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Váţení přátelé,
Kaţdé září se snaţím vymyslet nějaký povzbuzující text, proto, aby ten nový
stranický a školní rok začal co nejvíc pracovně. A rok od roku s tím mám čím dál větší
problémy. Jak co nejlépe motivovat všechny straníky? A to nejen ty, se kterými
dlouhodobě spolupracuji, ale především ty, kteří mě nemají moc, anebo vůbec rádi.
Nejhůře se motivuje, kdyţ se ve straně a v politice související s Prahou 8, zdánlivě nic
neděje. A skutečně v následujícím „školním roce“ nás čeká vlastně jen sledování výsledků
krajských voleb a příprava voleb do Evropského parlamentu.
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Toho dne končí krajské
volby a první kolo
Senátních voleb.
Všichni se dozvíme jak si
jednotlivé politické strany
vedou.
Doufejme, ţe pro ČSSD to
bude příjemné překvapení.

Zájem všech straníků by měl být co nejlepší způsob vládnutí v zemi, coţ dle našeho
přesvědčení zvládne nejlépe Česká strana sociálně demokratická. Proto i výše zmíněné
krajské volby a volby do Evropského parlamentu bychom neměli podceňovat. Tímto bych
chtěl vyzvat všechny ty, kteří mají volný čas, aby co nejvíce to je moţné, přispěli na jejich
zdárný průběh. Zatím se zdá, ţe občané na mítincích přijímají s dobrou vůlí naši politiku, a
rozdíl oproti posledním komunálním volbám je prý extrémní. Doufejme, ţe tomu bude tak i
ve volebních výsledcích.
Mnozí z vás se mne ptají, jestli se na Praze 8 ve straně vůbec něco děje a jestli se nějak
prezentujeme veřejnosti. Je pravda, ţe na rozdíl od ostatních obvodů, se na Praze 8 příliš
nebojuje o posty a různá místa, ale moţná, ţe o to více se pracuje. Počet a mnoţství akcí,
které pořádáme, nemá v praţské ČSSD obdoby. Přesto jste nám ještě na místních
organizacích vymysleli jednu navíc, kterou jsme jiţ připravili k naplnění. Takţe co vás
čeká, alespoň v nejbliţším půlroce:
Stejně jako kaţdý rok se znovu začneme setkávat na vernisáţích. Na září jsou připraveny
dvě. Jedná se o výstavu pana Tesleviče, ilustrátora Rychlých šípů, takţe představíme
trochu jiný typ výstavy, neţ jste zvyklí. Poté jsme vyslechli ţádosti některých členů,
abychom v místnostech MO a OVV jiţ vyměnili výstavku fotografií členů, takţe na vás
rovněţ v září bude čekat nových 40 fotografií z posledních let. V listopadu a prosinci vás
pak pravděpodobně čeká výstava k dějinám ČSSD na Praze 8. Doufám, ţe stihnu sepsat i
tu broţurku, kterou slibuji.
Opět od září začne probíhat velmi úspěšná Bytová poradna a Setkávání se zastupiteli.
Obě tyto akce, které jsou jedenkrát za měsíc, bývají slušně navštěvovány. Zároveň s tím
se opět rozběhnou i deskové hry, které v minulém půlroce byly rozšířeny o šachovou
sekci. V září rovněţ proběhne na oplátku návštěva slovenských přátel ze Smeru, kteří u
nás byli v červnu a v prosinci, pokud pan Husák dovolí, proběhne i oblíbená akce na
Staroměstském náměstí.
Dle vašeho přání pak v měsíci září proběhne v sobotním termínu vnitrostranické
vzdělávání. Bude zaměřeno na komunikaci a rétoriku, na informace o činnosti radnice
Prahy 8 a Magistrátu a poté na Evropskou unii. Pokud jde o třetí část, přislíbil na ni účast
europoslanec Libor Rouček.
Jako kaţdý rok nás v listopadu čeká obvodní konference. Tentokrát volební. Takţe jiţ
během zářijových a říjnových schůzí MO vás čeká volba delegátů a rovněţ volby výborů
v místních organizacích.
Jak vidíte, je toho hodně. Budu vděčný za kaţdého z vás, kterého jsem nyní navnadil, aby
se na naše společné akce přišel podívat. Doufám, ţe se s vámi budu setkávat co
nejčastěji.
Roman Petrus
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Co nás trápí
Zdeněk Ševčík
Celou řadu občanů, zvláště v poslední době, trápí zeleň a čistota na pozemcích, kolem nichţ denně procházejí. Ty jsou
neuklizené, není na nich posečená tráva, často nejsou nijak upravené. Ale jsou na území Městské části Praha 8, a jsou
tedy naší vizitkou. Problém sahá do roku 1990, kdy bez jakékoliv pověření a zmocnění osvědčení byly části pozemků
Městské části Praha 8 prodány společnostem a jednotlivcům a nebo přiznány v rámci restitucí. A kde vzniknul
problém?
Myšlenka soukromého vlastníka, který se o svůj majetek stará mnohem lépe neţ stát nebo obec, dostává v těchto
případech na frak. Soukromé společnosti, které by se měly o své pozemky starat, se o ně rozhodně lépe nestarají.
V mnoha případech se o ně nestarají vůbec. A proč? Z jednoduchého důvodu. Nepřináší to totiţ ţádný zisk.
Náprava spočívá vyvoláním správního řízení mezi vlastníkem pozemku a Městskou částí Praha 8. Dle českého práva
se však určuje jen to, zda je tráva vysoká nebo není. Nikde ale není stanoveno, od kolika centimetrů výšky se za
vysokou jiţ povaţuje. Na tento stav se ale dá snadno hřešit. Dalším sporným bodem je pak to, ţe majitel pozemku
musí uklidit svůj pozemek v případě, ţe takový pozemek hyzdí městskou část. I to ale můţe být sporné. Dochází
ke správnímu řízení, které můţe skončit i u soudu. Při rychlosti našich soudů je výsledek v nedohlednu, tak proč by si
majitelé pozemků měli s úklidem dělat starosti. Občané ţijící v mém okolí mě přeci nezajímají – mě zajímá jen zisk!
Jaká je realita? Městská část Praha 8 se o své pozemky stará. Její pozemky jsou uklizeny, tráva na nich je posekána.
Pozemky soukromé a pozemky Magistrátu Hlavního města Prahy, jichţ je u nás bezpočet, jsou neuklizené a
neupravené. Ovšem právě tyto neuklizené pozemky v devadesáti procentech případů sousedí s pozemky Městské
části Praha 8. A právě zde dochází u občanů k zmýlenému myšlení, ţe Praha 8 se o své pozemky nestará. Ţijeme
v právním státě. Ale v to snad věří jen ti, kteří o tom mluví. Máte-li jiný názor, napište svůj názor nebo své zkušenosti
do časopisu Osmička.

Cyklistická doprava
Petr Kilián
Na nově otevřeném úseku komunikace v Pobřeţní ulici v Karlíně jsou součástí řešení i pruhy pro cyklisty, které jsou
zvýrazněny přímo na vozovce speciální červenou barvou. Dodatečné zadání na projektanty tak reagovalo na kritiku
zodpovědných organizací města ze strany občanských sdruţení a dalších iniciativ, které se v Praze zasazují o
zrovnoprávnění podmínek pro cyklistickou dopravu. Posledním negativním případem bylo otevření opraveného
Štefánikova mostu, a to bez cyklistického řešení.
Jiţ v roce 2003 usnesení Rady HMP číslo 0544 ukládá, a to konkrétně Odboru městského investora MHMP a
Technické správě komunikací hl. m. Prahy, aby zajišťování přípravy rekonstrukcí a současně i výstavba komunikací,
případě související investiční činnost, vytvářela vhodné podmínky pro další rozvoj cyklistické dopravy ve městě.
Ano, takovouto činnost je moţné označit za ekonomicky výhodné vynaloţení peněz nás, daňových poplatníků. Tato
nová trasa má z hlediska zajišťování dopravních potřeb obyvatelstva nejen rekreační význam, ale z pohledu
nezadrţitelného růstu ceny pohonných hmot vytváří i předpoklad, ţe tuto cyklistickou trasu bude moţné vyuţívat nejen
rekreačně, ale vytváří i určitou alternativu moţnosti dopravovat se do zaměstnání, na nákupy a další, a to pro celou
širokou veřejnost a ne jenom pro poměrně úzký okruh cyklistických nadšenců.
Na druhé straně je často v plánu realizace takových cyklistických tras, které mají ryze rekreační vyuţití, a velmi často
jsou budovány za vynaloţení takových enormních finančních nákladů na 1 m2 komunikace, ţe tato cena překračuje i
náklady na nově budované silniční komunikace, tedy běţná silnice s automobilovou dopravou. V daném okamţiku jde
pouze o obyčejné plýtvání peněz nás všech tj. všech daňových poplatníků.
Z toho mála lze tedy konstatovat, ţe veřejné stavby lze realizovat ekonomicky – tedy levně, ale i neekonomicky, tedy
draze. A to by mělo být to hlavní kriterium při plánování a budování těchto tras. Ano, plánujme a budujme další nové
cyklotrasy, ale dávejme důraz na ekonomickou návratnost těchto staveb a hlavně dbejme na větší moţnost jejich
praktického širokého vyuţití, neţ má většina z nich v současné době. Vţdyť i finanční moţnosti nás, daňových
poplatníků, nejsou neomezené a rádi bychom si trochu oddechli.
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Volby
Jaromír Šída
V dnešní době, jsou-li vyhlášeny jakékoliv volby, do Poslanecké sněmovny, do Senátu či volby do komunálních
zastupitelstev, berou je naši občané buď jako samozřejmost, nebo se dokonce najdou tací, kteří je povaţují téměř za
obtěţování, neboť se konávají zpravidla ve dny pracovního klidu a narušují tak volný čas občana. Dnes si lidé totiţ ani
neuvědomují, ţe volební právo pro všechny občany je součástí demokratického zřízení a při jeho vyhlášení
znamenalo to definitivní konec feudalismu. Volební právo, jak je dnes známé, si však naši předkové museli
v minulosti tvrdě vybojovat.
V našich zemích stalo se tak po dlouholetých bojích a jednáních, kdyţ rakousko-uherský císař František Josef I.
nakonec ustoupil neustálému nátlaku lidu 26. ledna 1907 vyhlásil zákon o všeobecném a rovném hlasovacím právu.
Co však předcházelo této pronikavé změně v občanských právech? Hlavním podnětem k tomu byla Velká
francouzská revoluce v roce 1791, která znamenala pád feudalismu a následné vyhlášení Deklarace práv člověka a
občana z 24. června 1793.
V rakousko-uherském mocnářství se za svá občanská práva lidé postavili v r.1848, kdy Rakouské císařství zachvátila
revoluční vlna. V českých zemích se tato revoluce projevila nejen jako občanská, ale spíše jako revoluce národní.
I kdyţ rakouský absolutismus nebyl poraţen, oheň pod revolučním kotlem u nás zcela neuhasnul. O jeho
rozdmýchání se zaslouţil sám císař František I., v prosinci 1867, vyhlášením tzv. dualismu, kdy země České koruny
byly hrubě opomenuty.
V českých zemích následovaly četné projevy odporu, z nichţ nejznámější byl tábor lidu na úpatí Řípu dne 10. května
1868. Po protestech následovala persekuce, a rakouské kriminály se začaly plnit českými opozičníky. Po vyhlášení
rakousko-uherského dualismu stala se tato monarchie formálně parlamentním státem. Absolutistické prvky nového
vládního systému však zůstaly. Zatímco do r. 1897 neplatilo všeobecné hlasovací právo, po tomto roce neexistovalo
ani rovné hlasovací právo. Voliči byli rozděleni do čtyř kurií, kde byli zvýhodněni voliči zastupující majetné vrstvy
občanů. Tuto nerovnost v hlasovacím právu kritizovali hlavně drobní měšťané a pracující lid. Dělnické socialistické
organizace vyhlásily boj proti nespravedlivému hlasovacímu právu a prosazovaly volební reformy.
- 13. prosince 1869 20.000 dělníků demonstrovalo před vídeňským parlamentem za právo koaliční a za všeobecné
hlasovací právo. Jiţ 7. dubna 1870 říšská rada projednala zákon o koaličním právu a pracující se mohli svobodně
sdruţovat.
- 7. dubna 1878 proto tak došlo v Praze k zaloţení Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické.
- 1. dubna 1889 na sociálně demokratickém sjezdu v Hainfeldu u Vídně bylo přijato usnesení pro získání
všeobecného a rovného hlasovacího práva. Za dělnická práva včetně práva volebního se v 80. letech 19. století
veřejně postavil i docent Tomáš Masaryk.
- 1. května 1890 na Střeleckém ostrově v Praze při první oslavě 1. máje básník Jan Neruda a profesor Tomáš
Masaryk podpořili nárok pracujících na získání svobodného volebního práva.
- 18. června 1893 sociální demokracie svolala do zahrady Kanálky na praţských Vinohradech tábor lidu za
všeobecné a rovné hlasovací právo. Shromáţdění demonstrantů bylo policií napadeno. Podobné shromáţdění policie
napadla 17. srpna 1893 na praţském Staroměstském náměstí a 22. září 1893 v Praze na Ţofíně.
- Jiţ 17. března 1893 po předloţení návrhu zákona o všeobecném a rovném hlasovacím právu byla sice přijata
novela, která však volební řád jen částečně upravila.
- V r. 1894 pro boj za lidská, občanská, národnostní a volební práva se ustavila ilegální organizace Omladina, která
byla podlým zrádcem Mrvou prozrazena a 68 převáţně mladých Čechů bylo odsouzeno do ţaláře na celkovou dobu
96 let, 2 měsíce a 28 dní.
- 24. září 1905 konal se na Havlíčkově náměstí v Praze tábor lidu poţadujícího přiznání všeobecného a rovného
hlasovacího práva. Na shromáţdění promluvil i prof. Masaryk.
- 10. října 1905 na českém sněmu zástupci strany sociálně demokratické a strany národně sociální předloţili
poţadavek za všeobecné a rovné hlasovací právo. Na jeho podporu dělníci ten den stávkovali.
- 30. října 1905 ve Vídni při konání sjezdu sociální demokracie došla zpráva o vítězství ruské revoluce a o carově
slibu, ţe všem občanům bude přiznáno volební právo. Sjezd carův výnos kvitoval s povděkem. Následně 2. listopadu
konaly se ve Vídni masové demonstrace za volební právo.
Podobná manifestace konala se ve dnech 4. a 5. listopadu i v Praze na Příkopech a u Praţské brány. Při zákroku
policie a vojska byl zastřelen jeden demonstrant. Boj za volební reformu se stupňoval jak na ulici při demonstracích ,
tak i na říšské radě. V čele vyjednávání stáli zástupci sociální demokracie.
Strach z ruské revoluce, obava z moţné občanské války a snaha vzbudit hrůzu v odbojné maďarské šlechtě nakonec
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donutily stařičkého mocnáře stále konzervativně smýšlejícího, aby zákon o všeobecném a rovném hlasovacím právu
podepsal.
Zákon o všeobecném a rovném hlasovacím právu převzala i první Československá republika do své Sbírky zákonů.
Teprve od německé okupace v březnu 1939 nám nacisté volební právo zrušili. Po druhé světové válce naši občané
mohli opět svobodně volit jen jednou. Po Únoru 1948 aţ do Listopadové revoluce 1989 komunistický reţim volební
právo zdevastoval téměř do feudální formy.
Dnes opět jako svobodní občané se můţeme těšit z toho, ţe máme moţnost vyuţít všeobecného a rovného volebního
práva. Volební výsledky však ukazují, ţe převáţná část občanů zpravidla tohoto svého práva vůbec nevyuţívá.
Proč se tak stává, je další otázka. Těch příčin je moţná více.
1. K volbám chodí spíše starší generace, ti mladší jsou stále ještě frustrovaní z voleb za totalitního reţimu.
2. Lidé neznají svá občanská práva, včetně toho volebního, protoţe je to nenaučila ani škola a asi ani rodiče.
3. Někteří nevolí, protoţe nejsou spokojeni se současnou politikou, aniţ si uvědomují, ţe svým hlasem mohou
naopak politiku ovlivnit.
Snad nejhorší je občan, který nechodí k volbám pro lenost. Z toho vyplývá, ţe uvědomělý občan by měl s ohledem na
předky a na demokratické zřízení volební právo povaţovat spíše za svou povinnost, voleb se zúčastňovat a volit
uváţeně.

Stalo se před deseti lety
MO Karlín a MO Libeň – jejich společná členská schůze se zabývala téměř výhradně volbou kandidátů do
zastupitelstva v nadcházejících komunálních volbách. Členové dále konstatovali, ţe se odmítají zabývat vzájemným
obviněním zastupitelů Reinera a Havlíka.
MO Kobylisy – kromě voleb kandidátů do zastupitelstva MČ Praha 8, bylo dalším bodem schůze pověření př. Fraňka
a př. Hradeckého vytvořením přípravného výboru pro zaloţení MO v Březiněvsi.
MO Bohnice a MO Čimice – společná schůze obou MO proběhla z důvodu zvolení kandidátů do zastupitelstva MČ
Praha 8. Dále byli přijati noví členové, p. Fric, p. Holý, p. Husák.
OVV - poděkování př. Chromíkové, za zaloţení SDŢ na Praze 8. Projednává písemný materiál předloţený tajemníkem
OVV, př. Pokorným: „Návrh na odvolání předsedy OVV ČSSD Praha 8“. Projednávala se kritika našich zastupitelů od
starosty Prahy 8, jeţ byla zmíněna i v tisku. Jedné se o častou nepřítomnost našich zastupitelů na jednání
zastupitelstva MČ Praha 8 a „přítomnost“ př. Markvarta na těchto jednáních, kdy přijde na jednání, zapíše se do
prezenční listiny a ihned odejde.

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

Občanské sdružení OSM pořádá
pravidelný klub deskových her, který
je určen všem zájemcům starších 15
let.

16. září 2008 a
21. října 2008
od 18:00 hodin

Další setkání se bude konat
10. září 2008
24. září 2008
od 18:00 hodin

na sekretariátu ČSSD Praha 8,
Zenklova 27, Praha 8.

vždy na sekretariátu ČSSD Praha 8
Zenklova 27, Praha 8.

Žádáme případné zájemce o telefonické
objednání na tel. č. 246 035 966 nebo 721 029

K dispozici je celá řada moderních
deskových her.
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Loučení se školním rokem

Foto: Roman Petrus

Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 8
Vás zve na slavnostní odhalení výstavky fotografií Ing. Petra Pokorného
dne 4. září 2008 od 18:00
na sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Fotografie Petra Pokorného budou k vidění na sekretariátu i v budoucnu
jako stálá expozice ze života ČSSD.
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Jaká je cena našeho bezpečí?
Milan Hejkrlík
Jako předseda komise pro bezpečnost a veřejný pořádek Rady Městské části Praha 8 se
poměrně často setkávám s ţádostmi občanů, kteří upozorňují na bezpečnostní rizika a častá porušování obecně
závazných právních předpisů ve svém okolí. Často občané poţadují vyřešit nadměrný hluk v okolí restaurací a heren
stanovením obligatorní zavírací doby, zamezit a pokutovat znečišťování chodníků psími exkrementy a doţadují se
vytlačení osob se sociálními problémy z okolí stanic metra apod. Bohuţel musím konstatovat, ţe městské části mají jen
velmi omezené prostředky, jak tato podání občanů řešit.
Samozřejmě, existuje zde ustanovení § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, ţe hlavní město Praha můţe ukládat v samostatné
působnosti obecně závaznou vyhláškou povinnosti k zabezpečení místních záleţitosti veřejného pořádku; zejména
můţe stanovit, které činnosti, jeţ by mohly narušit veřejný pořádek v hlavním městě Praze nebo by mohly být v rozporu
s dobrými mravy anebo z důvodu ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase
obecně závaznou vyhláškou určených, popřípadě stanovit, ţe na určitých veřejně přístupných místech v hlavním městě
Praze jsou takové činnosti zakázány. Zde je třeba upozornit, ţe pravomocí vydat takovou vyhlášku nemají městské části,
ale jen zastupitelstvo hlavního města Prahy. Zastupitelstvo hlavního města Prahy jiţ svých kompetencí několikrát vyuţilo
a vydalo obecně závazné vyhlášky regulující erotická vystoupení a erotické sluţby na svém území, byla vydána vyhláška
regulující ţebrání a v nedávné době byla přijata vyhláška regulující počty výherních hracích automatů na veřejně
přístupných místech, jako jsou třeba restaurace a herny.
Přestoţe Městská část Praha 8 nedisponuje ţádným legislativním nástrojem, kterým by mohla omezit některé
aktivity narušující bezpečnost či veřejný pořádek, snaţí se i tak o zvýšení bezpečnosti svých občanů i návštěvníků Prahy
8, a to přímými i nepřímými nástroji. Jedním z účinných nástrojů je spolupráce s Městskou policií hlavního města Prahy i
Policií České republiky. Byť tyto bezpečnostní sloţky nejsou v přímém subordinačním vztahu vůči orgánům naší městské
části, konají se pravidelná setkání, na kterých jsou probírána riziková místa, oblasti a aktivity, na které by se stráţníci i
policisté měli více zaměřovat – například hlídkování na přechodech poblíţ škol, kontrola dodrţování nočního klidu
v pohostinských zařízeních, kontrola dodrţování veřejného pořádku na vytipovaných místech apod.
Přestoţe spolupráce s jednotlivými bezpečnostními sloţkami se dá povaţovat za bezproblémovou, je kaţdému
jasné, ţe stráţník či policista nemůţe být v kaţdé ulici, na kaţdém rohu. Účinným řešením, ke kterému městská část
Praha 8 přistoupila, se zdá být projekt bezpečná Osmička, jehoţ cílem je vybudování nezávislého bezpečnostního
systému. Tento systém by měl spočívat na třech pilířích - samostatný kamerový systém, integrace elektronického
zabezpečení objektů městské části Praha 8 a poţárních zabezpečovacích systémů. V současné fázi je projekt ve své
první fázi a probíhá zapojování vytipovaných objektů, především dohled nad okolím mateřských a základních škol.
Druhá fáze by měla spočívat v rozšíření kamer na veřejná prostranství, kde panuje předpoklad, ţe dochází k častějším
protiprávním jednání. Pokud by mělo zůstat pouze u takovéhoto rozšíření kamer, tak má kamerový systém moji velkou
podporu.
Nedomnívám se však, ţe by se Městská část Praha 8 měla vydat podobnou cestou, jako jsou úvahy v některých
městských částech v Praze. Například povaţuji za nepřijatelné osadit kamerami nájemní domy, které by monitorovaly,
kdo do domu vstupuje či s čím nebo s kým odchází. Otázkou zůstává, zda přínos z pozitivní externality (ve formě
zvýšeného pocitu bezpečí) dostatečně vykompenzuje negativní externalitu v podobě neustálého pocitu hlavních hrdinů
Orwelova románu 1984. Dle mého názoru by se mělo zabránit tomu, aby systém, který má být nástrojem prevence
kriminality, byl instrument Velkého bratra, který umoţní kaţdého z nás sledovat na kaţdodenní cestě do práce, či za
zábavou. A pokud bych měl být ještě více skeptický, tak připomenu jeden z Murphyho zákonů „Pokud dojde k
protiprávnímu jednání na místě pod dohledem kamery, je kamera nastavena jinam. I kdyţ je kamera nastavena na
místo protiprávního jednání, tak je zrovna mimo provoz.“

Jednání červnového zastupitelstva MČ Praha 8
Červnové Zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo ve středu dne 25.června 2008. Jako kaţdé Zastupitelstvo MČ bylo
veřejně přístupné a konalo se ve velkém jednacím sále „Bílého domu“ v Libni.
Jakkoliv se vzhledem k charakteru projednávaných bodů v průběhu jednání neočekávala řádná závaţná debata,
v průběhu jednání Zastupitelstva se ukázalo, jak důleţité je zvolení správného názvu základní školy. Na program
jednání byla totiţ zařazena změna zřizovací listiny Základní školy Molákova. V současné době existují dvě Základní
školy s podobným názvem a občané si je pletou. Zmatek je i v doručování poštovních zásilek. Z tohoto důvodu jedna
škola ustoupila a poţádala o změnu názvu na Základní škola Petra Strozziho. Ale právě s tímto jménem pak někteří
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zastupitelé nesouhlasili a dávali na zváţení jména jiná, která by byla vhodnější. Na závěr proběhlé diskuse vystoupila
ředitelka této školy a všem přítomným osvětlila, ţe název vznikl na základě diskuse mezi pedagogy a ţáky, přičemţ
bylo vybráno právě jméno Petra Strozziho. Starosta pak nechal přítomné hlasovat o změně zřizovací listiny této
Základní školy a zastupitelé změnu schválili.
Na programu jednání Zastupitelstva bylo i rozšíření Seznamu vybraných bytových domů navrţených k prodeji o
technologické celky Konšelská čp. 532, 580, 581 a Konšelská čp. 985 a 995 , Nad Košinkou čp. 983 a 984 a Na
Vartě čp. 1508. I přes to, ţe Klub zastupitelů ČSSD Praha 8 se drţel svého volebního programu a rozšíření
nepodpořil, Zastupitelstvo uvedené rozšíření schválilo.
V průběhu jednání Zastupitelstva vystoupil Roman Petrus se sdělením, ţe i kdyţ se Klub zastupitelů ČSSD Praha 8
stále staví proti privatizaci části bytového fondu, plně respektuje rozhodnutí o privatizaci části bytového fondu, které
bylo schváleno na jednom z předchozích jednání zastupitelstva. Ve svém vystoupení Roman Petrus dále pokračoval
sdělením, ţe ve snaze maximálně pomoci dotčeným obyvatelům Prahy 8 Klub zastupitelů ČSSD Praha 8 podpoří
svým hlasem jednání o rozdělení velkého technologického celku na menší, které dovolí snazší komunikaci mezi
jednotlivými oprávněnými nájemci při zakládání druţstva. Jednalo se o bod, který se týkal technologického celku
Poznaňská čp. 428 aţ 445 v Bohnicích. ÚMČ Praha 8 si nechal vypracovat studii, ze které je toto rozdělení moţné a
Zastupitelstvo toto rozdělení svým hlasováním umoţnilo.

Co se stane a stalo v Městské části Praha 8
Aţ k metru na kole
Radní osmé městské části odsouhlasili studii, která se
zabývá právě vytvořením cyklotrasy Ládví - Ďáblice. Zbývá
dořešit krátký úsek u stanice metra Ládví a také upravit
řešení v Burešově ulici tak, aby zde byl jednoznačný pás
mezi cyklisty a chodci. To znamená, aby byli ochráněni
slabší účastníci provozu. Studie, jejíţ zpracování zadala
TSK jasně prokázala, ţe vznik této cyklotrasy je reálný v
celé délce. Vyţádá si to jen drobné stavební úpravy.
Zřízením cyklostezky se v podstatě legalizuje jiţ pouţívaná
trasa. Přesto se zde budou muset provést menší úpravy,
které zamýšlenou cyklostezku celkově vylepší. Půjde
například o lepší bezpečnost chodců, umístění
dopravního značení, rozšíření stávajících komunikací a
vznik nových, například přejezdu pro cyklisty v Ţernosecké
ulici. Vzniklá cyklostezka je ideálním spojením mezi
metrem a přírodou, navíc je zde nízká intenzita vozidel,
takţe cyklostezku by mohly vyuţívat i rodiny s dětmi.
Záměr je proto radními plně podporován. Na výstavbu
cyklotrasy, s níţ by se mělo začít v příštím roce, by měl
finančně přispět i praţský magistrát. Osmá městská část
pak bude moci dát peníze do dalších dopravních projektů.
Florenc omládne
Autobusové nádraţí Florenc v praţském Karlíně razantně
změní svou podobu. Během příštích deseti aţ patnácti let
zde vyrostou moderní stanoviště autobusů, odbavovací
hala, nákupní centra a provozovny sluţeb, hotel i
rezidence. Tempo výstavby závisí na schválení územního
plánu. V první etapě, s jejímţ začátkem se počítá letos
v září, by měla být postavena nová moderní odbavovací
hala na začátku nádraţí, odkud zmizí dosud stojící
provizorní kiosky. Klimatizovaná hala bude mít rozlohu
téměř 1100 čtverečních metrů. Obchody, restaurace a
další zařízení určená pro pohodlí cestujících budou zabírat

40 procent této plochy. V hale bude 20 pokladen,
úschovna zavazadel, nové sociální zařízení i bankomat.
Příjezd taxíků k hale zůstane zachován. Celkové náklady
stavby, která je dílem brněnského architektonického
ateliéru Hrůša a spol., se včetně zařízení odhadují na 70
milionů korun. Nová odbavovací hala autobusového
nádraţí Florenc má být otevřena v polovině roku 2009.
Vyhláška proti alkoholu prošla
Od sedmého července 2008 na bezmála čtyřech stovkách
míst v Praze platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti.
Vyhlášku schválili praţští zastupitelé, a to i přes řadu
výhrad opozice i odborníků. Vyhláška má zabránit
narušování veřejného pořádku a dalším negativním jevům
spojeným s pití alkoholu. Lidé z opozice ale tvrdí, ţe můţe
omezit svobodu slušných Praţanů, milenců, kteří si chtějí
dát v parku víno, nebo skupinky studentů, kteří si chtějí
vychutnat pivo na trávníku. Navrhovatel vyhlášky ale tvrdí,
ţe mezi takovými lidmi a bezdomovci budou městští
stráţníci dělat rozdíl. Pití alkoholu bude zakázáno ve
vybraných ulicích, na náměstích, parcích a na
prostranstvích před obchodními centry, v okruhu sto metrů
od stanic metra, škol a zdravotnických zařízení, na
dětských hřištích a na tramvajových ostrůvcích. Paradoxem
jsou výjimky, se kterými vyhláška počítá. Zatímco přímo na
náměstí se lidé napít nesmí, na zahrádce restaurace na
témţe náměstí se smí člověk opít do němoty. Podobně to
bude ale i při velkých akcích, pokud je bude pořádat a mít
nad nimi záštitu magistrát či městské části. Zatímco za
normálních okolností bude člověku hrozit pokuta tisíc
korun na místě a třicet tisíc korun v přestupkovém řízení,
na vánočních trzích na Staroměstském nebo Václavském
náměstí posvěcených městem bude moci popíjet svařené
víno nebo grog zcela beztrestně. Totéţ platí pro
silvestrovské oslavy, posvícení, vinobraní a další.
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Praha 8 zvyšuje kapacity škol
Předpokládaný nárůst počtu ţáků ve školách vede k
navyšování kapacit v nich. Osmá městská část proto
poţádá magistrát hlavního města a ministerstvo školství
o zvýšení kapacit některých škol. Vzhledem k tomu, ţe
se jedná o úřední proces, je třeba ţádat rok dopředu.
Pokud to bude schváleno, kapacity se zvednou od 1. září
2009. Jedná se např. o Mateřskou školu Řešovská,
školní druţinu ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, školní druţinu
ZŠ Na Šutce. Městská část Praha 8 ţádá také o zřízení
školního klubu. Školní klub umoţní aţ 150 ţákům
smysluplné trávení volného času po vyučování.
Václav Chochola
Pátý ročník výstavy MAXIMÁLNÍ FOTOGRAFIE vychází ze
sbírek skupiny PPF, jejíţ soubor české fotografie patří k
nejvýznamnějším kolekcím u nás. Skupina PPF
představuje tentokrát výběr z díla Václava Chocholy,
klasika české portrétní a výtvarné fotografie. Výstava
„Noční chodec“ je nazvána podle slavného výjevu z roku
1949, na němţ u rozsvícené lampy v praţské ulici
zapózoval před dlouze exponujícím aparátem sám autor.
Výstava představí celkem 26 velkoformátových
zvětšenin na třímetrových stojanech z oceli a skla.
Snímky ze sbírky skupiny PPF doplnil kurátor Pavel
Lagner tentokrát pracemi získanými z archivu
fotografovy dcery Blanky Chocholové, otcovy blízké
spolupracovnice. Vedle Nočního chodce uvidí
návštěvníci výstavy i patrně nejslavnější Chocholův
portrét malíře Salvadora Dalího a cenné snímky dnes uţ
neexistující Prahy, zejména zákoutí Starého Města a
libeňské periferie. Vstup na výstavu instalovanou v
Rajské zahradě a v zahradě Na Valech bude i letos
zdarma.
Praha 8 chce pod Bulovkou nový tunel
Radnice Prahy 8 poţaduje změnu katastrálního plánu a
radikální úpravu dopravy vedoucí po dnešní magistrále
od mostu Barikádníků přes tzv. Heydrichovu zatáčku na
Prosek a dál na Teplice a Ústí nad Labem. Současný
silný provoz v ulici V Holešovičkách, který často přechází
v dopravní kolapsy, se má přesunout pod zem. Lépe
řečeno do nového tunelu, který by měl vést od Vltavy
kopcem Bulovka a na povrch ústit aţ pod benzínkou v
Liberecké ulici nad nemocnicí na Bulovce. S plánem
přišlo uţ v roce 2006 občanské sdruţení „Za naši
budoucnost“. Radnice osmé městské části s tím však
tehdy nesouhlasila a svůj postoj změnila teprve tehdy,
kdyţ zjistila, ţe se tento nápad obyvatelům Prahy 8 líbí. V
realizaci stavby tunelu však sami radní kvůli vysokým
nákladům příliš nevěří. O jeho osudu rozhodne magistrát
během několika měsíců. Předsedkyně sdruţení Za naši
budoucnost Vlasta Šenarová se nechala slyšet, ţe toto
řešení je výhodné a problémy s dopravou v této části
metropole vyřeší minimálně na další desítky let. Podle
starosty osmé městské části Josefa Noska chce radnice
tím, ţe většinu provozu na dopravní tepně převede pod
zem, sníţit negativní dopady na zástavbu podél ulice V
Holešovičkách. Tu dlouhodobě trápí jak vysoká hladina
hluku, tak vysoké koncentrace automobilových zplodin.

Praha zaţila invazi Obřích hlav
Po Vítězném náměstí a Alšově nábřeţí se obří hlavy
objevily ještě na dalších třech místech. Tyto obří
skořepinové hlavy, které po Praze trousila pětice mladých
muţů byly ještě ve Stromovce poblíţ Výstaviště, na Letná
u podstavce Stalinova pomníku a na Karlínském náměstí.
Radnice Prahy 8 na tuto hru přistoupila a nijak netrvala na
rychlém odstranění této nové „památky“ Prahy 8.
Nakonec se ukázalo, ţe šlo o akci studentů Vysoké školy
uměleckoprůmyslové. Jednalo se o diplomovou práci a
reakce lidí byla spíše pozitivní.
Druhá světová válka v Praze 8
Druhá světová válka v ulicích Prahy 8. To je název výstavy,
kterou pořádala radnice Prahy 8 v prostorách Libeňského
zámečku. Potrvá aţ do poloviny srpna. Lidé se zde mohli
seznámit s tím, jaký dopad měla válka na dnešní Prahu 8.
Co se zde odehrávalo, jaké jsou lidské osudy a historie
jednotlivých míst, například Kobyliské střelnice. Svým
zaměřením byla výstava čistě lokální a tím i výjimečná.
Výstava mapovala šestnáct pamětních míst, na kterých se
staly významné události. Pamětní místa si lidé mohou
projít pěšky či projet MHD.
Nové hřiště v Praze 8
Do konce listopadu vznikne v Praze 8 další dětské hřiště.
Zastupitelé městské části chtějí obnovit nevyuţívanou
plochu hřiště ve Větrušické. Nyní je zde pískoviště,
betonové lavičky a zahradní domek. Jsou však ve špatném
stavu. Nevyhovující části hřiště mají být vybourány a
odstraněny. Nahradí je nové pochozí mlatové a dopadové
plochy z pryţe, vrstvy písků či oblázků. Po rekonstrukci zde
bude dvanáct herních prvků, mimo jiné vodní herní
sestava, kolotoč, domeček, skluzavka či pískoviště. „V
letošním roce počítáme s rekonstrukcí čtyř dětských hřišť
o celkových nákladech více neţ patnáct milionů korun.
Přípravné práce na opravy hřišť v ulicích Třeboradická,
Řešovská a nyní i Větrušická jiţ byly zahájeny.
Bohnická léčebna mění systém komunikace
Psychiatrická léčebna Bohnice chce změnit styl
komunikace navenek i zevnitř. K 1. červenci letošního
roku ředitel léčebny zrušil funkci tiskové mluvčí. Do konce
července mělo v léčebně vzniknout nové oddělení
komunikace a vnějších vztahů, které bude mít na starosti
správu intranetu, internetu a vnitřního časopisu léčebny.
Na starosti bude mít i komunikaci s novináři. Dosavadní
tisková mluvčí léčebny našla nové uplatnění v úseku vědy,
výzkumu a vzdělávání a v oblasti zahraničních vztahů
léčebny. Také Ivan David, bývalý ředitel léčebny, zůstává
jejím zaměstnancem. Působí jako náměstek pro vědu a
výzkum. Léčebna se jiţ několik let lidem mimo zdi ústavu
otevírá například spolupořádáním hudebního festivalu
Mezi ploty a druhým rokem také filmovým festivalem
Psychofilm. Letos čtvrtým rokem vyhlásila literární soutěţ
pro bývalé i současné pacienty a zaměstnance léčebny
Kouzelný klíč. Pro veřejnost se od ledna v léčebně konaly
přednášky na různá psychiatrická témata. Léčebna
přichystala v tomto půlroce i výstavu o historii léčby
duševních nemocí.

Sedmé číslo, ročník IV.
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Nejstarší panelák v Česku slaví 53 let
První nájemníci se do něj nastěhovali přesně před 53
lety, kdy se psalo datum 1. 7. 1955. Panelák v ulici U
Prefy v Praze 8 - Ďáblicích navrhl před šedesáti lety
projektant Jaroslav Wimmer. Samotná realizace stavby
se však musela posunout o sedm let, protoţe tehdejší
statici nevěřili, ţe dům postavený z panelů bude
bezpečný. Jaroslav Wimmer svému projektu pevně věřil,
a aby to dokázal, přestěhoval se do něj s celou svou
rodinou. V ďáblickém domě ţije dodnes. První panelák
se od těch později postavených poměrně liší. Přestoţe
jsou spáry mezi panely patrné, pokrývá je alespoň tenká
vrstva omítky. Ani střecha není úplně plochá. Dům má
jen tři patra, na kaţdém čtyři téměř stometrové byty.
Vodovodní trubky jsou zalité v betonu, takţe kdyţ chcete
něco opravit, musíte vybourat půl zdi. Přímo naproti přes
ulici, kde dnes stojí moderní novostavba, bývala v
šedesátých letech panelárna. Panelák chce druţstvo
rekonstruovat. Musí ale najít firmu, která bude
respektovat jeho ráz.

dorostu. A právě uplynulý ročník přinesl dorostu Meteoru
VIII obrovský úspěch. Oba týmy starších vyhrály své
soutěţe. A-dorost tak bude hrát Českou ligu (druhou
nejvyšší dorosteneckou soutěţ) a B-dorost divizi. Tento
úspěch byl korunován prvenstvím Amladších dorostenců
(ročník 1991) v divizi. A protoţe i B-mladší dorost se
umístil v praţském přeboru na 4. místě, Meteor si
zhodnotil sezonu v této kategorii jako ojedinělou. To ale
nebylo vše. Libeňskou úspěšnou sezonu završili spanilou
jízdou A-muţi, kteří dokázali na jaře sérií zápasů bez
poráţky vyhrát praţský přebor a postoupit po tuctu let do
divize. Z patnácti jarních zápasů dokázalo muţstvo ve
čtrnácti v řadě neinkasovat. Mezi úspěchy zelenobílých
patří i výsledky dvou druţstev starší přípravky (ročníky
1997 a 98), které se ve dnech v červnu zúčastnily
megaturnaje ve slovenském Senci. Mladším nadějím
Meteoru (98) utekl postup ze skupiny do finále o jeden
gól. V zápase o 5. místo pak porazil Slovan Bratislava 4:2.
Ještě většího úspěchu dosáhl ročník 1997. Po vítězství ve
skupině vyhrál i finále s Púchovem 2:0.

Ostrovy na Vltavě
Na Rohanském ostrově vyroste do deseti let úplně nová
čtvrť za 17 miliard. Ta se má stát druhým praţským
centrem. Dělníci zde vybudují nové domy, ulice, parky a
také dva nové ostrovyKdyţ se podíváte do mapy Prahy,
napočítáte na Vltavě devět ostrovů. Například Střelecký,
Dětský, Veslařský či Štvanici. V Braníku jeden umělý
ostrov. Ten ani jméno nemá. Na mapě naopak najdete
označení „ostrov“ pro oblasti, které ve skutečnosti vůbec
ostrovy nejsou. Řeč je o Libeňském a Rohanském
ostrově. Proč je v mapách taková zdánlivá nelogičnost?
Obě území totiţ dříve obtékala řeka. Rohanský ostrov
vznikl po roce 1550 na místě starého říčního nánosu. V
předminulém století sahal od Těšnova aţ po dnešní
Šaldovu ulici. Ještě kolem roku 1910 byly v této části
Vltavy sevřené mezi Karlínem a Holešovicemi celkem
čtyři ostrovy. Vedle Štvanice ještě Primátorský a Korunní
ostrov u dnešního nábřeţí Ludvíka Svobody, a pak právě
Rohanský ostrov. O kousek dál po proudu byl pak ostrov
Libeňský.Při rozsáhlé maninské regulaci ve dvacátých
letech 20. století byl Rohanský s tím Libeňským spojen a
koryto řeky, jeţ je oddělovalo od pevniny, bylo zasypáno.
Ačkoli si nově vzniklé území přímo říkalo o rozvoj, jeho
budoucnost se ubírala jiným směrem. Ostrov se stal na
dlouhá léta černou skládkou. V době výstavby praţského
metra slouţily tyto prostory jako místo pro ukládání hlíny
z výkopů.

Neukázněné řidiče přibrzdí další radary
Pokud některým z řidičů ztěţkne noha na plynovém
pedálu a překročí povolenou rychlost, upozorní je na to
radar. Osmá městská část se rozhodla nakoupit nové
přístroje na měření rychlosti. Za osm radarů, které mají
jediný účel – ukázat řidiči, jakou jede rychlostí, zaplatí
radnice Prahy 8 jeden milion korun. Instalace a provoz
radarů bude potom uţ výhradně v reţii technické správy
komunikací. Ta radary nakoupí z peněz městské části.
Přístroje se tak stanou majetkem hlavního města Prahy.
Radary budou umístěny převáţně na rovných úsecích v
blízkosti škol, a to ve směru do centra i z centra. Objeví se
například v Davídkově ulici, v ulici K Ládví, Pernerova a
Čimická. Po jednom pak budou umístěny v ulici Prosecká
a Vosmíkových.

Meteor má za sebou jedinečnou sezonu
FK Meteor Praha VIII patří k historicky nejstarším
klubům. Letos oslavil 112. výročí svého vzniku. Uţ
několik let je klub z Libně součástí celorepublikových
projektů sportovních tříd (ZŠ Balabenka) a sportovních
center mládeţe (OA Hovorčovická). Mimo dvě muţstva
dospělých má klub 14 mládeţnických týmů. U přípravky
jde ještě o masovost a učení se fotbalovým základům, v
ţákovské kategorii uţ je to ale jiné. A-muţstva starších a
mladších ţáků hrají divizi, kde zejména ti starší dosahují
dlouhodobě velmi dobrých výsledků. Jejich stabilní
postavení na čelních příčkách usnadňuje přechod do

Maják se promění v byt a fitness centrum
Jediný opravdový zájem o vodárenské věţe mají movití
podnikatelé. Ne ţe by je chtěli pouţívat k jejich původnímu
účelu, chtějí jim většinou dát nový smysl. Důkazem
takového postupu je secesní věţ vzhledu majáku v Libni
na Praze 8. Stavbu, jeţ je od roku 1991 kulturní
památkou, koupila před časem firma Little Las Vegas
s.r.o, která v Praze provozuje síť restaurací a kasin. Do
dvou let v ní má vzniknout soukromý byt majitele firmy
Martina Sluky. Nebude tam ale jen exkluzivní třípodlaţní
mezonetový byt. Majitel má stavební povolení také na
výstavbu kurtu, bazénu, garáţí a wellness centra v
blízkosti věţe. V tubusu věţe je plánován také výtah.
Památkářům takové záměry nevadí. Argumentují tím, ţe
věţ nutně potřebovala investici a ţe stavbu budou
průběţně sledovat. S rekonstrukcí „majáku“ se začalo
před několika měsíci. Nyní uţ je celá věţ schovaná pod
lešením. Kolik majitele koupě objektu stála, se nepodařilo
zjistit.
Po prázdninách školku nepoznají
Mateřskou školu Libčická čeká o prázdninách
rekonstrukce fasády, střechy a výměny oken. Projekt, na
jehoţ realizaci je vyčleněno zhruba 18 milionů korun by se
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měl realizovat od začátku července do poloviny září.
Výsledným efektem celého projektu by mělo být i sníţení
energetické náročnosti celé budovy. Městská část ale
myslela i na zábavu dětí. Do školní zahrady přibudou
nové houpačky a herní soupravy v hodnotě 300 tisíc
korun.
Školka Šiškova bude mít nové hřiště
Nové pryţové hřiště za 218 tisíc korun potěší děti ze
školky v Praze 8. Rada osmé městské části totiţ
schválila převod 280 tisíc korun z rezervního do
investičního fondu mateřské školy v Šiškově ulici. Za
zbývající peníze budou koupeny herní prvky či venkovní
sprchy. Na nové hřiště se děti mohou těšit od nového
školního roku, neboť realizace proběhne během
července.
Stánky jsou pryč
Po třech stáncích u jednoho z východů stanice metra
Palmovka, a to směrem na Libeňský most, zbyly jen
obrysy. Stánky zmizely začátkem prázdnin. Kiosky, u
kterých se srocovaly nevábné skupinky, zde stály na
základě povolení stavebního úřadu Prahy 8. Ten jim ho
ale neprodlouţil a právě bezdomovci v okolí byli jedním z
důvodů. Městské části proti problematickým skupinám u
bufetů bojují spíš pomocí vyhlášek. O rušení prodejních
míst neuvaţuje ani Praha 4.
V Ládví bude beachvolejbalový areál
Sportuchtiví obyvatelé Prahy 8 se mohou těšit na nový
sportovní areál, který se zaměří na pláţový volejbal. V
části nevyuţívaného bývalého školního hřiště v
Chabařovické ulici ho vybuduje občanské sdruţení
Beachklub Ládví. Na téměř hektarovém pozemku bude
šest kurtů, mobilní tribuny a nafukovací hala. Ta je
určena pro zimní provoz areálu. Součástí areálu budou i
šatny, sociální zázemí, umělé osvětlení hřišť, dětské
pískoviště a hřiště. Školy, které zřizuje Praha 8, budou
mít během školního roku v dopoledních hodinách nájem
kurtů zdarma.
Praha 8 zvýšila nájmy
Obyvatelé obecních bytů osmé městské části bydlí od 1.
července dráţ. Od července do prosince, je ze zvýšeného
nájemného očekáván zisk do rozpočtu městské části ve
výši 36 milionů korun. Reálný konečný výnos z
nájemného však bude sníţen o nájemné z bytů
prodaných v rámci první etapy prodeje bytových domů.
Současně se zvýšením nájemného se počítá i se
zvýšením nákladů na opravy domů, a to téměř o 30
milionů korun. Zastupitelstvo osmé městské části proto
schválilo změnu rozpočtu pro rok 2008, kde se výdaje
do oprav zobrazí. Z větších akcí tak domy v Praze 8
čekají například opravy fasád, repase či výměna oken a
výtahů nebo rekonstrukce vodoinstalace. Nájemné v
obecních bytech bylo zvýšeno podle Libně, coţ je oblast
s nejniţším moţným nárůstem. Podle kvality bytu se
nově stanovené nájemné pohybuje od 38,15 do 60,18
korun za metr čtvereční, coţ u bytu 1. kategorie o ploše
60 metrů čtverečních představuje nájemné ve výši 3611
Kč.

Tisíce obyvatel Prahy bydlí na radnicích
Havlíčkovo náměstí v Praze 3, Vodičkova ulice v Praze 1
nebo náměstí Míru na Vinohradech. Tyto atraktivní adresy
mají v dokladech zapsány tisíce lidí. Nejde však o bohaté
podnikatele nebo rentiéry, ale o bezdomovce nebo ty, kteří
se vyhýbají exekutorům a soudům. Pokud člověk přijde ve
správním řízení o trvalé bydliště, nezbude mu totiţ
mnohdy nic jiného, neţ se přihlásit na úřad. Bezdomovci
tvoří jen část, často na úřadě mají přihlášené trvalé
bydliště lidé čekající například na kolaudaci domu nebo ti,
kteří se vrací z ciziny. Fiktivní domov na úřadě má podle
mluvčí Prahy 8 hlášeno 1333 lidí. Pro mnoho z nich je to
rovněţ moţnost, jak se vyhnout exekuci. Není neobvyklé,
ţe třeba matka zruší v obavě před exekucí trvalý pobyt
svému synovi nebo se na radnici nahlásí dobrovolně
podnikatel po podepsání smluv, při jejichţ neplnění by mu
mohl být zabaven majetek.
Na mloka můţeme narazit i v Praze 8
Leckdo by si řekl, ţe zná Prahu 8 jako své boty. A
starousedlíci si za tímto svým tvrzením stojí. Jenţe nová
kniha o Praze 8, kterou vydalo nakladatelství Milpo,
přináší také překvapivá fakta, o kterých mnozí lidé nic
netuší. A ani nemohou vědět. Kniha totiţ zachycuje nejen
současnou podobu této městské části, ale také její
hlubokou historii, která začíná uţ v době pravěku. Kniha
popisuje místa v Praze 8 od archeologických nálezů
pravěku, přes starověk, středověk aţ po dnešek. V knize s
názvem Praha 8 kříţem kráţem se lidé nedozvědí jen o
historii domů, bank a továren, ale taky o vzácné fauně a
flóře. Té je v této městské části prý poţehnaně. Lidé zde
najdou například kostřavu sivou nebo kakost krkavý. Z
fauny zde lidé mohou potkat třeba i mloka skvrnitého.
Pokud se rádi procházíte, uvítáte jistě pasáţe o historii
parků nebo o tom, jak vypadaly přístavy na řece. Ani na
známé osobnosti se nezapomnělo. Dočtete se tu o
zajímavých kapitolách ţivota Eduarda Štorcha nebo
Bohumila Hrabala. Nejde o ojedinělý projekt. Osmá
městská část není jediná, která má svou knihu.
Nakladatelství Milpo průběţně vydává knihy o většině
městských částí a osmička není výjimkou.
Bronzový pomník parašutistům
Radní Prahy 8 včera rozhodli, jak bude vypadat pomník
parašutistům, kteří v roce 1942 uskutečnili atentát na
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Odhalen má být v květnu příštího roku poblíţ místa, kde
byl atentát proveden. Na podobu budoucího pomníku
vypsala Praha 8 architektonickou soutěţ. Soutěţ obeslalo
dvacet týmů, vyhrál ji návrh absolventů Vysokého učení
technického v Brně Davida Moješčíka a Michala Šmerala,
kteří na projektu pracovali společně s Miroslavou
Tůmovou a Jiřím Gulbisem. Autoři vítězného návrhu se
rozhodli vytvořit vskutku nepřehlédnutelný pomník. Na
desetimetrovém trojúhelníkovém podstavci z oceli pokryté
plechem budou stát tři bronzové figury. Stojí na samé
hraně podstavce v téměř sebevraţedném postoji, coţ
odpovídá charakteru činu, který vykonali. Původně měly
ony tři postavy znázorňovat parašutisty, kteří posléze
zahynuli v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje.
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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
vernisáţ proběhne 18. 9. 2008 od 17 hod.
Milan Teslevič se narodil
20. 12. 1957 v Praze. I
kdyţ se vyučil číšníkem,
uvědomil si, ţe je to pro něj
jen dočasné ţivobytí. Uţ od
malička ho to táhlo nejvíce
k barvičkám a kreslení a
neţ se této činnosti mohl
naplno věnovat, proplul
řadou ţivotních i
profesních bouří.

Plánované akce
akce

datum

čas

místo

MO Karlín a MO Libeň
Klub zastupitelů
MO Kobylisy
Klub deskových her
MO Bohnice
Bytová poradna při ČSSD Praha 8
OVV Praha 8
MO Čimice
Klub deskových her
a výstava Teslevič (18.9.) a výstava
Fotky ČSSD (4. 9.) a cesta za
slovenskými přátely
MO Karlín a MO Libeň
Klub deskových her
Klub zastupitelů
MO Kobylisy
OVV Praha 8
MO Bohnice a MO Čimice
Bytová poradna při ČSSD Praha 8
Klub deskových her

2.9.
8.9.
9.9.
10.9.
16.9.
16.9.
17.9.
23.9.
24. 9.

18:00 Zenklova 27, sekretariát
18.00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Klub Troja, Bohnice
17:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
17:45 Chvatěrubská 1
18:00 Zenklova 27, sekretariát

7.10.
8.10.
13.10.
14.10.
15.10.
21.10.
21.10.
22.10.

18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18.00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Klub Troja, Bohnice
17:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát

Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 8
Zenklova 27/576, 180 00 Praha 8
Tel.+420 246 035 966, mobil:+420 721 029 892

e-mail: ovv.praha8@cssd.cz, http://www.cssdpraha8.cz

„Výlet do oblasti východního Slovenska“
Místo konání: Východní Slovensko
Termín: 19.—21. září 2008
Počet účastníků: max. 30 osob
Zaměření akce: Výměnný pobyt členů zaměřený na výměnu zkušeností mezi členy ČSSD a
SMER – Sociálna demokracia.
Strava je hrazena Slovenskou stranou. Náklady na ubytování a dopravu si hradí každý účastník sám.
Vyplněnou návratku, prosím, zašlete do: 10.9.2008

na adresu: OVV ČSSD Praha 8, Zenklova 27/576; 180 00 Praha 8.
Případně použijte e-mail: ovv.praha8@cssd.cz

Návratka
Výlet do oblasti východního Slovenska“
19.—21. září 2008
Jméno, příjmení…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní telefon……………………………………………………………………………………………………………………………
Organizace ČSSD…………………………………………………………………………………………………………………………
Vyplněnou návratkou vyjadřujete Váš zájem o účast na této akci.

Podpis……………………………………………………………….

