţe to asi nebude tak hrozná oblast k bydlení, kdyţ si tam chce 

někdo postavit bytový dům. 

 

Kontrolní výbor – Roman Petrus 

Kontrolní výbor získal informace z majetkového odboru, o které 
poţádal minulý měsíc. Kontrola se týkala úrovně návrhu plánu 
oprav a údrţby DBF na rok 2008. Po obsáhlé diskusi, ve které 
zaznělo několik dotazů na MO, se výbor rozhodl přijmout 
k materiálu usnesení. Usnesení: Kontrolní výbor ţádá: o informaci, 
zda všechny provozovny SF AUSTIS a.s. (Karlín, Libeň, Kobylisy), 
v plánovaných výnosech na rok 2008 počítají se zvýšeným nájmem 
od 1.8.2007, o vyjasnění metodiky odměňování SF, o podrobnější 
vysvětlení poloţky „zpracování povodňových plánů k.ú. Karlín“.  
Dle rozepsaného bude provedena Kontrola vyuţití finančních pro-
středků na rekonstrukci Bílého domu. Kontrolu vyúčtování této  

akce  provedou  p. Ševčík,  Ing. Beneš a popř. i Ing. Bílková. 

 

Finanční výbor– Daniel Rödig 

Finanční výbor ZMČ Praha 8 jednal 14. dubna v Grabově vile. Na 
svém jednání se Finanční výbor zabýval Zprávou o výsledcích 
hospodaření MČ za rok 2007. K tomuto materiálu proběhla obsáhlá 
diskuse a FV po projednání zprávy přijal usnesení, kterým poručuje 
„závěrečný účet“ MČ Praha 8 za rok 2007 k projednání v RMČ a ke 
schválení v ZMČ, a dále aby Zastupitelstvo MČ Praha 8 podle ust. 
§ 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., a na základě „Zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření v Městské části Praha 8 za 
období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007“, která obsahuje konstatová-
ní, ţe ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospo-
daření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí, ve znění pozdějších předpisů (zejména ustanovení § 2 a § 3) 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, uzavřelo projednání návrhu 
„závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2007 vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením MČ Praha 8 v roce 2007, a 
to bez výhrad“. FV se na svém jednání zabýval návrhy rozpočto-
vých opatření, o které zaţádali jednotliví správci rozpočtových 
poloţek. FV po projednání vzal tento materiál na vědomí a doporu-
čil ke schválení. V souvislosti s tím upozornil RMČ na moţné poru-
šení rozpočtové kázně ze strany Odboru informatiky. Předseda 
všem přítomným předal smlouvy, které byly uzavřeny mezi MČ a 
správními firmami se tím, ţe pro jejich prostudování budou zařaze-
ny na program jednání dalšího FV. Příští jednání FV ZMČ se usku-

teční koná v 19. května 2008. 

Komise pro výchovu a vzdělávání – Rudová Eva 

Komise RMČ se zabývala aktuálními informacemi o sloučení ZŠ 
Na Korábě a ZŠ Bohumila Hrabala. Dále proběhla diskuse ohledně 
záměrů praţského magistrátu k pouţití opencard nejen pro úhradu 
parkování a půjčovného v knihovnách, ale i jako moţného platební-
ho pro-středku např. pro obědy dětí na školách. Dalším bodem 
programu bylo projednání rekonstrukce budovy Krynická 490 DDM 
Praha 8 na vlastní náklady, s čímţ nevyslovila komise souhlas, 
jelikoţ toto zařízení je plánováno jako případná rezerva pro před-
školní zařízení. Komise jednala také o změně názvu ZŠ Molákova 
na název Základní škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou, 
z důvodu lepší orientace dětí i ţáků a zejména z důvodu doručová-
ní poštovních zásilek (dosud byly dvě ZŠ stejného názvu), s čímţ 

komise souhlasila. 

Zprávy z výborů a komisí městské části 



P á t é  č í s l o ,  r o č n í k  I V .  S t r á n k a  1 3  

S návrhy na transformaci praţských divadel mnozí nesouhlasí 
 
Praţská divadla spravovaná dosud magistrátem bijí na poplach. 
Připravovaná transformace scén, které dosud spočívaly 
v poskytnutí „ochranné náruče" příspěvkové organizace, je vrhne 
do nejistoty trţní ekonomiky. Váţnost situace dokumentují vlekoucí 
se jednání o přidělení grantů na kulturu na praţském magistrátu. 
Jejich výsledkem je například před čtyřmi roky transformované a 
nyní zadluţené Divadlo Archa, jakoţ i váţné problémy dalších 
kulturních subjektů. Ke krizové situaci, spojené s návrhem na dru-
hou vlnu transformace praţských scén, svolali šéfové Divadla Na 
zábradlí, Divadla pod Palmovkou, Divadla v Dlouhé, Městských 
divadel praţských, Studia Ypsilon a Švandova divadla na úterý 11. 
března tiskovou konferenci. Pod názvem Jak předejít tragédii v 
české kultuře? se uskuteční právě v Divadle Archa, které se v 1. 
čtvrtletí vinou průtahů grantových řízení ocitlo bez financí a ve 
stavu nouze. Praţský magistrát zjevně odmítá do svých divadel 
investovat, coţ znemoţní pracovat kontinuálně, koncepčně - a 
přitom relativně levně. Budoucnost praţských scén se podle všeho 
ponese převáţně v duchu levnějších a divácky líbivých představe-
ní. Penězi od diváků totiţ bude nutno zacelit díry v potrhaném roz-
počtu. Návštěvnost představení bude alfou a omegou existence 
divadel, jakkoliv vypovídá přesvědčivě pouze o tom, jak se ta či 
ona scéna trefila do vkusu publika či módy 
 
Obchvat přes Suchdol 
 
Na praţském magistrátu se projednávala ţádost o vydání územní-
ho rozhodnutí pro trasu severozápadní části niţšího praţského 
automobilového okruhu přes Suchdol. Odpůrci této trasy soudí, ţe 
úřad chladné rozhodnutí vydá. Jiţní variantu vedení dálnice podpo-
rují kromě Ředitelství silnic a dálnic a magistrátu také radnice šesté 
a osmé městské části. Odpůrci této varianty, kteří v počtu zhruba 
tří set demonstrovali na Neumannově náměstí, zastávají názor, ţe 
by bylo levnější a k ţivotnímu prostředí šetrnější vést dálnici sever-
něji ve středních Čechách dál od metropole. Podle suchdolského 
starosty za tím stojí politické tlaky. Vedení dálnice přes Suchdol 
podporují vedle ŘSD například magistrát a radnice šesté a osmé 
městské části. Proti územnímu rozhodnutí bude nutné odvolání. 
Naopak jiţní trasu dálnice prosazují podle někteří politici z osob-
ních zájmů. Obchvat dále od Prahy chtějí také městské části Lyso-
laje a Dolní Chabry. "Trasa přes Chabry má negativní vliv na ţivot-
ní prostředí i na majetky místních obyvatel," uvedla tamní starostka 
Jaroslava Plevová. Zastánci severní trasy poukazují například na 
studii společnosti Mott MacDonald pro ministerstvo dopravy, podle 
které by byla o 4,5 miliardy korun levnější neţ jiţní. Ministerstvo ale 
uvedlo, ţe obsahuje nepřesnosti. Podle dřívější studie ŘSD bude 
naopak levnější obchvat přes Suchdol. Je navíc zanesen v územ-
ním plánu. 
 
Své reprezentanty radnice ocenila  
 
Nové ocenění radnice Prahy 8 Zlatá oktáva dostali letos poprvé ti, 
kteří dobře reprezentovali osmou městskou část. Letošní rok cenu 
převzala plavkyně Marie Feiferová a zakladatelka oddílu sportovní-
ho aerobiku Hanka Šulcová. Marie Feiferová získala stříbrnou me-

daili na loňském evropském šampionátu ve Slovinsku a svěřenky-
ně Hanky Šulcové se staly v roce 2007 ve své věkové kategorii 
mistryněmi světa. Praha 8 udělila kromě diplomu i symbolický šek 
na pět a deset tisíc korun. Cena Zlatá oktáva je určena pouze pro 
lidi, kteří v Praze 8 ţijí, a pro organizace, které na území Prahy 8 
působí.. 
 
Osmička se lidem mění před očima 
 
Nejnovější slib magistrátu (kolikátý v pořadí uţ?) zní: “Do tří let si 
Praţané zaplavou v bazénu Šutka“. Areál v Čimické ulici v Praze 8 
rozestavěný jedenadvacet let by se tak konečně dočkal svého 
dokončení. Kromě padesátimetrového plaveckého bazénu by v 
kryté hale slouţil návštěvníkům vířivý a perlivý bazén, skluzavky, 
tobogány, divoká řeka a brouzdaliště. Kromě plaveckých atrakcí 
bude k dispozici i sauna, posilovna, tělocvična, restaurace, masáţe 
nebo solária. Výstavba vnitřního koupaliště přijde magistrát podle 
předběţných odhadů na 350 milionů korun. Z letošního rozpočtu je 
na přípravu výstavby vyčleněno osmnáct milionů korun. Na dokon-
čení vnitřního plaveckého areálu by měla plynule navázat výstavba 
venkovního koupaliště. Jeho součástí bude padesátimetrový a 
skokanský bazén, dětské brouzdaliště a koupaliště pro neplavce. 
Zázemí budou tvořit převlékárny, stánky s občerstvením, parkoviš-
tě pro přibliţně 470 vozů a další vybavení. Celý areál by měl najed-
nou pojmout aţ 600 plavců a více neţ dva tisíce návštěvníků. Jeho 
výstavba spolkne podle odhadů přibliţně 280 milionů korun a ote-
vření je naplánováno dva aţ tři roky po spuštění vnitřní části. Ţe-
lezobetonové torzo areálu stojí v Praze 8 jiţ od roku 1987. Stavba 
se několikrát zastavila, naposledy v roce 1996 kvůli restituci někte-
rých pozemků. Ty město nakonec za 30 milionů korun vykoupilo, 
ale práce se kvůli průtahům při hledání investora znovu nerozjely. 
V červnu loňského roku oznámilo vedení města, ţe by chtělo Šutku 
vyuţít jako jeden z olympijských stadionů, pokud se Praha stane 
pořadatelem her v letech 2016 nebo 2020. 
 
Na popelnice se bude dohlíţet 
 
Majitelům domů v Praze 8, kteří nechávají popelnice na komunální 
odpad stát na ulici, hrozí pokuty. Odbor ţivotního prostředí Prahy 8 
chce od dubna začít přísněji kontrolovat dodrţování městské vy-
hlášky o odpadech, která v případě jejího porušení stanoví pokuty, 
které mohou dosáhnout u fyzických osob aţ 30 tisíc korun a u 
právnických osob aţ 200 tisíc korun. Od kampaně si osmička slibu-
je zvýšení čistoty v ulicích a úsporu peněz při mimořádných úkli-
dech. Kaţdý měsíc musí být v současné době z ulic Prahy 8 odve-
zeno zhruba 35 tun komunálního odpadu umístěného mimo sběrné 
nádoby. Pokud se toto mnoţství podaří výrazně sníţit, zákonitě to 
bude znát i na celkovém obrazu Prahy 8. 
 
Stavba kampusu se zastavila 
 
Zpráva z ministerstva školství, ţe se mají zastavit práce na výstav-
bě nového vysokoškolského areálu v Ďáblicích vyvolala mezi stu-
denty a profesory Vysoké školy uměleckoprůmyslové, velké zkla-
mání. Čtvrť na severním okraji Prahy se měla stát druhým domo-
vem pro zhruba čtyři stovky studentů umělecké školy, která nyní  

Co se dělo, děje a bude dít na Praze 8 
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sídlí v historické budově na Josefově. S výstavbou areálu začaly 
problémy, kdyţ na podzim nastoupil na post ministra školství místo 
Dany Kuchtové Ondřej Liška. Ministerstvo pak začalo prověřovat 
všechny stavěné školské stavby, jejichţ ukončení je plánováno  do 
roku 2015. Uzavřené výběrové řízení na první etapu stavby bylo 
zrušeno a najednou nebylo z čeho stavbu platit. Přitom dělníci uţ z 
Ďáblic odvezli tuny kontaminované zeminy a začali hloubit základy. 
Na jaře uţ bylo v plánu začít stavět. Nyní se ale musí počkat na 
vyjádření vlády. O tom, jestli s výstavbou pokračovat, rozhodne 
v květnu. Pokud by vláda výstavbu školských objektů smetla ze 
stolu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová by se dostala do znač-
ných potíţí. Musí totiţ opravit budovu na Palachově náměstí a 
studenti by se neměli kde učit. Umělecká škola má s výstavbou 
kampusu problémy uţ delší dobu. První dvě školní budovy měly být 
původně v Ďáblicích otevřeny uţ loni na jaře, ale půda zamořená 
nebezpečnými látkami stavbu zbrzdila. Tento problém odpadl na 
konci roku 2006, kdy byla kontaminovaná zemina z pozemku vyve-
zena. Pokud se začne stavět, první dvě budovy škola otevře za dva 
roky. V následujících čtyřech aţ pěti letech pak podle plánů přibude 
ještě osm dalších budov, čímţ se tento komplex stane jedním z 
největších vysokoškolských areálů v Praze. 
 
Jednosměrky přispějí ke zklidnění dopravy 
 
Lokalitu ohraničenou ulicemi Klapkova, Horňátecká a Pod Sídliš-
těm čekají velké změny. Vybrané silnice se stanou jednosměrkami. 
Přibude dopravní značka se zákazem vjezdu pro všechna vozidla 
mimo dopravní obsluhy. Změny, jejichţ cílem je omezit dopravu v 
místě a omezit krátkodobé parkování, by se měly uskutečnit do 
konce dubna. 
 
Město rozdělilo kulturní granty 
 
Městská rada rozhodla o podobě a především výši kulturních gran-
tů. Letos má být v grantovém řízení rozděleno celkem 200 milionů 
korun. O ty se ucházelo více neţ 700 organizací a jejich nároky se 
vyšplhaly aţ do výše 900 milionů korun. Rozděleno bylo včera 25 
milionů na projekty, které nepoţadovaly více neţ dvě stě tisíc ko-
run. Pro letošní rok byly vytvořeny čtyři skupiny. První je pevná 
dotace na kaţdou prodanou vstupenku, druhou podpora umělecké 
činnosti, třetí podpora mladých umělců a do čtvrté spadají víceleté 
granty. Ve druhé a třetí skupině se pro tento rok nenašel dostatek 
vhodných projektů, takţe 19,5 milionu z této kapitoly bude převe-
den na víceleté granty. Systém přidělování dotací budil kritiku uţ v 
minulých letech, kdy například protestovala soukromá divadla proti 
tomu, ţe nedostávají příspěvky jako ostatní. 
 
Metro do Letňan ovlivní 13 autobusových linek 
 
Obyvatelé Letňan a Proseku budou od 10. května jezdit do svých 
domovů metrem, obejít se naopak budou muset bez 13 autobuso-
vých linek. Ty totiţ se zavedením metra do Letňan končí, další 
spoje čekají změny. První souprava metra vyjede do stanic Stříţ-
kov, Prosek a Letňany 9. května, pravidelný provoz Dopravní pod-
nik hlavního města Prahy zahájí o den později. Ropid zruší 13 
autobusových linek a změní jízdní řády 25 spojů; dalších 12 auto-
busů se změny nedotknou. O těchto změn jsou očekávány úspory 
v povrchové dopravě. Obyvatelé Proseka se musí připravit na to, 
ţe budou zrušeny linky v souběţných směrech s metrem. Autobusy 
ale budou dále jezdit do Vysočan, na Palmovku a na Bulovku. V 

této oblasti posílí linky 151 a 134, která zajistí spojení z nové zá-
stavby v okolí zastávky Českolipská. Všechny letňanské linky bu-
dou zajíţdět do terminálu Letňany. Ropid zachová spojení Letňan s 
metrem B na Palmovku a Vysočanskou. Příměstské linky budou 
jezdit Tupolevovou ulicí namísto zajíţdění do starých Letňan. Oby-
vatelé Kbel budou moci jezdit častěji linkou 185 do Letňan, v ome-
zeném rozsahu zůstane zachováno i přímé spojení na Palmovku. 
Do oblasti Bohnic nebude uţ jezdit linka 186, nahradí ji posílená 
linka 102, která bude nově jezdit přes stanici metra Kobylisy. Nepo-
jede uţ ani linka 187, za to bude mít kratší intervaly linka 200. 
Změny se dotknou také obyvatel Čakovic, Miškovic, Třeboradic, 
Vinoře, Satalic, Ďáblic, Čimic, Dolních Chaber, Libně, Vysočan a 
Hloubětína.Linka 102 bude nově zastavovat Na Slovance a ve 
Vinopalnické, na Oderské bude stavět autobus číslo 140, další 
autobusy budou jezdit do zastávky Třebenická. Některé zastávky 
ponesou nová jména, například Liberecká se bude nově nazývat 
Stříţkov, Letňany dostanou přívlastek Staré, Fořtova se změní na 
Libeňskou, Tryskovická na Za Tratí.Linky se změněnou trasou 
jsou: 102, 110, 134, 136, 166, 181, 183, 185, 186, 210, 233, 259, 
269, 280, 302, 305, 345, 348, 351, 354, 365, 375, 376, 377, 416 
Linky beze změny trasy pak:  103, 109, 140, 144, 151, 152, 162, 
169, 177, 195, 200, 202 Zrušené linky 145, 146, 156, 158, 168, 
175, 187, 201, 274, 349, 358, 366, 399 
 
Chystají se změny v provozu kolem katastrálního úřadu 
 
Řidiči nebudou moci krátkodobě parkovat v ulicích kolem katastrál-
ního úřadu v Kobylisích v Praze 8. Změny v dopravě chystá kvůli 
stíţnostem místních obyvatel radnice osmé městské části. Některé 
ulice v okolí budou průjezdné jen jedním směrem, v jiných přibudou 
značky se zákazem vjezdu mimo dopravní obsluhu. Cílem změn, 
které budou provedeny patrně tento a příští měsíc, je zmírnit pro-
voz v oblasti ohraničené Horňáteckou a Klapkovou ulicí a ulicí Pod 
Sídlištěm. Klienti katastrálního úřadu se však nemusejí obávat, ţe 
nebudou mít kde zaparkovat. Změna je prováděny po dohodě s 
katastrálním úřadem, který má pro své návštěvníky dostatek parko-
vacích míst v nadzemních a podzemních parkovištích. Dosud tato 
stání neslouţila veřejnosti, úřad se zavázal, ţe je zpřístupní 
 
Václav Klaus junior udal svou organizaci ODS 
 
Syn prezidenta ČR, Václav Klaus mladší, se obořil na svou oblastní 
organizaci strany v Praze 8. Podle něj tam jsou porušovány základ-
ní principy demokracie. Klaus ml. se proto obrátil na hlavní kance-
lář ODS se ţádostí o prošetření této záleţitosti. Představitelé vede-
ní ODS v Praze 8 nařčení ředitele gymnázia PORG Klause ml. 
odmítají. V dopise určeném hlavnímu manaţerovi strany Janu 
Kočímu si Václav Klaus ml. postěţoval zejména na oblastní mana-
ţerku Oldřišku Cibulkovou a na šéfa organizace a starostu Prahy 8 
Josefa Noska. List poslal uţ v prosinci minulého roku, kvůli úspě-
chu prezidentské kandidatury jeho otce ale ODS na věc uvalila 
informační embargo. Jednašedesátiletá zakládající členka ODS v 
Praze 8 Cibulková podle něj ovlivňuje vnitrostranické primárky v 
Praze 8. „Opakovaně jsem byl informován o kampaních, které 
vedla proti mě. Opakovaně jsem odposlechl její instruktáţe při 
místních sněmech jednotlivým osobám, koho mají navrhnout, atd.,“ 
napsal ve stíţnosti Klaus ml., který se v minulosti neúspěšně po-
koušel stát se za svoji oblast delegátem celostátního kongresu 
ODS. Starosta Nosek podle něj na oblastním sněmu prohlásil, ţe 
„pokud Cibulková nebude manaţerkou, tak on se neudrţí jako 
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starosta“. Prezidentův syn to přičítá „buď psychickému onemocnění 
pana Noska, nebo politické aktivitě manaţerky oblast“. Ke kritice 
Václava Klause ml. se svými dopisy centrálnímu manaţerovi Kočí-
mu přidali i někdejší místostarosta Prahy 8 Jan Lukavský a bývalý 
radní této části Tomáš Chvála. První se před komunálními volbami 
nedostal na kandidátku, druhého Nosek z funkce „pro nečinnost“ 
odvolal loni v prosinci. Lukavský kromě jiného napsal, ţe „...já a 
manaţerka paní Cibulková jsme v posledních letech falšovali volby 
v oblasti Praha 8“. Konkrétní příklady ale ani jeden z trojice stěţo-
vatelů neuvedl. To je vnitřní věc ODS, nebudu se k tomu do médií 
vyjadřovat, uvedli. „Jsou to nesmysly. Pan Lukavský se nedostal na 
kandidátku, tak mu asi přeskočilo. Pan Klaus ml. proti panu Lukav-
skému bojoval, a teď se spojili,“ tvrdí manaţerka Cibulková. „Jim se 
ve vnitrostranických volbách nepodařilo něčeho dosáhnout, tak 
zvolili způsob dopisů a ţalování. To se nedělá. Navíc jde o ne-
smysly,“ říká Nosek. Podobný postoj zastávají i zákonodárci ODS 
za Prahu 8: senátorka a dlouholetá šéfka oblasti Alena Palečková 
a poslanec Zbyněk Novotný. Manaţer hlavní kanceláře ODS Kočí 
tvrdí, ţe uţ se věcí zabýval. „Upozornil jsem oblastní radu v Praze 
8, zda by neměla hledat nějaké řešení,“ uvedl. Šéf praţské organi-
zace a první místopředseda ODS Pavel Bém se do sporu příliš 
plést nechce. „Věc je v rukou hlavního manaţera. Věřím, ţe ji pozi-
tivně vyřeší. Problém budu sledovat,“ sdělil primátor  Bém. Václav 
Klaus mladší, který na své gymnázium dostal před časem 100 
milionů od šéfa ČEZ Martina Romana, se do konfliktu se svou or-
ganizací v Praze 8 nedostal poprvé. Uţ pět měsíců po vstupu v 
červenci 2002 své spolustraníky označil za „uzavřenou sektu“. 
Před rokem si pak chtěl zaloţit vlastní místní organizaci Stírka 
nazvanou podle ulice, ve které bydlí. To mu oblastní rada zamítla. 
 

Odpor proti okruhu roste 

Pokud nebude stavebním úřadem hlavního města Prahy zastaveno 
územní řízení pro silniční okruh v severozápadním okraji metropo-
le, mohou jednotliví představitelé města a zainteresovaných institu-
cí očekávat trestní oznámení. Tedy alespoň podle vyjádření zá-
stupce Společnosti Šárecké údolí. Ta není sama, kdo se ostře staví 
proti přezíravému postoji úředníků a zástupců Ředitelství silnic a 
dálnic (ŘSD). Stavební úřad se dosud chová, jako by měl v ruce 
všechny potřebné dokumenty. Opak je ale pravdou. Chybí to pod-
statné, a sice stanovisko ministerstva ţivotního prostředí o vlivu 
stavby na prostředí, tedy EIA. V minulém roce vyzval magistrát 
ŘSD, aby do konce letošního února stanovisko stejně jako další 
doklady předloţil, jinak vyhroţoval, ţe řízení bude zastaveno. I 
přes to, ţe doklady neobdrţel, stavební práce pokračují. Podle 
jedné ze zpracovaných studií bude po okruhu, který povede nejen 
městskými částmi, ale i okrajem chráněných oblastí, jezdit v roce 
2015 denně 68 tisíc osobních a 15 tisíc nákladních aut, v roce 
2040 pak osobních o deset tisíc a nákladních o pět tisíc více. Měs-
to prosazuje trasu jih a primátor Pavel Bém (ODS) se nechal sly-
šet, ţe Suchdolu trasa neuškodí, protoţe před ním auta vjedou do 

tunelu. 

Lepší cestování do Bohnic 

S otevřením nového úseku trasy C metra z Ládví do Letňan, které 
je plánováno na letošní květen, budou jezdit častěji autobusy do 
Bohnic v Praze 8. Hlavní linka číslo 200 bude jezdit ve špičkách po 
dvou aţ třech minutách. Bohnice sice přijdou o autobus číslo 186, 
ale bude plně nahrazen posílením provozu na lince 102 mezi za-

stávkami Kobylisy a Sídliště Bohnice. Linka 102 bude navíc jezdit 
přes autobusový terminál u stanice metra Kobylisy. Tím by měl být 
výrazně zjednodušen přestup z metra na autobus zejména pro 
cestující do zastávek Dunajecká a Na Pazderce. Cestování hro-
madnou dopravou z Bohnic do centra metropole je ve špičkách uţ 
nyní rychlejší neţ automobilem. Jízda autobusem ke stanici metra 
Kobylisy podle něj trvá kolem deseti minut, za stejnou dobu se lidé 
dostanou metrem do středu města. Jízda automobilem je mnohdy i 
o půl hodiny delší. Pro autobusy je v Čimické ulici vyhrazen jízdní 
pruh a měly by mít zajištěnu takzvanou zelenou vlnu na všech 
sedmi křiţovatkách. Řidiči automobilů se naopak musejí potýkat s 

kolonami v Zenklově ulici a v ulici V Holešovičkách. 

Plánuje se výstavba čtyř záchytných parkovišť 

Do několika let by v Praze měla přibýt další čtyři nová záchytná 
parkoviště, od nichţ budou moci osádky automobilů pokračovat dál 
do centra metropole hromadnou dopravou. Výstavba těchto parko-
višť se předpokládá na Kobyliském náměstí, na Zličíně, v Butovi-
cích a u Smíchovského nádraţí. Nyní je v metropoli 16 záchytných 
parkovišť P+R, která pojmou zhruba 2440 automobilů. Letos bude 
otevřeno nové parkoviště v souvislosti s otevřením nového úseku 
trasy C metra z Ládví do Letňan právě u této konečné stanice. Na 
výstavbu čtyř nových plánovaných parkovišť budou ţádány dotace 
z Evropské unie. Záchytné parkoviště na Kobyliském náměstí je 
podporováno radnicí osmé městské části. Kobyliské náměstí, kon-
krétně roh ulic Klapkova a Pod sídlištěm, je jednou z reálných moţ-
ností, kde by mohlo parkoviště vzniknout. Pozemek patří magistrá-
tu a městské části. Proto by se nemusel měnit územní plán. V okolí 
Kobyliského náměstí na řidiče v brzké době čekají změny 
v provozu. Motoristé nebudou moci v ulicích kolem katastrálního 
úřadu krátkodobě parkovat. Některé ulice budou průjezdné jen 
jedním směrem, v jiných přibudou značky se zákazem vjezdu mimo 
dopravní obsluhu. Cílem změn, které budou provedeny patrně 
během května, je zmírnit provoz v oblasti ohraničené ulicemi Hor-
ňátecká, Klapkova a ulicí Pod Sídlištěm. Klienti katastrálního úřadu 
se však nemusejí obávat, ţe nebudou mít kde zaparkovat. Úřad 
pro ně otevře vlastní parkoviště, která dosud veřejnost nemohla 
vyuţívat. Za parkování na záchytných parkovištích se platí deseti-
koruna. Řidiči si mohou koupit zvláštní zpáteční přestupní jízdenku 
na praţskou hromadnou dopravu za 30 korun. Lístek platný celý 
den stojí 60 korun. Pokud řidiči nechají automobil na parkovišti i po 

jeho uzavření v 01:00, zaplatí stokorunu. 

Další prostředky na čištění ulic 

Radnice Prahy 8 hodlá i letos uklízet vybrané oblasti v městské 
části častěji neţ obvykle. Vyčlenila na to pět milionů korun. První 
čištění začalo v dubnu. Tento úklid doplňuje běţný úklid, který je 
zabezpečován Technickou správou komunikací. Bude probíhat 
především prázdninách. Mělo by se jednat především o ruční úklid, 
který je mezi automobily nejlepší. Uklizeny budou samozřejmě i 
chodníky. Zvýšené čištění bude probíhat v deseti oblastech, kde je 
největší nepořádek. Po čtyřech z nich je v Karlíně a v Libni. Metaři 
se objeví také v okolí stanic metra Ládví a Kobylisy. V létě bude 

radnice z těchto peněz hradit i případné kropení ulic. 

Za popelnici před domem hrozí pokuta 

Ještě před několika měsíci si obyvatelé Prahy 8, stěţovali na to, ţe 

ulice zaplavují odpadky vylétávající z kontejnerů, které majitelé  
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domů nechávají stát na chodníku. Proto chce radnice Prahy 8 nyní 
přísněji kontrolovat, zda lidé mají své popelnice uvnitř domů. Měst-
ská vyhláška to totiţ vlastníkům dává příkazem, pokud je to moţné. 
Sníţení nepořádku v ulicích chce Radnice dosáhnout přísnějšími 
kontrolami. Z tohoto důvodu dal Městský úřad majitelům domů čas 
do konce března čas. Začátkem dubna začnou kontroly a těm, kteří 
by neuposlechli nařízení, hrozí aţ třicetitisícová pokuta u fyzických 
osob. U právnických osob můţe být aţ dvě stě tisíc korun. Kontrola 
dodrţování vyhlášky by mohla radnici ušetřit peníze, které vydává 
na mimořádné úklidy. Nyní musí být kaţdý měsíc z ulic Prahy 8 
odvezeno zhruba 35 tun komunálního odpadu, který je mimo po-

pelnice. 

Změna dopravy v Kobylisích 

Velké mnoţství automobilů trápí obyvatele Kobylis, kteří ţijí v blíz-
kosti budovy katastrálního úřadu. Do uliček mezi domy zajíţdějí 
totiţ i řidiči, kteří se chtějí vyhnout ucpaným hlavním ulicím. Na tuto 
situaci si tamní obyvatelé stěţují uţ roky. Radnice uţ proto musela 
začít nastalou situaci řešit a spolu s Policií ČR - dopravním inspek-
torátem a Technickou správou komunikací plánuje provést změny 
na některých vybraných silnicích. Plánované úpravy zahrnují jedno-
směrný provoz na některých předem vybraných komunikacích a 
dále umístění dopravních značek se zákazem vjezdu mimo doprav-
ní obsluhu. Předpokládá se, ţe úpravy by mohly být hotové během 
letošního dubna. Lidé z lokality ohraničené ulicemi Horňátecká, 
Klapkova a Pod Sídlištěm by se tak mohli dočkat klidu od rušného 
dopravního provozu pod jejími okny. Změna je prováděna po doho-
dě s Katastrálním úřadem, který má pro své návštěvníky dostatek 
parkovacích míst na nadzemních a podzemních parkovištích. Tato 
parkovací místa dříve nebyla veřejnosti dostupná a společným 
jednáním odboru dopravy a odboru výstavby radnice se katastrální 
úřad zavázal tyto plochy uvolnit a nabídnout návštěvníkům. Další 
parkovací místa radnice plánuje vybudovat na rohu ulic Klapkova a 
Pod Sídlištěm na Kobyliském náměstí. Radnice proto poţádala 
Technickou správu komunikací, aby zařadila tuto lokalitu do sezna-
mu míst, kde by v nejbliţší době mělo být vybudováno parkoviště 

P+R. 

Řidičům vadí omezení rychlosti 

Řidiči aut, kteří projíţdějí Březiněvsí, si stěţují na omezení rychlosti 
v ulici Na Hlavní. V těchto místech je umístěna dopravní značka 
sniţující maximální povolenou rychlost z 50 na 30 kilometrů 
v hodině. V těchto místech byla značka umístěna kvůli výstavbě 
domů na přilehlých pozemcích. Hrozilo totiţ, ţe nákladní auta, jeţ 
sem vozí stavební materiál, ohrozí bezpečnost provozu. Jenţe 
podle řidičů se na stavbě nic neděje a „třicítka“ by měla být odstra-

něna. 

V tramvajích bude povolena přeprava kol, s omezeními 

Od dubna mohou cyklisté přepravovat zdarma kola v tramvajích 
praţské hromadné dopravy. Ovšem jen v některých úsecích a s 
dalšími výraznými omezeními. To je změna oproti předchozímu 
stavu, kdy mohli cyklisté s koly pouze do metra. Kola mohou lidé 
přepravoval pouze ve směrech z Dejvické do Divoké Šárky, z Ná-
draţí Holešovice přes Trojskou do Sídliště Ďáblice a Vozovny Ko-
bylisy, z Palmovky přes Bulovku do Sídliště Ďáblice a Vozovny 
Kobylisy, z Nádraţí Modřany do Sídliště Modřany a ze Smíchov-

ského nádraţí do Sídliště Barrandov. Ve všední dny mohou cyklis-
té s koly do tramvají jen od 20:00 do 05:00, o víkendech a svátcích 
toto omezení neplatí. Kola se nebudou moci přepravovat ve spo-
jích, které jsou označeny v jízdních řádech jako garantované pro 
postiţené lidi. Novou sluţbu zavádí Dopravní podnik hlavního měs-

ta Prahy na zkoušku. Potrvá do konce roku. 

O parcely na Rohanském ostrově je boj 

 
O lukrativní parcely na praţském Rohanském ostrově by se měly 
utkat tři společnosti. Jsou to: Konsorcium Rohan, Development 
Pobřeţní a Avenzo Vice. Jejich postup do druhého kola soutěţe na 
pronájem a následný prodej rozsáhlých parcel dnes městské radě 
doporučila výběrová komise. Teprve do druhého kola mají uchaze-
či nabídnout cenu, která bude rozhodující. V soutěţi jde o více neţ 
200.000 metrů čtverečních parcel na nichţ má vzniknout nové 
městské centrum s obytnými domy, sluţbami, hotely a kancelářemi 
i zelení. Investoři, kteří se přihlásili, museli respektovat jiţ vypraco-
vanou urbanistickou studii. Do výběrového řízení se přihlásilo 17 
uchazečů. Podmínky splnilo podle právního posudku osm nabídek. 
Útvar rozvoje města favorizoval z urbanistického hlediska tři ucha-
zeče, kteří navíc splnili formality. Právě oni mají postoupit, doporu-
čení komise ale musejí potvrdit radní. Komise téměř jednohlasně 
doporučila tři zájemce. Rohanský ostrov čekají i další velké změny. 
Plochy, které nejsou chráněny zábranami proti velké vodě, budou 
slouţit pro odpočinek obyvatel. Pro novou zeleň, sport a rekreaci 
chce město vyuţít zhruba 60 hektarů tamních pozemků. Mělo by 
být obnoveno v minulosti zasypané rameno Vltavy, vznikne Rohan-
ský a Maninský ostrov. V jiţní části budou podle plánů plochy zele-
ně s promenádními cestami a vyhlídková věţ s majákem. Severní 
část území s přístavy osobních lodí by měla slouţit pro sport a 
rekreaci. Měl by tam být i přírodní amfiteátr s jevištěm na vodě. 
Některé prvky hodlá magistrát postavit z peněz získaných prode-
jem pozemků. Rohanský ostrov poničila v srpnu 2002 katastrofální 
povodeň. Ostrov vznikl po roce 1550 na místě starého říčního ná-
nosu. Při regulaci byl částečně spojen s karlínským územím a na 
východě splynul s Libeňským ostrovem. Současný název je odvo-
zen od jména praţského radního a tesařského mistra Josefa Roha-
na, který ostrov koupil v polovině osmnáctého století. 

 

Dvě firmy pro Domov důchodců v Bohnicích  

Do výběrového řízení na provozovatele domova důchodců v Bohni-
cích se přihlásily dvě firmy. Cílem soutěţe je zjistit, zda by sluţby 
soukromé společnosti nebyly levnější neţ současné městské pří-

spěvkové organizace.  

Plán magistrátu souvisí s novým zákonem o sociálních sluţbách, 
jeţ platí od loňského ledna. Potřební lidé mohou dostávat peníze 
přímo a sami se rozhodnou, jakou sluţbu si zaplatí. Pokud bude 
chtít uchazeč o provoz domova důchodců více peněz neţ stojí 
nyní, nic se měnit nebude. Roční náklady jsou v současnosti asi 25 

milionů korun. 

Soutěţní podmínky si vyzvedlo deset zájemců, zástupci čtyř z nich 
se byli v domově podívat. Nabídku nakonec podali dvě firmy, z nich 
jedna je česká a druhá má původ v zahraničí. Komise by měla 
uvést, která z nich by se měla stát vítězem, nebo zda má být výbě-

rové řízení zrušeno. S konečnou platností rozhoduje městská rada. 


