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hlasů více, než získali kandidáti
Občanské demokratické strany.

„Globální oteplování zeměkoule a s tím spojená
změna klimatu je mýtus a nesmysl.“ Tak to alespoň
tvrdí někteří. Tento názor já osobně povaţuji za přinejmenším extrémní. Vţdyť nynější výkyvy počasí a
četnost přírodních katastrof mohou hovořit o opaku.
Za další extrém lze ale povaţovat i to, ţe kvůli údajnému výskytu několika vzácných květin či titěrných
broučků na malém kousku půdy není realizována
stavba, která by zlepšila ţivot všech obyvatel naší
republiky. Plně chápu lidi, kteří takovéto chování
skupin obyvatel označují za „Ekoterorismus“.
Současná generace by měla vyuţívat vzácné zdroje
takovým způsobem, který nijak nebude omezovat
v jejím vyuţívání vzácných zdrojů generaci příští. Tak
alespoň zní definice trvale udrţitelného rozvoje. Ale
ani to se dle mého názoru neděje. Zásoby neobnovitelných zdrojů energií se nám tenčí a nové moţnosti energetického vyuţití nepřicházejí. Takovým chováním všichni ţijeme na úkor budoucích generací. Hnacím motorem
dnešní společnosti totiţ rozhodně není ani zdravý rozum, ani ohleduplnost. Tedy bohuţel. Hnacím motorem současného ţivota je pouze zisk. Zkrátka peníze jsou aţ na
prvním místě.
Kam to ale vede? Stoupající cena ropy, ze které se radují státy OPECu, stoupající cena elektřiny, ze které profituje ČEZ a stoupající rozladěnost obyvatelstva, ze
které se neraduje asi nikdo.
A pak, kdyţ se takový rozladěný člověk dozví, jakým způsobem se jedná
v Parlamentu a jakým způsobem se chovají jednotliví straničtí představitelé, rozhodně ho to neuklidní. Spíše naopak.
Při čtení denního tisku a sledování televize se pak takový člověk zase dozví, ţe
brát úplatky je v zásadě beztrestné, dodrţování pravidel silničního provozu je moţné
jen v pohádkách, ţe radar v Brdech bude i přes nesouhlas většiny obyvatel republiky
a ţe ten či onen, zvaţuje podání trestního oznámení na toho či onoho. (Mimochodem,
víte o nějakém případu, kdy takové oznámení bylo po důkladném zváţení opravdu
podáno?)
Ještě, ţe jsou jednou za čas volby. Pak takový občan zase ze všech stran uslyší, ţe ta či ona partaj to všechno změní, ţe na hlasu voliče záleţí, ţe občan se pak
bude mít lépe. Ţe původní sliby nemohly být splněny kvůli koaličním jednáním a ţe
politika je umění kompromisu.
A nechá se takový občan – volič předvolebními sliby uchlácholit? No nechá.
Nechá, protoţe jinou volbou je pouze nejít k volbám a podpořit tak druhou stranu.
Zkrátka je postaven před situaci, kdy musí volit menší zlo. A pak uţ jen zbývá nějaký
ten čas nečíst denní tisk, neposlouchat rozhlas, nesledovat televizi, nejezdit autem,
netopit, nejezdit ani MHD, nemít děti a nebýt nemocný. Teprve potom můţe být člověk spokojený.
Ing. Daniel Rodig
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Zprávy z OVV ze dne 15. října 2008
Roman Petrus, Předseda OVV
1) Př. Petrus přivítal přítomné a zahájil jednání OVV ČSSD Praha 8, který se v tomto sloţení schází naposledy, příští
zasedání OVV bude po OK ČSSD Praha 8.
2) Organizační věci OVV:
a) Př. Petrus konstatoval, ţe poslední organizační záleţitostí byl nákup zařízení zejména na vernisáţe, které
v sekretariátu probíhají. Dále informoval, ţe OVV ČSSD Praha 8 schválená částka na tento nákup (2000,- Kč) nebyla
vyčerpána a je na novém OVV, zde bude mít zájem v těchto investicích pokračovat. Dosud byli koupeny skleničky, mísy
a tácy.
b) Příprava OK. Př. Petrus seznámil členy OVV s návrhy jednotlivých MO na funkcionáře OVV, KVV, OKK a ostatní s tím,
ţe MO Kobylisy na včerejší schůzi navrhla jako kandidáty do OKK př. Pospíšila a př. Sailera. Vyzval členy MO Karlín a
MO Libeň k návrhu kandidátů do OKK. Informoval, ţe ţádná MO nenominovala kandidáty na Krajskou konferenci, kde
budeme volit pouze 4 delegáty, vzhledem ke změně klíče počtu delegátů oproti minulým konferencím. Také nebyl nominován kandidát Sjezdu, kde také došlo ke změně klíče a budeme proto volit pouze jednoho delegáta. Dále je potřeba zvolit čestného hosta Sjezdu. Př. Petrus dále informoval, ţe na OK nemáme splněnu kvótu ţen, do 25% chybí tři
členky. Vyzval proto předsedy jednotlivých MO k dodatečné nominaci ţen. Kaţdá MO tuto skutečnost projednala, Karlín, Libeň a Kobylisy nikoho dalšího nenavrhly, Bohnice a Čimice toto projednají na nejbliţších schůzích před OK. Př.
Petrus osloví MSD a SDŢ, kde lze nominaci očekávat. Pokud by nastala situace, ţe by kvóta nebyla naplněna, bude OK
ČSSD Praha 8 konstatovat, ţe tato bude probíhat bez naplnění kvóty ţen.
Př. Petrus seznámil členy OVV se zprávou předsedy OVV o činnosti za poslední 2 roky a konstatoval, ţe někteří mu mailem na tuto zprávu odpověděli za coţ jim poděkoval. Př. Zátopek, předseda KZ seznámil členy se zprávou předsedy KZ
o činnosti za poslední dva roky. Konstatoval, ţe tato zpráva konkrétního informačního charakteru také obsahuje zprávy
z jednotlivých komisí, které poskytli členové těchto komisí. Bylo konstatováno, ţe v této zprávě nedopatřením chybí
zprávy ze školské komise, kterou př. Zátopek doplní. Členům OVV byla předloţena zpráva o hospodaření OVV ČSSD
Praha 8 za 1. aţ 3. Q roku 2008 s konkrétními poloţkami a komentářem k této. Př. Petrus konstatoval pozitivní vývoj
jak v oblasti příjmové – výběr členských příspěvků je podle plánu jiţ prakticky splněn, tak i v oblasti výdajové, kde dosahujeme významných úspor. Dalším materiálem k projednání byl návrh rozpočtu OVV ČSSD Praha 8 na rok 2009.
Tato zpráva vypracovaná př. Rödigem a př. Vaškem však byla pro faktické chyby z jednání OVV staţena.
3) Akce OVV
Př. Petrus připomněl a pozval všechny členy ČSSD Praha 8 na akci „vnitrostranické vzdělávání členů“, která proběhne
v sekretariátu dne 25. 10. 08 od 10:00 do 13:00. Tato akce bude mít tři bloky. Zahájením této akce bude vystoupení
europoslance př. Roučka na téma : Běţný pracovní den europoslance. Další téma přednese př. Hejkrlík – komunální
záleţitosti, zákony – teorie. Posledním tématem bude rétorika, kdy př. Šašek zajistil agenturu, která rétoriku a vystupování na veřejnosti i k médiím odborně školí. V úterý 21.10. proběhne bytová poradna spolu se zastupitelskými dny,
22.10. pak klub deskových her, vše proběhne na sekretariátu. Další akce bude připravovat nový OVV ČSSD Praha 8,
který vzejde z voleb na OK ČSSD Praha 8. Př. Rudová informovala o nové výstavě v sekretariátu. Je to výstava olejomaleb paní Dětinské, která se uskuteční od 6. 11. 08 do 4. 1. 09. Vernisáţ proběhne 13. 11. 08 od 17 : 00 hodin.
4) Zprávy z MO
MO Libeň - Př. Šída informoval o přijetí nového člena. MO Kobylisy – př. Majerová sdělila, ţe byl také přijat nový člen.
MO Bohnice – př. Kilián sdělil, ţe schůze proběhla dle programu. MO Čimice – předseda př. Valeš ze zdravotních důvodů odstoupil z VMO a novým předsedou byl zvolen př. Dluhoš. Př. Petrus poţádal přítomné členy jednotlivých MO, aby
si zkontrolovali seznam nominovaných kandidátů na funkce na OK ČSSD Praha 8.
5) Různé: Vzhledem k tomu, ţe nikdo z členů neměl ţádný příspěvek do bodu „různé, usnesení“, poděkoval př. Petrus
všem členům OVV za odvedenou práci za poslední 2 roky a všem kandidujícím popřál mnoho úspěchů. Př. Majerová a
ostatní členové OVV poděkovali př. Petrusovi a př. Šaškovi za jejich práci, kterou nejen za poslední 2 roky velmi dobře
odváděli a rozloučili se s př. Šaškem, který je jedním z hlavních iniciátorů různých akcí na Praze 8 a do OVV ČSSD Praha 8 jiţ nekandiduje.

Desáté

číslo, ročník
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Zprávy z KVV ze dne 20. října 2008
Roman Petrus, Předseda OVV
Tato zpráva bude velmi krátká. KVV se sešlo mezi dvěmi Senátními koly a hlavní částí byla příprava dalších kroků ve
volební kampani. Jinak se řešily jen dva body. Bývalý předseda Prahy 11 a poslanec za Prahu pan Kosťa Dimitrov
poţádal o přechod do středních Čech. KVV se rozhodlo, ţe bude trvat na tom, aby pan poslanec přišel a vysvětlil důvody svého rozhodnutí odejít z praţské organizace.
Dále následovala volba kandidátů za Prahu na europoslance. Přestoţe se dlouhé měsíce zdálo, ţe v Praze bude jen
málo kandidátů a stále se skloňovala jen tři, maximálně čtyři jména, tak realita byla nakonec taková, ţe o dvě
„navrhovaná“ místa za Prahu se přihlásilo 15 jmen, s tím, ţe několik se později vzdalo. Bylo to však tak nepřehledné,
ţe jen tuším, ţe nakonec se hlasovalo o deseti jménech. Přiznám se, ţe jsem byl udiven jednak tím, ţe se o takové
důleţité věci rozhodovalo narychlo a v průběhu volební kampaně a zadruhé díky odvaze některých osob jít do funkce
na kterou evidentně nemají.
Vítězi a navrţenými za Prahu se nakonec stali RNDr. Ing. Jiří Němec za Prahu 11 a PhDr. Miloš Balabán za Prahu 6.
Na pomyslném třetím místě zůstal náš Tomáš Novotný a další kandidát nominovaný Prahou 8 pan Jan Kavan získal
pouze dva hlasy a skončil v poli poraţených. Při vší úctě k obou vítězům, předpokládal jsem, ţe jako člověk pohybující
se více jak deset let v krajské politice ČSSD, budu ty nová dvě jména alespoň znát, coţ se ani u jednoho jména bohuţel nestalo.

Přehled plánovaných akcí v ČSSD Praha 8
MO Karlín a MO Libeň
Obvodní konference
Klub zastupitelů
MO Kobylisy
Klub deskových her
Vernisáţ výstavy pí. Dětinské
MO Bohnice
Bytová poradna při ČSSD Praha 8
OVV Praha 8
MO Čimice
Klub deskových her

4.11
8. 11.
10.11.
11.11.
12.11.
13. 11.
18.11.
18.11.
19.11.
25.11.
26.11.

18:00 Zenklova 27, sekretariát
10:00 Zenklova 27, sekretariát
18.00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
17:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 ?????
17:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 ?????
18:00 Zenklova 27, sekretariát

MO Karlín a MO Libeň
Klub zastupitelů
MO Kobylisy
Bytová poradna při ČSSD Praha 8
Klub deskových her
MO Bohnice
OVV Praha 8
Předvánoční setkání

2.12.
8.12.
9.12.
9.12.
10.12.
16.12
17.12.
bude upřesněno

18:00 Zenklova 27, sekretariát
18.00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
17:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 ???????
18:00 Zenklova 27, sekretariát
Restaurace u Kamenného stolu

Stránka

4

Občanské sdružení

OSM
vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům starších 15 let,
který se koná 12. a 26. listopadu 2008
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Vedle moderních strategických deskových her si můžete s námi poměřit síly v šachu a v mariáši.

se koná od 6. 11. 2008 do 4. 1. 2009
v Informačním středisku Zenklova 27, Praha 8

Zveme Vás srdečně k její
návštěvě a k vyuţití příleţitosti obdarovat své blízké a přátele jejími obrazy
k vánočním svátkům
2008.

Vaše občanské
sdruţení OSM

Občanské sdružení Bytová poradna při ČSSD Praha 8
Vás zve na pravidelné veřejné poradny v oblasti bydlení, které se
budou konat
21. října 2008 a 18. listopadu 2008 od 17:00 hodin
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Žádáme Vás o rezervaci Vaší účasti.

Desáté

číslo, ročník

IV.
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Roste nájemné v obecních a soukromých domech rozumným tempem?
Roman Petrus, Předseda OVV

Změna nájemného v obecních
domech, tj. v domech, kde to
mohou zastupitelé ovlivňovat, je
velmi zásadním bodem tohoto
volebního období. V čem bych
nesouhlasil, je hned název tohoto tématu. Ono totiţ nejde o to,
zda nájemné roste rozumně nebo nerozumně. Zde jde o čisté
zdraţování další jednotky důleţitých nákladů obyvatel.
Bylo zvykem a pravidlem, ţe nejlevnější bydlení
bylo vţdy bydlení v domech, které patřily obci, městu či státu. O něco draţší bylo bydlení
v druţstevních domech a nejdraţší logicky u majitelů. Před několika lety byl po velmi úporném mediálním tlaku a tlaku lobbyistů majitelů domů změněn
systém týkající se nájemného. Nový systém umoţňuje, aby mohla proběhnout takzvaná deregulace,
tedy uvolnění cen nájemného. Aby toto neproběhlo
příliš skokově, bylo dáno čtyřleté období, kdy kaţdý
rok můţe být částka zvednuta o určité procento.
V předchozí větě je nejdůleţitější slovo „můţe“. To
totiţ znamená a zároveň se předpokládalo, ţe majitelé domů, začnou zdraţovat o maximální moţnou
mez. Naprosto nikdo však nepředpokládal, ţe stejným způsobem, tedy zdraţit o maximum, budou
postupovat i jednotlivé radnice. Stalo se tak něco
neskutečného, co nikdo netušil. Díky praxi radnic
vedených ODS je v současnosti nejlevnější nájemné v druţstevních bytech. Majitelé domů pak

s řadou radnic bojují, kdo z nich bude mít draţší
bydlení a kdo tak bude moci získat co nejvíce peněz.
Na Praze 8 je bohuţel se zdraţováním spojen i další
fakt, a to prodej bytů v tzv. privatizaci. Bohapusté
současné zdraţování je úţasným tlakem na občany,
aby si rychle, rychle koupili v privatizaci byt, protoţe
ten jinak bude za chvíli moc drahý. Prodělávají a
budou na tom prodělávat především ti občané, kteří
si byt nemohou zprivatizovat. Ti totiţ budou muset
svými zvýšenými nájmy zaplatit logický výpadek
v rozpočtu, který vznikne prodejem bytů, a tím pádem ztrátou velkých příspěvků z nájmů. Ostatně
tento model připustil na mnou poloţenou otázku na
zastupitelstvu v září minulého roku i později odvolaný místostarosta za ODS Michal Kindl.
Za největší problém bych ale viděl především to, ţe
vše se děje bez jakýchkoliv ekonomických výhledů
do budoucna a bez přehledu co a jak bude za tři,
pět, deset let. Tím pádem se začíná ukazovat, ţe
toto zdraţování není nikterak ekonomicky podloţeno a vše se začíná rozhodovat jen čistě na ideologické platformě.
Závěrem je nutné říci, ţe sociální demokracie byla a
vţdy bude proti jakémukoliv bezdůvodnému zdraţování. Naopak pokud v budoucím zastupitelstvu či
radě bude zastoupena i ČSSD, tak budeme prosazovat, aby po zpracování ekonomického výhledu, mohla i výše nájemného klesnout na přijatelnou úroveň.

Poděkování za kampaň
Roman Petrus, Předseda OVV

Po prvním kole do Senátu jsme poţádal členskou základnu zda by pomohla v průběhu předvolební kampaně do Senátu na Praze 9. Je namístě poděkovat všem členům, kteří se od pondělí do pátku vystřídali
na Proseku při rozdávání růţí, mandarinek či pomerančů a materiálů. Byli to:

Ludvík Adámek, Milan Bartoloměj, Daniela Coufalová, Martin Dluhoš, Jaromír Grygera, Milan Hejkrlík, Marcel Janek, Kateřina Kubešová, Lenka
Majerová, Jiří Moţkovský, Roman Petrus, Miloslav Piterka, Daniel Rödig,
Eva Rudová, Zdeněk Ševčík, Jan Vašek a Zdeněk Ševčík
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Jakým způsobem se má dále rozvíjet veřejná hromadná doprava v Praze 8 ?
Ing. Petr Kilián, člen OVV
Jestliţe se zamyslíme nad tím, které
druhy veřejné hromadné dopravy mají
pro obyvatele Prahy 8 praktický význam
nutně dojdeme k závěru, ţe na svých
kaţdodenních cestách vyuţíváme zejména autobusových linek hromadné dopravy, a to ať uţ za účelem dopravit se na
navazující linky tramvajových tratí, tak i
na vybudované trasy metra „C“ a „B“
Osobní ţelezniční doprava pro náš pohyb na uzemí naší městské části Praha
8 nemá ţádný praktický význam, a to
vzhledem ke skutečnosti, ţe ţelezniční trať územím městské
části sice prochází, avšak umístnění ţelezničních

ţelezniční doprava je jedním z prvků Praţské integrované dopravy.
Z uvedeného vyplývá, ţe moţnosti ţelezniční dopravy pro dopravu obyvatel městských aglomerací nejsou v současnosti ještě
zdaleka vyčerpány, ţe ţeleznice má pro cestující veřejnost
v městských aglomeracích co nabídnout, a to zejména při dopravě z přilehlých městských částí, ale i promyšleným dobudováním dopravně výhodných propojením jednotlivých městských
částí.
V této souvislosti je nutné si připomenout, ţe pro hlavní město
Prahu je výhodné, a to z finančních i časových moţností, ţádoucí vybudovat zejména moderní a plně funkční ţelezniční spojení
letištěm Ruzyně s centrem hlavního města.

stanic na dané trati jsou pro převáţnou většinu obyvatel naší Rozšíření této ţelezniční tratě by mělo nejen praktický význam
městské části jen obtíţně dopravně dostupné.
pro ty cestující, kteří směřují na letiště Ruzyně, ale současně
tato trať zvýší moţnosti přepravy obyvatel přilehlých městských
Chceme-li pro své cesty vyuţít ţelezniční dopravu, musíme pro částí a zejména vytvoří moţnosti přepravy více rozměrných násvou cestu stejně nejdřív vyuţít autobusu, tramvaje nebo metra, kladů pro společnosti vyuţívající letecké dopravy nejen
a z toho pohledu je moţné konstatovat, ţe ţelezniční doprava k přepravě osob, ale i nákladů, coţ má samozřejmě vliv na rozpro obyvatele městské části Praha 8 nemá pro kaţdodenní voj letiště samotného.
cesty do zaměstnání ţádný praktický a kaţdodenní význam.
Věřme, ţe význam ţelezniční dopravy pro obyvatele Prahy bude i
Podíváme-li se na význam osobní ţelezniční dopravy při pohybu nadále vzrůstat, a to zejména promyšleným a finančně únospo celém území praţské aglomerace je moţno připomenout, ţe ným propojením stávajících tratí, a to zejména z pohledu kdy
díky nově vybudovaným ţelezničním stavbám se moţnosti osob- ţeleznice můţe nabídnout podobné přepravní moţnosti jako má
ní dopravy po ţeleznici se kvalitativně zvýšily, čímţ současně metro a to zejména v těch městských částech, kde je vybudovávzrostl i význam a moţnosti ţelezniční dopravy na území hlavní- ní linky metra finančně neúnosné a nezdůvodnitelné.
ho města Prahy, a to zejména v souvislosti se skutečností, ţe

Jak se volilo a volí v Praze a na venkově
Jaromír Šída, předseda MO Libeň
Ať jde o volby do Poslanecké sněmovny, do Senátu nebo do obecních zastupitelstev
(komunální
volby), vţdy je dnes rozdíl, jak se
volí v Praze a jak na venkově.
V Praze vţdy vyhrává ODS, kdeţto
volební výsledky z venkova jsou
mnohem pestřejší.
Ohlédneme-li se do minulosti,
hlavně do doby první republiky, tak
tomu tak nebývalo. V Praze tehdy
téměř nikdy nevyhrála ryze pravicová strana. Zcela logicky následuje otázka, co je toho příčinou? Podstata spočívá v tom, ţe se od
konce 20.století podstatně změnilo zaměstnání či povolání
většiny praţských občanů.
Před půl stoletím a ještě dříve v okrajových čtvrtích Prahy, jako
Karlín, Holešovice, Libeň, Vysočany, Ţiţkov, Vršovice a Smíchov,
kde byly různé průmyslové podniky, byli zaměstnáni a také tam
bydleli většinou dělníci, zřízenci státních nebo veřejných podni-

ků, řemeslníci, prodavači, číšníci a zaměstnanci mnoha různých
profesí. Tito občané dobře věděli, ţe v jejich těţkých existenčních poměrech se jich mohou zaslat jedině strany levicové nebo
levého středu. A jelikoţ v těchto okrajových čtvrtích Prahy byla
soustředěna většina praţských občanů, proto tehdy praţské
volby vyhrávaly levicově zaměřené strany (sociální demokraté,
komunisté nebo národní socialisté).
Obrat nastal po Listopadové revoluci v r. 1989. Příčinou byly
dvě změny. První spočívala v mylném pochopení Listopadové
revoluce. Střední a mladší generace podlehly entuziasmu hlásajícímu obrátit politické kormidlo o 180° od totalitní ultralevice
ke krajní pravici. Tento směr razili především umělci. K nim se
pak přidala většina inteligence.
Druhou příčinou bylo rušení průmyslových podniků v Praze (ČKD
v Libni, Kolbenky ve Vysočanech, Daňkovky v Karlíně, Ringhoffera na Smíchově aj.) Za necelých dvacet let se tak v Praze pronikavě změnilo rozdělení praţských občanů podle povolání i podle
vzdělání. Nyní převaţují úředníci, řídící a vedoucí pracovníci a
samostatní podnikatelé. Podle vzdělání začíná převaţovat inteligence se středoškolským a vysokoškolským vzděláním.
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A právě inteligence včetně umělců se mylně domnívá, ţe se s vysokoškolským a středoškolským vzděláním budou lékaře
musí politicky řadit výhradně k pravicovým stranám. Pravicové následovat.
názory publikuje i většina médií včetně bulvárního tisku. Demokratická levice je tak v Praze vytěsňována do opozice.
Nemalou podporu pro ODS, a to nejen v Praze představuje osobnost Václava Klause. Svou popularitu získal v 90. letech minuléJulínkova zdravotnická reforma vyvolala nevoli nejen u občanů, ho století svým tehdejším zjevem, vţdy elegantně oblečen včetale otevřela oči i mnohým příslušníkům inteligence. Mezi prvními ně slušivé kravaty, hýřícím pohodovým úsměvem a navíc se
se s námitkami ozvali lékaři. V jejich čelo se postavili MUDr. předvádějící jako výborný tenista a lyţař. To přirozeně lahodilo
Rath, prezident České lékařské komory MUDr. Kubek, profesor ţenám všeho věku a tak Klaus jako manekýn stal se pro ODS
MUDr. Seidl, primář MUDr. Koskuba, MUDr. Haindlová a další, ţivou politickou reklamou. Proto se nabízí další otázka, podobná
převáţně lékaři z nemocnic.
té historické cenzora M. Porcia Cata v římském senátu, jak dlouho ještě bude dnes jiţ senilní Klaus oslňovat občany svou nejen
Další otázka se opět zcela logicky ptá, proč jsou to právě lékaři, vizáţí, ale i pomatenými názory a výroky.
kteří se staví do opozice pravicové inteligenci ? Odpověď je také
snadno pochopitelná. Lékaře k jejich názoru vede mj. především Po seriózním zvaţování současné vnitropolitické situace u nás a
humánní charakter lékařské profese, která nemá daleko s přihlédnutím na vnitřní názorové neshody uvnitř ODS dá se
k sociálnímu cítění, jeţ je základním posláním kaţdé levicové předpokládat, ţe příští volby v Praze, a to jakékoliv, nemusí pro
strany. A jelikoţ právě lékaři jsou pokládáni za čelné představite- ODS dopadnout tak dobře jako v letech minulých. Záleţí hlavně
le inteligence, dá se předpokládat, ţe i ostatní občané na naší inteligenci, jak realisticky začne uvaţovat.

Jsou komunisté zreformovatelní?
Jaromír Šída, předseda MO Libeň
Po Listopadové revoluci v r. 1989
Komunistická strana Československa (KSČ) se dočasně rozpadla na několik ultralevicových
stran. Z nich nakonec zůstala jen
jedna, která se po rozdělení státu
ustavila na území České republiky
jako Komunistická strana Čech a
Moravy (KSČM). Jelikoţ jí zůstalo
dost členů a příznivců, tak se volbami do Poslanecké sněmovny
stala i parlamentní stranou.
S ustanovením KSČM tato strana vytvořila sama v sobě i
v názoru ostatních občanů vůči ní nevysvětlitelné dilema. Na
jedné straně se distancuje od bývalé KSČ a jejích historickopolitických omylů, přehmatů aţ zločinů, a dokonce se před širokou veřejností hlásí k demokracii. Na druhé straně v názvu své
strany si ponechala označení jako ‘‘ komunistická‘‘, kterýţto
název úzce souvisí s pojmem totality, zatímco všechny její ostatní ‘‘soudruţské‘‘ strany v postkomunistických zemích si tento
název nejen změnily, ale přiřadily se k evropským stranám socialistického charakteru..

kracie a prohlásila se za komunistickou stranu.
Podobně i v r. 1948 Fierlingerova levicová frakce opět se odtrhla od sociální demokracie, obsadila za pomoci zaprodaných
ozbrojených sloţek STB praţský Lidový dům a lţivě prohlásila, ţe
se sociální demokraté spojili s KSČ.
40 let pak komunisté prolhaně tvrdili, ţe KSČ byla zaloţena v r.
1878 v Břevnově v hostinci ‘‘Pod Kaštanem‘‘. Zkrátka zaloţení
české sociální demokracie podvodně vydávali za vznik KSČ.
Proč však první zakládající sjezd měli komunisté aţ v r. 1921, to
nikdy nedovedli vysvětlit.
Bohumínská rezoluce nebyla však mstou, to bylo jen opatření
vedené historickou a politickou zkušeností a aktuální nutností. A
právě politická zkušenost nám říká, ţe komunisté v levé části
politického spektra působí rušivě aţ rozkladně. Svým ultralevičáckým dogmatizmem narušující uplatňování sociálních ideálů,
které chce prosazovat sociální demokracie.

Proto na místě je vhodné připomenouti předsedu sociální demokracie Antonína Hampla, který ve dvacátých letech 20. století
na adresu členů poblouzněných komunismem napsal do Práva
lidu článek pod názvem ‘‘Hoši, z vandru domů!‘‘, jímţ apeloval
k návratu odpadlíků do sociální demokracie. Mnozí se pak skuKSČM si tedy nejen ponechala zprofanovaný název tečně vrátili.
‘‘komunistická‘‘, ale navíc se stále přidrţuje dávno přeţité marxleninské ideologie.
Podobnou výzvu bylo by třeba vyvolat i k dnešním komunistům,
aby si uvědomil, ţe jejich úspěšná létá jiţ dávno minula a ţe tu
Právě ideová zatvrzelost komunistů byla příčinou toho, ţe v r. zůstali sami jako sirotci po bitvě u Lipan.
1995 XXVII. Sjezd ČSSD v Bohumíně přijal rezoluci, která sociál- Rozbor historie i současné politiky ukazuje, ţe KSČM je nereforním demokratům zakazuje spolupráci s komunisty. K této rezo- movatelná a ţe jí čeká zánik.
luci došlo po důkladné úvaze. Ze všech politických stran totiţ
právě komunisté českou sociální demokracii v minulosti nejvíce Chtějí-li opravdu jednat jako demokraté se sociálním cítěpoškodili.
ním,snad by dnešní ještě komunisté našli cestu, ke komu se
přidat. Tak by aspoň částečně odčinili zrady a zločiny svých
Jiţ v r. 1920 jako ultralevicová frakce násilně obsadila praţský předků a posílili naší politickou levici.
Lidový dům. Rok nato se tato frakce odtrhla od sociální demo-
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Vnitrostranický seminář 25. října 2008
Na základě podnětů místních organizací
uspořádal obvodní výkonný výbor jednodenní seminář, který se zabýval problémy organizace veřejné správy s přihlédnutím na působnost hlavního města Prahy, jeho orgánů, městských částí a jejich
orgánů. Další část byla zaměřena za problematiku fungování Evropského parlamentu. Původně se zamýšlelo zaměřit se
i na některé aspekty komunikace s veřejností, bohuţel lektor poslední části semináře se z důvodu akutní nemoci nedostavil.
První část, která byla zaměřena na veřejnosprávní problematiku byla prezentována Ing. Milanem Hejkrlíkem. Zaměřena
byla především na teoretické osvětlení
systému české veřejné správy a na základě poměrně rozsáhlé teoretické materie byly ukázány konkrétní činnosti orgánů hlavního města Prahy. Přednášená
materie byla opravdu rozsáhlá a pro
značný zájem posluchačů se počítá do
budoucna s dalším seminářem zaměřeným na aspekty fungování veřejnosprávních orgánů.
Druhá část byla zcela v gesci europoslance Dr. Libora Roučka, který zpočátku
popisoval jeden typický den poslance a v
závěru se zaměřil na současnou pozici
České republiky v rámci evropských
struktur.
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Zpráva z klubu zastupitelů ze dne 13. Října 2008
Ing. Daniel Rödig, zastupitel
Jednání Klubu zastupitelů (KZ) řídil Radim Zátopek. Radim Zátopek uvedl materiál „Témata komunální politiky“ který byl zpracován na základě příspěvků členů ČSSD, kteří se účastní práce v odborné komisi Rady MČ Praha 8. Záměrem materiálu je podrobit ho rozsáhlé diskusi uvnitř KZ a tak mu umoţnit být nápomocen při tvorbě komunálního volebního programu ČSSD na Praze 8 v nadcházejících volbách.
Jako první příspěvek přítomné seznámil Radim Zátopek z pozice člena Komise pro územní rozvoj. Zdůraznil otevřenost komise novým návrhům, které se bude snaţit prosazovat. Rovněţ zmínil absenci dlouhodobého plánu rozvoje
území. Roman Petrus navrhl téma „Revitalizace sídlišť“, ke kterému se v diskusi vyjádřili všichni přítomní.
Témata, jeţ souvisí s činností Komise sociální a zdravotní, byla podrobena rozsáhlé diskusi všech přítomných.
V rámci diskuse zazněla moţnost zaměřit se vzhledem ke zvyšujícímu se věku populace na seniory a podpořit zřízení „Domu seniorů“. Zdeněk Ševčík navrhoval zaměřit se v tomto směru na kulturní vyţití populace pod heslem:
“Kulturou proti drogám“. V diskusi na téma vztahující se k této problematice vystoupil Roman Petrus s názorem, ţe
problém spočívá v organizátorech. ČSSD Praha 8 v současné době nedisponuje dostatečným počtem dobrovolníků,
kteří by se touto aktivitou dlouhodobě zabývali.
Roman Petrus ve svém příspěvku seznámil přítomné se svými záměry z pozice předsedy Kontrolního výboru, kde
popsal současnou činnost výboru a probíhající kontrolu všech smluv. Informace byla doplněna Zdeňkem Ševčíkem.
Roman Petrus sdělil přítomným svůj podíl práce v Kulturní komisi a redakční radě časopisu „Osmička“. Zmínil moţnost vydat informační broţuru MČ Prahy 8, která by rodičům dětí popisovala moţnosti, které mají jejich potomci na
provozování volnočasových aktivit. Dále zmínil i moţnost více se zaměřit na cestovní ruch. Zmínil také chystané
změny časopisu a dal slovo ostatním, aby se vyjádřili k právě popsanému vybudovanému stavu. Ţádný z přítomných
nevznesl negativní připomínku.
Zdeněk Ševčík podal informaci o konání Komise pro bytové a nebytové prostory a seznámil přítomné se svou vizí,
aby MČ Praha 8 neplýtvala penězi z privatizace bytového fondu a vyuţívala je spíše k opravám stávajících bytů. Zmínil moţnost zaměřit se na transparentní systém hospodaření s byty, coţ úzce souvisí s problematikou správních
firem. Informace byla doplněna Romanem Petrusem. KZ v této souvislosti nezměnil svůj dosavadní negativní postoj
k privatizaci bytů MČ.
Daniel Rödig, jakoţto předseda Finančního výboru seznámil přítomné s postojem radnice k záměru provést kontrolu
smluv a plnění závazků správních firem. V současné době je kvůli probíhající privatizaci části bytového fondu provedení kontroly nepraktické a dle ujištění zastupitelů radnice se po jejím ukončení počítá se změnou v systému správních firem. Daniel Rödig dále informoval o Majetkové komisi, kde vyzdvihl nutnost transparentního systému a efektivní kontroly. Daniel Rödig v rámci svého vystoupení seznámil přítomné se svou vizí změny práce a zaměření Dopravní komise.
V písemném materiálu, který měli všichni členové KZ k dispozici, bylo Tomášem Novotným poukázáno na
„Investiční strategii, která by přesně určovala, jaký je postoj Radnice k vyuţití získaných finančních prostředků a
který v současné chvíli neexistuje.
Vzhledem k tomu, ţe Komise pro informatiku, jejíţ zástupce, Milan Hejkrlík, se z dnešního jednání KZ omluvil, byla
otázka Komise pro informatiku posunuta na další jednání KZ. I přes nepřítomnost Milana Hejkrlíka přítomní prodiskutovali otázky týkající se Komise pro bezpečnost a pořádek. V diskusi zazněly náměty zvýšit počet okrskářů
v ulicích, zapojit do procesu zvýšení bezpečnosti na přechodech před školami rodiče aj.
V rámci tématu vztahujícímu se k práci Komise pro výchovu a vzdělávání, který uvedla Lenka Majerová byla rozvinuta diskuse na téma, zda je vhodné vytvořit na školách kamerový systém. Závěrem diskuse bylo, ţe KZ proti takovéto
aktivitě není, jelikoţ se jedná o způsob zvýšení bezpečnosti dětí. Lenka Majerová seznámila přítomné se svými náměty k diskusi z pozice člena protidrogové komise.
Kateřina Kubešová seznámila přítomné s postojem romských spoluobčanů k práci Komise pro národnostní menšiny. Následoval příspěvek Kateřiny Kubešové, která seznámila přítomné se svými náměty z pozice členky komise pro
národnostní menšiny
Poté vystoupil se svými náměty Petr Kilián, který je členem komise pro ţivotní prostředí.
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Informace z Rady Městské části Praha 8
Srpen 08
- Rada Městské části Praha 8 prodala poslední pozůstatky po Hasičích Městské části. Konkrétně se jednalo o 2 nákladní automobily Tatra 815 S3. Byly odprodány současným nájemcům za řádně odhadnutou cenu.
- Byla schválena smlouva na rekonstrukci fasády, střechy a výměnu oken a opravu průjezdu domu čp. 306 na adrese
Peckova 11 v Karlíně.
- Rovněţ byla schválena smlouva o dílo s předmětem plnění: Vypracování projektové dokumentace – Dům sociálních
sluţeb II. OÚSS na pozemku č. 691 v Libni při ulici S. K. Neumanna.
- Smlouva byla rovněţ schválena na Celkovou opravu fasády, balkónů a výměnu oken domu čp. 888 na adrese Palmovka 3.
- Kromě oprav se začíná výrazněji investovat i do dětských hřišť. Další v řadě oprav je dětské hřiště v ulici Třeboradická. Mělo by se jednat o skutečně moderní hřiště určené nejen pro malé děti, ale vyuţitelné i pro jeţdění na skateboardu. Celková cena se pohybuje kolem 5 miliónů.
- Městská část Praha 8 má dalšího uvolněného člena zastupitelstva. Stal se jím MgA. Petr Vilgus ze strany zelených.
Jeho činnost bude spočívat v řízení speciálně vytvořené komice, která by se měla postarat o sjednocování zelených
ploch na Praze 8. Dále by měla společně s ostatními vlastníky vyřešit jejich údrţbu.
- Rada schválila a předloţila zastupitelstvu Vyúčtování výsledků hospodaření MČ Prahy 8 za 1. pololetí roku 2008.
- Rada schválila darovací smlouvu ve výši 50 000,- Kč občanskému sdruţení Kolpingovo rodina. Peníze jsou určeny
pro běţný provoz domova pro azylový dům pro matky s dětmi.
- Rada schválila připravila pro jednání zastupitelstva prodej Bytového domu v Molákově ulici.
Září 08
- Rada schválila změny nájemních smluv v Kulturním domě Ládví. Místo kosmetického salónu, který ukončil svou činnost se nově rozšíří do těchto prostor Autoškola Chalabi, která jiţ část prostoru v KD Ládví obývá.
- Rada schválila Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace – zóny placeného stání na vymezeném území Prahy 8. Výsledek bude prezentován na druhém zasedání zastupitelstva v roce 2009.
- Rada schválila smlouvu na umístění a provoz radarů na Praze 8
- Rada obeslal čtyři firmy. Vítězná by měla opravovat a vyměňovat vodoměry v domech na k.u. Bohnice a Čimice. Samozřejmě jen v domech Městské části Praha 8
- Rada uzavřela smlouvu s dodavatelem akce Bezpečná Osmička – vybudování multifunkčního dohledového centra.
- Rada pronajala část Karlínského náměstí, kde dosud bylo veřejné parkoviště firmě, která zde bude provozovat parkoviště placené.
- Rada obeslal čtyři firmy. Vítězná by měla poskytovat právní sluţby občanům při privatizaci bytového fondu.

Zprávy z komisí Městské části Praha 8
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek – Milan Hejkrlík (srpen)
se na svém srpnovém zasedání zabývala třemi stíţnostmi občanů. První stíţnost se dotýkala nadměrného hluku návštěvníků rockového baru, který je umístěn v soukromém bytovém domě. Vzhledem k tomu, ţe klub není v nájmu městské části, mohla komise pouze poţádat Městskou policii i Policii České republiky o zvýšený dozor nad dodrţováním nočního klidu
v dané lokalitě. Obdobně komise postupovala i v případě stíţností na nadměrný hluk v nočních hodinách na kraji Čimického lesa, který zde působí opilci. Třetí podání se týkalo bezdomovců, kteří znečištují okolí stanice metra Kobylisy a popíjejí
zde alkoholické nápoje. Vzhledem k tomu, ţe v červenci nabyla účinnosti vyhláška zakazující pít alkohol poblíţ zastávek
městské hromadné dopravy a stejně tak byla přijata vyhláška definující pojem znečišťování veřejného prostranství, poţádala komise Městskou policii o bezepčnostní akci zaměřenou na dodrţování těchto předpisů. Vedle tohoto se komise dále
zabývala rozvojem kamerového systému městské části Praha 8 a na příští jednání si pozvala vedoucího oddělení krizového řízení.
Komise pro územní rozvoj – Roman Petrus (srpen – září)
Komise pro územní rozvoj měla jedno řádné srpnové jednání a poté jedno mimořádné jednání v září. Komise projednávala několik malých prodejů pozemků. V tomto případě se jedná především o pozemky do 25 metrů čtverečních. Ty většinou
jejich budoucí majitelé kupují tak, aby sloučili svůj majetek nebo, aby jej částečně rozšířili. Dále pak tato komise navíc
měla na programu řadu ţádostí o odprodej pozemků, které ale uţ jejich budoucí majitelé chtěli pouţívat jinak. Nejčastěji
ţádají o pozemky, které v současnosti jiţ slouţí jako parkoviště a tito spekulanti zde chtějí provozovat placené parkoviště.
Mimořádná komise byla svolána a konalo se společně s hosty: starostou panem Josefem Noskem a vedoucím odboru
Magistrátu Hl. m. Prahy pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči panem Janem Kněţínkem. Diskuse se vedla nad
připravovanou kompletní rekonstrukci a zástavbu Rohanského ostrova. Jak je známo tento prostor koupila od Magistrátu
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společnost Sekyra group. Komise se shodla na tom, ţe připraví soutěţ ve spolupráci s architektonicky zaměřenými školami. Zajímavé vyuţití vzniklé v této soutěţi pak společnosti Sekyra group předloţí k posouzení.
Majetková komise – Daniel Rödig (srpen)
Druhá prázdninová majetková komise RMČ Praha 8 (MK)se konala dne 19. srpna 2008. Na Úřad MČ byla doučena ţádost o prodej spoluvlastnického podílu domu čp. 287 s pozemkem k. ú. Karlín a na adrese Pernerova 15 a 17. S ohledemna čerpání finančních prostředků na opravu výše uvedených domů z EIB prodej výše uvedených nemovitostí spoluvlastnici nedoporučila. MK zaujímala stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 412/1 oba na k. ú. Čimice v Praze 8.
Vzhledem k situaci a k pozitivům směnu doporučila. MK projednávala i ţádost Ing. Jodefa Palase, který si chce pronajmout pozemky při ul. Vodníkových, kde hodlá postavit parkoviště. MK doporučila pronájem těchto pozemků za cenu 100,
- Kč/m2/rok. MK se na svém jednání zabývala ţádostí o bezplatný zábor části pozemku parc. č. 590/18 („ostatní plocha –
zeleň“), na k. ú. Bohnice, při ul. Hlivická a Ústavní. Na tomto pozemku chce ţadatel vybudovat a provozovat skatepark.
Stanovisko ţivotního prostředí k tomuto projektu je záporné. MK bezplatný zábor části výše uvedeného pozemku za účelem vyuţití skateparku nedoporučila. MK se zabývala situací na adrese Vítkova 11/197, Praha 8 – Karlín, kde ţadatelka
poţádala o souhlas s umístěním 2 ks popelnic na pozemku. Vzhledem k tomu, ţe situace popsaná v ţádosti se dá řešit
jiným způsobem, MK souhlas nedoporučila. Toto byl pouze neúplný výčet hlavních projednávaných bodů komise. Celý
zápis z jednání komise je pro zájemce připraven k nahlédnutí v Grábově vile.
Kontrolní výbor – Roman Petrus (září)
Kontrolní výbor se zabýval přípravou kontrol dle plánu na rok 2008. Dle schváleného plánu kontrol na rok 2008 je nutné
v září popř. říjnu realizovat kontrolu úrovně pronajímání nebytových prostor ve školství. Kontrola proběhne zejména na
SeS a také na základních školách s tzv. plnou právní subjektivitou (ZŠ Ústavní, ZŠ Ţernosecká a ZŠ Burešova). Po diskusi
k přípravě této kontrolní akce výbor pověřil jejím provedením na SeS p. Petruse, Ing. Janků a Ing. Beneše a na základních
školách p. Petruse, Ing. Bílkovou, Dr. Boušu a p. Ševčíka. Termín provedení kontroly na SeS dohodne s ředitelem organizace p. Petrus, kontroly na ZŠ proběhnou aţ v závěru září a v říjnu 2008. U další plánované kontrolní akce „Kontrola dodrţování podmínek pronájmu bytů formou „ Výběrového řízení “ o nejvhodnější nabídku uzavření nájemní smlouvy o
nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy, svěřeném do správy MČ Praha 8“ rozhodl výbor pověřit předsedu
p. Petruse, aby získal od vedoucího bytového odboru ÚMČ Praha 8 Ing. Dudka přehlednou tabulku s informacemi o výběrových řízeních (počet výběrových řízení, počet nabízených bytů, počet došlých nabídek, počet uzavřených nájemních
smluv, celkově získané finanční prostředky z výběrových řízení apod.).
Bytová komise – Roman Petrus (září)
Komise tentokrát projednávala kromě klasických bodů jen jeden zásadní bod. Jednalo se o zjištění, ţe některé soudy
v České republice neuznávají výpověď z nájmu podaných pouze vedoucím bytového odboru, přestoţe tento dostane tuto
kompetenci svěřenou. Jiţ se stalo, ţe byla výpověď zneplatněna jelikoţ se neprojednala radou. Od září 2008 tedy kaţdou
komisí i radou budou procházet všechny výpovědi z bytu. Dále se komise zabývala jiţ jen klasickými body, které bohuţel
není moţné prezentovat. Všechny zápisy jakou k dispozici k nahládnutí v Grábově vile.
Kulturní komise - Roman Petrus (září)
Komise projednávala řadu bodů. Pokud jde o památníky na Praze 8 jednalo se o Pomníku Operaci Antropoid, zde probíhá
jednání s autory vítězného návrhu o podmínkách smlouvy, kterou bude projednávat na jednom z nejbliţších zasedání
RMČ. Od galerie hlavního města Prahy jsme letos, tak jako kaţdoročně, na opravu památek dostali částku 110.000,- Kč.
V měsících září a říjen proběhne obnova a renovace bronzové sochy i ţulového podstavce Pomník primátora Podlipného
Dále byly projednávány tiskové materiály Městské části. Bylo vydáno 5 nových sad informačních broţurek (inovované:
Libeňský zámek, Hudební divadlo Karlín a Kobyliská střelnice; premiérové: Grabova vila, Libeňský plynojem). Dále po 12
letech vydána reprezentativní kniha o Praze s názvem „Praha 8 kříţem kráţem“. Jak se stalo jiţ pravidlem byla vydána
obvyklá broţurka k výstavě „400 let Libeňského míru“ Bylo konstatováno, ţe nová podoba časopisu Osmička zatím sbírá
převáţně pozitivní reakce. Byly vyjmenovány kulturní akce na září a říjen tohoto roku a zhodnoceny akce jiţ proběhlé.

Co se děje na Praze 8
Pobřeţní ulice je zase delší, kolony se ale jen posunuly
Zácpy a kolony automobilů, které trápily obyvatele Karlína
v okolí Invalidovny, zmizely. Vlastně, posunovaly se dál
podle toho, jak pokračovala výstavba Pobřeţní ulice.
Nejdříve se doprava zklidnila na křiţovatce ulic Šaldova a
Sokolovská, kam ústilo Rohanské nábřeţí. Poté se kolony
posunuly do ulice Za Invalidovnou. Včera byl slavnostně
otevřen celý úsek nově zbudované Pobřeţní ulice, která
ústí do Voctářovy ulice a ulice Švábky. I kdyţ jsou v okolí

ulice Švábky ještě zácpy, je určitě pro obyvatele Karlína
zlepšení, ţe na Sokolovské ulici provoz ustal. Proto, aby
výstavba Pobřeţní dostala smysl, musí být ještě prodluţena dále, tedy k Libeňskému ostrovu, který je nyní slepý, a
dále směrem na Palmovku a Balabenku, kde by se mohla
napojit na městský okruh. Nově otevřená stavba je ohraničena na západě ulicí Za Invalidovnou a na východě začátkem úprav Voctářovy ulice, které budou pokračovat rekonstrukcí Libeňského mostu. Před dvěma roky byly v místě,
kudy nyní vede Pobřeţní ulice, jen pozůstatky starých prů-
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myslových budov a haldy nepořádku. Dnes uţ ani omylem neplatí přísloví „Karlínu a Libni zdaleka se vyhni“.
Prodlouţením Rohanského nábřeţí vzniká naopak velký
prostor pro investory. Vznikne zde nové městské centrum. Mělo by být podobné tomu, jaké vyrostlo na Smíchově. Výstavba v podstatě začala uţ na úrovni hotelu
Hilton a pokročí aţ k Voctářově ulici. V místě vyrostou
byty, kanceláře a také hotel.
Gerontologické centrum Prahy 8 oceněno
Cenu Makropulos, kterou kaţdoročně uděluje ministerstvo zdravotnictví projektům pro seniory, letos získalo
Gerontologické centrum v Praze 8. Křišťálový krystal s
pergamenem z rukou ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS) převzaly zakladatelka centra Iva Holmerová
a místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková. Ceny se
předávaly v Národním divadle před benefičním představením Verdiho opery Aida. Výběrová komise podle Julínka ocenila zejména průkopnickou roli tohoto zařízení při
vytváření systému zdravotně-sociálních sluţeb. Denní
stacionář Gerontologického centra v Praze 8 pomáhá
lidem s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou progresivní demence, kteří se neobejdou bez celodenní pomoci. Díky centru se významně prodlouţí doba, po kterou mohou nemocní zůstat ve svém rodinném prostředí.
Cena se udílí vţdy jen za jeden projekt. Nicméně Gerontologické centrum na osmičce není jediné, které o toto
ocenění usilovalo. Ministr zdravotnictví vyzdvihl také
město Tábor a jeho G centrum a denní stacionář Naděje
2000 v Chomutově. Ministerstvo chce ocenit takové
projekty, které boří mýty o stáří a stereotypy v přístupu
ke starým lidem.
Má výběr mýta opravdu pomoci? Komu?
O tom, ţe se začne v Praze vybírat mýtné, dnes uţ nikdo
nepochybuje. Za rok se rozjede pilotní projekt, kdy
praţští radní vymezí na zkoušku několik ulic v centru
Prahy. O dalších dvanáct měsíců později se začne vybírat
naostro. Celkem dobrý přehled má městská rada i o tom,
jak velké území chce zpoplatnit a jak si vozidla projíţdějící bránami ohlídá. V čem ale radní zatím tápou, je důvod,
proč by se mělo mýtné vybírat. Jeden tvrdí, ţe tak vyţene
z centra auta, jiný je přesvědčen, ţe poplatky pouze naplní městskou pokladnu. Primátor Pavel Bém (ODS) od
prvopočátku zdůrazňuje, ţe je to bič na motoristy, kteří
zahušťují centrum. Stejnými argumenty obhajuje i sumu
55 milionů korun, které Praţané do konce roku zaplatí
za přípravu mýtného. A to zdaleka není konečný účet.
Podle jeho slov bude zpoplatněno centrum. Další rozšíření se nechystá. Ale stovky milionů korun zhltne výběr
mýta i v dalších letech. Je to nejnákladnější projekt města v oblasti informačních technologií. Předpokládá se, ţe
od letošního roku do roku 2012 do něj bude investováno
aţ 3 miliardy korun. Mýto bude podle primátora slouţit
především k ochraně historického jádra a kvalitnějšímu
ţivotu zdejších obyvatel. A nyní krátký exkurz do Londýna, kde ještě do roku 2005 platili Londýňané za vjezd 5
liber a systém prodělával. Zvednutí poplatku o tři libry
pomohlo. Loni vydělalo město uţ 90 milionů liber, které

ihned investovalo do městské hromadné dopravy. Přesto
ale systém nevydělává, tak jak měli tamní radní v plánu.
Původní předpoklad byl 200 milionů ročně. Jak to bude v
Praze?
Policie vystrašila squattery z Milady
Policejní hlídky vystrašily squattery, kteří obývají vilu Milada v Praze 8. Squatteři se obávali, ţe policie chce vilu
vyklidit. Squatteři měli pouze kusé informace, podle
nichţ budou muset dům opustit. Policisté ale pouze asistovali uklízecí firmě, kterou si najal vlastník pozemku,
Ústav pro informace ve vzdělávání. Ten se obával konfliktu s obyvateli a jejich psy, proto o asistenci poţádal
policii i odchytovou sluţbu. Po 11:00 byl úklid dokončen.
Úklid okolí vily byl reakcí na stíţnosti občanů na nepořádek, který tam panuje. Protoţe se majitel pozemku obával konfliktů s obyvateli vily, poţádal o asistenci městskou a státní policii a kvůli tam pobíhajícím psům také
odchytovou sluţbu. Na úklid dohlíţelo asi 15 policistů,
ţádný konflikt nenastal. Obyvatelé vily také slíbili, ţe následující týden budou v úklidu pokračovat, na své náklady zajistí dva kontejnery. Vila Milada patří k nejznámějším objektům obývaným squattery. Policie tam v minulosti objevila mimo jiné i drogy. Jejími obyvateli jsou
vesměs mladí lidé, z nichţ někteří studují vysoké školy. V
domě jsou často pořádány koncerty spřízněných kapel.
Očkování proti ţloutence
Městská část Praha 8 nabídla všem ţákům základních a
mateřských škol, které Praha 8 zřizuje, zdarma očkování
proti ţloutence typu A i B. Nabídka se týká i zaměstnanců těchto škol. Z rozpočtové kapitoly zdravotnictví uvolnila radnice na očkování 6,5 milionu korun. Děti, které
mají svého pediatra v Praze 8, bude očkovat jejich pediatr. Děti, které mají pediatra mimo Prahu 8, budou očkovány ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. Zaměstnanci
škol budou očkováni závodními lékaři. V letošním školním roce se do mateřských škol v Praze 8 zapsalo 2502
dětí, v základních školách je 5734 ţáků. Dohromady v
nich pracuje asi 1100 zaměstnanců. Zatím se v Praze 8
ţloutenkou nakazilo pět dětí ve čtyřech různých školách.
Hepatitidou typu A letos v Česku onemocnělo 742 lidí,
coţ je téměř šestkrát více neţ za celý loňský rok. Epidemie ţloutenky vypukla zhruba na počátku letních prázdnin, původně v komunitě injekčních uţivatelů drog a bezdomovců v Praze. Velmi rychle se rozšířila do okolí Prahy
i mezi lidi mimo rizikové skupiny. Podle informací, které
pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách ministerstvo zdravotnictví, od začátku roku onemocnělo
ţloutenkou v metropoli 433 lidí. Podle praţské hygieničky Zdeňky Jágrové dostalo v metropoli vakcínu proti ţloutence 3543 lidí. Ţloutenka typu A sice není nebezpečná,
ale pro nemocného můţe být velmi nepříjemná. Příznaky
se podobají chřipce, postiţený trpí bolestmi hlavy, břicha
a kloubů, má teplotou, navíc můţe zvracet, mít tmavou
moč a světlou stolici. Podle hlavního hygienika ČR je
hlavní prevencí proti nákaze dobrá hygiena. Umývat si
ruce je nezbytné před jídlem, po pouţití toalet i jízdě v
hromadných prostředcích.

