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ÚVODNÍK  

Ještě stále si média berou na přetřes sociálně demokratické 
přeběhlíky Melčáka, Pohanku, Snítilého a Wolfa. Jejich pro 
nás negativní aktivita se často přirovnává ke zrádcovství. 
 
Pohlédneme-li zpět do politické minulosti, tento problém pro-
vází sociální demokracii od začátku 20. století. Jiţ v roce 
1910 dr. Šmeral vytvořil ve straně názorovou frakci tzv. cent-
risty, kteří se v r. 1919 prohlásili za marxistickou levici, v r. 
1920 se odtrhli od sociální demokracie a v r. 1921 zaloţili u 
nás komunistickou stranu. Později Šmeral prohlédl bolševic-
kou politiku a chtěl se vrátit do sociální demokracie, ale stra-

na ho odmítla. 
 
Jiný případ odpadlictví představovali ve 20. letech minulého století poslanci Modráček a 
Hudec, kteří dokonce chtěli zaloţit vlastní stranu pravicověji orientovanou. Po neúspěš-
ném pokusu se Modráček ( praděd Petry Buzkové ) vrátil do sociální demokracie. Spíše 
neţ přeběhlíkem se přímo zrádcem stal v r. 1948 Zdeněk Fierlinger, který vytvořil ve stra-
ně ultralevicové křídlo a spojil se s komunisty. 
 
Jedním z ultralevičáků byl tehdy i poslanec a člen ÚVV ČSSD Evţen Erban. I u komunistů 
zastával funkci poslance a člena ÚV KSČ. Kdyţ v r. 1989 po Listopadové revoluci sociální 
demokraté zřídili svůj prozatímní sekretariát v bytě zaslouţilého sociálního demokrata Dr. 
Ing. Nedbalky na praţské Národní třídě, dostavil se tam i Evţen Erban ( bylo mu jiţ skoro 
90 let ). Projevoval lítost nad svým členstvím v KSČ a chtěl se znovu stát členem ČSSD. 
Přítel Nedbálek ho prý odmítl asi těmito slovy. “ Evţene, jdi domů, obuj si bačkory a uţ se 
mezi nás nepleť !“ Kdyţ tehdy Evţen Erban sestupoval po schodišti z Nedbalková bytu, 
slzel. Tak mi to osobně vypravoval př. Nedbálek někdy koncem listopadu 1989, kdyţ jsem 
se k němu přišel zaregistrovat jako starý člen strany. Tehdy mi také jako první stranický 
úkol uloţil, abych v Roudnici n. L., v tehdejším mém bydlišti, zaloţil místní organizaci 
ČSSD. Úkol jsem splnil hned začátkem prosince 1989. Takové jsou osudy přeběhlíků, 
odpadlíků a zrádců. A za takové můţeme vlastně povaţovat všechny komunisty. Čím se 
dnes od nás liší ?  
 
Mají v celku stejné názory na sociální a zahraniční politiku, na ekonomiku a dokonce se 
uţ hlásí i k demokracii. Jen ten marxistický komunismus a název strany se za nimi stále 
táhne jako neekologické a škodlivé exhaláty z továrního komína. Je to relikt, kterého se 
sami nejsou schopni zbavit. Naši komunisti nejsou zatím reformovaní na rozdíl od jejich 
býv. spolustraníků z ostatních postkomunistických zemí. Zkrátka, ještě nepřišli k rozumu, 
lidově se říká, ţe  “ nemají filipa “. Zatím mají jen jednoho Filipa za předsedu. Aţ zmoudří 
a poznají, ţe jsou v podstatě sociálními demokraty, vrátí se do lůna naší strany, od které 
se v r. 1920 odtrhli. Pak bude naše strana skutečně silnou stranou demokratickou levicí.                  
        Jaromír Šída 
                  předseda MO Libeň 

Číslo měsíce 
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Stránek má náš časopis popr-
vé od svého vzniku. 
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Zprávy z OVV ze dne 17. září 2008  

Roman Petrus, Předseda OVV 

1) Př. Petrus přivítal přítomné a představil členům př. Daniela Hodka, místopředsedu KVV Praha, který se jednání účastnil jako host. 
Informoval členy o pozdějším příchodu př. Kavana a př. Novotného na jednání OVV, kteří chtějí poţádat OVV ČSSD Praha 8 o podporu 
jejich kandidatury ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009.  
2) Př. Petrus seznámil členy s materiály „Zpráva o rozpočtu – 2. pololetí“ a „Zpráva o investicích.“ 
Konstatoval příznivou situaci v rozpočtu OVV na letošní rok, kde i přes schválené nákupy na vybavení sekretariátu dle usnesení OVV, 
nejsme ve výdajové stránce rozpočtu ani v polovině plánovaných výdajů. V příjmové stránce zmínil pozitivní situaci ve výběru členských 
příspěvků, které jiţ jsou ve většině vybrány.  
Dále seznámil s materiálem „Zpráva o plnění usnesení a nákladech na nový nátěr výlohy sekretariátu“. Informoval o nákupu nového zaří-
zení a schválených nákladech. Při té příleţitosti poděkoval př. Rödigovi a př. tajemníkovi Vaškovi, za odvedenou práci na novém nátěru 
výlohy a s tím spojenými náročnými pracemi. Dále se věnoval materiálu „Rekonstrukce, opravy a postupná změna vybavení sekretariátu 
OVV ČSSD Praha 8“, který byl schválen na jednání OVV dne 20. 2. 2008. Konstatoval ţe byl proveden nákup vysavače, lednice, mikro-
vlnné trouby. Př. Kubešová informovala o pořízení zrcadla do kuchyňky. Př. Petrus informoval o dalším pořadí nákupů na vybavení sekre-
tariátu. V následné diskusi členů OVV byl přijat návrh na další nákupy vybavení. Př. Petrus poděkoval př. Rödigovi a př. Vaškovi za 
smontování a zavěšení skříněk v kuchyňce. Př. Rödig a př. Vašek poděkovali za vydatnou pomoc př. Petrusovi. 
Usn. 1/09/08 –„ OVV ČSSD Praha 8 uvolňuje další finanční prostředky ve výši 2000,- Kč na nákup potřebného nádobí používané-
ho k vernisážím, na základě Schválení seznamu Rekonstrukce a vybavení sekretariátu ze dne 20.2.2008 a usnesení č. 3/3/08.“  
Usn. 2/09/08 – „OVV ČSSD Praha 8 souhlasí s prodejem vysavače př. Vaškovi za koupi třísetkorunového členského kuponu a po 
vyřízení všech náležitostí s Majetkovým odborem ČSSD.“  
3) Obvodní konference:  
Usn. 3/09/08 – „OVV ČSSD Praha 8 svolává Obvodní konferenci ČSSD Praha 8 na termín 8. 11. 2008, začátek jednání v 10:00 
hodin, prezence od 9:30 hodin. Klíč na OK je 1:3.  Místo konání je sekretariát OVV ČSSD Praha 8, Zenklova 27. Usn. 4/09/08 – 
„OVV ČSSD Praha 8 schvaluje Návrh programu Obvodní konference.“  
Usn. 5/09/08 – „OVV ČSSD Praha 8 pověřuje předsedu př. Romana Petruse, aby do příštího zasedání OVV zpracoval zprávu o 
činnosti OVV za poslední 2 roky, stejně tak pověřuje předsedu klubu zastupitelů př. Radima Zátopka vypracováním zprávy o 
činnosti Klubu zastupitelů za poslední 2 roky. Dále pověřuje př. Daniela Rödiga a př. tajemníka Jana Vaška vypracováním Zprá-
vy o hospodaření OVV  za 3. Q. roku 2008 a vypracováním Návrhu rozpočtu OVV ČSSD Praha 8 na rok 2009.“  
4) Diskuse o Evropském Parlamentu 
Program byl následně přerušen a přítomní přivítali hosty př. Petra Kavana a př. Tomáše Novotného, kteří přišli členy informovat o svých 
programech, postojích a návrzích, které se týkají zejména jejich ţádosti o podporu OVV ČSSD Praha 8 při jejich volební kandidatuře do 
Evropského parlamentu v roce 2009. Př. Kavan i př. Novotný přednesli své ţádosti o podporu a své představy na fungování EP, stejně 
tak i způsob práce europoslance, jeho zapojení se do fungování europarlamentu tak, aby byl tento nejen viděn, ale aby zejména dokázal 
prosazovat zájmy ČR a ČSSD. V následné přátelské diskusi oba kandidáti odpovídali na dotazy členů OVV. Po jejím skončení se členové 
OVV rozhodli, ţe podpoří oba kandidáty do EP.  
Usn. 6/09/08 – „OVV ČSSD Praha 8 navrhuje KVV ČSSD Praha jako kandidáta do Evropského parlamentu př. Jana Kavana.“ 
Hlasování (9 – 0 – 1) 
Usn. 7/09/08 – „OVV ČSSD Praha 8 navrhuje KVV ČSSD Praha jako kandidáta do Evropského parlamentu př. Tomáše Novotné-
ho.“  Hlasování (8 –2 – 0) 
Na závěr př. Kavan poděkoval za podporu a slíbil, ţe pokud by z kandidatury vypadl, bude podporovat př. Tomáš Novotného. Př. Novotný 
také poděkoval za podporu a v případě, ţe by nebyl zvolen na kandidátku, podpoří př. Kavana. Př. Hodek konstatoval, ţe za sebe můţe 
říci, ţe oba kandidáti, které členové OVV podpořili, mají odbornou kvalifikaci k tomu, aby byli kvalitními europoslanci. 
Náš host, předseda OVV ČSSD Praha 13 př. Pech, poděkoval všem členům OVV ČSSD Praha 8 za podporu př. Kavana a na oplátku 
pozval kandidáta př. Novotného na jednání OVV Praha 13, kde by se i on mohl představit členům OVV ČSSD Praha 13 a poţádat o jejich 
podporu. 
5) Akce OVV:  
Byla zmíněna nová výstava stranických fotografií zejména členů ČSSD Praha 8. Další akcí bude vernisáţ Milana Tesleviče k 70. výročí  
„Rychlých šípů“ a 101. výročí narození Jaroslava Foglara. V tomto duchu je samozřejmě pojata i výstava, která potrvá do 24. 10. 08. 
Další akcí je Vnitrostranické vzdělávání členů ČSSD Praha 8 v sobotu 25. 10. 08, kde bude přednášet př. Hejkrlík, př. Petrus a účast 
přislíbil i europoslanec př. Libor Rouček. V listopadu proběhne v sekretariátu výstava k dějinám ČSSD na Praze 8 od roku 1989 do sou-
časnosti. Př. Petrus informoval o návštěvě přátel ze strany Smer – sociálna demokracia na Slovensku.  

6) Komunální politika - Po informacích z klubu  - viz strana 16 tohoto časopisu, vystoupil náš host př. Hodek a zmínil názor, kdy by bylo 
dobré, aby nosná volební témata do komunálních voleb měly všechny praţské obvody stejné. Jako konkrétní nápad zmínil téma nájem-
ného v obecních bytech, obecně deregulace nájemného. Př. Hodek ocenil naši snahu v podobě konání bytové poradny pro občany, která 

probíhá kaţdý měsíc. Př. Petrus odpověděl, ţe s tím souhlasí a ţe i na Praze 8 bude zřejmě hlavním tématem nájemní bydlení. 
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Kontrola usnesení - př. Klíma. Zůstává zejména usnesení na konání semináře k revizi územního plánu s předpokladem termínu a zpra-
cování koncepce placeného stání na září. KVV projednal a odsouhlasil přeregistraci ţadatelů mimo trvalé bydliště. Předseda př. Hulín-
ský uvedl svou zprávu. Zmínil se o průzkumu veřejného mínění, jehoţ data jsou k dispozici na sekretariátech. Volební kampaň oficiálně 
bude zahájena 4.9.08 v Brně. V Praze pak dne 13.9. na den seniorů u Křiţíkovy fontány. Poţadavek na účast všech členů je opravdu 
ţádán. Předseda vyzval obvody k zapojení a pomoci v kampani na senátory i obvody, kde volby nejsou. Předsednictvo a KVV se shod-
lo na potřebě zajistit spolehlivé členy volebních komisí, zejména v okrscích s domy důchodců, kde vţdy dochází pro nás k největším 
škodám tím, ţe sociální personál v podstatě „vnutí“ volbu ODS lidem, kteří by jinak dle svých poměrů by jinak měli být voliči ČSSD. Při 
této příleţitosti pozval všechny členy na turnaj bowlingu na Ovčín (vedle Hamru) Praha 10 Záběhlice (občerstvení, ale také úkoly ke 
kampani pro příchozí). (mimo zápis = narozky Hulda a Klézlová) 
 
KVV diskutoval nevhodný výrok Dr. Ratha k osobě M. Kocába a konstatoval, ţe Kocáb není muţem ČSSD a nebude, Rath se uřekl. 
Taktéţ výrok př. Havla o poplatcích studentů media okamţitě přeformulovala na školné, které nikdy nebylo a nebude programem 
ČSSD. Z diskuse vyplynula potřeba maximální opatrnosti řečnických formulací. Samozřejmě je to těţké, zvláště kdyţ se toto stane 
takovým slovutným řečníkům. O to větší pozornost KVV klade na výroky  a komunikaci s medii. 
 
Mpř. Klíma uvedl vnitrostranické aktivity. Chystá se Sjezd ČSSD na rok 2009, bude v Praze na Výstavišti. Klíč pro volbu delegátů Sjez-
du je stanoven na 1:70 (pro KVV na 1:250). Krajská konference Praha bude v sobotu 24.1.2009. Klíč pro volbu delegátů byl návrhem 
předsednictva po hlasování KVV stanoven 1:25 (proti návrhu předs. Hulínského, který chtěl 1:20, jehoţ návrh neprošel. Hlasova l jsem 
za 1:20.). Obvodní konference musí proběhnout v období 10-11/08. Stop stav pro počty delegátů dle klíčů byl stanoven dnem 
30.6.2008. Stav členů byl 2662 členů (93 v Praze 8). 
 
Jako přípravu do voleb do EP ţádá KVV obvody o návrhy kandidátů a to do 15.10.2008. Při tom byla řečena jména Kavan a Kohout, 
ale také dopis př. Novotného, jehoţ event. kandidaturu by měla Praha 8 oficiálně podat, pokud tak rozhodne. KVV pak uzavře výběr do 
30.10.2008. Hlavním manaţerem je určen př. Březina. 
 
Mimo jiné PKVV projednal memorandum Prahy 8 (kritiku) k organizování a místě kampaní na Křiţíkově fontáně. PKVV očekává 
v souladu s kritikou místa téţ návrhy na jiná vhodná působiště. Rovněţ vyslovil přání na prostudování usnesení z MO, odkud kritika 
vzešla. 

Zprávy z KVV ze dne 27. srpna 2008  

Petr Pokorný, člen KVV 

Zprávy z KVV ze dne 22. září 2008  

Jednání zahájil předseda př. Hulínský, uvedl svou zprávu. Vyzval nevolební obvody ku pomoci ve volební kampani v senátních obvo-
dech pomocí dobrovolníků. Připomenul kalendář, harmonogram,  aktivit praţské organizace (celkový i speciální pro senátní volby), kde 
zmínil zejména akce - 4.10.2008 výstup na Říp, setkání členů i občanů příznivců - 27.10.2008 v 16,30 hod, oslava 90.výročí ČSR u 
sochy TGM na Hradčanském n. 
 
Mgr. Klíma provedl kontrolu usnesení. Termín semináře k revizi územního plánu (Máša) byl stanoven na 21.10.2008. Úkol ke koncepci 
placeného stání v Praze není uzavřen v komisi, pouze došel dopis př. Kuciána z Prahy 3 (vyţádal jsem text elektronicky). Trvá úkol pro 
obvody nominovat kandidáty do EP v termínu do 15.10., komise pak projedná do 20.10.2008. 
 
KVV opakovaně projednal ţádosti o přijetí a převod členství, kde schválil ţádosti o přijetí v rámci Prahy 9, ale druhou část nebydlících 
v Praze 9 neschválil. Velké mnoţství těchto ţadatelů stále budí domněnku o účelovém náboru, a proto KVV opakovaně doporučil při jetí 
v místě bydliště. Další 2 ţádosti z jiných obvodů s malým mnoţstvím ţadatelů byly schváleny. 
 
Př. Slezák referoval o dění v ZHMP. Mimo jiné zmínil o jiném hlasování př. Habrnála, neţ usnesl klub ČSSD. Vyzval k moţnosti doplňo-
vání Rad škol z řad občanů. V klubu ZHMP dochází k 1.10. k výměně tajemnice. Př. Křeček sděluje, ţe byla dosaţena dohoda o vzoro-
vé nájemní smlouvě pro důchodce, kde je ustanovení o platnosti nájemní smlouvy „do konce ţivota“. Z pléna KVV pak se ozvala připo-
mínka, ţe celý den v médiích tento sociální výsledek presentuje radní za ODS, takţe propagace ČSSD opět je pozadu. 
 
Př. Rada sdělil, ţe magistrát zahesloval přístup k materiálům pro jednání ZHMP na internetu a tím znemoţnil přístup zastupitelům a 
občanům. V diskusi pak bylo řečeno, ţe jde o změnu informačního systému a funkcionáři ZHMP by měli heslo dostat. Dále zmínil střet 
zájmů pana Schwarze, kandidáta do Senátu za ODS. Kritizoval činnost výboru pro bezpečnost. 
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Zprávy z UVV ze dne 13. září 2008  

V úvodu jednání vystoupil přítel předseda - Jiří Paroubek, který přednesl svoji zprávu o aktuálních otázkách o 
dění ve straně, o průběhu modernizace strany a o přípravě volební kampaně na krajské a senátní volby. Předse-
da Poslaneckého klubu  ČSSD Mgr. Michal Hašek navázal na zprávu předsedy ČSSD a informoval přítomné o 
situaci v Poslaneckém klubu ČSSD a o výsledcích ranního zasedání Poslaneckého klubu ČSSD, který mimo jiné 
navrhl ústřednímu výboru strany přijetí tzv. Etického kodexu české parlamentní politiky. Text tohoto kodexu je k 
dispozici u tajemníka OVV případně jej mohu jednotlivým zájemcům rozeslat e-mailem. 
 
Dalším důleţitým bodem byla ţádost o obnovení členství paní Ludmile Schwarzové. Jen pro připomenutí uvá-
dím, ţe se jednalo o ukončení členství z důvodu sdělení obvinění v kauze biolíh. Způsobem procedury vzniku 
členství se zabývala Ústřední kontrolní komise, která dospěla k názoru, ţe jediným moţným řešením bylo přijetí 
následujícího usnesení:  
 
1. ÚVV ČSSD souhlasí na základě článku 8, odst. 9. Stanov se vznikem členství paní Ludmily Schwarzové 
v ČSSD. 
 
2. ÚVV ČSSD doporučuje místně příslušné MO ČSSD přijetí paní Ludmily Schwarzové do ČSSD, a to na nejbliţ-
ší schůzi MO. 
 
Toto usnesení vzbudilo celkem očekávaný rozruch, neboť paní Ludmila Schwarzová vyhrála ústavní soud, který 
konstatoval, ţe od samého počátku byla veškerá obvinění vůči její osobě neústavní a neoprávněná. Proto se 
významná část členů klonila ke způsobu revokace předchozího usnesení ÚVV ČSSD. Bohuţel, v tomto případě 
nešlo konat jinak, neţ respektovat platné stanovy. 
 
Dále bych ještě podtrhl dvě usnesení ÚVV ČSSD, a to směrem k Praze 13, kde zástupci této Prahy ţádali po 
ÚVV změnu klíče nominace delegátů Okresní konference s argumentem, ţe klíč 1:1 stanovený KVV ČSSD Pra-
ha je ohroţující usnášeníschopnost této konference. Ústřední výbor strany na to reagoval následujícím usnese-
ním: 
 
ÚVV ČSSD doporučil OVV ČSSD Praha 13, s ohledem na situaci v Obvodní organizaci ČSSD Praha 13 a 
v souladu se závěry ÚKK ze dne 14.6.2008, svolat Obvodní konferenci ČSSD Praha 13 v klíči pro volbu delegátů 
1:1. 
  
Druhé usnesení se týkalo ţádosti o výklad Stanov strany - místní kluby zastupitelů. K tomuto bylo Ústředním vý-
borem strany přijato následující usnesení: 
 
1. ÚVV ČSSD schvaluje  návrh odpovědi na ţádost předsedy MO ČSSD v Boskovicích o provedení výkladu ke 
Stanovám ČSSD ve věci místních klubů zastupitelů dle přiloţeného materiálu. 
 
2. ÚVV ČSSD vyzývá mpř. ČSSD Ing. Petra Víchu, aby v souvislosti z výše uvedenou ţádostí zváţil předloţení 
příslušné úpravy Statutu klubu zastupitelů ČSSD. 
 
3. ÚVV ČSSD vyzývá Komisi pro úpravu Stanov ČSSD, aby v souvislosti s výše uvedenou ţádostí zváţila před-
loţení návrhu na úpravu Stanov ČSSD. 

Karel Šašek, člen UVV 
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Přehled volebních akcí pořádaných KVV ČSSD Praha  

Přehled plánovaných akcí v ČSSD Praha 8 
akce datum čas místo 

MO Karlín a MO Libeň 7.10. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub deskových her 8.10. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub zastupitelů 13.10. 18.00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Kobylisy 14.10. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

OVV Praha 8 15.10. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Bohnice a MO Čimice 21.10. 18:00 Klub Troja, Bohnice 

Bytová poradna při ČSSD Praha 8 21.10. 17:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub deskových her 22.10. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

 a vnitrostranické vzdělávání (25. 10. - sobota) a probíhající výstava Milana Tesleviče  

        

MO Karlín a MO Libeň 4.11 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub zastupitelů 10.11. 18.00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Kobylisy 11.11. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub deskových her 12.11. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub deskových her 12.11. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Bohnice 18.11. 18:00 Klub Troja, Bohnice 

Bytová poradna při ČSSD Praha 8 18.11. 17:00 Zenklova 27, sekretariát    

OVV Praha 8 19.11. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Čimice 25.11. 17:45 Chvatěrubská 1 

Klub deskových her 26.11. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

 a Obvodní konference (8.11.)  a Výstava k dějinám strany (13.11.)   

Datum AKCE Místo akce 

2.10.08 –   7,00 hod Ráno s koblihou + pozvánka na  odpoledne Metro Anděl 

2.10.08 – 15,00 hod Odpoledne na Smíchovské pláži Smíchovská pláž 

3.10.08 – 10,00 hod volební stan Barrandov Tilleho náměstí 

3.10.08 – 15,00 hod Dětský den na Santošce DTJ Santoška 

4.10.08 – celý den Výstup na Říp Říp 

5.10.08  – Drakiáda Praha 13 

6.10.08 – 15,00 hod Zastupitelský den – Ing. Karel Březina Magistrát, místnost 11 

6.10.08 – 15,00 hod volební stan Anděl Metro Anděl 

7.10.08 – 15,00 hod volební stan Anděl Metro Anděl 

8.10.08 – 15,00 hod volební stan Anděl Metro Anděl 

9.10.08 –   9,00 hod Volební stan v Pražské tržnici Pražská tržnice 

11.10.08 – Dětské odpoledne Smíchovská pláž 

12.10.08 – 14,30 hod volební stan Anděl Metro Anděl 

13.10.08 Volební akce na nám. Míru Náměstí Míru 

13.10.08 – 15,00hod volební stan Barrandov Tilleho náměstí 

14.10.08 – 07,00hod Ráno s koblihou Praha 13 

14.10.08 – 15,00hod volební stan Praha 13 

13. - 15.10.08 Volební akce na stanicích metra – Rajs.zahrada a Černý 

most 

Rajská zahrada 

Černý most 

14.10.08 – 16,00 hod Volební akce roh Lotyšské a Jung. Partyzánů roh Lotyšské a Jung. Partyzánů 

15.10.08 – 13,00 hod volební stan Anděl Metro Anděl 

15.10.08 – 15,00 hod Den na Andělu s vozíčkáři Metro Anděl 

15.10.08 Volební akce v ulicích Prahy 1   

16.10. 08– 10,00 hod Volební akce v pražské tržnici Holešovic. tržnice 

16.10.08 – 16,00 hod Volební akce na rohu Dejvické a Bubenečské roh Dejvické a Bubenečské 
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28. říjen 1918 a česká sociální demokracie 

Letos oslavíme 90. výročí 
vzniku Československého 
státu. Dluţno připomenout, 
ţe na boji o národní samo-
statnost a na zaloţení Čes-
koslovenské republiky se 
výrazně podíleli i čeští 
sociální demokraté. 
 
Jiţ na začátku první světo-
vé války zástupci českých 
poslaneckých klubů vytvo-
řili tajnou organizaci, čes-
kou “Mafii“. Za sociálně 
demokratickou stranu byli 

do ní zapojeni Vojta Beneš, Gustav Habrman, dr. Alfred 
Meissner, Antonín Němec, a dr. František Soukup. 
 
Sociální demokrat Antonín Hampl stál jako vedoucí organizá-
tor podzemního odboje kovodělníků, jehoţ společným orgá-
nem byla Dělnická rada v Praze – Karlíně. 
 
V listopadu 1916 byl zaloţen Národní výbor, v němţ byli zapo-
jeni i sociální demokraté. 
 
Ve stejnou dobu se čeští sociální demokraté zaslouţili o zalo-
ţení Českého poslaneckého svazu. Jednatelem svazu se stal 
sociálně demokratický poslanec Vlastimil Tusar, který byl poz-
ději, 16.června 1917, zvolen za místopředsedu sněmovny. 
 
Sociálně demokratičtí poslanci Rudolf Bechyně a Vlastimil 
Tusar se svými návrhy v parlamentu zasazovali za kontrolu 
rozpočtu a vydání pro armádu. Sociálně demokratický posla-
nec dr. Lev Winter se postavil proti předání českých poslanců 
před vojenský soud. 
 
Dne 7. září 1917 sociálně demokratičtí poslanci Rudolf Jaroš, 
Antonín Svěcený podali interpelaci proti tzv. militarizaci dělnic-
tva. 
Dne 27. listopadu 1917 sociálně demokratický poslanec Fran-
tišek Modráček kritizoval rakouský absolutismus a růst státní-
ho dluhu. 
 
Zcela zásadní a rozhodující názory a postavení českého náro-
da tlumočili sociálně demokratičtí delegáti Gustav Habrman a 
Antonín Němec koncem června 1917 na mírové konferenci 
Socialistické internacionály ve Stockholmu. V předloţeném 
memorandu tlumočili vůli českého národa o zřízení samostat-
ného státu. Komitét Socialistické internacionály české poţa-
davky také přijal. 
 
Dne 6. ledna 1918 na generálním sněmu Českého poslanec-
kého svazu sociálně demokratický poslanec Vlastimil Tusar 

pronesl slavnostní deklaraci, která jasně vyjádřila právo české-
ho národa na samostatný stát. 
 
Dne 22. ledna 1918 sociální demokraté se podíleli na uspořá-
dání jednodenní generální stávky v Praze. Na Staroměstském 
náměstí za sociální demokraty promluvil poslanec Antonín 
Němec.  
 
Téhoţ dne na zasedání vídeňského parlamentu se do interpe-
lací zapojili i čeští sociálně demokratičtí poslanci Bechyně, 
Habrman, Modráček, Soukup a Tusar. 
 
Dne 13. dubna 1918 ve Smetanově síni praţského Obecního 
domu spisovatel Alois Jirásek přednesl národní  revoluční pří-
sahu na podporu úsilí za samostatnost českého státu. Sepsání 
přísahy bylo svěřeno sociálnímu demokratu dr. Soukupovi a na 
zahájení manifestace se podíleli další sociální demokraté 
Gustav Habrman a Rudolf Bechyně. 
 
Dne 16. května 1918 se v pantheonu praţského Zemského 
muzea konala manifestace českých dějin, na níţ měl hlavní 
projev sociální demokrat F. V. Krejčí, a které se zúčastnil i soci-
álně demokratický poslanec dr. Soukup. 
 
Týţ den se v praţské Plodinové burze konala manifestace 
slovanských socialistických stran na podporu národního uvědo-
mění a sociálního cítění, na níţ se aktivně podíleli sociální 
demokraté Habrman  a dr. Soukup. 
 
Dne nato 17. května 1918 na slavnostním shromáţdění pořá-
daném Národním divadlem v Praze sociální demokrat dr. Sou-
kup na závěr jednání přednesl rezoluci na podporu národního 
uvědomění a za samostatný český stát. 
 
Dne 13. července 1918 se v praţském Obecním domě konala 
ustavující schůze Národního výboru československého. Jejími 
členy za sociální demokracii se stali Rudolf Bechyně, Antonín 
Hampl, Gustav  Habrman, dr. Alfred Meissner, dr. František 
Soukup, Josef  Stivín a Karel Vaněk. 
 
Dne 16. července 1918 na nové schůzi vídeňského  parlamen-
tu sociálně demokratický poslanec Tusar podal protest proti 
výrokům ministerského předsedy, ţe Český poslanecký svaz 
odmítl jednat o revizi rakouské ústavy. Na závěr své řeči od-
váţně předpověděl konec války jako konec imperialismu, mili-
tarismu a tyranie a tím i zaloţení samostatného českého státu. 
 
Dne 22. července 1918 na závěrečné schůzi vídeňského parla-
mentu promluvil sociálně demokratický poslanec dr. Soukup. 
Ve své řeči se stejně odváţně zastal prof. Masaryka, kterého 
ústřední mocnosti povaţovaly za zrádce a úhlavního nepřítele. 
 
Po opětném zahájení schůze vídeňského parlamentu dne 2. 
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Reaguje radnice Prahy 8 v oblasti školek na „baby boom“ dostatečně? 

Nalézt odpověď na takto polo-
ţenou otázku se zdá být po-
měrně jednoduché. Zabezpe-
čení dostatečné reakce na 
stávající potřeby obyvatel 
v oblasti mateřských škol na 
území Prahy 8 spadá do kom-
petencí Odboru školství Úřadu 
MČ Praha 8. 

Jako předsedkyně školské 
komise Rady Městské části 
Praha 8 mohu říci, ţe ten 
v rámci svých kompetencí 
reaguje na rostoucí počet dětí 
rychle a dostatečně. Po něko-

lika letech, kdy počet obyvatel v celé České republice klesal, 
se nyní díky silným ročníkům z počátku 80. let, které se roz-
hodly mít své potomky, nyní tato situace mění a počet obyva-
tel v naší republice opět roste. To je samozřejmě důvodem 
zvýšeného tlaku na radnici Prahy 8, aby svým obyvatelům 
poskytla sluţby v podobě dostatečného počtu míst 
v mateřských školách a umoţnila tak rodičům malých dětí 
znovu se zařadit do pracovního procesu. 

Na tuto nově vzniklou situaci samozřejmě reagovala radnice 
Prahy 8 zvýšením počtu míst v mateřských školkách na svém 
území. Celkem byla jejich kapacita na území Prahy 8 zvýšena 
o 120 nových míst. V mateřských školkách tak nově vzniklo 5 

tříd. Nové třídy vznikly v MŠ Lyčkovo náměstí v Karlíně, v  MŠ 
Korycanská v Čimicích a v MŠ Poznaňská v Bohnicích. 

V Kobylisích pak v MŠ Chabařovická a v MŠ Štěpničná. 

Vznik nových tříd v mateřských školách byl samozřejmě spjat 
se stavebními úpravami, jejichţ realizace si vyţádala nezane-
dbatelné finanční prostředky. Nové třídy mohly vzniknout napří-
klad změnou tělocvičen, předělením stávajících učeben, popří-
padě jinými stavebními úpravami. 

Je celkem samozřejmé, ţe v systému přidělování kapacit 
v mateřských školách dostaly přednost ty děti, jejichţ rodiče 
mají trvalé bydliště na území Prahy 8. Ţadatelům, kteří nemají 
trvalé bydliště na území Prahy 8 a přesto chtěli svou ratolest 
umístit do mateřské školky na jejím území, byla v případě, ţe 
ve školce jiţ nebyla volná kapacita, nabídnuta mateřská škola 
na území Prahy 8, která volnou kapacitou disponuje. 

Na takový způsob rozdělování stávajících kapacit mateřských 
škol Odbor školství Úřadu MČ Praha 8 do dnešního dne neob-
drţel ţádnou stíţnost. 

Jiná je situace týkající se dětských jeslí. Ty jsou v Praze 8 pou-
ze jedny, a to v Písečné ulici. Jejich kapacita je zcela naplněna. 
Problematika jeslí ale nespadá do kompetencí Odboru školství 
Úřadu Městské části Praha 8. Problematika dětských jeslí je 
plně v kompetenci OÚNZ. 

                                                                    Lenka Majerová 

října 1918 jednání bylo provázeno četnými střety mezi ně-
meckonacionálními a sociálně demokratickými poslanci, 
které končívaly i rvačkami. Při nich sizdatně jednali dr. Sou-
kup a Vlastimil Tusar. 
 
Dne 28.září 1918 v praţském Obecním domě na společné 
schůzi Národního výboru s Českým poslaneckým svazem za 
sociální demokraty promluvil Gustav Habrman a na závěr dr. 
Soukup přednesl rezoluci na podporu samostatného státu. 
 
Na generální stávce dělnictva dne 14. října 1918 se podíleli 
hlavně sociální demokraté. 
 
Dne 19. října 1918 v praţském Obecním domě se sešel 
Národní výbor československý a na závěr jednání sociálně 
demokratický poslanec dr. Soukup přednesl Prohlášení Ná-
rodního výboru. 
 
Mimořádnou odvahu předvedl dne 25. října 1918 poslanec 
Tusar  po odjezdu české delegace Národního výboru 
z Vídně do Ţenevy, kdyţ se na vídeňském policejním ředitel-
ství představil jako vyslanec českého státu. 
 

Dne 26. října 1918 dr. Soukup z pověření Národního výboru 
vyjednal u praţského zemského soudu, ţe čeština se stala 
úřední řečí. 
 
Dne 27. října 1918 rakouské vojenské velitelství se obrátilo o 
pomoc k poslanci Tusarovi, aby čeští poslanci zařídili setrvá-
ní českých vojáků na frontě. Tusar  pomoc odmítl, protoţe 
pochopil, ţe kapitulace Rakouska je na spadnutí. V 11 hodin 
v noci tuto zprávu telefonoval do Prahy Rašínovi. Ten pak 
v noci ze 27. na 28. října 1918 zmobilizoval všechny funkcio-
náře Národního výboru, aby převzali moc v novém státě, 
Československé republice. 
 
Je tedy nesporné, ţe čeští sociální demokraté se významně 
podíleli na samostatnosti českého státu.  
 
Historický přehled o vývoji našeho domácího odboje 
v československé revoluci za státní samostatnost národa 
zasvěceně zpracoval Dr. František Soukup ve svém dvou-
svazkovém díle s názvem “28. říjen 1918“, které v roce 1928 
vydalo Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství Anto-
nína Svěceného v Praze. 
              Jaromír Šída  
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Občanské sdruţení 

OSM 
vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům starších 15 let,  

který se koná 8. a 22. října 2008 
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8. 

 
Vedle moderních strategických deskových her si můţete s námi poměřit síly v šachu a v mariáši. 

Občanské sdruţení 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. 

 
Ţádáme Vás o telefonickou rezervaci Vaší účasti. 

Zveme Vás na výstavu obrazů  

Milana Tesleviče 
která se koná v termínu od 1. 9. 2008 do 24. 10. 2008 

v Informačním středisku v ul. Zenklova 27, Praha 8 

k 70. výročí Rychlých šípů a 101. výročí Jaroslava Foglara 

 

Milan Teslevič se narodil 

20. 12. 1957 v Praze. I 

když se vyučil číšníkem, 

uvědomil si, že je to pro něj 

jen dočasné živobytí. Už od 

malička ho to táhlo nejvíce 

k barvičkám a kreslení a 

než se této činnosti mohl 

naplno věnovat, proplul 

řadou životních i profes-

ních bouří. 
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Vernisáž výstavy obrazů Milana Tesleviče 

Foto: Roman Petrus 



Poslanecká sněmovna 
v tomto volebním období 
nepřipomíná nic z toho, na 
co jsme byli od roku 1989 
zvyklí. Původně bylo po 
volbách v červnu 2006 
v Poslanecké sněmovně 5 
stran – ODS, ČSSD, KSČM, 
KDU-ČSL a Zelení. Po vol-
bách byl poměr sil 100 na 
100 a vypadalo to na zají-
mavý pat.  
 
Vše je ale úplně jiné a beze-
sporu nové. Díky velmi tvrdé 

volební kampani Paroubek x Topolánek nám bezesporu 
zhrubla politika. To, co se dnes běţně děje a říká ve Sně-
movně, by před pár lety asi nebylo vůbec moţné. (zvednutý 
prostředník, prasata z ODS, premiér – hlupák od pana Ra-
tha atd.) Mně osobně tento styl politiky příliš nesedí, ale 
zase na druhou stranu chápu, ţe stále platí: Na hrubý pytel 
hrubá záplata.  
 
Po patovém výsledku voleb přišel projev předsedy Paroub-
ka. Ten z dnešního pohledu nepůsobí nijak problematicky, 
naopak odhaluje v sobě mnoho pravdy. Bohuţel jsme díky 
němu prohráli komunální volby. To je však dnes uţ jedno. 
Důleţité je, ţe od patového volebního výsledku Sněmovna 
postupně přešla do úplně jiné situace a rozrostla se o další 
„strany“. 
 
Začali to poslanci Melčák a Pohanka, kteří se odtrhli od 
ČSSD patrně proto, aby ji „zachránili“ a podpořili součas-
nou vládu. Já těmto dvěma říkám soukromě strana Miloše 
Zemana. Oba jsou jím řízeni a dle jejich vystoupení se tím 
nijak netají. Při prezidentské volbě odešel poslanec Snítilý, 
který asi měl jiné, patrně osobní, důvody neţ předchozí 
pánové, ale nic na tom nemění fakt, ţe sice občas hlasuje 
s námi, ale pokud je problém, tak do sněmovny raději vů-
bec nepřijde. To však díky nízkému kvoru nahrává ODS. 
No a minulý týden odešel z ČSSD i poslanec Wolf. I ten asi 
má nejrůznější důvody proč odejít, ale určitě se mu odchod 
vyplatí. Takţe to máme jen za ČSSD tři nové strany. Do-
hromady jiţ osm stran. 
 
Ale nejen ČSSD má problémy. ODS zlobí také několik po-
slanců, ale zatím neodcházejí ze strany. Respektive nejsou 
vylučováni. Topolánka nejvíce zlobí tři poslanci – Tlustý, 
Raninec a Schwippel. Z toho po posledních událostech uţ 
dva z nich nejdou členy poslaneckého klubu ODS. Pokud 

jde o poslance Tlustého, tak díky skvělé reportáţi to vypadá, 
ţe jeho dny ve vrcholné politice pravděpodobně nebudou 
dlouho trvat. I kdyţ v českých zemích se můţe stát i zázrak. 
V posledních dnech dal poslanec Tlustý i ostatní dva buřiči 
jasně najevo, ţe nebudou dělat vše tak, jak premiér a vláda 
píská. Ono ostatně souhlasit s některými věcmi v této demo-
kratické straně asi není úplně jednoduché. Takţe to uţ má-
me devátou stranu.  
 
Ani zde ale není moţné v ODS úplně skončit. Je totiţ celá 
řada dalších poslanců, kteří dělají straně problémy, byť za-
tím jemněji neţ předchozí. Bohuţel i mezi poslanci ČSSD 
jich pár takových můţeme nalézt.  
 
KDU-ČSL má poslance Hovorku. Ten je zlobí jen občas, ale 
tato strana má spíše problém, ţe je sama vnitřně krásně 
rozdělená na několik částí. Kaţdopádně buďme milostiví a 
započtěme jen poslance Hovorku – desátá strana. 
 
Zelení jsou stranou nejsympatičtější, protoţe jejich problémy 
se vrší tak rychle, ţe někdy nejdou ani sledovat. I kdyţ mají 
jen šest poslanců, řekl bych, ţe uţ se rozpadli minimálně na 
dvě části, spíše však na tři. V jedné části jsou Bursík, 
Jacques a Rabas, v druhé pak poslankyně Zubová a Jakub-
ková. Poslanec Liška zatím vyčkává, kdo vyhraje. Celkově 
přičtěme jednu stranu navíc, takţe jedenáctá. 
 
Co říci celkově? Dnes minimálně čtyři předsedové stran 
nemůţou říct, jak jejich poslanci budou hlasovat. Média to 
omlouvají tím, ţe poslanci nemohou hlasovat proti svému 
svědomí a vědomí. Tento mýtus velmi tvrdě masírují do 
mysli občanů. Dle mého názoru na toto je Senát, nikoliv 
Sněmovna. Do Sněmovny všichni kandidovali s ohledem na 
program strany a díky tomu byli zvoleni. Voliči ČSSD neznali 
ještě před dvěma lety nějakého Melčáka nebo Wolfa, natoţ 
Snítilého. Navíc si myslím, ţe kdyby tyto současné názory 
znali, tak by je rozhodně nezvolili. Stejně tak je to však i u 
ostatních politických stran.  
 
Řešení je jednoznačné. Znovu rozdat karty a rozhodnout o 
nových, rychlých předčasných volbách. Všichni Wolfové, 
Snítilí, Melčákové a další konečně skončí. Občané budou 
mít pak zase konečně jistotu, ţe ve Sněmovně sedí lidé, 
kterým dali své hlasy a kteří je neukradli.      
 
    Roman Petrus 
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Měli bychom rozdat nové karty na stůl? 
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Čtyřicáté výročí Praţ-
ského jara je příleţi-
tostí vidět tehdejší 
reformy i  jejich potla-
čení – řečeno v jazy-
ku Masarykově -  pod 
zorným úhlem věčnos-
ti. 
     
V tehdejším jaru naše 
s m ě ř o v á n í 
k demokratickému 
trţnímu socialismu 
přineslo především 
dvě hlavní dlouhodobá 

poučení: Toto směřování odmítalo stalinské pojetí rádoby-
socialismu, zaloţené v ekonomice na výlučné úloze  státu 
bez (nebo téměř bez) úlohy trhu. Stejně tak odmítalo kapi-
talismus, zaloţený na výlučné úloze trhu bez (nebo téměř 
bez) regulační úlohy státu. Místo „čistého“ státu či „čistého“ 
trhu hledalo účinnou kombinaci úlohy trhu i státu - třetí 
cestu. Bylo dvojčetem souběţně rozvíjeného evropského 
sociálního státu, vyuţívajícího jak ohromné motivační síly 
trhu, tak jeho státní regulace makro i mikroekonomickou 
hospodářskou politikou, pluralitou vlastnictví kapitálu, soci-
álním přerozdělováním příjmů a morální motivací zaloţe-
nou na sociální soudrţnosti. Jeho dnešní nejrozvinutější, 
skandinávská podoba, k jejímţ pilířům patří také  vysoké 
daně, pokrývající i vysoké veřejné výdaje na vědu a vzdě-
lávání, je i v nastupující éře znalostní společnosti nejen 
nejsociálnější v Evropě a patrně i ve světě, ale i konkuren-
ceschopnější neţ nejvyspělejší kapitalistická ekonomika – 
USA. 
       
Toto směřování hledalo socialismus nejen trţní, ale také – 
a hlavně –  demokratický. V polemice s Václavem Havlem 
tehdy vyjádřil Milan Kundera smělý poţadavek nejen ná-
vratu k západní demokracii, ale svobody, jakou svět ještě 
nepoznal, zaloţené na nevyčerpaném potenciálu socialis-
mu. I tehdejší revolta studentů a dělníků v západní Evropě 
volala po větší svobodě. 
      
Soudobá éra globalizace  tuto otázku nastoluje jako osu-
dovou. Dnešní podoba západní demokracie, která vznikala 
před dvěma stoletími, byla účinná, dokud moc ekonomic-
ká, moc kapitálu byla slabší. Dnes ale - obrazně řečeno - 
směřujeme ke světové diktatuře několika stovek nadnárod-
ních společností. Günther Grass svým příměrem varuje, ţe 
dnešní demokracie degeneruje ve vyprázdněný volební 
rituál. Nestačí mi útěcha, ţe je neskonale lepší neţ kon-

centráčnické diktatury. Demokracie účinná vůči hrozbám 
globalizovaného světa musí být teprve hledána, a to ve 
všech světadílech. Představa, hlásaná i Bushovou admi-
nistrativou,  ţe pro Západ je to hotový vývozní artikl, je 
velmi nebezpečná iluze. 
      
Čtyřicetiletá zima přinesla však poučení neméně závaţná. 
Tanky, které k nám přišly na základě Breţněvovy doktri-
ny, aby obnovily předreformní  stav, zahájily zpětný chod 
dějin nejen u nás a v ostatních zemích sovětského bloku, 
ale i globálně. Jejím dvojčetem se stala Washingtonská 
doktrina šokové obnovy kapitalismu, uskutečňované pře-
devším šokovou liberalizací trhu a totální privatizací kapi-
tálu. V sedmdesátých letech měla premiéru v Latinské 
Americe a v devadesátých letech reprízu 
v postkomunistických zemích střední a východní Evropy. 
Její  počáteční šok srazil dočasně ekonomiku těchto ze-
mí, byť v nestejné míře: u nás asi o šestinu, v Latinské 
Americe aţ o třetinu, v Jelcinově Rusku   na polovinu, 
tedy hlouběji neţ v nejhorším období druhé světové války. 
Především však dlouhodobě obrátila tyto země na dráhu 
konkurence levnou prací. Ta ochuzuje jejich příjmy svým 
cenovým podbízením vůči vyspělým zemím, z nichţ sou-
časně vytlačuje jednoduchou, levnou práci.  
     
Od  poloviny devadesátých let je tato protireformní vlna 
korunována nájezdem kapitálu i na okleštění evropského 
sociálního státu. Objektivně rostoucí civilizační náklady na 
vědu, vzdělávání, na prodluţování ţivota, na zdraví a na 
ţivotní prostředí vydává za důsledek plýtvavosti sociální-
ho státu a snaţí se přiškrcovat daňové příjmy veřejným 
sluţbám a potrţňovat a privatizovat je, ačkoli je to zdraţu-
je a omezuje jejich dostupnost. 
      
Tato vlna však jiţ naráţí na své meze. Ztrácí svou mo-
censkou záštitu začínajícím překonáváním jednopolárního 
světa, ovládaného jedinou supervelmocí. Antireformy 
ztrácejí však i svou vnitřní udrţitelnost, svou ekonomickou 
konkurenceschopnost a naráţejí i na rostoucí sociální 
odpor. Ztrácejí i svoji svatozář získanou předstíráním, ţe 
jde o reformy. Václav Klaus a jeho „boys“ se aţ loni odvá-
ţili veřejně pochlubit, ţe obnovili kapitalisnus, přestoţe na 
počátku devadesátých let to odmítalo devadesát procent 
lidí. Je ironií osudu,  ţe společným jmenovatelem této 
vlny antireforem je jejich dočasnost.        
 
    Miloš Pick  
 
Příspěvek na mezinárodní konferenci „Pražské ja-
ro“ ( Wien-Graz 20. –22.8. 2008) 
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 Pražské jaro v historickém nadhledu 
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Současná politická situace 

Občanů nespokojených s 
politickou situací v Česku 
stále přibývá. Kritický postoj 
zaujímá 65% oslovených, coţ 
je téměř o 20 procentních 
bodů více neţ loni v květnu. 
Ve stejném období klesla i 
důvěra lidí v Poslaneckou 
sněmovnu, lépe je hodnoce-
na práce obecních a kraj-
ských zastupitelstev. Největší 
důvěře se těší prezident. 
Vyplývá to z průzkumu, který 
zveřejnilo Centrum pro vý-

zkum veřejného mínění (CVVM).  

 

Zatímco před volbami vyjadřovalo spokojenost s politickou 
situací 16 aţ 17 procent respondentů, v současnosti podíl 
těchto lidí klesl na sedm procent. Čtvrtina dotázaných při po-
sledním průzkumu uvedla, ţe nepociťuje spokojenost ani ne-
spokojenost. Hlavní změna v hodnocení politické situace na-
stala po květnu 2007, kdy vzrostla nespokojenost o 15 pro-
centních bodů. Od té doby dále nespokojených drobně přibý-
vá.  

 

Spokojenost se současnou politickou situací vyjadřují častěji 
mladí lidé ve věku 15 aţ 19 let, respondenti, kteří svoji ţivotní 
úroveň povaţují za dobrou a ve většině pouze voliči ODS. 
Větší míra nespokojenosti panuje mezi občany, kteří svou 
ţivotní úroveň povaţují za špatnou, nepracujícími důchodci a 
lidmi staršími 60 let. Rozčarování občanů se současnou politi-
kou narůstá.  

 

Aktuální vnitropolitická situace je podle mnoha sociálně politic-
kých ukazatelů v České republice tedy velice váţná aţ napja-
tá. Někteří politici tvrdí, ţe probíhá dokonce permanentní poli-
tická krize, a to včetně hluboké krize sociální, v průběhu které 
se dokonce zpochybňují samotné principy parlamentní demo-
kracie a celého systému. 

 

Lze k celkové samotné politické situaci vyjádřit samotný zá-
věr? Můj osobní je ten, ţe Česká republika není v porevoluční 
době lepší neţ dříve: reálná svoboda je určena jen vybraným 
jedincům, došlo k razantnímu obohacení úzké vrstvy lidí na 
úkor celého státu, zdravotnictví, školství a celá sociální oblast 
se dostaly do krizové fáze, země není nikterak bezpečnější, 
spíše naopak… 

 

V posledních měsících hovoří v českých médiích často mnoho 
novinářů, intelektuálů i politiků o tom, ţe jsme se ocitli v situa-
ci, kdy je naše demokracie "zablokovaná", ve vztahu k určitým 

společensko-politickým problémům nefunkční a kvůli připravo-
vaným ústavním změnám snad dokonce ohroţená. Z tohoto 
převládajícího projevu na zadané téma společenskou elitou se 
samozřejmě těţko vystupuje, ať uţ s názory na problémy čes-
ké demokracie souhlasíte či nikoliv. Tato atmosféra se ostatně 
zrcadlí i v otázce, která je touto úvahou poloţena: "Je v České 
republice standardní politická situace?" 

 

Především je třeba říci, ţe neexistuje ţádná standardní politic-
ká situace, ale jsou různé konkrétní politické situace, které v 
rámci určitého politického systému, se všemi jeho subsystémy 
a vzájemnými interakcemi, vznikají. Tyto konkrétní politické 
situace mohou být analogické k politickým situacím v jiných 
politických systémech či subsystémech, s nimiţ je můţeme 
také srovnávat. Avšak vzhledem k tomu, ţe kaţdá politická 
situace je souhrnem působení nejrůznějších vstupů, výstupů, 
střetů, hrají v ní roli různé sociálně ekonomické struktury, fakto-
ry a procesy a srovnávání je moţno provádět jen ve velmi 
obecné rovině. Musíme tedy poloţenou otázku upravit a ptát 
se, zda se celková politická situace v České republice liší od 
politických situací v zemích, které označujeme jako západní 
demokracie. Jinak řečeno. Můţeme najít nějaké statisticky 
významné rozdíly, kterými by se v podstatných otázkách politi-
ka v České republice vymykala souhrnu politických situací ve 
zmíněných zemích? Odpověď je samozřejmě záporná, z čehoţ 
vyplývá, ţe český politický systém s jeho mechanismy i situa-
cemi můţeme ve výše uvedeném smyslu označit za standard-
ní.  

 

Toto konstatování automaticky nemusí znamenat kladnou od-
pověď v celém rozsahu a podívejme se i na pravdivost druhého 
tvrzení, zda je u nás zablokovaná demokracie. Závisí to na 
tom, jak bychom zablokovanou demokracii definovali. Jestliţe 
řekneme, ţe zablokovaná demokracie je všude tam, kde dvě 
největší politické strany uzavřou dohodu nebo tam, kde se 
připravují či realizují změny ústavy, kde jsou omezovány pravo-
moci prezidenta, kde není zcela optimálně vyřešen vztah větši-
nové společnosti k menšinám,  pak můţeme konstatovat, ţe u 
nás je zablokovaná demokracie. Musíme však dodat, ţe stejná 
situace je v mnoha západních demokraciích, a ţe tedy takto 
vymezená demokracie je standardní situací. Myslím, ţe je zřej-
mé, ţe vypovídací hodnota takového tvrzení je velmi nízká a 
novinářská etika by se měla zaměřit tímto směrem.  

 

Právě ti, kteří hovoří v souvislosti s Českou republikou o krizi 
demokracie, o zablokované demokracii a o podobných věcech, 
se sami usvědčují z toho, ţe mají problémy s akceptací pojmu 
demokracie. Demokracie je totiţ ve své podstatě pojem, který 
shrnuje různé ideově teoretické představy a rozličné konkrétní 
formy, které mají některé společné znaky, ale které jsou jinak 
ve svých konkrétních projevech značně odlišné. Můţeme tak 
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rozlišovat mezi prezidentskou či parlamentní formou zastupitel-
ské demokracie či mezi demokracií přímou, můţeme rozlišovat 
demokracii většinovou. Rozdíl mezi jednotlivými typy však není 
jen v názvu či v jednom typickém znaku, jeţ vytváří odlišnost, 
ale v celé logice fungování takovéhoto demokratického systé-
mu. Tato pluralita pojmu demokracie je umoţněna mimo jiné 
tím, ţe demokracie není chápána staticky, ale jako určitá obec-
ná cílová představa 

 

Jednoduše řečeno: budeme-li českou politickou situaci pomě-
řovat s obecně definovanou představou demokracie, zcela jistě 
obstojí. Budeme-li ji ovšem srovnávat s jinými konkrétními for-
mami demokratických politických systémů, najdeme celou řadu 
neshod.  

 

V kaţdé demokracii jsou přítomny konstruktivní a destruktivní 
prvky, kaţdá demokracie jako otevřený princip v sobě nese i 
své ohroţení. To je ale podstata demokracie a určité vnitřní 
napětí vytváří pohyb a dynamiku, která je nezbytná k její exis-
tenci. Navíc není vţdy objektivně rozpoznatelné, které aspekty 
jsou pozitivní a které negativní. To lze často odhalit aţ na zá-
kladě zkušenosti. Podstatná je ovšem celková tendence, a 
pokud tu porovnáme s jinými západními demokraciemi, nezjis-
tíme ani zde ţádné významné rozdíly, které by měly být signá-
lem krize celého demokratického politického systému nebo 
jeho stagnace.  

 

Úplně jiná otázka je, zda jsme jako jednotliví občané, jako urči-
tá zájmová skupina nebo jako politická strana spokojeni se 
stávající politickou situací nebo zda si ji přejeme změnit. To je 

samozřejmě naprosto legitimní a ţádoucí.  

 

Pokud se v něčem skutečně lišíme od mnoha západních zemí, 
tak je to právě v onom neustálém přidáváním absolutní hodno-
ty jednotlivým problémům a neschopnosti pochopit, ţe nedo-
statky jsou průvodním a přirozeným jevem demokracie a ne 
výsledkem její krize. V České republice se mluví o vládní krizi, 
krizi politického systému, ekonomické krizi, mluví se o rasismu 
a xenofobii a tyto negace jsou denně potvrzovány mediálními 
prostředky. 

 

Není tedy vůbec s podivem, ţe český občan, neustále zásobo-
vaný zobecňujícími negativními soudy a utvrzovaný v tom, jak 
je zde všechno špatné, postupně ztrácí důvěru v politiku a ve 
schopnost demokracie řešit sociálně ekonomické problémy.  

Zajímavá je v této souvislosti funkce, kterou v řadě vlivných 
sdělovacích prostředků mají jakási zástupná politická témata, 
totiţ taková, při nichţ mohou novináři, intelektuálové a někteří 
politici dokazovat svou morální nadřazenost nad svými soupeři 
nebo rovnou celou společností, ale při nichţ není nutné před-
kládat konkrétní politické návrhy. Opakovaně jsou hlavními 
zprávami médií nejrůznější a zpravidla nedokázané a do ztra-
cena jdoucí aféry politiků a úředníků nebo diskuse o tom, jaký 
bude v detailních otázkách vztah prezidenta a vlády či parla-
mentu. Do pozadí celospolečenské diskuse se tak dostávají 

reálné politické problémy, které občany skutečně trápí, a jeţ v 
jiných zemích v centru pozornosti skutečně stojí: např. rostoucí 
nezaměstnanost se značnými regionálními disproporcemi, 
bytová politika, otázka daní, rodinná politika nebo otázky vzdě-
lání.  

 

Tyto problémy jsou stavěny aţ na druhé a další místo, jejich 
řešení nejsou politické strany nuceny specifikovat ve svých 
programových stanoviscích a nejsou pak ani známy varianty k 
vládním rozhodnutím. Ti politici, kteří se o něco takového snaţí 
a jsem přesvědčen, ţe zástupci ČSSD tak činí, brzy poznávají, 
ţe to média nezajímá a jsou postaveni před velmi nelehkou 
úlohu, jak svá stanoviska veřejnosti sdělit. 

 

Při zachování objektivity je nutné poznamenat, ţe tento stav 
není výsledkem ţádného spiknutí ani dohody, ale toho, ţe se 
zde přirozeně vytvořilo jakési prostředí, kde různí pseudointe-
lektuálové jsou medii bráni váţněji neţ politikové. Ti pak raději 
hovoří o tématech charakteru otázek národních zájmů, kde 
přebírají nekriticky zahraniční stanoviska, namísto o závaţněj-
ších problémech našeho státu. Typicky české je pak převzetí 
názorů a pokřivená prezentace názorů politiků ze zemí, které si 
často samy nedokáţí poradit se svými etnickými problémy, kde 
probíhal či probíhá ozbrojený boj mezi náboţenskými nebo 
politickými skupinami. Viditelnou je v tomto kritika a obviňování 
české společnosti z rasismu vzhledem k souţití s Rómským 
etnikem a vţdy se najde dost politiků, kteří místo aby uváděli 
věci na pravou míru, pouţívají tyto zahraniční hlasy jako účin-
nou politickou zbraň. Nejenţe takové postoje nevedou k vylep-
šení problému ani v nejmenším, ale neopodstatněně zhoršují 
vnitropolitickou situaci. Nutno ovšem zdůraznit, ţe tyto sympto-
my nepovaţuji za natolik závaţné, aby mohly ohrozit českou 
demokracii nebo ji zablokovat.  

 

V kontextu se shora popsaným pak nikoho nepřekvapí, ţe jsem 
nezmínil témata jako ústavní změny, změnu volebního zákona 
a je tomu tak proto, ţe všechny tyto věci jsou zcela běţnými 
jevy či procesy probíhajícími v demokratickém politickém systé-
mu. Není nic zvláštního ani pohoršujícího na tom, pokud něja-
ká strana připravuje ústavní změny a snaţí se je prosadit v 
parlamentu. Není vůbec nic zvláštního na tom, chce-li někdo 
změnit volební systém. Je to otázka diskuse, otázka politického 
prosazení vlastní představy, je s tím však spojeno určité riziko, 
ţe voliči změny neocení a strana v příštích volbách propadne. 
To se občas v demokracii stává, ale bylo by smutné a horší 
nezkusit to.  

 

Máme tedy moţnost  věci alespoň částečně při nadcházejících 
volbách změnit a česká občanská společnost, ke které je tato 
úvaha namířena prokáţe svou vyzrálost tehdy, kdyţ dokáţe 
obhajovat a rozvíjet svou otevřenou a nedokonalou demokracii 
podporou své politické strany, bez které by demokracie nebyla 
funkční.            

    Milan Bartoloměj 
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Návštěva SMERU na Slovensku 

Jako oplátka pobytu našich stranických přátel z východu Slovenské 
republiky v Praze se ve dnech 19. – 21. září 2008 uskutečnila ná-
vštěva zástupců Prahy 8 na východním Slovensku. Moţnost přihlá-
sit se na tuto akci měli všichni členové ČSSD na Praze 8. Pozván-
ky na ní byly několikrát zveřejněny v informačním časopise OVV 
ČSSD Praha 8 a celá akce byla několikrát zmiňována i na schůzích 
jednotlivých MO. 
 
Přesto ale byla účast na této akci nepoměrně menší. Zatímco na-
šich slovenských kolegů přijel do Prahy celý autobus, delegace 
z Prahy 8 se vměstnala do jednoho osobního automobilu. To ale 
neznamenalo, ţe nízká účast českých straníků negativně ovlivní 
program, kteří pro nás naši slovenští přátelé připravili. 
 
Cesta automobilem do Vranova nad Topľou, kde náš pobyt začí-
nal, trvala asi 11 hodin. Čeští hosté byli ubytováni v příjemném 
okolí nedaleko vodní nádrţe Veľká Domaša. 
 
Stejně tak jako při jejich pobytu zde, i naši slovenští přátelé připra-
vili ve východním Slovensku pro své české hosty bohatý a zajíma-
vý program společného setkání. 
 
Proběhla tak jednání se starostou města Svidník, s ředitelem Gym-
názia Duklianských hrdinov, s primátorem města Vranov nad To-
pľou a s dalšími starosty obcí v této lokalitě.  
 
 

Celá návštěva se ale netýkala pouze jednání se starosty a 
s dalšími veřejnými činiteli. Naši hostitelé při přípravě programu 
návštěvy nezapomněli ani na kulturní záţitek svých hostů a naplá-
novali návštěvu muzea moderního umění Andyho Warhola 
v Medzilaborcích, které vzniklo v roce 1991 jako první na světě. 
Účastníci návštěvy měli moţnost navštívit i Skanzen ve Svidníku a 
zamyslet se nad tím, jaké to asi bylo chodit do jednotřídky, spát na 
peci, pracovat ve vodním mlýně a v neděli chodit na mši do dřevě-
ného kostelíka, který byl mimo jiné postaven bez pouţití jediného 
hřebíku. 
 
Snad vrcholným proţitkem byla ale návštěva Dukly a tamějšího 
pomníku jedné z významných bitev 2. světové války, při které jsme 
byli provázeni tamním průvodcem, který poskytl zasvěcený a více 
neţ zajímavý výklad tehdejších událostí. 
 
Naši hostitelé se v rámci přípravy společného setkání nezaměřili 
pouze na duchovní stránku svých hostí, ale vzali v potaz i jejich 
fyzické potřeby. Proto byl program cesty završen společným večer-
ním posezením nad sklenicí dobrého pití a talířem slovenských 
specialit. 
 
Snad jediné, co by člověk mohl organizátorům akce vytknout je 
pouze to, ţe naši slovenští přátelé nedokázali ovlivnit počasí. To 
naší návštěvě totiţ nepřálo stejně tak, jako nepřálo při návštěvě 
našich slovenských přátel v Praze. Ale to je jen další důvod pro to, 
aby se tyto návštěvy uskutečnily v dohledné době znovu. 

Daniel Rödig, místopředseda OVV 
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Foto: 

Ing. Petr Pokorný 

Roman Petrus 



S t r á n k a  1 6  

Informace ze zářijového zastupitelstva 

První poprázdninové Zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo dne 17. 
září 2008. Jako kaţdé Zastupitelstvo MČ bylo veřejně přístupné a 
konalo se ve velkém jednacím sále „Bílého domu“ v Libni. 
 
Na jeho programu bylo projednání 24 bodů a dalo se tušit, ţe jeho 
průběh se protáhne aţ do večerních hodin. Nicméně vzhledem 
k tomu, ţe došlo k úpravě čtení usnesení, která jsou Zastupitel-
stvem schvalována, schůze Zastupitelstva byla podstatně kratší. 
Zastupitelé se totiţ dohodli, ţe vzhledem k tomu, ţe jednotlivá 
usnesení má kaţdý zastupitel před sebou v písemné podobě, bu-
dou se jednotlivá usnesení číst před plénem pouze tehdy, bude-li 
se jednat o opravdu důleţitý materiál, či poţádá-li o to některý ze 
zastupitelů. 
 
Zastupitelstvo tak mohlo zvolit přísedící Obvodního soudu pro Pra-
hu 8 na funkční období 2008 aţ 2012. Zabývalo se téţ Zprávou o 
vyúčtování výsledků hospodaření MČ Praha 8 za I. pololetí letošní-
ho roku, Návrhem rozpočtových opatření a návrhem úpravy finanč-
ního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 8 na rok 2008. Všechny 
tyto materiály byly Zastupitelstvem schváleny. Vzhledem 
k probíhající epidemii ţloutenky, která se dotkla i Prahy 8, Zastupi-

telstvo schválilo poskytnutí dotace na očkování proti této nemoci 
školám, kde se případy ţloutenky objevily. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha 8 vzalo na vědomí a schválilo návrh na 
uzavření smluv o poskytnutí podpory na spolufinancování projektů 
se Státním fondem ţivotního prostředí v rámci Operačního progra-
mu Ţivotní prostředí. Zastupitelstvo téţ odsouhlasilo návrh na uza-
vření darovací smlouvy s Fakultní nemocnicí na Bulovce, které 
poskytne dar ve výši 150.000,- Kč, který bude pouţit na nákup 
defibrilátoru, kopírky a glukometru. 
 
Z majetkové oblasti, s kterou se Zastupitelstvo zabývalo, stojí za 
zmínku prodej domu č.p. 577 s pozemkem v Karlíně na adrese 
Molákova 34. Na opravu této budovy nemá Praha 8 dostatečné 
finanční prostředky, proto na prodej tohoto domu vyhlášeno výbě-
rové řízení, jehoţ vítěz nabídl částku dvakrát převyšující vyhlašo-
vanou cenu. Zastupitelstvo prodej odsouhlasilo. Všechny projedná-
vané body Zastupitelstva byly předjednány na posledním jednání 
Klubu zastupitelů a stanovisko jednotlivých zastupitelů bylo jednot-
né. 

Informace z klubu zastupitelů ze dne 9. září  

Jednání Klubu zastupitelů (KZ) řídil Radim Zátopek, předseda klu-
bu zastupitelů. Na začátku jednání přítomné seznámil s progra-
mem dnešní schůze KZ, ke kterému nebyly vzneseny připomínky. 
 
V rámci organizačních změn KZ projednával změnu frekvence 
zasedání klubu. Radim Zátopek navrhl, aby se frekvence jednání 
vrátila do předprázdninového reţimu, tedy aby KZ zasedal kaţdé 2 
pondělí v měsíci a 20 minut před konáním Zastupitelstva MČ Praha 
8. V případě nutnosti je tento rámec moţné změnit. V následné 
diskusi byl tento návrh jednomyslně přijat. 
 
V dalším průběhu schůze KZ se jednalo o účasti jednotlivých za-
stupitelů na Zastupitelských dnech, které se konají společně 
s bytovou poradnou. Vzhledem k tomu, ţe tajemník Jan Vašek se 
z objektivních důvodů nebude moci následující tři měsíce účastnit 
Zastupitelských dnů, jednotliví členové se dohodli na zabezpečení 
servisu pro zastupitele přítomného na zastupitelském dni. Dne 
19.6.2008 bude přítomen Tomáš Novotný, dne 21.10.2008 Radim 
Zátopek, dne 18.11.2008 Kateřina Kubešová. Jako náhradnice 
v případě potřeby bude přítomna Lenka Majerová. 
 
Radim Zátopek poděkoval a vyzval přítomného Romana Petruse, 
aby přítomné seznámil s aktuálním děním na Radnici MČ Praha 8. 
Roman Petrus přítomné seznámil s novým místem uvolněného 
zastupitele, kterým se stal Petr Vilgus (SZ). Dále informoval o nově 
vzniklé komisi RMČ Praha 8. Radim Zátopek informaci doplnil a 
poděkoval Romanu Petrusovi. 
 
Radim Zátopek vyzval Romana Petruse, aby uvedl materiály, které 

se budou projednávat na jednání Zastupitelstva MČ Praha 8, které 
se bude konat dne 17.09.2008 od 14:00 v „Bílém domě“. Jednotlivé 
materiály byly diskutovány s cílem sjednotit postoj KZ. K ţádnému 
materiálu nebyl projeven ţádný zásadní nesouhlas a KZ se rozhodl 
všechny předkládané materiály svým hlasováním podpořit. Výjimku 
tvořil materiál č.24 (úplatný převod obecní nemovitosti s pozemkem 
na adrese Molákova 34, Karlín). K tomuto materiálu se rozvedla 
obšírná diskuse, jejím závěrem bylo, ţe po pečlivém prostudování 
materiálu a po zváţení aktuálního stavu nemovitosti se KZ touto 
otázkou sejde k projednání svého konečného stanoviska sejde 
v den konání Zastupitelstva (17.09.2008) ve 13:30. 
 
V dalším bodu jednání programu schůze KZ se jednalo o tématech 
komunální politiky, kterými by se KZ měl zabývat ve zbývající části 
volebního období. Materiál uvedl Radim Zátopek. Na základě pře-
dešlých jednání KZ byl zpracován materiál, který byl všem přítom-
ným členům KZ rozdán. Roman Petrus informaci doplnil. Na zákla-
dě diskuse k tomuto materiálu bylo dohodnuto, ţe do příštího jed-
nání kaţdý člen KZ vybere z tohoto materiálu 2-3 nosná témata, 
která budou rozpracována a kterým by se KZ po zbytek svého 
volebního období měl věnovat. Materiál je součástí tohoto zápisu. 
 
Roman Petrus přítomným sdělil, ţe společně s těmito tématy by 
bylo vhodné na příštím jednání KZ stanovit, kdy na Praze 8 ČSSD 
začne se soustředěnou prací na kampani na příští volby. 
 
Radim Zátopek vzhledem k tomu, ţe program jednání KZ byl jiţ 
vyčerpán, poděkoval všem přítomným za účast a schůzi KZ ukon-
čil. 
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Zprávy z komisí 

Sociální a zdravotní komise - Jana Štollová (červen) 
1. Komise projednala případ matky zdravotně postiţeného dítěte, 
která odmítla bydlení v sociálním bytě a zůstává nadále v Domě 
tréninkového bydlení. Komise na svém minulém jednání doporučila 
přednostní umístění této ţadatelky v uvolněném soiálním bytě. 
2. V případě uvolnění sociálního bytu komise doporučila umístění 
matky s dítětem s fiktivním bydlištěm na Praze 8, která v současné 
době bydlí v Sociálním azylovém domě. Ţadatelka by měla být 
sociální pracovnicí informována o tom, ţe toto umístění je pouze 
na přechodnou dobu. 
3. Komise na návrh kurátorky pro mládeţ doporučila v uvolněném 
sociálním bytě umístit matku se dvěma dětmi t. č. v azylovém do-
mě. 
 
Národnostní menšiny – Kubešová Kateřina (červen) 
Jednání komise dne 26.6.08 zahájil předseda národnostních men-
šin JUDr. Václav Musílek  a následně provedl vyhodnocení zmapo-
vání národnostních menšin na území Prahy 8. Uvedl, ţe 
z národnostních menšin na území Městské části Praha 8 výraznou 
roli hraje národnostní menšina Romů. Dále co do počtu zástupců 
patří mezi výrazné skupiny Slováci a Vietnamci, které se však ne-
zvýrazňují. Mají zájem udrţovat kontakt se svými krajany a udrţují 
jej prostřednictvím celoměstských sdruţení, svazů, klubů 
apod.např. Klub Slovenskej kultury v Praze 1, Panská 10, Obec 
Slovákov v Českej republike v Praze 5, Bronzová 2024, Slovenské 
folklórné zdruţenie Libora v Praze 2, Gorazdova 3 apod. Jde o 
národnostní menšinu, která splývá s českým obyvatelstvem, nijak 
se neodlišuje ani nezvýrazňuje. Největší počet Romů ţije v Karlíně, 
v Libni, kolem Palmovky a poblíţ tramvajové zastávky Vosmíko-
vých. 
 
Kulturní komise – Roman Petrus (červen) 
1) Památky - v závěru dubna byla zhotovena replika Polského 
pomníku v Ţernosecké ulici v Kobylisích. Dne 27. května proběhlo 
slavnostní odhalení základního kamene pomníku Operaci Anthro-
poid v křiţovatce ulic Zenklova x V Holešovičkách. Dále dne 17. 
června proběhlo slavnostní odhalení pomníku II. odboji na ďáblic-
kém hřbitově  
2) Kulturní akce - od 17. března, s nástupem nové referentky do-
chází k postupnému oţivení programu KD Krakov (např. divadelní 
představení). Nyní následuje programová pauza do konce září. 
Probíhá výstava „2, světová válka v ulicích Prahy 8“ v prostorách 
Libeňského zámku. Byla pro velký úspěch prodlouţena do 15. 
srpna, kdy naváţe výstava „400 let od uzavření Libeňské smlouvy“. 
Dalšími akcemi pak jsou Libeňské jaro mladých, Léto klepe na 
dveře, Karlínské filmové léto a další 
3) Osmička - nová podoba časopisu od července 2008, obsahové 
členění stran – větší přehlednost a modernější podoba 
 
Majetková komise – Daniel Rödig (červen) 
Jednání Majetkové komise RMČ Praha 8 (MK) se konalo dne 3. 
června 2008. Na svém jednání se MK zabývala mimo podáními 
občanů, ve kterých byla MČ ţádána o prodej či pronájem jejích 
pozemků. MČ Praha 8 byla poţádána o prodej pozemku o výměře 
9,1 m2 v Čimicích za účelem vybudování příjezdové komunikace 
k novostavbě rodinného domu. MK na základě projednání situace a 
rozsáhlé diskuse doporučila prodat pouze celý pozemek o rozloze 

18 m2. MK dále řešila ţádost Josefa Falady, který se na MČ obrátil 
se ţádostí o odkup pozemku v Libni. MK prodej pozemku doporuči-
la s tím, ţe prodej se uskuteční za cenu dle znaleckého posudku 
zadaného MČ Praha 8. MK zároveň doporučila zřízení věcného 
břemena o umístění podzemní části stavby pod prodávaným po-
zemkem v Libni, ve prospěch vlastníka budovy a  uzavření dohody 
o narovnání se ţadatelem. Na MČ se obrátilo Bytové druţstvo 
Petra Slezáka se ţádostí o odkoupení pozemku pod nemovitostí. 
MK uskutečnění tohoto prodeje doporučila, a to za cenu dle cenové 
mapy. Na MČ se obrátilo i Bytové druţstvo Davídkova, které svým 
dopisem ţádalo zrušení věcného břemena, které se týká krytů 
civilní obrany. Na základě proběhlé diskuse MK doporučila předlo-
ţit návrh uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene bezplatné-
ho uţívání úkrytu CO na k. ú. Kobylisy k projednání Radě Městské 
části Praha 8, s písemným stanoviskem odboru krizového řízení 
MHMP. Výše jsou uvedeny pouze některé body z jednání MK. Celý 
zápis z jednání je k dispozici k nahlédnutí v Grabově vile. 
 
Finanční výbor – Daniel Rödig (červen) 
Jednání FV ZMČ se konal v pondělí 2. června 2008 v 15.00 hod. 
v „Grabově vile“ Na Košince. Na jeho programu bylo projednávání 
rozpočtových opatření, o která zaţádali správci jednotlivých roz-
počtových poloţek. Předloţený materiál byl podroben rozsáhlé 
diskusi, výsledkem které bylo jeho schválení a doporučení RMČ ke 
schválení. Na programu jednání FV bylo i projednávání problemati-
ky mandátních smluv se správními firmami. Z tohoto důvodu byli na 
jednání FV přizváni JUDr. Penk a O. Gross, tedy osoby, kteří mají 
danou problematiku v kompetenci. Nicméně oba se z jednání FV 
omluvili a jednotliví členové FV v rámci diskuse sdělili svá stanovis-
ka ke stávajícímu systému správy majetku MČ Praha 8. Problema-
tika prozatím nebyla uzavřena. Zápis z červnového jednání FV je 
připraven zájemcům k nahlédnutí v Grabově vile. 
 
Kontrolní výbor – Roman Petrus - červen 
Kontrolní výbor se zabýval obdrţenými odpověďmi vedoucího OŢP 
a vedoucího MO ohledně oprav chodníků. Kontrolní výbor se 
na předchozích schůzích touto problematikou zabýval. Dále pak 
kontrolní výbor prověřil všechny usnesení Rady a Zastupitelstva, 
které jsou nesplněna a po termínu splnění. Bylo konstatováno, ţe 
ţádné z takto nesplněných usnesení nejsou zaviněny prací za-
městnanců Městské části. Kontrolní komise ve sloţení Petrus a 
Rödig pak předloţila zprávu o kontrole nebytových prostor. Bylo 
zkontrolováno dalších 120 nebytových prostor a smluv. 
 
Bytová komise – Roman Petrus - červen 
Na červnové bytové komisi byly probírány jen konkrétní kauzy. O 
nich není moţné běţně informovat, jelikoţ jsou zde osobní data 
nájemníků. Načrtnu jen konkrétní problémy. Existuje snaha lidí, 
kterým nebyl uznán z nejrůznějších důvodů přechod nájmu o jeho 
dodatečné uznání. Řada lidí ţádá o byt díky tzv. obecné prospěš-
nosti. Byty se tak přidělují policistům, učitelům, zdravotníkům a 
zaměstnancům úřadu. V poslední době se také vyrojila řada pod-
nětů pro výměnu bytů. Menší za větší, z privatizační zóny do nepri-
vatizační atd. 
 
Komise pro územní rozvoj - Radim Zátopek (červen) 
Komise řešila mimo drobných pronájmů pozemků hlavně 
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ţádosti o povolení nové výstavby. Záměr postavit moderní bytový 
dům  o 4.NP při ulici Stříţkovská, mezi původními domky starého 
Stříţkova, komise neodsouhlasila a poţaduje upravit projekt do 
podoby odpovídající okolní zástavbě. Také s výstavbou administra-
tivní budovy v areálu U měšťanských škol komise nesouhlasila, a 
to z důvodu rozporu s platným územním plánem. Zvýšený provoz 
automobilů v této lokalitě by také ohroţoval místní školáky. Co 
však komise schválila, je návrat novinového stánku na Karlínské 
náměstí, který byl po povodních v roce 2002 odstraněn. Z důvodů 
záměru revitalizovat celé Karlínské náměstí však byla doba pro-
nájmu potřebné plochy zatím omezena na tři roky. 
Ţádost o vyjádření k PD k ÚŘ pro „Obytný soubor Nad Čimickým  
údolím 1“ na pozemcích parc.č. 836/6, 836/7, 836/25, 836/27, 
836/29, 838, 839, 840, 841, 836/61, k.ú. Čimice  komise také 
schválila ale s podmínkou vytvoření „zelené střechy“ případně 
střešní zahrady.  
Stejně komise rozhodla i v případě ţádosti o stanovisko k úpravě 
ÚPn č.U 0661, k.ú. Karlín, z „SV-H“ na „SV“, doloţeno studií trojdo-
mí, pozemky parc.č. 665/1aţ4, 664/1, 664/2, 663/1 (část). I zde je 
podmínkou kladného vyjádření „zelená střecha“  
Zelené (zatravněné) střechy  jsou poţadovány v případě, kdy pro-
jekt nesplňuje koeficient zeleně na zájmovém území stavebníka, 
daný územním plánem funkčního vyuţití ploch, případně 
z estetických důvodů, jedná li se o niţší objekt (např. garáţový 
dům), na jehoţ střechu je vidět z okolní zástavby. (pozn. autora) 
 
Majetková komise – Daniel Rödig (červenec) 
Majetková komise RMČ Praha 8 se konala i v době školních prázd-
nin, a to dne 8. července 2008. Komise na svém jednání zaujímala 
stanovisko k ţádostem např. o pronájem pozemků na území Prahy 
8. To je případ pana Ing. Josefa Palase, který písemně poţádal o 
pronájem pozemků o výměře 329 m2 a výměře 944 m2 v Libni při 
ulici Vosmíkových, kde hodlá provozovat parkoviště. Komise tyto 
pozemky doporučila pronajmout za nájemné 150,- Kč/m2/rok. Par-
koviště na pronajatých pozemcích v Karlíně chtěla provozovat i 
firma VOSS 99, která za tímto účelem podala ţádost ÚMČ. Komise 
doporučila pozemky pronajmout za cenu 200,- Kč/m2/rok. Na svém 
jednání se komise zabývala nabídkou Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových na odprodej ideálního podílu ¼ nemovitostí 
– domu čp. 819 s pozemkem parc. č. 2280, k. ú. Libeň a na adrese 
V Zahradách 10, 180 00 Praha 8, za cenu 2.300.000,- Kč (cena 
stanovená znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Miroslavem 
Fejfarem – znalcem v oboru stavebnictví  a ekonomiky činí 
1.139.727,- Kč); dle znaleckého posudku, jehoţ vypracováním byl 
pověřen majetkovým odborem ÚMČ Praha 8 znalec p. Ing. Myslík, 
je cena stanovena ve výši 727 620,- Kč. V této problematice komi-
se doporučila odkoupení předmětné části id. podílu ¼ předmětných 
nemovitostí za cenu 727 620,- Kč. Na MˇPraha 8 se obrátila spo-
lečnost MediaChannel, a.s. se ţádostí o pronájem části pozemků 
v Kobylisích, Karlíně a Libni za účelem umístění reklamních a infor-
mačních zařízení – velkoplošných obrazovek o rozměrech 3,6 x 9,6 
m za nájemné 48 000,- Kč/rok a 4,8 x 12 m za nájemné 54 000,- 
Kč/rok, tj. celkem za 306 000,- Kč. Na nosičích kromě reklamy 
bude zveřejňováno ve spolupráci s TSK dopravní zpravodajství, 
popř. informace o MČ Praha 8. Z důvodu co nejmenšího zásahu do 
daných lokalit tato společnost přislíbila vysadit v daných lokalitách 
nové stromy. Majetková komise pronájem doporučila. Toto byl 
pouhý výčet hlavních projednávaných bodů komise. Celý zápis 
z jednání komise je pro zájemce připraven k nahlédnutí v Grabově 
vile. 

Finanční výbor – Daniel Rödig (červenec A) 
Finanční výbor (FV) zasedal i v době školních prázdnin, a to dne 8. 
srpna 2008. Na svém jednání se zabýval projednáváním rozpočto-
vých opatření, o která zaţádali správci jednotlivých rozpočtových 
poloţek. Předloţený materiál byl podroben rozsáhlé diskusi, vý-
sledkem které bylo jeho schválení a doporučení RMČ ke schválení. 
V rámci zpřehlednění změn, která v rozpočtu MČ jednotlivá roz-
počtová opatření mohou udělat, bylo dohodnuto, ţe od příštího 
jednání FV vedoucí ekonomického odboru tabulkově zpracuje pře-
hled finančních dopadů jednotlivých rozpočtových opatření. FV se 
na svém jednání zabýval také informací o výsledku hospodaření 
MČ Praha 8 za I. pololetí 2008. V uplynulém období byl dosaţen 
přebytek ve výši  48 467 tis. Kč. Členy FV ZMČ byly jednomyslně 
potvrzeny navrhované termíny jednání FV ZMČ do konce roku 
2008, a to 18.8., 22.9., 3.11., 1.12. a 15.12.2008. 
 
Finanční výbor – Daniel Rödig (červenec B) 
Druhé prázdninové zasedání Finančního výboru (FV) se konalo 
dne 18. srpna 2008. Na programu jeho jednání bylo projednávání 
Zprávy o „Vyúčtování výsledků hospodaření MČ Praha 8 za 1. 
pololetí roku 2008“ FV tento předloţený materiál projednal, podrobil 
diskusi a nakonec jednomyslně schválil. Na programu jednání vý-
boru byl i materiál s názvem „Návrh rámcového harmonogramu 
prací na sestavě rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2009 a rozpočtového 
výhledu do roku 2011“. Všichni přítomní členové byli s termíny, 
které se váţí k projednávání rozpočtu na příští rok. Na jednání FV 
se projednával materiál „Návrh uzavření smluv o poskytnutí podpo-
ry na spolufinancování projektů se SFŢP ČR v rámci operačního 
programu Ţivotní prostředí. FV ZMČ po projednání vzal předloţený 
materiál na vědomí a doporučil ho k projednání v RMČ a ke schvá-
lení v ZMČ.  Na konci jednání FV po projednání a následné diskusi 
přijal souhlasné stanovisko návrhu rozpočtových opatření, o které 
poţádali jednotliví správci rozpočtových poloţek. 
 
Komise pro územní rozvoj - Roman Petrus ( červenec) 
Červencová komise pro územní rozvoj měla na programu 16 bodů. 
Celých deset bodů se týkalo ţádostí o prodej pozemků na území 
městské části. Vyhověno bylo jen dvěma. Ostatní byly zamítnuty. 
Důvody byly rozdílné, ale jednalo se o pozemky, o které si poţáda-
la sama Městská část Praha 8, dále o pozemky, které se řeší v 
souvislosti s celým územím, nebo o pozemky, které jsou nyní vyu-
ţívané jako zeleň a měly se přeměnit na parkoviště apod. Dále zde 
byly poţadavky na stavbu obytných či administrativních kom-
plexů. V ulici Pernerově architekt předvedl velmi dobrou práci, ale 
bohuţel se jednalo jen o administrativní vyuţití budovy a komise se 
shodla na tom, ţe část objektu by měla být pouţívána i jako byty. 
Další obytný dům měl být postaven v ulici Pod náměstím, kousek 
od ulice Zenklova. Bohuţel zde architekt odvedl velmi nedobrou 
práci a komise se shodla tuto stavbu nepovolit, kromě toho by byla 
odstraněna velká část současné zeleně. Další návrh pak přišel na 
dům Bulovka 11. Tento návrh byl však příliš naddimenzován a 
komise navrhla sníţit stavbu o dvě patra. 
 
Sociální a zdravotní komise - Lenka Majerová (září) 
1.Projednávaly se ţádosti o řešení bytové situace, např. výměna 
bytu menší za větší. Vzhledem k tomu, ţe sociální byty nejsou, 
není výměna moţná. Uvaţuje se téţ o jiné terminologii, co se týče 
sociálních bytů. 2.Občanské sdruţení „Ruka pro ţivot“, otevírá od 
října v Rajmonově ulici číslo 1199 denní stacionář pro lidi s mentál-
ním postiţením. Pouze však ve všední dny.  
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Oprava vodárenské věţe v Ďáblicích 
Vodárenské věţi v praţských Ďáblicích, která zde jako dominanta 
působí přes sto let,  se nyní vrací původní podoba. Nikoli však 
vyuţití. Kolemjdoucí můţe právě probíhající rekonstrukce vyděsit. 
Stavební firma sesadila pomocí jeřábu cimbuří. Z tamboru, kde 
býval rezervoár vody, zbyl pouze ţelezný skelet. Měděné cimbuří, 
tedy ta původní věţ, ta projde generální opravou, dojde k novému 
oplášťování. Poté se sundá kamenné ostění a bude se vlastně 
zesilovat horní část vodárenské věţe. Věţ, která od začátku dvacá-
tého století aţ do šedesátých let zásobovala pitnou vodou městské 
čtvrti Libeň i Vysočany, se změní na luxusní byt. Ovšem pod pod-
mínkou památkářů, ţe investor, podnikatel v herním průmyslu, dá 
stavbě podobu, jakou měla před sto lety. O ni totiţ přišla dávnými 
nezdařilými opravami. Národní památkový ústav poţaduje, vypra-
cování restaurátorských průzkumů, stavebně-historických prů-
zkumů tak, aby bylo moţné chybějící prvky, které na věţi dnes uţ 
chybí, bylo moţné doplnit. Součástí luxusního bytu praţského vel-
kopodnikatele budou garáţe, bazén, fitcentru, squash, všechno 
ukryté pod povrchem v okolí věţe. Tento objekt vlastnila Městská 
část Praha 8. Ta ho prodala v poslední dekádě minulého století. 
Údajně se jednalo o zhruba dva, maximálně pár milionů korun. 
Oprava ďáblické vodárenské věţe, která bude stát minimálně sto 
milionů korun, by měla skončit za dva roky. 
 

Výstavba nových bytů má i své proti 
V Praze se staví jak o ţivot. Jenţe i území, na němţ se Praha 
rozkládá, má své limity. Proluky mezi domy, které ve městě byly, jiţ 
stavebníci zastavěli a nyní se stále častěji musí poohlíţet i po do-
sud nezastavěných lokalitách. Jenţe stále častěji se fantazie archi-
tektů dostává do kříţku s těmi obyvateli čtvrtí, kteří mají o vyuţití 
zelených ploch ve svém sousedství zcela jiné představy. Radnice 
jsou proto zaplaveny stíţnostmi, prosbami, peticemi i výhrůţkami. 
Lidé například bojují proti výstavbě bytových domů nedaleko pane-
láků na malém sídlišti Písečná v Troji. Na zelených místech, kde si 
dosud hrály děti, mají stát tři nové budovy. Radní Prahy 8, kteří s 
výstavbou domů ještě v loňském roce nesouhlasili, letos na jaře 
změnili názor. Domy jim nyní nevadí. Rada původně nesouhlasila, 
protoţe chtěla investora upozornit, aby při výstavbě také řešil ná-
hradní zeleň. Vadila jí i výška budov. Nyní projektant „ukrojil“ ze 
dvou domů po jednom patru, slíbil vysázet stromy, zalesnit střechy 
a radní byli spokojeni. Sídliště Písečná není jediným místem, kde 
to mezi místními obyvateli a investory či úředníky skřípe. Bouřlivou 
vlnu odporu poslední dobou vyvolala i studie na zastavění prázd-
ných pozemků na Dívčích Hradech nad stanicí metra Radlická. V 
posledních týdnech se proti novým domům hlasitě protestuje také v 
Lysolajích v údolí Šárky či ve Stodůlkách v oblasti Na Vidouli. Pro a 
proti výstavbě na pozemcích uvnitř města: Pro - Město se nemůţe 
rozšiřovat jen v okrajových částech, kam se nové domy hodí méně. 
Uvnitř města je jiţ vybudována infrastruktura (metro, silnice, vodo-
vod). Proti -  Úbytek zeleně, která ve vnitřním městě i tak chybí. 
Pokles cen nemovitostí v okolí nové zástavby. Zásah do ţivota 
místních obyvatel. 
 

Internet zdarma je v kurzu. Síť se rozšíří 
Bezplatně se k internetu zatím mohou na internet připojit obyvatelé 

v Praze 5, 8, 9 a 13. Městské části uţivatelům umoţňují přístup 
především na stránky veřejných institucí a e-mailové schránky. 
Letos na podzim by tuto sluţbu měl zprovoznit i čtvrtý obvod. Pra-
ha 2 uvaţuje o podobném připojení v parcích a na náměstích. In-
ternet zdarma chystá i praţský magistrát. Podle webových stránek 
projektu by měla sluţba začít fungovat ještě letos. Internet zdarma 
má slouţit především pro komunikaci s úřady a k přístupu na strán-
ky veřejné správy. Zájemci se musejí většinou zaregistrovat, mají 
omezenou přenosovou rychlost a nesmějí stahovat soubory, hrát 
online hry nebo například telefonovat. Přesto mají Praţané o tuto 
sluţbu zájem. Například v Praze 5 je do sítě zaregistrováno přes 
25.000 lidí a denně se připojuje zhruba 1000 aţ 1500 z nich. Něko-
lik tisíc lidí vyuţívá bezplatný internet i v Praze 8 a 9. Bohuţel ne-
známe přesné číslo uţivatelů, protoţe síť se neustále rozvíjí. Měst-
ské části si na sluţbě pochvalují především to, ţe mohou prostřed-
nictvím e-mailu najednou oslovit všechny uţivatele. Toho bylo vyu-
ţito k informování ohledně ptačí chřipky či nebezpečí povodně. 
 

Po Praze s novou tramvajenkou 
Po týdnech dohadů, mlţení a nedorozumění je konečně jasné, jak 
bude v Praze fungovat elektronická tramvajenka. Se zveřejněním 
konkrétních informací Dopravní podnik i praţský magistrát otáleli 
srpna. Lidé z Prahy i odjinud pídící se po detailech dostávali neúpl-
né a často rozporuplné údaje. Elektronická tramvajenka, kterou si 
budou moci cestující nabít na čipovou kartu zvanou OpenCard, 
začne platit uţ od začátku října. Třicetidenní, devadesátidenní a 
roční kupon si zájemce jiţ můţe zakoupit. Pokud bude dostatečně 
rychlý, dopravce ho za to ocení slevou. Lidé si mohou na Open-
Card nahrát i devadesátidenní a třicetidenní kupon. Ten ale začne 
platit aţ 1. října. Další druhy kuponů budou převáděny do elektro-
nické podoby v průběhu příštího roku. Naposledy se lidé svezou na 
papírový doklad v polovině roku 2010. 
 

Domov seniorů město pronajme soukromníkovi 
Pokud se podaří experiment praţského magistrátu, napříště uţ 
domovy důchodců nebude neprovozovat město, ale soukromé 
firmy. Experiment, kde bude nový „pan domácí“, začne v domově 
pro seniory v Praze 8. Magistrát domov svěří na sedm let do péče 
soukromé firmě, která si ho od něj pronajme. Novým správcem se 
stane obecně prospěšná společnost Evropské sociální centrum 
Praha, ale budova zůstane nadále majetkem hlavního města. Dů-
vodem pro toto řešení je hledáme moţností, jak sníţit náklady a 
zároveň zlepšit sluţby pro seniory. Od pronájmu si město slibuje 
především to, ţe nájemce rozšíří sluţby pro seniory a město ušetří. 
Letos domov dostal od města dvaadvacet milionů korun, po pro-
nájmu to bude 18,8 milionu korun. Babičky a dědečkové se prý 
však nemusí obávat, ţe by nakonec skončili na ulici. Magistrát 
vytvořil zvláštní pracovní skupinu, která bude kaţdých čtrnáct dní 
zařízení kontrolovat. Nebude hlídat, zda je nájemce v zisku, či ve 
ztrátě, ale to, zda neklesá úroveň poskytovaných sluţeb. Nájemce 
bude navíc muset získat od města licenci, která mu umoţní domov 
pro seniory v Bohnicích provozovat. Pokud poruší podmínky, měs-
to mu ji odebere. Jestliţe se projekt osvědčí, plánuje město, ţe by 
pronajalo i zbylé domovy pro seniory, které provozuje. 
 

Co se dělo, děje a bude dít na Praze 8 
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Masarykovo nádraţí asi časem zanikne 
Praţané si zkrátka budou muset časem zvyknout, ţe v centru 
bude o jedno nádraţí méně. Nad Masarykovým se totiţ smráká. 
Městská rada schválením více neţ čtyř desítek změn územního 
plánu roztočila zajímavý kolotoč. Rozruch vyvolala změna, která 
dává tušit zánik tohoto praţského nádraţí. České dráhy, minis-
terstvo dopravy i Správa ţelezničních dopravních cest si neumějí 
ţelezniční dopravu bez „masaryčky“ představit. Ke změně územ-
ního plánu se tyto instituce postavily, jako kdyţ o ní slyší poprvé. 
O novinku však nejde. Zatím ale není adekvátní náhrada a ani 
praţský dopravní systém není nastaven tak, abychom se bez něj 
obešli. Věštit, kdy by Masarykovo nádraţí mělo být minulostí, se 
v současné době nedá. Bude to ale v řádu desítek let. Rozhodně 
ne napřesrok. Případná změna územního plánu, pokud ji ještě 
schválí zastupitelstvo, jen říká, ţe území nemusí slouţit výhrad-
ně dopravě. Pokud změny schválí také zářijové zastupitelstvo 
hlavního města, stanou se pozemky Masarykova nádraţí vhodné 
i k jiným neţ dopravní účelům. Město uvaţuje o tom, ţe by místo 
nádraţí vzniklo městské centrum s byty, obchody a kancelářemi. 
Se zachováním historického objektu se počítá, takţe by se snad 
neměla opakovat situace jako s nádraţím na Těšnově, které se 
podařilo minulému reţimu zcela vymazat ze zemského povrchu. 

 
Thomayerovy sady čeká obnova 
Znovuoţivení parku u libeňského zámku je záleţitost dostatku 
finančních prostředků. Radnice Prahy 8  doufá, ţe práce zahájí 
příští rok a potrvají moţná několik let. Upraveny by měly být 
zejména horní terasy, cesty a porost. V nejbliţší době bude vy-
pracována revitalizační studie, která zohlední i případné připo-
mínky památkářů. Kolik bude obnova stát, zatím není jasné. 
Záleţí na výsledku studie. V posledních letech se v sadech děla-
ly jen menší úpravy. Od roku 2006 tudy vede naučná stezka, v 
roce 2007 zde vzniklo hřiště na pétanque. Sady kolem libeňské-
ho zámku byly zaloţeny na počátku 20. století podle plánů par-
kového architekta a ředitele praţských parků a zahrad Františka 
Thomayera, bratra známého lékaře Josefa Thomayera. 
 

Na radnicích „bydlí“ i někteří podnikatelé 
Na praţských radnicích mají trvalý pobyt tisíce lidí a pro některé 
z nich je adresa úřadu i sídlem jejich podnikání. Od července 
musí lidé, kteří chtějí mít na úřadech i sídlo své ţivnosti, poţádat 
městskou část o souhlas. Některé obvody však nová povolení 
vydávat nebudou. Například na adrese radnice Prahy 8 hlásí 
místo podnikání asi 120 podnikatelů, v Praze 11 celkem 35 a v 
Praze 12 téměř 150 ţivnostníků. Souhlas města s trvalým poby-
tem na radnici poţaduje novela ţivnostenského zákona, která 
platí od 1. července letošního roku. A radní Prahy 2 se na svém 
červencovém jednání usnesli, ţe městská část souhlas se sídlem 
podnikání na radnici vydávat nebude. Nechce, aby městskou 
podatelnu zahlcovala cizí obchodní korespondence. Mnozí lidé 
toho, ţe mají trvalé bydliště na radnicích, zneuţívají. Nemusí 
totiţ například platit poplatky za odpad. 
 

Potkaní „boom“ ve městě 
V hlavním městě se přemnoţili potkani. Podle odborníků se nyní 
šíří třikrát rychleji, neţ je obvyklé. Mají svůj podíl i na současné 
epidemii ţloutenky. Přemnoţení těchto nepříjemných hlodavců 
hlásí i odborníci. Teď byly dvě aţ tři mírné zimy, a reprodukce 
potkanů se oproti normálu aţ ztrojnásobila. Plošná deratizace 

praţských stok přitom proběhla před několika měsíci. Pravidelná 
březnová deratizace je ale nevyhubí, jen vlastně reguluje jejich 
počet. Další deratizace se většinou dělají na podzim. Teď ale 
máme srpen, a uţ mnohde zjišťujeme neuvěřitelná zamoření 
potkany. Nevyvezená popelnice je pro ně pozvánkou. Nejvíce se 
potkani srocují na sídlištích kolem kontejnerů. Kde je hodně lidí, 
je i hodně potkanů. Nejvíce jich je ale v Praze 8 a 9. Podle od-
borníků to způsobila výstavba metra. Odborníci ale říkají, ţe 
nouze o ně není nikde. Jsou i na Václavském náměstí, v kolekto-
rech i na hlavním nádraţí. Odtud se pak rozlézají do celého měs-
ta. Kaţdá potkaní „tlupa“ totiţ obhospodařuje rajón třeba i o šesti 
kilometrech čtverečních. Mívají své „velitele“, coţ bývá nejsilnější 
samec. Teď mají potkani ideální podmínky k ţivotu. Ani tak ale 
nejsou odborníci schopni říct, proč je jich teď víc neţ kdykoliv 
předtím. Nemusí jít ale vţdy vysloveně o nepořádek. Uţ jen vylé-
váním zbytků do toalet se jim staráme o potravu. Výskyt potkanů 
jde vţdy ruku v ruce s přenášením nemocí. To se teď stalo i Pra-
ze – na rozšíření ţloutenky typu A mají potkani také svůj podíl. 
 

Dálnice ve Strašnicích odbočí k Balabence v roce 2015  
Ten, kdo alespoň jednou za čas projíţdí Prahou, to místo dobře 
zná. Nad nepochopitelným zúţením dálnice z šesti jen na čtyři 
pruhy za lanovým mostem na Jiţní spojce řada z nás nevěřícně 
kroutí hlavou pokaţdé, kdyţ tudy projíţdí. Ono místo vešlo ve 
všeobecnou známost pod názvem „Bobová dráha“. Toto zhruba 
půlkilometrové zúţení, kterým se silnice kroutí na hranici Strašnic 
a Hostivaře, tu však nebude navěky. Přesně za lanovým mostem 
totiţ vyroste úplně nová dálniční křiţovatka. Zatímco dnes auta 
jedoucí po Jiţní spojce plynule najedou na Štěrboholskou radiá-
lu, za několik let budou pokračovat směrem do Malešic po nové 
silnici. Pokud budou chtít řidiči na Štěrboholskou radiálu, budou 
na ni muset sjet na křiţovatce. Od lanového mostu se tak lidé 
pohodlně dostanou autem aţ na Balabenku a pak dále po měst-
ském okruhu na Pelc-Tyrolku, Letnou a Malovanku. Úsek měst-
ského okruhu mezi lanovým mostem a Balabenkou bude vlastně 
posledním zprovozněným úsekem na celém 33 kilometrů dlou-
hém okruhu. S dokončením celého okruhu se počítá v roce 2015. 
 

Výstava má připomenout Libeňský mír 
Výročí 400 let od uzavření takzvaného Libeňského míru si Praţa-
né mohou nyní připomenout díky jedinečné výstavě v Libeňském 
zámku. V roce 1608 Rudolf II. podepsal v prostorách Libeňského 
zámku takzvaný Libeňský mír, v němţ se ve prospěch Matyáše 
vzdal vlády v Uhrách, v Rakouských zemích a na Moravě. Výsta-
va je přístupná v pondělí a středu od 8 do 18 hodin, v úterý a ve 
čtvrtek od 8 do 15.30, v pátek od 8 do 15. Potrvá do 24. října. 
 

Papírových košů pro pejskaře je stále málo 
Stráţníci vybírají pokuty, ale nikde nejsou sáčky na psí exkre-
menty. Tak reagují někteří praţští pejskaři na novou městskou 
vyhlášku o čistotě, která vstoupila v platnost 1. července. Někteří 
z nich úředníkům městských částí uţ poslali upozornění, ve kte-
rých oblastech sáčky nebo koše postrádají. Podle pracovníků 
jednotlivých městských částí radnice sice o problémech ví a sna-
ţí se je řešit. V Praze 8 je umístěno 198 košů na psí exkrementy. 
Jejich údrţba stojí týdně 60 tisíc korun. Pejskařům se radnice 
snaţí vycházet vstříc a reagovat na jejich podněty. Nicméně ale 
je to především otázka peněz. 


