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„Tak máme to za sebou“, řekl jsem předminulou sobotu, když členové volební
komise podepsali volební protokol z konání obvodní konference. Jelikož mám rád čísla,
tak trochu volební statistiky. Celkově se delegáti konference zúčastnili patnácti voleb a
vytištěno bylo celkem 660 volebních lístků, celkově jsme zvolili 25 funkcionářů a 7
jejich náhradníků. Pozitivní skutečností je, že volby proběhly vždy v prvním kole, s
výjimkou volby člena krajského výkonného výboru. Toto na našem obvodě nebývalo
zvykem a svědčí to jedině o slušné vnitřní názorové jednotě. Stejně tak volební zisky
vítězných kandidátů většinou překračovaly 75%, což je opět důkazem značné vnitřní
koheze. Povedlo se také, aby ve všech výkonných orgánech naší obvodní organizace byli
proporcionálně zastoupeni členové všech místních organizací.
Obvodní konference je pro život naší organizace je shodně významná, jako
zasedání valné hromady obchodní společnosti. Vedle volby nejvyšších orgánů by se měla
valná hromada vyjadřovat k nejvýznamnějším úkolům společnosti a jejímu rozvoji.
Podobně i naše konference se vyjádřila k jedné z nejpalčivějších otázek komunální
politiky, a to k problému dopravy, konkrétně dostavby městského okruhu. Bohužel,
pokud se podíváme na aktuální zpravodajství, tak o okruhu se budeme i nadále spíše
bavit, než aby se stal realitou. Př. Rath, nový hejtman Středočeského kraje, poslední
listopadový víkend projevil větší preference pro severní – mimopražskou variantu
okruhu. Jak to tak vypadá, tak naši středočeští přátelé nám ve věci dopravy jenom hází
klacky pod nohy. Obdobně to bylo s parkovacími zónami v březnu letošního roku, kdy na
základě středočeské iniciativy byla podána ústavní stížnost na pražské parkovací zóny,
čímž jsme museli utlumit plánované protestní akce.
Ale dost bylo zhodnocování konference a komunálních problémů, podívejme se
do blízké budoucnosti, co nás čeká v prosinci. Především se můžeme těšit na každoroční
setkání členů obvodní organizace, které proběhne 18. prosince v Restauraci u kamenného
stolu na Staroměstském náměstí. Opět využijeme příjemného pozvání př. Husáka
z bohnické organizace, který je tradičním provozovatelem této akce. Věřím, že se
s většinou z Vás setkám i při této příležitosti a slibuji, že volební urnu nechám doma.
Milan Hejkrlík, místopředseda OVV
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Zprávy z OVV ze dne 19. listopadu 2008
Roman Petrus, Předseda OVV
1. Zahájení a schválení programu
Nově zvolený předseda OVV ČSSD Praha 8 př. Roman Petrus v 18:00 hodin zahájil jednání nově zvoleného OVV na období 2008 –
2010, jeţ vzešel z výsledků voleb delegátů OK ČSSD Praha 8 dne 8.11.08. Přivítal všechny přítomné a poblahopřál jim ke zvolení
do OVV ČSSD Praha 8. Přítomní se seznámili s návrhem programu a schválili jeho doplnění o bod „4 f : Změna podpisového vzoru.“
Př. Petrus dále řídil jednání OVV ČSSD Praha 8.
2. Organizační věci OVV
a) Př. Petrus sdělil, ţe je zde obecný úzus, ţe konání OVV ČSSD Praha 8 dosud probíhalo kaţdou třetí středu v měsíci od 18:00
hodin v sekretariátu. Vzhledem k tomu, ţe členové OVV souhlasí s tímto termínem a časem svolávání OVV, bylo toto přijato.
b) Při rozhodování, zda budou jednání OVV ČSSD Praha 8 otevřená, či uzavřená, navrhl př. Petus pokračovat v otevřenosti jednání
tak, aby se kaţdý člen ČSSD na Praze 8 mohl jednání účastnit. Členové s tímto vyjádřili souhlas a otevřenost jednání schválili.
c) V diskusi na téma stálých hostů při jednání OVV bylo konstatováno, ţe dle Stanov ČSSD jsou na jednání zváni zvolení členové
OVV, dále s hlasem poradním tajemník OVV, předsedové MO (kteří nejsou členy OVV) a předseda MSD. Dále bylo navrţeno, aby se
jednání s hlasem poradním účastnil předseda OKK a člen ÚVV za Prahu 8.
d) Př. Petrus poţádal nové členy OVV o zaslání svých fotografií „pasového“ formátu, aby u jmen členů OVV na webových stánkách
www.cssdpraha8.cz mohly být i jejich fotografie.
f) Vzhledem k volbě nového OVV ČSSD Praha 8 konstatoval př. Petrus nutnost výměny podpisového vzoru, kdy navrhl zachování
způsobu podepisování, tedy 2 podpisy plus razítko OVV ČSSD Praha 8 s tím, ţe osobami, jeţ budou mít podpisové právo, budou
členové P OVV ČSSD Praha 8 plus tajemník. Po krátké diskusi byl tento návrh přijat.
3. Volba předsednictva
Členové OVV ČSSD Praha 8 souhlasili s návrhem př. Petruse, aby P OVV mělo pět členů, tedy předseda, 1. místopředseda a tři
místopředsedové. Na funkci 1. místopředsedy byl navrţen př. Ševčík, ţádný jiný návrh nebyl podán. Na funkci místopředsedů byli
navrţeni: př. Hejkrlík, př. Rödig, př. Rudová. Všichni jmenovaní byli zvoleni v tajné volbě.
4. Schválení tajemníka a jeho pracovní doby
Př. Petrus navrhl potvrzení tajemníka př. Vaška ve funkci, vyzval členy k dalším návrhům. Protoţe ţádný další návrh nebyl podán,
bylo hlasováním toto schváleno. K úředním hodinám poţádal tajemník o změnu polední pauzy ve středu a dále poţádal o změnu
úředních hodin na sekretariátu v úterý od 15:00 do 17:00 hodin, z důvodu jeho odjezdu na jednání MO, jeţ se konají mimo
sekretariát od 18:00 hodin. Nové úřední hodiny jsou následující: Pondělí od 15:00 do 18:00, úterý od 15:00 do 17:00, středa od
10:00 do 18:00 (pauza 13:00 – 13:30), čtvrtek od 11:00 do 14:00, pátek od 10:00 do 13:00 hodin.
5. Projednání Modré knihy ČSSD Praha 8
Př. Petrus seznámil členy s materiálem „Modrá kniha ČSSD Praha 8“ a poţádal členy OVV, aby se s ní do příštího jednání seznámili
a navrhli jakékoliv změny.
6. Projednávání investic – harmonogram nákupů
Př. Petrus informoval členy OVV, o schváleném harmonogramu nákupů vybavení (předchozí OVV schválilo dne 20.2.08)
sekretariátu. Členové OVV se seznámili s materiálem „Rekonstrukce, opravy a postupná změna vybavení sekretariátu OVV ČSSD
Praha 8“. Př. Petrus poţádal přítomné o prostudování materiálu o další návrhy vybavení na příští jednání OVV.
7. Projednání moţností nástěnek na Praze 8 – z OK
Na návrh př. Janečka během konání OK ČSSD Praha 8 př. Petrus poţádal př. Rödiga o zjištění moţnosti vyvěšení nástěnek ČSSD na
domech ve vlastnictví MČ Praha 8, ostatní členy poţádal o zjištění moţnosti vyvěšení nástěnek na domech majitelů, předsedy MO o
dotazy členské základně.
8. Zprávy z KVV, ÚVV
Delegát ÚVV ČSSD za Prahu 8 př. Šašek potvrdil př. Petrusovi, ţe i nadále bude do Interního zpravodaje OVV ČSSD Praha 8
pravidelně přispívat zprávami z ÚVV. Vzhledem k tomu, ţe v listopadový termín konání ÚVV a OK ČSSD Praha 8 kolidoval, nejsou
informace o jednání ÚVV k dispozici. KVV – konalo se mezi 1. a 2. kolem senátních voleb. Př. Petrus informoval, ţe proběhla volba
kandidátů do voleb Evropského parlamentu za praţskou ČSSD. Byli zvoleni dva kandidáti, př. Němec a př. Balabán.
9. Zprávy z MO
MO Libeň a MO Karlín – obě MO přijaly po jednom novém členu a připravovaly se na OK ČSSD Praha 8. MO Kobylisy nebyla
usnášeníschopná, zájemce o členství nemohl být přijat, jednání probíhalo dle programu. MO Bohnice a MO Čimice – projednávání
návrhu na semafor u metra „Kobylisy“ a posunutí (zrušení) autobusové zastávky, jednání dle programu, schůze nebyla
usnášeníschopná. Př. Petrus informoval o společném jednání MO Bohnice a MO Čimice v říjnu, kdy byly obě MO usnášeníschopné
nadpoloviční většinou. Tato schůze proběhla v salonku restaurace v Čimicích, kde je však drahý pronájem salonku. Př. Petrus sdělil,
ţe bude jednat s vedením KD Krakov a pokusí se dojednat moţnost konání MO Bohnice a MO Čimice v KD Krakov.
Dále OVV projednávalo program akcí na rok 2009, jehoţ definitivní verzi schválí v lednu 2009 na dalším jednání OVV.
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Zprávy z KVV
Roman Petrus, Předseda OVV
Listopadové KVV jiţ bylo povolební a zároveň bylo i po většině obvodních konferencí. Kromě výsledků voleb, které
byly hodnoceny velmi pozitivně – při výsledcích v Praze pak jen pozitivně byla na programu ještě řada bodů.
Především se rozhodl kraj Praha opustit poslanec PSP ČR Kosťa Dimitrov, bývalý předseda OVV Prahy 11. KVV se po
diskusích rozhodl uvolnit jej do Středních Čech, a dovolit mu tak přechod. Tím se pravděpodobně definitivně uzavírá
etapa bojů na Praze 11.
Dále bylo konstatováno, ţe předsedové na jednotlivých obvodech obhájili své posty. Změny jsou na Praze 9, kde se
stal předsedou Lukáš Plachý a na Praze 15 Ivan David.
V oblasti běţné problematiky Prahy se řešily kauzy velkých poţárů v Praze a z KVV zazněl nápad zkusit finančními
prostředky z Magistrátu podpořit dobrovolné hasiče na Městských částech, a to pravděpodobně formou grantů.
Zároveň vedení Prahy přichází s nápadem pokusit se prosadit posunutí krajských voleb v Praze na jiný termín neţ
volby obecní – komunální. Tedy buď na společně s volbami krajskými nebo společně s volbami do sněmovny.
Dále se řešila problematika okruhu kolem Prahy v návaznosti na projevy současného středočeského hejtmana a
poslance za Prahu Davida Ratha. Bylo konstatováno, ţe probíhá jednání s Davidem Rathem a zároveň, ţe KVV Praha
dále trvá na jiţní variantě okruhu.

Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 8
si Vás dovoluje pozvat na
tradiční předvánoční setkání všech členů
dne 18. prosince 2008 od 17:00
v restauraci U Kamenného stolu na Staroměstském náměstí.
OVV ČSSD Praha 8 děkuje př. Husákovi, za přípravu tohoto setkání.

Přehled plánovaných akcí v ČSSD Praha 8
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.
18. 12.

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
17:00 Restaurace u Kamenného
stolu, Staroměstské náměstí
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Občanské sdružení

OSM
vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům starších 15 let,
který se koná 10. prosince 2008 od 18:00
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
9. prosince 2008 od 17:00 hodin
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Žádáme Vás o rezervaci Vaší účasti.
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Kritické slovo k médiím
Jaromír Šída, předseda MO Libeň
T. G. Masaryk své České otázce z roku 1895 říká, ţe „
ţurnalismus je do jisté míry moderní způsob myšlenkové práce
„ . Dále Masaryk vysvětluje, kdy má být novinář stručný a kdy
naopak má čtenáři poskytnout podrobnější vysvětlení. V té
souvislosti připomíná, ţe ţurnalistika musí mít k výkonu svého
povolání patřičné vzdělání. Nemá –li je, říká Masaryk, je
nádeníkem v pravém smyslu slova, je efemérní ( pomíjející,
nicotný ).
Od Masarykova vyjádření k ţurnalistice uplynulo jiţ více neţ
sto let. Ţurnalistiku nedělají dnes jen novináři, ale téţ rozhlas
a televize. Souhrnně se jí nyní říká média.
Ohlédnutím do minulých časů se dá snadno zjistit, jak
psali novináři v době nesvobody (za Rakouska-Uherska, za
nacistické okupace a po dobu komunistické totality) a jak
v době demokratického reţimu (za první republiky a ještě
krátce po druhé světové válce do Února 1948).
V době demokratického reţimu u nás, tj. po dobu asi 23
roků, kaţdá větší nebo významná politická strana měla svůj
vlastní tiskový orgán, který publikoval názory, představy a
záměry své polické strany. Sociální demokraté vydávali Právo
lidu, komunisté Rudé právo, národní socialisté České slovo,
agrárníci Venkov atp. To se tehdy bralo jako vyjádření
demokratické plurality.
Docela jiné názory nastaly po Listopadové revoluci v roce
1989. Jelikoţ 40 let politiku u nás řídili komunisté a lidi tak
politiku brali jako nečestné jednání nebo nedůstojnou činnost,
proto po r. 1989 vznikl mylný názor, zavést u nás apolitickou
politiku. To je stejná absurdita jako ateistické náboţenství.

A jelikoţ v té době značná část lidí omámena sametovou
revolucí otočila politické o 180
zleva doprava, tak se
přizpůsobila i naše média a prohlásila o sobě, ţe jsou
nezávislá.
Jenţe uţ od doby zřízené Občanské demokratické strany
je to s nezávislostí našich médií značně problematické. Tisk,
rozhlas i televize, i kdyţ stále se snaţí vypadat nezávisle a aby
se nedopustily porušení tiskového zákona, nedá se
přehlédnout, ţe naše média jsou
většinou pravicově
orientovaná. V tisku tomto směru zcela jasně vyniká Mladá
fronta-DNES (původně tisk komunistické mládeţe) a Lidové
noviny. Z televizí jim neomylně sekunduje NOVA.
Nešvarem současných médií, hlavně tzv. bulvárního tisku, je
honba za senzacemi, při nichţ se neštítí zveřejňovat čisté
osobní záleţitosti všeobecně známých osobností a mnohdy
zacházejí aţ do jejich nejhlubší intimity, včetně rodinných
tragédií.
Je třeba se ptát, jak dlouho ještě potrvá tento stav, kdy
pracovníci našich médií jsou jen jednostranně politicky
vzdělaní, společenská etika je jim naprosto cizí a podle
Masaryka „dělají pravici politické nádeníky ?
Aţ dosud média kritizují politiku, ekonomii, kulturu a sport
mnohdy způsobem namyšlené horlivosti. Kdo se naopak odváţí
zkritizovat média a donutí jejich monopol k objektivitě a
slušnosti?

Jak vnímat politiku
Jaromír Šída, předseda MO Libeň
Dne 8. června vyslechl jsem na stanici Praha Českého
rozhlasu nedělní ranní relaci, v níţ účinkovali známí a přední
publicisté. Jeden z nich v kritickém pohledu na politiku se
vyjádřil, ţe “ po kaţdých volbách zjistíme, ţe jsme volili
špatně“.
Tak se můţe vyjádřit jen člověk bez politického názoru,
zkrátka politický analfabet. V moderní době, kdy kaţdý má
aspoň základní vzdělání, v době široké dostupnosti informací
pomocí médií, předpokládali bychom, ţe se u nás nemůţe
vyskytovat taková politická negramotnost.
A přece tomu tak je ! Co je příčinou ? Vinou je 40 let
komunistické diktatury, kdy naše dvě generace nepoznaly
skutečnou demokracii. Její příslušníci se sice s nadšením
hlásili k Listopadové revoluci, ale mnozí chovat se politicky
jako skuteční demokraté ještě nenaučili. Tito tápající občané
dosud nepochopili, ţe kaţdý by se měl zařadit do takového
politického uskupení, kam patří podle svého původu, vzdělání,
zaměstnání apod. Kaţdý by měl zkrátka někam patřit a tak se
správně politicky rozhodovat.
Mnozí z nezkušenosti ještě nepochopili politiku, a tak se u nás
vyskytují politické zrůdy jako ateistický lidovec, komunistický
podnikatel nebo pravicový dělník.
Ţeny mnohdy volí kandidáty podle toho, ţe je dobrý sportovec,
nosí slušivé kravaty, nebo má fotogenický obličej
s neodolatelným úsměvem.
Horší skupinou jsou občané, kteří k volbám vůbec nechodí.

Kdyţ se přitom politicky nevyjadřují, chybují dvakrát. Jednak
nevyuţívají své zákonné právo, právo volební, a jednak
zkreslují volební výsledky.
Nejhorší skupinou jsou občané, kteří nemají vůbec ţádný
politický názor, nechodí k volbám, ale po kaţdých volbách, ať
se ujme vlády kterákoliv politická strana či koalice, pokaţdé
mají silné kritické námitky, i kdyţ je neumějí řádně zdůvodnit a
ani nejsou schopni blíţe vysvětlit svůj politický názor. Jejich
chování připomíná anarchisty.
Zcela logicky se ptáme, jak mladším generacím vysvětlit
demokratickou politiku a také jejich politická práva, z nichţ
některé, (jako např. volební právo) by mělo platit spíše jako
občanská povinnost ? A kdo by měl občanům poskytovat
poučení o základních občanských právech a povinnostech a
vysvětlit jim, co je to demokratická politika ?
Jednak tato povinnost by měla být zakotvena v učebních
osnovách pro poslední ročník základní školy.
Hlavní tíha v informování o zásadách demokratické politiky by
spočívala na médiích tj. tisku, rozhlasu a televizi. Jejich
informace by však měly být prosté politické agitace. Politická
propagace by se měla vyskytovat v samostatných a
oddělených článcích a relacích.
Třetí institucí k provádění občanské politické informovanosti
měly by být obce a městské úřady. I u nich by se
předpokládala nestranickost.
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Vernisáţ obrazů Vlasty Dětinské

Foto: Jan Vašek, tajemník OVV Praha 8

Fotografie z obvodní konference

Foto: Jan Vašek, tajemník OVV Praha 8
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Stalo se před deseti lety
MO Karlín
Zazněla výtka, ţe MO není dostatečně informována o dění ve vyšších orgánech strany.
MO Bohnice
- MO se zabývala vyhodnocením předvolební kampaně a výsledku voleb
- V rámci přípravy na Obvodní konferenci zazněly výtky k práci stávajícího OVV a současně doporučení, jak by měl nově
zvolený OVV pracovat.
MO Čimice
- Proběhla spojená schůze MO Čimice a MO Bohnice. Účastníci byli seznámeni s kandidátkou do Zastupitelstva.
MO Kobylisy
- Z MO Libeň přestoupil J.Rainer
- Příprava Obvodní konference , zvolení delegátů
OVV
Se zabýval přípravou Obvodní konference, která se konala dne 10.12.1998. OVV se zabýval zprávou o hospodaření,
stanovil počet členů OVV a navrhl čestného hosta sjezdu (př. Panochu).

Chronometr
Milan Bartoloměj, člen KVV
Tik-tak. Česká politická scéna, alespoň co se týká
výsledku krajských voleb, se značně podobá světovým
finančním trhům. I na ní vládne velká rozkolísanost, chvíli
vzestup a pak velký propad, a naopak. O vítězství v krajích jsem
byl i já přesvědčen. Neočekával jsem však, ţe bude natolik
drtivé. Výsledek voleb povaţuji spíše za obrovskou prohru ODS,
neţ za drtivou výhru ČSSD. ODS se vymstilo pohrdání voliči a
sympatizanty. ODS je vnímána jako strana zaměstnavatelů, na
rozdíl od ČSSD, která je spíše stranou zaměstnanců. Právě
k zaměstnavatelům se však ODS chovala macešsky a
dlouhodobě jim ukazuje vztyčený prostředník. Navíc se ukázalo,
ţe silné finanční skupiny sice mohou dodat peníze na volební
kampaň, nikoli však na hlasy voličů. Sympatizanti ODS prostě
tyto volby vypustili aţ na výjimku Prahy. ODS se mnohem víc
zabývá sama sebou a vyděláváním peněz pro své špičky neţ
problémy potenciálních voličů. Nelze volit stranu, o níţ se neví,
kdo v ní vládne. Další důvody poráţky ODS se objevují v kladné
odpovědi: „Očekával jsem úspěch ČSSD, ale nečekal jsem
drtivé vítězství“. ČSSD vedla chytrou kampaň, kterou i v krajích
postavila na celostátních tématech. Voliči spočítali vládnoucím
stranám (především ODS) aroganci, nenasytnost a zejména
neschopnost vysvětlit a obhájit některá symbolická a nepatrná
nepopulární opatření vznešeně nazývaná reforma. Výsledkem
je, ţe se nyní v krajích a Senátu a po příštích parlamentních
volbách ve sněmovně a patrně i ve vládě dostane do čela ČSSD.
A tím moţná v minulosti zdiskreditované a často všehoschopné
rozličné osobnosti, dosud odsunuté na vedlejší kolej, které
prostřednictvím svých kontaktů vyuţijí evidentní nedostatek lidí
pro kvalitní personální obsazení obmyšlených pozic. Ty se tedy
nyní dostávají k moci a budou muset v důsledku krize, která
příští rok dolehne na Česko, provádět razantní reformní
opatření, na něţ si ODS kvůli zbabělosti a programové
neujasněnosti netroufla ani pomyslet. Je nutné se na to
připravit a zabránit opakování chyb dnešní vlády.
Tik – tak. Ať uţ optimismus na burzách v posledních dnech je
v okamţiku čtení tohoto článku vystřídán strachem a
pesimismem z dalších ztrát nebo pocit z uklidnění vystřídán
další psychózou z dění na finančních trzích, vnucuje se
oprávněná otázka, jaké budou vedlejší efekty tohoto
kolektivního proţitku finanční a dnes jiţ moţná hospodářské
krize. Nezpůsobí třeba náhlé zchudnutí zemí na západ od nás,
ale zejména USA, pokles jeho
obranyschopnosti a
bojeschopnosti? A se záchvěvem naděje v hlase: Neznamená
v zásadě méně peněz také méně válčení, jeţ je, jak známo,

nenasytným penězoţroutem? Dojde jiţ moţná k naplnění
duchaplných slov mnoha vítězek soutěţí krásy: Přeji si hlavně
mír. Omlouvám se za tu trochu ironie, ale je známo, ţe při
náhlém zchudnutí kdysi bohatých společností se snáze
dostávají k moci populisté a váleční popouzeči, kterým je mír
k nepotřebě. Dnešní nestabilní svět je navíc plný hmatatelných
hrozeb, které je třeba řešit, i kdyby na chleba nebylo. Irák
přestal být problémem, to snad došlo všem i v Americe a tak jej
vyklidíme a volební body jsou splněny, ale Írán to je jiná káva,
tam jiţ nyní disponují raketami doletu, který můţe znamenat
ohroţení a osazení hlavicemi by učinila z této hrozby předpoklad
pro potřebný zlom. V okamţiku vynuceného izraelského zásahu
budou USA postaveny před rozhodnutí jít, či nejít do velké války.
Pády a vzestupy burz nemohou nic změnit ani na potřebě dostat
pod kontrolu situaci v Afghánistánu. Je to právě případ, kdy
otázka ceny není jedinou rozhodující. Představa, ţe by poráţka
spojenců a znovunastolení talibanské vlády mohly nějakým
záhadným způsobem posílit světový mír, je jen další úchylkou.
Jiţ dnes víme, ţe americký prezident vojenský kontingent
v Afghánistánu významně posílí, ať to stojí, co to stojí. A
v kontextu s tím, ţe celá operace je vedena v reţii NATO, její
překotné ukončení by se rovnalo faktickému přiznání se k
prokazatelné neakceschopnosti. Náhlé zchudnutí USA je tudíţ
schopné učinit z kaţdého doutnajícího konfliktu příleţitost
k nastartování ekonomiky prostřednictvím zbrojení. Finanční
krize totiţ zasáhla americkou podstatu mnohem méně neţ
zbytek globalizovaného světa. To je však téma na jinou,
samostatnou úvahu.
Tik-Tak. Nastupující hospodářská recese (nešířím
paniku, ale v proklamovaný český zázrak, ţe se nás to netýká,
hlásaný prostřednictvím vedení ODS prostě nevěřím) zřejmě
přiměje jednotlivé společnosti a podnikatele k tomu, aby
neustále zkoumali, zda nesplňují podmínky předluţení a tohoto
prostředku nevyuţili. Přicházejí recese začíná zasahovat české
firmy, které jsou závislé především na úvěrovém financování
svého podnikání či na exportu svých produktů do zahraničí.
Podnikatelé budou proto mnohem častěji neţ kdykoliv
v minulosti zvaţovat, zda jejich podnik má dostatečný majetek
na to, aby byl schopen pokrýt veškeré závazky, a klást si otázku,
není-li na místě vyhlásit úpadek a nepřijímat odpovědnost za
vzniklou situaci. Hledání cesty z této problematiky je jedním
z moţných motivů volební rétoriky v příštích volbách, protoţe je
sice moţné připustit úpadek finanční, není však moţné připustit
úpadek morální a společenský a svým vítězstvím v krajských
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Polámal se mraveneček
Z lidové tvořivosti na internetu

Polámal se mraveneček, ví to celá obora,

Nedožil se mraveneček ani druhé hodiny,

o půlnoci zavolali Julínkova doktora.

stoupla prudce zadluženost celé mravenčí rodiny.

Doktor chrastil pokladničkou,

Poplatky za nemocnici, kremaci i rakvičku,

zaplatíš-li poplateček, do rána ti bude hej.

dokonale vyprázdnily tu mravenčí kasičku.

Zaplatil mu třicet Kč, navíc ještě za předpis,

Neměli už mravenečci, z čeho by dál mohli žít,

ráno skončil v nemocnici, takřka zralý na odpis.

poradil jim strejda Cikrt, peníze si vypůjčit.

Čtyři stáli u postýlky, Cikrt si mnul ručičky,

Sjednali si rychlou půjčku za necelou hodinu,

peníze se jenom sypou do té naší kasičky.

nadlouho pak zadlužili svou mravenčí rodinu.

Usnesení Obvodní konference ČSSD Praha 8
1. OK ČSSD Praha 8 dovoluje ţeny do potřebných kvót. Delegátkou OK ČSSD Praha 8 byla zvolena př.
Daniela Coufalová. Počet delegátů je 47.
2. OK ČSSD Praha 8 schvaluje volbu pracovního předsednictva ve sloţení: předsednictvo OVV ČSSD
Praha 8 a hosté.
3. OK ČSSD Praha 8 schvaluje program obvodní konference.
4. OK ČSSD Praha 8 schvaluje mandátovou komisi ve sloţení: př. Pokorný, př. Vašek.
5. OK ČSSD Praha 8 schvaluje volební komisi ve sloţení: př. Hejkrlík, př. Kubovič, př. Rudová, př.
Semotán, př. Baxa, př. Moškovský, př. Mitošinka.
6. OK ČSSD Praha 8 schvaluje návrhovou komisi ve sloţení: př. Šašek, př. Kilián.
7. OK ČSSD Praha 8 volí zapisovatelem př. Vaška, ověrovatelem předsedu OVV ČSSD Praha 8.
8. OK ČSSD Praha 8 bere na vědomí zprávu mandátové komise. V 10.15 je přítomno 44 delegátů s
hlasem rozhodujícím. OK ČSSD Praha 8 je usnášeníschopná.
9. OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě předsedou OVV ČSSD Praha 8 př. Petruse.
10. OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě předsedou OKK při OVV ČSSD Praha 8 př. Remeše.
11. OK ČSSD Praha 8 stanovuje počet členů OVV na 13.
12. OK ČSSD deleguje pravomoc volby orgánů OVV na první zasedání OVV ČSSD Praha 8 tomuto
orgánu.
13. OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě členy OVV ČSSD Praha 8 ve sloţení: př. Bartoloměj, př. Baxa,
př. Dluhoš, př. Hejkrlík, př. Grygera, př. Kubešová, př. Majerová, př. Pokorný, př. Rödig, př.
Rudová, př. Ševčík, př. Zátopek.
14. OK ČSSD Praha 8 stanovuje počet náhradníků členů OVV ČSSD Praha 8 na počet 1.
15. OK ČSSD Praha 8 bere na vědomí zprávu předsedy OVV ČSSD Praha 8.
16. OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě člena ÚVV ČSSD př. Šaška.
17. OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě náhradníka člena OVV ČSSD Praha 8 př. Štolovou.
18. OK ČSSD Praha 8 stanovuje počet členů OKK OVV ČSSD Praha 8 na počet 5.
19. OK ČSSD Praha 8 bere na vědomí zprávu předsedy klubu zastupitelů ČSSD při zastupitelstvu MČ
Praha 8.
20. OK ČSSD Praha 8 bere na vědomí zprávu o hospodaření OVV ČSSD Praha 8.
21. OK ČSSD Praha 8 schvaluje rozpočet OVV Praha 8 na rok 2009 v navrhovaném znění.
22. OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě členy OKK ČSSD Praha 8 ve sloţení: př. Mazánek, př. Matyáš,
př. Pospíšil, př. Sailer.
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23. OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě náhradníka člena OKK ČSSD Praha 8 př. Martinů.
24. OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě člena KVV ČSSD Praha př. Bartoloměje.
25. OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě delegáta Sjezdu ČSSD Praha př. Petruse.
26. OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě náhradníka člena KVV ČSSD Praha př. Ševčíka
27. OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě delegáty KK KVV ČSSD Praha ve sloţení:
př. Majerová, př. Ševčík, př. Hejkrlík, př. Šašek
28. OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě náhradníka delegátů KK KVV ČSSD Praha ve sloţení: př.
Rödig
29. OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě náhradníka delegáta Sjezdu ČSSD Praha př. Rodig
30. OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě náhradníka člena UVV ČSSD př. Pokorný
31. OK ČSSD Praha 8 přijala usnesení k variantě obchvatu Praha a k parkování na území Prahy 8.
Jejich plné znění je součástí přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
32. OK ČSSD Praha 8 navrhuje KK ČSSD Praha př. Šídu na čestného hosta Sjezdu ČSSD.

Zprávy z klubu zastupitelů
Jednání Klubu zastupitelů (KZ) řídil Radim Zátopek, předseda klubu zastupitelů. Roman Petrus
přítomným připomněl termín následující schůze Zastupitelstva MČ Prahy 8, které se bude konat dne
3.12.2008 (středa). Zároveň konstatoval, ţe ÚMČ dosud zastupitelům neposkytnul k dispozici materiály,
které se budou na schůzi Zastupitelstva MČ Praha 8 projednávat. Z tohoto důvodu navrhl svolat
mimořádné jednání KZ, které se bude konat před zahájením schůze zastupitelstva a materiály se bude
podrobně zabývat ve snaze sjednotit názor KZ. Roman Petrus dále podal informaci týkající se aktuálního
dění na radnici Prahy 8. Roman Petrus, informoval o záměru zveřejnit usnesení OK ČSSD Praha 8 týkající
se praţského okruhu v ČTK. V následné diskusi byl jednotlivými zastupiteli zhodnocen průběh konané OK
ČSSD Praha 8.
Roman Petrus informoval o předpokládaném průběhu a podobě volební kampaně, v rámci níţ by
měla ČSSD na Praze 8 zaujmout jednoznačné stanovisko k současnému postoji radnice v oblasti zón
placeného parkování a zorganizovat petiční akci. Její termín by měl být stanoven na květen-červen 2009.

Informace z Rady Městské části
Říjen 08
- Rada schválila novelu volebního řádu pro volby členů školské rady. Bylo to nutné, protoţe na 15 základních
školách končí školským radám volební období a budou se volit noví zástupci.
- Rada jmenovala nového vedoucího odboru výstavby. Tím se stal Ing. Josef Gorčík.
- Rada vybrala zhotovitele na výměnu vodoměrů studené vody v domech na k.ú. Bohnice a Troja. Proběhlo
standardní výběrové řízení, tedy oslovení tří firem.
- Rada schválila smlouvu se společností Empirica, s.r.o. ve věci výzkumu veřejného mínění, a to především
s ohledem na Karlín a zavedení parkovacích zón, ale také na znalost členů Rady MČ Prahy 8.
- Městská část Praha 8 dostala a Rada přijala dar od Českého svazu bojovníků za svobodu na realizaci akce Pomník
Operaci Anthropoid.
- Rada projednala a schválila Preventivní očkování proti ţloutence v některých školských zařízeních.
- Rada projednala a připravila pro zastupitelstvo návrh na finanční spoluúčast při případné realizaci projektu „
Rekonstrukce a oprava školních sportovišť“, které podávají některé základní školy.
- Rada schválila výzvu na zadavtele na projekt „Zpracování prognózy vývoje obyvatelstva MČ Praha 8 na období do
roku 2035“
- Rada Městské části poskytla dar fotbalovému klubu Admira Praha ve výši 50 000,- Kč
- Rada schválila výzvu k podávání nabídek realizace veřejné zakázky s předmětem plnění „Poskytování právních
sluţeb oprávněným zájemcům při prodeji bytových domů“. To znamená, ţe se další peníze dají do tzv. privatizace,
aby se co nejrychleji rozběhla.
- Rada definitivně rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na prodej tzv. Libeňského podzámčí. Při prodeji bude
rozhodovat z 55% předloţený projekt a z 45% nabídnutá cena.
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Listopad 08
- Rada schválila a navrhla zastupitelstvu rozpočtové provizorium na rok 2009
- Rada projednala poskytnutí finančního daru 16 000,- pro Denní stacionář pro dospělé osoby s mentálním
postiţením, a to občanskému sdruţení Ruka pro ţivot.
- Rada projednala poskytnutí finančního daru 49 000,- pro zlepšení kompetencí dobrovolníků pro onkologické kliniky,
a to občanskému sdruţení Amelie.
- Rada schválila dlouhodobý pronájem přístupové cesty k podchodu pod Libereckou ulicí na Stříţkov. Tato přístupová
cesta je vybudována na pozemku majitelky, a to bez jejího povolení.
- Opravovat se budou podhledy v halách domu čp. 1151 na adrese Burešova 12.
- Další kamerový systém radnice vybuduje na sportovišti základní školy Hovorčovické. Jedná se o lokální kamerový
systém.
- Byla zřízena nová komise Rady městské části, konkrétně se jmenuje pro cyklistické stezky a sjednocování
vlastnických vztahů k veřejné zeleni. Za ČSSD se členem komise stal Zdeněk Ševčík.

Zprávy z komisí Městské části Praha 8
Kontrolní výbor (Zdeňek Ševčík)
1) určení ověřovatele – Ing. Bílková
2) informace ZMČ P8 – Mgr. Frouz, p. Bouša – prodán majetek
MČ P8 – 260 milionů
3) provedené kontroly – SeS – seznámil Ing. Janků a Ing. Beneš bez závad , ZŠ – Ústavní, Hlivická 1/400 seznamil p. Bouša, p.
Ševčík – problém s umístěním čepovaného piva v jídelně, která
se nachází na školním pozemku. Ostatní pronajmuté prostory
jsou bez větších závad.
4) usnesení – poţádat ředitelku ZŠ Ústavní o písemné vyjádření
a provést další opatření
5) pokračování kontrol – ZŠ Zenotecká 3
Majetková komise (Daniel Rödig)
Další jednání Komise RMČ Prahy 8 pro obecní majetek (MK) se
konalo dne 7. října 2008. Komise projednávala opakovanou
ţádost o souhlas s umístěním 2 ks popelnic na pozemku
v Karlíně na adrese Prvního pluku 8. Vzhledem k tomu, ţe
komise nebyla seznámena s novými skutečnostmi, trvala na
svém původním stanovisku, tzn. umístění sběrných nádob
nedoporučila. MK se zabývala ţádostí společnosti BENTRANS –
PLUS s. r. o. o souhlas s převodem práv a povinností
vyplývajících z nájemní smlouvy o pronájmu pozemků na
společnost Česká kapitálová a realitní a. s. MK toto převedení
práv nedoporučila.
Na program jednání MK byla zařazena ţádost Křesťanské
pedagogicko-psychologické poradny v Karlíně o pronájem
nebytových na adrese Sokolovská 116 za účelem provozování
učebny. Navrhovali nájemné ve výši 352,- Kč/m2/rok. Vzhledem
k zaměření této poradny MK pronájem doporučila. Dále se
jednalo o ţádosti MUDr. Jaroslavy Málkové, která ţádala o
finanční kompenzaci za zničení vybavení nebytových prostorů v
objektu na adrese Pobřeţní 28, kde má psychiatrickou ordinaci.
Tyto nebytové prostory byly v souvislosti s pracemi firmy S. G.
ELEKTRONIC, poškozeny havárií vody v tomto objektu dne 26.
srpna 2008. MK doporučila vyţádat si od nájemce vyčíslení
finanční částky za zničení vybavení výše uvedených nebytových
prostorů. Zde jsou vzhledem k vyhrazenému místu uvedeny
pouze některé body jednání MK. Celý zápis je pro zájemce
připraven k nahlédnutí v Grabově vile. Termín dalšího jednání
MK byl stanoven na 11. listopadu 2008.
Finanční výbor (Daniel Rodig)
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 8 (FV) zasedal dne 3.
listopadu 2008. Na programu jeho jednání bylo projednávání
Zprávy o „Vyúčtování výsledků hospodaření MČ Praha 8 za 1. –
3. čtvrtletí 2008“. FV tento materiál projednal, vzal ho na
vědomí a doporučil ho RMČ ke schválení. FV na svém zasedání
téţ projednával, jako kaţdý rok, materiál vztahující se
k rozpočtovému provizoriu, podle kterého bude MČ hospodařit

do doby schválení rozpočtu MČ na příští rok. Vzhledem
k finančním prostředkům, které MČ získala probíhající privatizací
bytového fondu byl zpracován návrh úpravy finančního plánu
zdaňované činnosti. Členové Finančního výboru materiál vzali na
vědomí a doporučili ho RMČ a ZMČ ke schválení. Jako
informační materiál byla na jednání FV předloţena informace o
rozpočtových opatřeních, která jiţ byla schválena RMČ. FV
materiál vzal na vědomí. V rámci diskuse se přítomní členové FV
vyjádřili k problematice vybraných významných investičních akcí,
jejichţ realizace by měla proběhnout v průběhu let 2010 - 2011
(např. „Výstavba Domu sociálních sluţeb II“). FV ZMČ se ztotoţnil
s názorem, ţe v rámci rozpočtového výhledu na roky 2010 a
2011 (§ 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) je vhodné
konkrétně schválit vybrané investiční akce na r. 2010 a 2011
tak, aby bylo moţno zahájit projektovou přípravu a výběrové
řízení jiţ v roce 2009. Další jednání FV se uskuteční dne 1.
prosince 2008.
Komise pro školství a vzdělávání – (Eva Rudová)
Komise se zabývala aktuálními informacemi ohledně sloučení ZŠ
Na Korábě a ZŠ Bohumila Hrabala v Zenklově ulici. Dále se
zabývala situací s parkováním rodičů před ZŠ v Zenklově ulici a
dopravní situací v jejím okolí. Jako další bod programu byla
projednána ţádost střední školy TRIVIS ohledně nájmu dalších
prostor v objektu ZŠ Glowackého a komise doporučila Radě MČ
souhlasit s úpravou výpovědní lhůty na 4 roky. K ţádosti o
umístění billboardů na plotu ZŠ Glowackého v Praze 8 zaujala
negativní stanovisko.
Sociální a zdravotní komise ze dne 20. 10. 2008 (Jana Štollová)
1. Komise projednala ţádost veřejného ochránce práv o
informaci k řešení bytových situací u sociálně slabých rodin.
Komise doporučuje zaslat sdělení, ţe přidělování sociálních bytů
je krátkodobým řešením krizové nebo nepříznivé sociální situace
a ne definitivním řešením sociální situace přetrvávající.
2. Komise se vyjádřila k několika ţádostem bytového odboru o
projednání.
3. Komise projednala ţádosti o přidělení bytu – ţadatelé byli
informováni o moţnosti získání bytu veřejnou soutěţí a v případě
naléhavosti, např. z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, o
moţnosti přechodného umístění v azylovém či sociálním bytě na
přechodnou dobu.
4. K ţádostem o přidělení finančních prostředků na provoz
sociálních sluţeb komise doporučila navrhnout ţadatelům
sledování vypisovaných grantů na rok 2009.

Jedenácté číslo, ročník IV.

Komise pro územní rozvoj – říjen (Roman Petrus)
Říjnová komise měla řadu bodů. Většina z nich však byla
zamítnuta. Jednalo se především o ţádosti o prodej pozemků
v územích, které chce radnice Prahy 8 komplexně řešit. To se
týká oblastí Labuťka a Dláţděnka. Mezi další ţádosti patřily
drobná majetková narovnání vztahů. Většinou se jednalo o
domy a pozemky kolem nich, které dlouhodobě patří k těmto
domům, ale majetkově zatím nebyly vyrovnány, případně o
postavený a špatně zakreslený dům, kde odprodáváme část
pozemku, kam sahá dům. Mezi body, které byly zamítnuty byla
přístavba Discolandu v Zenklově ulici, který architektonicky
působil hrozivě, dále přestavba rodinného domu v ulici
Velťěţská 820 a to ze stejného důvodu. Jedním ze zajímavých
bodů byla ţádost benzínové pumpy Avanti v Prosecké ulici,
která je povaţována za stavbu dočasnou, o prodlouţení
povolení do roku 2019. Komise po dlouhé diskusi navrhla
prodlouţení pouze do roku 2013. Komise byla předběţně
seznámena i se studií Výstavby na místě bývalé Rustonky.
Jednání kolem této stavby nechala komise na příští jednání.
Bytová komise – říjen (Roman Petrus)
Bytová komise v říjnu kromě klasických bodů jednala především
o výpovědích z nájmů. Vzhledem k nové právní situaci a
rozhodnutí soudu, který neuznal výpověď z nájmu danou pouze
vedoucím odboru se změnily pravidla a nově musí výpověď
z nájmu projít komisí a následně Radou městské části. Proto se
v kaţdé komisi, kdy to bude nutné, objeví návrhy na výpovědi
z nájmů. Dále komise projednala nové změny v pravidlech
promíjení poplatků z prodlení. Současný stav je takový, ţe
neplatiči jsou motivováni k placení.
Komise pro územní rozvoj – říjen (Roman Petrus)
Komise řešila několik zajímavých bodů. Především to bylo
stanovisko k územnímu řízení na projekt Libeňské doky. Na
území mezi ulicí Voctářovou a Libeňským mostem by měl
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vzniknout komplex bytových a administrativních domů. Podaří
se tak snad definitivně zrevitalizovat prostory, které jsou dnes
vyuţívány pro autobazary, sklady a pozůstatky přístavu. Dále
se komise vyjadřovala k několika návrhům z Magistrátu Hl. m.
Prahy. Ke všem se vyjádřila negativně. Především se komisi
nelíbila moţnost dostavby Muzea Hl. m. Prahy na Florenci, kde
by měl být zastavěn současný parčík před muzeem. Dále byla
posuzována rekonstrukce Florence, která je velmi potřebná,
ale navrţený způsob je neakceptovatelný. Nově postavený
bytový dům by měl být postaven na současné proluce Světova
a Kotlaska. Komise s výstvabou souhlasila za podmínky, ţe
zůstaně trvale veřejný průchod ze Světové do ulice Kotlaska.
Kontrolní výbor – listopad (Roman Petrus)
Byla projednána potřeba realizovat v listopadu kontrolu
prodeje bytových domů dle „Zásad postupu prodeje bytových
domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených do správy MČ
Praha 8“. Po diskusi výbor pověřil provedením této kontrolní
akce Ing. Janků, p. Ševčíka a Ing. Beneše. Tajemník KV
projedná termín realizace kontroly s vedoucím MO. Dále
proběhla informace o provedení kontroly úrovně pronajímání
nebytových prostor v ZŠ Burešova (Mgr. Frouz a Ing. Bílková),
ZŠ Ţernosecká a ZŠ a MŠ Ústavní (Dr. Bouša a p. Ševčík). Dále
bylo výboru sděleno, ţe byla provedena i fyzická návštěva
bistra (provozovatel Vl. Kemza) u ZŠ a MŠ Ústavní, při které
bylo zjištěno, ţe v bistru se podává jak tvrdý alkohol, tak
točené pivo. Vzhledem k závaţnosti situace výbor přijal
jednomyslně k tomuto bodu usnesení. Vyzývá radu městské
části, aby s nastalou situací ihned něco začal dělat. V rámci
různého proběhla diskuse na témata – výpověď nájemcům
z nebytových prostor v objektu Cafourkova 7, narušená
protihluková stěna při ul. Čimická u sídl. Velká Skála a provoz
objektu vila Milada u mostu Barikádníků. Výbor schválil dotaz
na příslušné odbory k vysvětlení.

Co se děje na Praze 8
Magistrála v Holešovičkách trápí lidi i okolí
Občané Prahy, kteří bydlí kolem části magistrály, která vede ulicí V Holešovických a kteří jsou organizovaní v občanském sdruţení
Za naši budoucnost, se bouří. Tvrdí, ţe uţ teď jsou vinou abnormálně silné dopravy v okolí magistrály překračovány všechny
zdravotní a hygienické normy. Občané se také obávají, ţe po dokončení tunelového komplexu Blanka se situace ještě zhorší.
V projektu se sice počítá s vybudováním protihlukových zdí, nicméně ty jsou drahé a vzhledem k terénnímu zářezu nepřinesou
ţádný efekt. K situaci se podle předsedkyně sdruţení, paní Šenerové, staví zády i radnice Prahy 8. Ta to ale odmítla s tím, ţe se
jich to navíc ani netýká. Komunikace totiţ patří magistrátu, nikoliv nám. Praha 8 si je vědoma dopadů na okolí, nicméně z
celopraţského zájmu není reálné zde dopravu omezovat.

Čunek chce zmrazení nájmů
Příští rok by mohl být ve velkých městech posledním, v němţ porostou regulované nájmy o více neţ třetinu. Pokud se úředníkům
na ministerstvu pro místní rozvoj podaří dotáhnout do konce návrh prezentovaný před krajskými volbami ústy jejich šéfa Jiřího
Čunka. Ten řekl, ţe růst nájmů plánovaný pro rok 2010 se rozloţí v krajských městech (vyjma Ostravy a Ústí nad Labem, kde není
růst tak prudký) a ve středních Čechách aţ do roku 2012. Čunek návrh zdůvodňoval tím, ţe v těchto lokalitách došlo v uplynulých
letech k prudkému růstu trţních cen bytů. A právě od nich se odvíjí kaţdoročně vypočítávaná hodnota cílového nájemného, které
by mělo být dosaţeno v roce 2010. Oproti původním předpokladům se tato částka zvyšuje rychleji, a proto v některých městech
porostou v příštím roce činţe i o více neţ 40 procent. Stávající návrh tak počítá kromě rozloţení růstu nájmů do tří let také s tím, ţe
by ve „zpomalených“ městech uţ nedocházelo k navyšování konečné výše nájemného. Zjemnění tempa regulace se pranic nelíbí
soukromým majitelům domů. Nese to s sebou nebezpečí, ţe stát bude muset kompenzovat ztráty, které prodlouţením regulace
způsobí. Tak alespoň varuje MMR před moţnými důsledky soudu či arbitráţe. Ačkoliv ministerští úředníci návrh teprve dávají
dohromady, některé radnice se uţ podle něj řídily při určování tempa růstu nájmů pro příští rok. Přestoţe se má Čunkův návrh
týkat jen krajských měst a středních Čech, přijala ho za svůj i některá další města. Větších měst, která s nájmem od ledna
nebudou hýbat vůbec, je však minimum. Zpravidla se tak radní rozhodli proto, ţe vlastní jen málo bytů, případně nájmy zvyšují v
jiném období roku, coţ je třeba příklad Prahy 8. Jiný obvod hlavního města – Praha 2 – zase zvýšení činţí odloţil, protoţe chce
vyhodnotit moţné sociální dopady tohoto kroku na své obyvatele.

Karta „OPENCARD“ za peníze
Plastová kartička „Opencard“, která slouţí i jako elektronická tramvajenka, je zatím zdarma. Nicméně její zhotovení v budoucnu
bez poplatků nezůstane. Kolik tedy bude stát její vyhotovení? To zatím nevíme. V jiných městech se za vydání čipové karty platí asi
150 korun. Ale ţe by se tímto řídila právě Praha, to jisté není. Plastová kartička s kontaktním čipem by byla draţší - ţadatele by
přišla na 500 korun. Platilo by se i v případě, ţe by drţitel kartu ztratil nebo poškodil, případně by ji chtěl zrušit nebo na ní změnit
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osobní údaje. Při výměně karty bez čipu by opět musel vytáhnout z peněţenky 200 korun, u čipové pak 500 korun. Ceník musí
ještě schválit rada města. Ten, jakoţ i datum, od kdy by měly sluţby spojené s kartou, začít platit, budou projednávat radní
hlavního města.

Praţané vraceli byty magistrátu
Bytový odbor je nyní bohatší o 194 bytů, které získal v období od začátku letošního roku do konce června. Hodlá je vyuţít pro
upotřebení a vyuţití pro sociálně slabší občany. Byty letos vraceli nejčastěji nájemníci z vlastní iniciativy. Je to způsobeno patrně
přísnějšími pravidly, která byla přijata v rámci bytové politiky přijali. Svou roli v tom bezesporu sehrála i deregulace nájemného,
kdy uţ se lidem nevyplatilo drţet si více bytů. Řadu bytů získal magistrát po udělení výpovědi pro porušení pravidel nebo na
základě rozhodnutí soudu. Přes dvě třetiny uvolněných bytů bylo malometráţních o ploše do 50 metrů čtverečních. Právě byty
tohoto charakteru je největší zájem u lidí, kteří mají problém s deregulací nájemného. Téměř 120 bytů je nyní připraveno k
dalšímu pronájmu. Další část jich byla vyčleněna pro určité kategorie ţadatelů, například pro seniory nebo děti z dětských
domovů. Na území Prahy 8 se to týká 34 bytových jednotek.

Radnice začala vystěhovávat neplatiče
Obyvatelé jednoho z domů v Zenklově ulici v Praze 8 Libni zaţili rušné dopoledne. V deset hodin ráno se tu totiţ shromáţdil
pořádný houf lidí: někteří členové bytové komise radnice, starosta, exekutor, advokát a asi deset muţů z bezpečnostní agentury.
A proč? Úkol zněl jasně: Vystěhovat neplatiče nájemného. Nájemníci předmětného domu si delší dobu stěţovali, ţe zde
neoprávněné bydlí romská rodina, která dělá nepořádek. Tato rodina nejen ţe neplatila nájemné, ale neměla ani řádnou
nájemní smlouvu. Podle vystěhovaných obyvatel původní nájemce rodinu v bytě ubytoval a pobíral od ní cosi jako nájemné.
Spolupráce fungovala. Tedy do té doby, neţ zemřel. Pak uţ do radniční pokladny za byt neputovala ani koruna a ostatní
obyvatelé domu si začali stěţovat. Trpělivost jim došla asi před měsícem, kdy se rovnou vypravili na úřad. Otázkou však zůstává,
proč radnice přistoupila k vystěhování rodiny asi aţ dva roky poté, co se dozvěděla, ţe byt je obýván nelegálně a dluţné
nájemné se stačilo vyšplhat na 130 tisíc korun.

Na dětských hřištích přibude atrakcí
Do začátku prosince letošního roku hodlá radnice Prahy 8 umístit nové herní prvky na devět dětských hřišť. Jedná se o dětská
hřiště Řešovská, Burešova, Nekvasilova, Sopotská, Štíbrova, Okařská, Košinka, Katovická a Thomayerovy sady. Děti se dočkají
jednoduchých houpadel, domečku, řetízkových houpaček i herní a lanové sestavy. Celé vybavení Radnici Prahy 8, které akci
financuje, přijde asi na 1,7 milionu korun.

Míst ve školách i školkách je dost
Pro všechny rodiče z Prahy 8 osmičky je to jistě dobrá zpráva. Jejich děti totiţ nebudou mít problém chodit do školy či školky
poblíţ svého domova. Nejenţe je nabídka škol zřizovaných úřadem Prahy 8 dostačující, podle kritérií k přijímání dětí navíc
dostanou přednost místní děti. Vzhledem k tomu, ţe stavy škol a školek postačují, rada osmé městské části zachová současné
sítě mateřských a základních škol i pro následující školní rok. Městská část v současné době spravuje 24 mateřských škol,
které navštěvuje v tomto školním roce 2 502 dětí. Počet tříd je přitom letos nejvyšší od školního roku 1996. Jejich počet čítá
101 tříd. Tehdy navštěvovalo mateřinky v Praze 8 historicky nejvíce dětí (2 537). Naopak nejméně dětí bylo v roce 2001, to jich
bylo o pět set méně neţ letos. Základních škol zřizuje osmička patnáct. Počet jejich ţáků za posledních deset let neustále klesá.
S menším počtem ţáků souvisí pak i pokles počtu tříd. Z 336 tříd v roce 1997 jich dnes zbylo jen 265. Radní nedávno
odsouhlasili kritéria, podle kterých mají ředitelé a ředitelky škol a školek nabírat nové ţáky. Mateřské školy budou podle těchto
kritérií přednostně přijímat děti s místem trvalého pobytu na území naší městské části. Pokud budou volné kapacity, mohou být
přijaty i děti s trvalým pobytem mimo Prahu 8. To, ţe městská část preferuje místní děti, je logické a vůči Praze 8 hospodárné.
Výdaje do školství letos přesáhnou zcela jistě 250 milionů korun, coţ je skoro třetina rozpočtu celé městské části. Kromě
bydliště dítěte bude o přijetí do školy nebo školky rozhodovat také to, jestli je rodič dítěte samoţivitelem, jestli uţ do školy či
školky chodí starší sourozenec nebo jestli jsou děti zapsané k celodennímu pobytu.

Sliby ODS ohledně metra se vybarvují
Praţští radní se letos v květnu chlubili nejkratšími intervaly mezi vlaky na trase metra „C“. Nyní to ale vypadá, ţe do Letňan bude
jezdit jen kaţdá druhá souprava. Stříţkov, Prosek, Letňany. Tři nové stanice linky metra C fungují teprve půl roku. A uţ je na
světě plán na omezení dopravy. Na konečnou stanici „Letňany“ bude zajíţdět od ledna jen kaţdý druhý vlak. A důvod? Podle
návrhu rozpočtu pro hlavní město na příští rok nedostane Dopravní podnik Praha více neţ v roce 2008. Proto musí šetřit.
Dopravní podnik se zavázal, ţe nebude zvyšovat jízdné, a tak spoří alespoň touto cestou. Ale toto omezení jde na úkor kvality
poskytovaných sluţeb. Přitom v květnu se při slavnostním otevření nových stanic oslavoval také vůbec nejkratší vlakový interval
v historii linky metra C. „Metro bude jezdit po 115 sekundách,“ chlubil se tehdy radní pro dopravu Radovan Steiner (ODS). A
plán na leden? Do Letňan by měly vlaky jezdit ve špičce, tedy od šesté ráno do sedmé večer, ve čtyřminutových intervalech.
Mimo špičku pak po osmi minutách. Takţe ODS zase lhala?

A zase mýto
Kolem praţského mýta, jehoţ zavedení plánuje ODS, se napsalo jiţ mnoho. Ale vzhledem k tomu, ţe tento návrh ODS
nenechává mnohé řidiče chladnými, povaţujeme za vhodné sdělit zájemcům další informace. Praţská ODS si totiţ nechala
vypracovat studii, která by odpověděla na otázku, jak hluboko mohou řidiči při placení mýta sáhnout do kapsy. Studii
vypracovala auditorská společnost Deloitte. Dle závěrů studie území, kde se bude platit, vymezí hranice městské památkové
rezervace. Obyvatelé by ročně platili 7 560 korun. Měsíčně pak řidiči podle studie Deloitte zaplatí 2 160 korun, rezidenti šest
stovek. Shoda mezi praţskými radními a zastupiteli pravděpodobně bude dosaţena ve vymezení, na jak velkém území se bude
platit. Jako nejlepší řešení vychází pásmo o rozloze osm a půl kilometrů čtverečních. Přitom se uvaţovalo o variantě 1,5
kilometru zasahující jen Staré Město a Malou Stranu, ale i o maximálním pokrytí, které ohraničuje městský okruh. Na hranicích
praţské památkové rezervace by se mělo objevit na 125 detekčních míst, která budou v provozu dvanáct hodin denně. Od
sedmi ráno do sedmi večer. Cena systému se můţe vyšplhat aţ na čtyři miliardy korun, roční provoz přijde na dalších 441
milionů. Pilotní projekt má začít na konci roku 2009, ale zřejmě se pozdrţí. Celý rok totiţ trvá, neţ se změní zákony nebo vytvoří
nová legislativní úprava. Podle té stávající totiţ nemůţe ţádné české město vybírat poplatky.

