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Uvnitř tohoto vydání: 

Výherní hrací automaty – ano – či ne ? 

Otázka, zda povolovat existenci hracích automatů, mě často napadá, když 
vidím, že téměř v každé restauraci je několik hracích automatů. Na území Prahy 8 je 
takových podniků opravdu hodně. A přesto nové herny neustále vznikají. Ale proč 
tomu tak je? Odpověď na tuto otázku je v podstatě velmi jednoduchá. Majitelé heren 
či restaurací provozujících hrací automaty mají z výnosu těchto automatů určitá pro-
centa zisku. Každý automat je nastaven většinou tak, že minimálně ze 70 procent 
herních pokusů vyhrává automat. Zkráceně majitel. Takže čím více hracích automatů 
majitel provozuje, tím lépe pro něj. 

V současnosti každý majitel restaurace, který se rozhodne provozovat zde 
hrací přístroj a splní všechny potřebné náležitosti, povolení k provozu hracího auto-
matu od MČ dostane. Městská část, která by měla pečovat o blaho všech svých oby-
vatel, mu přeci nemůže zasahovat do jeho živnosti. I kdyby chtěla počet hracích auto-
matů na svém území nějak regulovat, nemůže. Jednoduše na to nemá páky. A 
v důsledku toho pak počet stížností, které upozorňují na zvyšující se hluk a nepořá-
dek v okolí, roste. 

Ano, blikající světélka automatu, pestré zvukové efekty a možnost výhry (i 
když mizivá) může být pro mnohé lidi velice lákavá, to uznávám. Snad každý z nás 
jednou v životě hru na takovém automatu vyzkoušel. Jenže on existuje značný rozdíl 
mezi tím, jestli člověk prohraje 30 korun a tím, když ve výherním (o názvu „výherní“ 
lze v tomto smyslu s úspěchem pochybovat) automatu utopí desítky tisíc. Člověk 
v prvním případě si řekne maximálně: “Každá legrace něco stojí, vyhrát se prostě ne-
dá. Příště si dám raději o jedno pivo víc.“ A jde domů, věnovat se své manželce a 
dětem. Člověk v tom druhém případě poté, co do automatu „nasype“ svou výplatu, 
jde sice také domů, ale s tím, že to tomu hloupému automatu přeci nedaruje a pro-
hranou částku zítra vyhraje nazpět. Výsledkem tohoto postupu je pak další prohra, 
která jde do dalších tisíců korun utopených v hracím automatu. Takový člověk po ča-
se zjistí, že už nemá za kým chodit domů, jelikož manželka s dětmi ho opustila. Ne-
zlepší-li svůj přístup, brzy zjistí, že po čase nemá ani kam chodit, jelikož o byt přišel. 
Takové případy a lidské osudy jsou velice smutné, ale bohužel existují. 

Je sice pravdou, že za povolení provozu výherního automatu plyne určitá 
část finančních prostředků v podobě daní a poplatků do rozpočtu městské části. 
V minulém roce to bylo asi 16 milionů korun, letos to nebude méně. „Ano, slušné pe-
níze. S nimi už se dá něco podniknout. Něco, co bude přínosem mnoha občanům 
Prahy 8“ : řekl by si jeden. Ale za jakou cenu? Já se obávám, že cena za tyto pro-
středky je příliš vysoká. 

A kdo jsou lidé, kteří na automatech hrají? Je to nejen mládež, která hrou na 
automatech tráví svůj volný čas, jsou to i tátové od rodin a v neposlední řadě jsou to 
také invalidní důchodci a lidé, kteří podléhají vlivu zákonem nepovolených návyko-
vých látek. Takoví lidé v místech provozu hracího automatu pak často dělají výtržnos-
ti, nepořádek a hluk. Na ten si občané v okolí stěžují nejvíce. 

Kde takoví stálí hráči berou na hru na automatech peníze? Domnívám se, že 
každý normálně uvažující zdravý člověk na to přijde sám. A nalezenou odpovědí, 
myslím, příliš nadšen bohužel není. 

Já osobně se domnívám, že v ideálním případě by provoz výherních auto-
matů na území MČ Prahy 8 měl být zcela zakázán. Jelikož jsem ale realistka, vím, že 
takové řešení možné není. Proto si myslím, že by výherní automaty měly být když už 
ne zrušeny, tak nahrazeny nevýherními, jen tak pro zábavu. Proč ne? V každém pří-
padě by MČ Praha 8 měla mít možnost počet hracích automatů na svém území nějak 
regulovat. Na úvodní otázku, zda výherní automaty ano či ne, odpovídám naprosto 
jednoznačně. NE! 

 Ing. Lenka Majerová 
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Zprávy z OVV dne 24. ledna 2008Zprávy z OVV dne 24. ledna 2008Zprávy z OVV dne 24. ledna 2008Zprávy z OVV dne 24. ledna 2008    
1. Organizační věci OVV 
a) Př. Petrus seznámil členy OVV s plněním placení členských příspěvků za rok 2007. Konstatoval, že př. Marcian  zemřel a 
tudíž je jeho členství anulováno. Ostatním členům, jež dosud nezaplatili, pošle OVV další dopis o nutnosti zaplatit. 
b) Petrus informoval, že WWW stránky budou zprovozněny v co nejkratší době. Vše je dnes zdržováno firmou, kterou najalo 
KVV.  
c) Roman Petrus informoval o průběhu příprav rekonstrukce výlohy a vývěsního štítu. Předložený návrh byl odsouhlasen.  
d) Př. Petrus předložil návrh na postupnou obnovu a koupi potřebného zařízení do sekretariátu a požádal členy OVV, aby se 
k uvedenému vyjádřili, či doplnili na příštím zasedání. 
e) OVV ČSSD Praha 8 projednalo usnesení z OK r. 2006 a po diskusi přijalo usnesení: 
OVV ČSSD Praha 8 jednomyslně nedoporučuje zřizování pracovních komisí, včetně komise tiskové.  
Roman Petrus informoval o nabídce KVV zdarma čtyřikrát za rok prezentovat své články a názory v časopise „ Čas volby „. 
Všechny před odesláním schválí OVV ČSSD Praha 8. Členové OVV připraví do časopisu čtyři témata : domov důchodců – 
př. Rudová, prodej bytů – př. Rödig, parkovné a bytová poradna – Petrus a Kilián, vše z Prahy 8. Termín napsání článků je 
do 28.2.08. 
2. Zprávy z KVV, ÚVV 
Př. Petrus informoval o zasedání KVV, kde zmínil výzvu k účasti na reprezentačním plese ČSSD. Zpráva ÚVV je obsažena 
ve stranickém zpravodaji OVV ČSSD Praha 8 za měsíc leden. 
3. Komunální politika 
Př. Petrus informoval o změně v KZ Praha 8, kde on rezignoval na post předsedy klubu zastupitelů a KZ si zvolil na svém 
zasedání dne 14.1.08 jednomyslně nového předsedu, jímž se stal Mgr. Radim Zátopek. 
a) Roman Petrus podrobně informoval o chystané akci pro obyvatele Domova důchodců Bohnice – Čimice : Seminář pro se-
niory z DD Bohnice. Budou se zde za účasti př. Pocheho,  př. Romana Petruse a př. Michala Petruse a p. Dykasta  - zastupi-
tele magistrátu jako navrhovatele nových nájemních smluv projednávat jejich dopady na obyvatele DD. 
b)  Roman Petrus podal informaci k problematice parkování na Praze 8, seznámil OVV s dosud přijatými návrhy MO Karlín a 
MO Libeň, klubu zastupitelů a MO Kobylisy a MO Bohnice problematikou parkovného v sousedních městských částí. 
V následné diskusi vystoupili př. Baxa, Kilian, Ševčík, Petrus. Z diskuse vyplynulo, že př. Kilian a př. Petrus vypracují materiál 
o parkovném, který bude předložen jednotlivým MO k projednání a ke schválení. 
c) Př. Petrus a př. Ševčík informovali o zdražování nájmů v obecních bytech a bytové politice    ODS na Praze 8, včetně pro-
blematiky prodeje obecních bytů . 
4. Příprava akcí OVV 
Př. Petrus seznámil členy OVV ČSSD Praha 8 s harmonogramem akcí OVV v I. pololetí 2008. Současně vyzval přítomné 
k návrhům dalších akcí a předběžně informoval o chystané akci pro veřejnost, k bytové problematice zřejmě s názvem „ Den 
s ČSSD „. Termín této akce bude upřesněn.OVV schválil harmonogram v předložené podobě. 
5. Zprávy z MO 
Roman Petrus přednesl usnesení MO Kobylisy: „ MO Kobylisy vyzývá  vedení ČSSD a její poslance, aby daleko aktivně-
ji než dosud vystupovali proti antisociální devastační politice ODS a současné vlády. 
Zároveň vyzývá představitele ČSSD, aby razantněji vystupovali proti nacionalistickým výrokům představitelů 
ODS.“ „ MO Kobylisy vyzývá ostatní MO a OVV ČSSD, aby zaujali k tomuto jednání stanovisko.“ 
6. Různé 
Př. Ševčík navrhl dlouhodobou práci v podobě vzdělávání a přípravě budoucích kandidátů do komunálních voleb, na úrovni 
jednotlivých MO na práci zastupitele, místostarosty apod. tak, abychom již v komunálních volbách v r. 2010 měli připravené a 
schopné kandidáty do zastupitelstva MČ Prahy 8. 
OVV ČSSD Praha 8 na základě návrhu př. Ševčíka konstatuje: Před únorovým zasedáním OVV se společně sejde P OVV 

Zprávy z KVVZprávy z KVVZprávy z KVVZprávy z KVV    

Chvíli jsem váhal jak přísně mám tuto zprávu napsat, ale nedá mi to. Úroveň jednání tohoto KVV je opravdu tristní a 
po asi čtyřech vynechaných jednáních (nechodím tam povinně, ale pouze dobrovolně) jsem tam zase v lednu zašel.  
              Celé jednání trvalo cca. hodinu a třičtvrtě. Prvních asi dvacet-pět minut se řešily dle mého názoru podstatné věci, 
dle programu. Bohužel pak jsme se dostali k bodu Zpráva z PS PČR, načež se další hodinu a čtvrt hádali především pražští 
poslanci jestli navrhovat či nenavrhovat veřejnou volbu prezidenta republiky. Zbývající přítomní se dle mého názoru rozdělili 
na tři části. Jedni, mezi které se řadím i já, se divili kde se ocitli a jestli ti lidé jsou skutečně z jedné politické strany. Druzí, kte-
rým to bylo dost jedno, čekali a čekali a čekali… No a ti třetí se taky chtěli k problému vyjádřit, načež jsme dvě věty (jednu 
pro a druhou proti) slyšeli v různých obměnách asi dvacetkrát. KVV po této „plodné“ diskusi, která mimochodem nijak ne-
skončila, prostě vyšuměla plynule do ztracena za chvíli skončil. 

Takže co jsme se dozvěděli ze začátku? Praha 8 není silná v nakupování lístků na ples ČSSD Praha na Žofíně. To 
je tradiční problém Prahy 8, prostě o podobnou akci není u nás zájem. Pak jsme se dozvěděli, že byl zvolen stálý krajský ma-
nažer, kterým se stal Petr Dolínek. Ten by měl organizačně zajišťovat tzv. Permanentní kampaň ČSSD v Praze v letech 
2008 – 2010. Tento projekt by měl být představen na rozšířeném jednání KVV. Zároveň byl zvolen nový krajský tajemník Petr 
Kalvach – bývalý tajemník Prahy 10. 

Tak to je asi všechno. Pokud si chcete přečíst konkrétní materiály jsou všechny uloženy na našem sekretariátu u 
tajemníka Jana Vaška.  

Roman Petrus, předseda OVV 
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Stalo se před deseti letyStalo se před deseti letyStalo se před deseti letyStalo se před deseti lety    
MO Libeň - k odstranění eventuálních nedostatků v členské evidenci MO - OVV výbor rozhodl, aby členské zále-
žitosti sledovala s tajemníkem OVV př. Chromíková a zabezpečila tak potřebný soulad evidencí a projednávání 
přihlášek. 
MO Kobylisy - USNESENÍ: Přijímá př. Lorenzovou za členku ČSSD a s její funkcí zapisovatele, souhlasí s návr-
hem kandidátů do PSČR ( Černý, Máša, Pokorný ), souhlasí s návrhem usnesení protestujícím proti volebnímu 
řádu z ÚVV, delegáti se zúčastní zítra OK a je jim doporučeno volit členy MO Usneseno jednomyslně. 
MO Bohnice - do komunálních voleb byli jako delegáti z MO Bohnice zvoleni tito členové: Teplá, Eichler, Hron, 
Jančáková a Teplý. Budou doplněni o členy OVV (Matyáš, Ševčík ). MO Čimice - místopředsedou MO Čimice byl 
zvolen Ladislav Štrupl. Člen MO Jelínek pozval na Dětský den v Krynické ulici dne 28.3.1998. 
OVV - Každý člen OVV8 s hlasem rozhodujícím dle stanov ČSSD obdržel dále předsednictvem vypracovaný ná-
vrh hlasovacího lístku na volbu kandidátů do PSČR a jejich pořadí na dnešním OVV8. Kandidátka obsahovala 
jména kandidátů navržených na členských schůzích MO. 

Plánované akcePlánované akcePlánované akcePlánované akce    
akce datum čas místo 
MO Karlín a MO Libeň 5.2.2008 18.00 Zenklova 27, sekretariát    
Klub zastupitelů Praha 8 11.2.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
MO Kobylisy 12.2.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
Klub deskových her 13.2.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
Ples Žofín 15.2.2008 19:00 Žofín 
MO Bohnice 19.2.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
OVV Praha 8 20.2.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
Bytová poradna při ČSSD Praha 8 26.2.2008 17:00 Zenklova 27, sekretariát    
MO Čimice 26.2.2008 17:45 Chvatěrubská 1 
Klub deskových her 27.2.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
MO Karlín a MO Libeň 4.3.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
Klub zastupitelů Praha 8 10.3.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
MO Kobylisy 11.3.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
Bytová poradna při ČSSD Praha 8 18.3.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
OVV Praha 8 19.3.2008 18:00 Zenklova 27, sekretariát    
MO Čimice 25.3.2008 17:45 Chvatěrubská 1 

Občanské sdružení OSM pořádá 
pravidelný klub deskových her, 
který je určen všem zájemcům 

starších 15 let.  
Únorová setkání přátel desko-
vých her, kde se zájemci mohou 
změřit své síly v taktice a štěstí, 
se koná ve dnech 13.2. a 27.2. 
na adrese Zenklova 27, Praha 8, 

vždy od 18 hod. 
K dispozici je připravena celá řa-
da rozličných moderních her. 
Všichni jsou srdečně zváni. 
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Vernisáž Vernisáž Vernisáž Vernisáž ———— výstavu maleb a grafiky  Petry Timurové výstavu maleb a grafiky  Petry Timurové výstavu maleb a grafiky  Petry Timurové výstavu maleb a grafiky  Petry Timurové    

Setkání nových členůSetkání nových členůSetkání nových členůSetkání nových členů    
V pondělí 28. ledna 2008 proběhlo první setkání nových členů ČSSD v Praze 8, na kterém byli seznámeni s histo-
rií sociálně demokratického hnutí v Českých zemích, stanovami ČSSD, organizační struktuře, základními informa-
cemi o Městské části Praha 8 a komunální problematice. Setkání se zúčastnili vedle Roman Petrus, Jaromír Šída, 
Daniel Rödig, Milan Hejkrlík a především noví členové Marcel Janek, Rudolf Sailer, Jan Dedecius, Květa Lepsat-
re, Milan Bartoloměj, Bohumil Hajný, Tomáš Syrovátka a Martin Dluhoš (všichni jmenovaní na fotografii zleva do-
prava).  
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Informace z Rady Městské části Praha 8Informace z Rady Městské části Praha 8Informace z Rady Městské části Praha 8Informace z Rady Městské části Praha 8    
Prosinec 2007 

- Rada projednala proběhlé výběrové řízení na distri-
buci novin Městské části Praha 8 s tím, že toto výbě-
rové řízení bylo zrušeno a v lednu bude vypsáno no-
vé. Zrušeno bylo z důvodu přijetí pouze jedné nabíd-
ky, která ale nesplňovala podmínky soutěže. 
- Rada částečně měnila Organizační řád Úřadu Měst-
ské části. Důvodem bylo zrušení příspěvkové organi-
zace Jednotka civilní ochrany a tím i přesun její čin-
nosti na Městskou část. 
 

Leden 2008 
- Rada se kladně vyjádřila ke stavbě RIVERGAR-
DENS. Stavba by měla stát na území Karlína, kon-
krétně na území Rohanského ostrova. Jedná se o 
území severně od Rohanské ulice v délce cca. 450 
metrů sahající od nedávno dokončené budovy River-

Diamond až po prodlouženou osu ulice Šaldovy. Na 
místě by mělo být 5 budov určených pro bydlení, vyso-
kých devět pater s celkem 178 byty. A další 2 budovy 
s devíti patry pro administrativní účely. Celý projekt by 
měl disponovat s 478 parkovacími místy. 
- Rada nově rozdělila kompetence uvolněných členů 
Rady, a to v návaznosti na odvolání a zvolení dvou no-
vých členů Rady Městské části. 
- Mateřská škola Řešovská byla připojena na poplacho-
vý monitorovací systém (PMS) Městské policie. 
- Rada schválila rozpočet Městské části na rok 2008 a 
rozpočtový výhled do roku 2010. 
- Rada schválila předložení projektů „Bezpečná Osmič-
ka“ a „Revitalizace Kaizlových sadů“ pro první výzvu 
Magistrátu Hlavního města Prahy v rámci Operačního 
programu Praha – Konkurenceschopnost. 

Informace z klubu zastupitelů Informace z klubu zastupitelů Informace z klubu zastupitelů Informace z klubu zastupitelů     
Roman Petrus podal informaci z Bytové komise, 

která se konala dnes (14.1.2008) a na které se jedna-
lo o zvýšení nájemného v obecních bytech na celém 
území Prahy 8 k 1.7.2008. Zástupci ČSSD v komisi 
tento přístup kritizovali a nepodpořili jej. Informace 
byla doplněna Zdeňkem Ševčíkem. 

Roman Petrus seznámil KZ o probíhajících aktivi-
tách Bytové poradny a s tím spojeným konáním Za-
stupitelských dnů. Bylo dohodnuto, že nejbližšího Za-
stupitelského dne (15.1.2008) se zúčastní ti členové 
MO Kobylisy, kteří jsou členové Zastupitelstva MČ 
Praha 8. V únoru bude Zastupitelskému dni přítomen 
Milan Hejkrlík a v březnu pak Zdeněk Ševčík. 

Roman Petrus informoval o novém prostoru 
v časopisu „Osmička“, kde mají všechny politické 
strany zastoupené v Zastupitelstvu MČ možnost vyjá-
dřit se k aktuálním otázkám MČ Prahy 8. Vzhledem 
k tomu, že první články na aktuální téma v „Osmičce“ 
již byly otištěny, sdělil přítomným zastupitelům po-
znatky, jak s vyhrazeným prostorem naložily další 
politické strany.  

Roman Petrus seznámil přítomné s tématy, na 
které se budou ve vyhrazeném prostoru jednotlivé 
politické strany vyjadřovat. Témata byla přidělena 
jednotlivým členům KZ. 

leden: „Úklid chodníků“ – Daniel Rödig  
únor: „Hrací automaty“ – Lenka Majerová 

březen: „Parkování“ – Roman Petrus, Daniel Rödig 

Roman Petrus přítomné vyzval k předložení dalších 
aktuálních témat, ke kterým by bylo přínosem sdělit ná-
zor KZ v časopisu „Osmička“. Zdeněk Ševčík navrhl té-
ma „Bydlení“, ke kterému se uskutečnila diskuse. Ro-
man Petrus přítomné vyzval, aby se s novými tématy na 
něj průběžně obraceli i po skončení jednání KZ. 
Roman Petrus přítomné informoval o akci, kterou 
v souvislosti se strategií Magistrátu Hl. m. Prahy prodat 
bytové jednotky v Domově důchodců Bohnice - Čimice 
organizuje OVV ČSSD Praha 8 a která se uskuteční 
ve zmíněném domově důchodců dne 31.1.2008 od 
14:00. Apeloval na přítomné, aby ve svých MO o této 
informační akci informovali. 

Roman Petrus přítomné informoval, že z časových dů-
vodů se vzdává funkce předsedy KZ a jako svého ná-
stupce navrhl Radima Zátopka. Radim Zátopek 
s kandidaturou souhlasil a proti jeho kandidatuře nebyly 
vzneseny námitky. 

„KZ ČSSD Praha 8 vzal na vědomí rezignaci Romana 
Petruse a v tajné volbě zvolil do funkce předsedy KZ 
Radima Zátopka.“ 

Další složení předsednictva KZ (Ing. Milan Hejklík, Ing. 
Petr Kilian) zůstalo beze změn 

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

26. února 2008 a 18. března 2008 od 18:00 hodin 
na sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8. 
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Kontrolní výbor – Roman Petrus 
Hlavním bodem lednového jednání kontrolního výboru byla příprava plánu práce kontrolních činností pro rok 
2008. Níže se dozvíte jaké akce se kontrolní výbor rozhodl zařadit do plánu kontrol na rok 2008. Pokud budete mít 
přesto jakýkoliv podnět pro kontroly, prosím kontaktujte Romana Petruse se svými podněty.  
1. Kontrola plnění vybraných usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 8 - průběžně 
2. Kontrola využití finančních prostředků na rekonstrukci Bílého domu – 1. pololetí 
3. Kontrola úrovně návrhu plánu oprav a údržby domovního a bytového fondu na rok   
    2008 – 1. pololetí 
4. Kontrola hospodaření s finančními prostředky určenými na dětská hřiště  – 1. pololetí 
5. Kontrola úrovně pronajímání nebytových prostor ve školství – 2. pololetí  
6. Kontrola  prodeje  bytových  domů  dle  „ Zásad  postupu prodeje  bytových  domů ve  
    vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 8 “ – 2. pololetí 
7. Kontrola   dodržování   podmínek   pronájmu  bytů   formou  „ Výběrového řízení “  o    
    nejvhodnější  nabídku  uzavření  nájemní smlouvy o nájmu bytu v domě ve vlastnictví  
    obce, tj. Hl. m. Prahy, svěřeném do správy MČ Praha 8 – 2. pololetí  
Bytová komise – Roman Petrus 
Komise měla na svém jednání kromě běžných úkolů dva zásadní činnosti: 
1) Komise schválila návrh postupu promíjení poplatků z prodlení. Žádosti o  prominutí  poplatků z prodlení bude 
řešit vedoucí bytového odboru ve své kompetenci dle schválených pravidel. Dle schválených pravidel se budou 
promíjet poplatky z prodlení až do výše 100%, ale částka bude odstupňována podle toho, kdy dlužník zaplatí 
dlužnou částku. 
2) Komise schválila zvýšení nájemného v obecních bytech. ZÁSTUPCI ČSSD V KOMISI BYLI PROTI TOMUTO 
NÁVRHU. Dle zastupitelů ČSSD neexistuje pro takovéto zvýšení ekonomický důvod a kromě ideologicky zamě-
řených výroků ODS ani žádný další důvod. Níže máte popsáno jakým způsobem bylo nájemné navýšeno.  
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Finanční výbor – Ing. Daniel Rödig 
Finanční výbor zastupitelstva MČ Praha 8 (FV) zasedal dne 22.1.2008. Na svém jednání projednával otázku 
zpracování a předložení projektů „Bezpečná OSMIČKA“ a „Revitalizace Kaizlových sadů“ pro 1. výzvu MHMP 
v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento 
materiál FV projednal, vzal ho na vědomí a doporučil ho RMČ ke schválení.  
Lednový FV projednával i návrh na schválení, zpracování a předložení projektů pro 3. výzvu MŽP v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí podporovaného z fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální roz-
voj. Po projednání FV tento materiál vzal na vědomí a doporučil ho RMČ ke schválení 
Finanční výbor projednal přijetí „Pravidel pro finanční vypořádání hlavní a doplňkové činnosti příspěvkových or-
ganizací – škol a školských zařízení a ostatních příspěvkových organizací (včetně SeS MČ Praha 8), zřízených 
MČ Praha 8 na rok 2008“. FV vzal materiál na vědomí a doporučil RMČ ke schválení. 
Asi nejdůležitějším bodem jednání výboru bylo projednání Návrhu rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2008. Po pro-
běhlé diskusi k tomuto bodu bylo hlasováno a tento návrh byl jednomyslně přijat a FV ho doporučil ZMČ ke 
schválení.  
FV ZMČ požádal Majetkový odbor ÚMČ o předložení mandátních smluv se správními firmami v platném znění 
na další jednání FV ZMČ, které se bude konat dne 18.3.2008. 
Členové FV byli seznámeni s harmonogramem projednání výsledků hospodaření MČ Praha 8 za rok 2007. Zá-
roveň byli požádáni o účast na těchto jednáních. 
Dopravní komise– Ing. Daniel Rödig 
Dopravní komise (DK) ZMČ zasedala dne 16.1.2008. Na toto jednání byl přizván nově zvolený zástupce starosty 
p. Josef Vokál, v jehož kompetenci je mj. oblast dopravy. Pan Vokál se z důvodu jiného naléhavého jednání 
omluvil a přislíbil účast na příštím zasedání DK. Přítomní členové komise byli informováni o skutečnosti, že infor-
mační radar v ulici Žernosecká je zprovozněn. V průběhu jednání zazněla informace o změně dopravního reži-
mu v ulici Pivovarnická v souvislosti s požadavkem MP. Jelikož ohlasy místních obyvatel na tuto situaci jsou ne-
gativní, očekává se petice občanů. Další postup bude následovat po vyřešení této petice. Vzhledem k množství 
projednávaných bodů, kterými se DK na svých zasedání zabývá, navrhl předseda komise, aby se DK scházela 
1x za dva měsíce. V případě naléhavých případů budou členové komise svoláni k mimořádnému zasedání. 
S tímto návrhem všichni členové komise souhlasili. Další jednání DK bylo svoláno na 19.3.2008. Celý zápis 
z tohoto jednání Dopravní komise ZMČ je zájemcům připraven k nahlédnutí v Grabově vile.  
Komise pro školství a vzdělávání  - Ing. Lenka Majerová 
Komise projednávala připomínky  k problému sloučení ZŠ Na Korábě a ZŠ Bohumila Hrabala zejména v oblasti 
informovanosti veřejnosti. Dále se zabývala možnostmi dodávání biopotravin do škol v rámci školního stravování 
a konstatovala, že vzhledem k současné legislativě je toto opatření nerealizovatelné. Posledním bodem jednání 
byl nesouhlas komise se žádostí o dotaci Asociace pro mezinárodní otázky. 
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Školka bude mít maskota 
Neobvyklý herní prvek získají děti z Mateřské školy a 
Speciální mateřské školy pro děti zdravotně oslabené v 
Korycanské ulici v Praze 8. Hned, jak to dovolí počasí, 
jim na zahradu Praha 8 bude nainstalován keramický 
Dráček Korycánek z Ateliéru Alexandy Koláčkové, který 
přijde na více jak sto tisíc korun. Rada osmé městské 
části proto školce schválila převod peněz z rezervního 
fondu na fond investiční. 
Praha 8 podporuje rozšíření Akademie věd 
Areál Akademie věd České republiky blízko stanice me-
tra Ládví v Praze 8 se v budoucnu rozšíří o sídlo Insti-
tutu aplikovaných věd. Výstavbu nových budov podpoři-
li radní osmé městské části. Budovy institutu nahradí 
stávající provizorní montované stavby. V objektech bu-
dou kromě moderně vybavených laboratoří i přednáš-
kové sály, odborná knihovna, pracovny pro pracovníky 
z ČR i ze zahraničí, kancelářské prostory a místnosti 
pro ubytování. Institut aplikovaných věd se zaměří na 
výzkum i navazující výuku v oborech nanověda, chemie 
vysokých energií, nové zdroje energie a aplikovaná ma-
tematika. 
Institut by měl přivést nejen mladé vědce a studenty, 

ale měl by také rozšířit již existující zázemí vědy, výzkumu 
a vzdělávání v jedné lokalitě v takovém rozsahu, který 
snad v republice nemá obdobu. 
Na projektu se podílí devět ústavů akademie věd. Samot-
ná stavba by měla stát asi 250 milionů korun, dalších 500 
milionů bude investováno do nákupu přístrojů a vybavení. 
Peníze chce vědecké pracoviště získat z evropských fon-
dů. 
Radní na Praze 8 si rozdělili kompetence 
Vedení radnice Prahy 8 si rozdělilo oblasti, za které bude 
odpovídat, v návaznosti na prosincové změny, při nichž 
byli odvoláni dva členové rady - místostarosta Michal Kindl 
a radní Tomáš Chvála. Obratem byl zástupcem starosty 
zvolen Josef Vokál a novým neuvolněným členem rady 
Pavel Penk. Vokál bude mít na starosti dopravu a životní 
prostředí. Penkovi nebude přidělena žádná působnost. 
Starostovi Josefu Noskovi přibyly nově k dalším oblastem 
finance a informatika. Ostatním radním zůstaly již dříve 
přidělené kompetence. 
U Libeňského mostu vznikla nová ulice 
Na mapě Prahy 8 bude brzy možné najít zcela novu ulici. 
Jmenuje se „U Libeňského mostu“ a leží na hranici mezi 



Karlínem a Libní. Její název schválili pražští radní na 
jednom ze svých lednových zasedání. Jméno dostal 
také nový úsek „Rohanského nábřeží“ a ulice „Za Invali-
dovnou“. 
Nové radary v Žernosecké ulici 
V Žernosecké ulici v Kobylisích se nyní chodci i cyklisté 
mohou cítit bezpečněji. Hlavně děti. U frekventované 
ulice, která spojuje kobyliské a ďáblické sídliště jsou to-
tiž tři školy. Jedná se o celý soubor úprav, který v tomto 
úseku umožní bezpečný pohyb pro pěší, cyklisty a na-
konec i pro motoristy. Radnice zde nechala vybudovat 
nový přechod a přejezd pro cyklisty s vlastním osvětle-
ním. Na rychlost projíždějících aut „dohlížejí“ dva infor-
mační radary, na nichž mohou řidiči vidět, kolik jedou. 
Vrátí se do metra turnikety? 
Pražský magistrát spolu s dopravním podnikem je při-
praven vrátit do metra turnikety. Dřív než v roce 2010 to 
však nebude. Definitivní rozhodnutí, zda ano či ne, pad-
ne do poloviny letošního roku. Po více než dvaceti le-
tech by se tak do vestibulů pražského metra mohly vrátit 
turnikety. Pražský dopravní podnik by tímto způsobem 
chtěl vyřešit problémy s černými pasažéry, kteří podle 
odhadů tvoří až čtvrtinu z celkového počtu cestujících.  
Dopravní experti nyní zpracovávají odbornou studii, kte-
rá zváží veškeré výhody i nevýhody. Měla by být hotová 
do konce března. Pokud by se podnik pro zavedení tur-
niketů rozhodl, znamenalo by to pro řadu stanic metra 
stavební úpravy, například rozšíření vstupů. Instalace 
by proto byla poměrně náročná a zdlouhavá. Z toho vy-
plývá, že samotná výstavba by se posunula až do doby, 
kdy na pražské radnici usednou politici vzešlí z nových 
komunálních voleb, tedy až po roce 2010. 
Osmička má Czech Point. 
Osmá městská část se konečně plně připojila na Czech 
Point. Na občanskosprávním odboru Radnice městské 
části je tak možné získat výpisy z katastru nemovitostí, 
obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a z rejst-
říku trestů. Výpisy z katastru nemovitostí byli zájemcům 
nabízeny již od loňského ledna. Czech Point je ale pro 
všechny obyvatele přínosem zejména u výpisu z rejstří-
ku trestů, na který se MČ Praha 8 sama připojit nemoh-
la. 
Praha má od Nového roku aktualizovanou cenovou 
mapu 
Od Nového roku platí v Praze nová cenová mapa sta-
vebních pozemků. Ta se mimo jiné zpracovává kvůli 
konečnému stanovení daní z převodu nemovitostí. Z 
mapy je patrné, že se průměrná cena pozemků za po-
slední rok zvedla nejčastěji o deset až dvacet procent. 
Nejdražší jsou parcely v oblasti Václavského a Staro-
městského náměstí a ulice Na Příkopě, jejichž hodnota 
dosahuje 53 338 korun za metr čtvereční. V centru měs-
ta pak činí průměrná cena pozemku 32 083 korun za 
metr čtvereční. K výraznému zdražení pozemků v cent-
ru města ale nedošlo. Naopak ve vnitřním městě, jako 
například na Smíchově, Vinohradech, nebo Karlíně, 
vzrostla průměrná cena pozemků o 674 korun na 5 344 
korun za čtvereční metr. Výrazné zdražení zaznamena-
ly i pozemky v okrajových oblastech Prahy. Například v 
Kobylisích nebo na Zahradním Městě se průměrná cena 
zvedla z 2 886 na 3 238 korun za metr čtvereční. Za 
parcely na periferii, jako je Zbraslav, Zdiby, nebo Horní 
Počernice se platí v průměru 2 305 korun za metr čtve-
reční. To je o 196 korun více, než minulý rok. Největší 

zdražení se dotklo pozemků, které jsou určeny pro stavbu 
rodinných domů. V některých lokalitách jako například na 
Hanspaulce, nebo na Barrandově nyní přesahují i 12 tisíc 
korun za čtvereční metr. Mapa pozemků se zpracovává 
především pro účel konečného stanovení daně z převodu 
nemovitosti. Pokud je cena v kupní smlouvě vyšší, než je 
cena mapě, platí se daň z ceny uvedené ve smlouvě. V 
případě, že je cena kupní smlouvě nižší, bere se za zá-
klad pro výpočet daně cenová mapa pozemků. 
Silnici opravili jen tak na půl 
Více než půlkilometrový úsek silnice z Vilémova do Karlí-
na se už dočkal nového asfaltového povrchu. Zbývající 
část této komunikace, který vede Karlínem firma SaM 
provizorně vyspravila. Prostředky na opravu uvolnila kraj-
ská správa a údržba silnic, která na tento účel vyčlenila 
ze svého rozpočtu dva miliony korun. 
Zbývající úsek komunikace by měl být opraven až v prů-
běhu příštího roku. Samospráva netrpělivě očekává i za-
hájení opravy železničního přejezdu mezi Karlínem a 
Horní Poustevnou. Tyto práce byly avizované na závěr 
měsíce října. Vzhledem k tomu, že máme již leden, dou-
fám, že práce na opravě přejezdu budou neprodleně za-
hájeny. 
Obyvatelé Čimic se bojí o větrolam 
Zřejmě zdražování cen energií bylo důvodem k tomu, aby 
se jeden obyvatel Čimic vypravil pro topné dřevo vypravil 
do větrolamu v ulici K Mlýnu. Místní se začali obávat to-
ho, že neskončí u pár kusů a přes zimu jim zmizí kus ze-
leně. Záležitost se dostala i před zastupitele. Strážníky 
tehdy nikdo nezavolal. Škoda. Na jiná místa strážníci kvů-
li kácení vyjíždějí. Například v pátek 28. prosince byli v 
Sokolovské ulici v Karlíně. Nakonec se sice ukázalo, že 
prořezávku dělá odborná firma, která na ni má potřebné 
doklady, ale obezřetnost obyvatel se nakonec vyplatí. Po-
kud by strážníci kácení ohlásili na odboru životního pro-
středí příslušného úřadu a škoda přesáhne pět tisíc ko-
run, může už jít o trestný čin. 
Železniční uzel pod Vítkovem bude už letos 
Letošní rok bude pro Pražany v lecčems přelomový. Ze-
jména se mohou těšit na tři nové stanice metra na severu 
města, na konci roku se také svezou novými železničními 
tunely pod vrchem Vítkov. Nejvýznamnější železniční 
uzel ve městě bude dokončen o celé dva roky dříve, než 
se původně plánovalo. Takzvané „Nové spojení“ je pova-
žováno za nejdůležitější železniční stavbu na území Pra-
hy od druhé světové války. A město slibuje, že způsobí 
revoluci v pražské dopravě a změní dosavadní představy 
Pražanů o cestování vlakem. Magistrát totiž počítá s tím, 
že nového uzlu využije k prodloužení městských vlako-
vých linek, které začaly jezdit na začátku loňského prosin-
ce a které mají odlehčit přeplněným tramvajím i metru. 
Vlaky nebudou na Hlavním nádraží neměly končit, ale 
budou jím projíždět. Díky 27 kilometrům nových kolejí se 
lidé dostanou bez přestupu například z Řevnic do Nym-
burka nebo z Milovic do Strančic. Vlaky mají být navíc 
rychlejší než metro. Nyní spojuje hlavní nádraží se všemi 
tratěmi z východu a severu Česka jediná kolej, která pro-
chází tunelem pod Vítkovem. Na konci tohoto roku pove-
dou z hlavního nádraží tři dvoukolejné tratě do Holešovic, 
Vysočan a Libně. Osobní vlaky navíc budou jezdit z Ma-
sarykova nádraží do Holešovic či Vysočan, což dnes není 
možné. 


