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Stalo se před deseti 6
lety
Akce

Se slovem „brainstorming“ jsem se poprvé setkal
v seznamu nejdůležitějších akcí OVV ČSSD Praha 8
plánovaných na první čtvrtletí 2009. První vysvětlení
k tomuto pojmu nám podal předseda Petrus na lednovém zasedání OVV Praha 8, kdy nám předběžně naznačil, jak bude probíhat brainstorming plánovaný na
29. ledna 2009.
Aby se mi dostalo ještě přesnějšího vysvětlení pro toto
dosud neznámé cizí slovo (možná že jen pro mne ), požádal jsem syna,
aby mi na internetu vyhledal český význam pro tento cizí výraz. Našel
jich hned několik desítek a jedním z českých překladů bylo i „vymývání
mozků„!
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Pohled do minulosti 7
Únor bílý, preferen- 8
ce ODS sílí
Jaké je řešení pro- 9
blému dopravně...
Od krize hypoték ke 10
krizi kapitalismu
Informace z komisí
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Informace z klubu 15
zastupitelů
Informace ze zastu- 16
pitelstva
Co se stalo a stane 16
se...
Číslo měsíce
4. března 2009 uběhne přesně

Přes mé pochopitelné pochybnosti byl jsem nakonec mile překvapen. Šlo o důmyslně promyšlenou a pečlivě připravenou akci, kterou zdařile řídil náš předseda OVV ČSSD Roman Petrus. Akce byla zaměřena na lepší zviditelnění sociální demokracie, jejímž cílem je vyhrát
v příštím roce komunální volby v Praze 8.
Brainstorming hned od začátku zaujal všechny přítomné svou
nevšední formou, která téměř zábavným způsobem umožnila písemně
se vyjádřit ke všemu, co by mohlo pomoci sociální demokracii a hlavně
přesvědčit občany, že naše myšlenky jsou správné a naše názory a záměry zajistí jak spravedlivou politiku, tak i výhodnou ekonomiku, tak
hlavně sociální cítění s občany.
Brainstorming považuji za moderní a vysoce pokrokový způsob
pro zjišťování občanských názorů. Doporučuji proto, aby se jej příště
zúčastňoval co nejvyšší počet našich členů. Je to vysoce efektivní organizační prvek, jak získat maximální přehled názorů a nápadů, který nemůže poskytnout sebeširší schůzovní diskuse.
Jaromír Šída
Předseda MO ČSSD Libeň

33 000 dní

Další kolo brainstormingu proběhne v březnu, svou účast hlašte prosím tajemníkovi.

od vzniku samostatné Československé republiky.

Vyhodnocení brainstormingu, přijetí závěrů k této akci, bude až po tomto druhém kole.
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Zpráva z OVV ze dne 18. února 2009
1. Zahájení a schválení programu
Př. Petrus přivítal přítomné a v 18:00 zahájil jednání OVV. Návrh programu jednání byl jednomyslně schválen.
2. Kontrola usnesení
usnesení č. 1/01/09: „OVV ČSSD Praha 8 revokuje usnesení č. 2/09/08 a ukládá př. Vaškovi likvidaci vysavače ve sběrném dvoře.“ (11 – 0 – 0).
Vypouští se – trvá.
usnesení č. 2/01/09: „OVV ČSSD Praha 8 schvaluje Manuál pro předsedy MO a členy VMO; Manuál pro
tajemníka; Archivační řád.“ (11 – 0 – 0)
Vypouští se, splněno
usnesení č. 3/01/09: „OVV ČSSD Praha 8 schvaluje jako další investici do vybavení sekretariátu nákup 40
židlí a 10 stolů.“ (11 – 0 – 0).
Vypouští se – trvá
usnesení č. 4/01/09: „OVV ČSSD Praha 8 schvaluje převod př. Vlasty Vašků z MO Karlín do MO Vlašim (OVV
Benešov), děkuje jí za dlouholetou práci, jež pro sociální demokracii odvedla a přeje jí mnoho dalších úspěchů a pevné zdraví.“
Vypouští se, splněno
usnesení č. 5/01/09: OVV ČSSD Praha 8 nabízí k odprodeji přednostně členům ČSSD Praha 8 tyto přístroje
určené k vyřazení z majetku ČSSD: Psací stroj mechanický Consul; Telefax Canon T 31; Tiskárna Okipage
8w lite – vše nefunkční, za nejvyšší nabídnutou částku. Zářivková tělesa - nefunkční a záclonu silonovou –
roztrhaná - pak odvést do sběrného dvora“. Hlasování (11 – 0 – 0).
Vypouští se, splněno
K usnesení č. 3/01/09 př. Petrus informoval, že 20 kusů nových židlí poskytne př. Bartoloměj jako trvalou
zápůjčku a za to mu poděkoval.
K usnesení č. 5/01/09 informoval, že byl tento bývalý majetek nabídnut členům, uzávěrka pro nabídky odkupu je 15.3.2009.
3. Organizační věci OVV
Členové OVV neměli do tohoto bodu jednání žádné návrhy nebo připomínky.
4. Příprava akcí OVV
Př. Petrus připomněl návštěvu PS PČR spojenou s diskusí s poslankyní Gabrielou Kalábkovou, jež se koná
23.2. od 17:00 hodin. Současně pozval přítomné na tuto akci.
Další akcí, jež se koná 2.3.09 v sekretariátu, je „brainstorming“, který bude určen členům, kteří se první
akce tohoto druhu nezúčastnili. Členové OVV s touto akcí souhlasili.
„Petice proti parkovnému“ – př. Petrus zopakoval informace o dosud navrženém způsobu průběhu petiční
akce, stejně tak o textu, který bude na petičních arších. Tyto archy mají členové OVV k dispozici. Vyzval přítomné k diskusi a návrhům ke konečné verzi textu a průběhu petiční akce. Poděkoval všem, za návrhy ke
konečné verzi, jež byli členům OVV zaslány mailem, zvláště poděkoval př. Majerové. Seznámil členy s návrhy
př. Grygery a př. Vaška. Následovala obsáhlá diskuse k danému tématu a jeho realizaci. Po skončení diskuse a přijetí doplňujících návrhů př. Petrus konstatoval, že on a tajemník Vašek připraví plakáty, které budou
na stojanech u petičního stolu, petiční archy a černobílou brožuru, jež bude tuto akci občanům podrobněji
vysvětlovat.
Př. Petrus navrhl k diskusi možnost, jestli máme v období května a června vydat „magazín“, který bychom
distribuovali do schránek občanů v místech, kde parkovné na Praze 8 řešíme touto akcí a s informací, kde
mohou tuto petici nadále podepisovat (sekretariát OVV).
Tajemník př. Vašek osloví během příštího týdne členskou základnu k účasti na této akci.
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Př. Petrus informoval o nové výstavě v sekretariátu OVV, jedná se o ukázky komiksů. Vernisáž k výstavě se
uskuteční 19.3., jako host zde bude autor části komiksů pan Toman, který bude mít při vernisáži autogramiádu své nové knihy. Předpokládáme proto zvýšený zájem veřejnosti o účast na vernisáži.
Př. Bartoloměj nabídl možnost navštívit ještě před otevřením zrekonstruovaného památníku na „Vítkově“
vnitřní prostory památníku. Navrhl možnost návštěvy památníku i členům ČSSD na Praze 3. Návštěva by se
uskutečnila 17.9.2009. Členové OVV tento návrh podpořili.
Př. Bartoloměj informoval, že plánovaná návštěva tunelu „Blanka“ se uskuteční, termín však není znám. Př.
Petrus proto požádal přítomné předsedy MO, aby na březnových schůzích informovali členy, že v dubnu se
uskuteční návštěva tunelu „Blanka“, ale termín návštěvy se dozvědí „na poslední chvíli.“ Důvodem je skutečnost, že se datum povolení k návštěvě od provozovatele dozvíme maximálně týden předem.
Př. Petrus sdělil informaci od předsedkyně SDŽ na Praze 8, př. Rudové ohledně plánované akce v Léčebně
v Bohnicích – závod na in-line bruslích, zatím nebyla kontaktována osoba, s níž se o této akci bude jednat,
ale akce se má uskutečnit.
5. Schválení založení MO Ďáblice
Host, př. Janek informoval o přípravě založení MO Ďáblice dne 24.2.09 a tématech, které se budou projednávat nejen na této schůzi, ale stanou se i nosnými tématy k oslovení občanů. Členové OVV ČSSD Praha 8
přijali usnesení č. 1/02/09: „OVV ČSSD Praha 8 schvaluje založení MO Ďáblice.“ Předsedové MO byli pověřeni k vyjádření se (členů MO) k tomuto bodu na svých schůzích. Hlasování: (12 – 0 – 0 ).
6. Zprávy ze Sjezdu
Př. Petrus podrobně informoval o průběhu konání prvního dne 35. Sjezdu ČSSD. Všechny materiály ze Sjezdu, které poskytl př. Karel Šašek, jsou pro členy k dispozici v písemné podobě na sekretariátu u tajemníka.
7. Zprávy z KVV, ÚVV
Př. Bartoloměj informoval o průběhu konání KVV, o dovolbě mladých členů a žen do KVV. Žádná z našich
kandidátek nebyla zvolena. Dále informoval o akcích KVV ČSSD Praha dne 12.3. od 17:00 hodin, kdy
v prostorách MHMP proběhne „Seminář proti krizi“, kde mj. vystoupí př. Hulinský, př. Urban, př. Havel a př.
Březina. Této akci předchází divadelní představení k MDŽ v divadle R. Brzobohatého dne 5.3.; o konání reprezentačního plesu KVV ČSSD Praha dne 28.3. na Žofíně. Př. Petrus informoval o projednávaných návrzích
změn Stanov ČSSD.
8. Komunální politika
Př. Petrus informoval o jednání Zastupitelstva MČ Praha 8, kde byl schválen prodej obecních bytů, naši zastupitelé se zdrželi. Byl prodán tzv. Lövitův mlýn (kulturní památka), byl schválen rozpočet MČ Praha 8 na rok
2009. Př. Ševčík informoval, že byly prodány tři domy bez pozemku, pozemek je v soukromém vlastnictví.
9. Zprávy z MO
Společná schůze MO Karlín a Libeň proběhla dle programu, MO Libeň přijala usnesení, kde bere na vědomí
založení nové MO Ďáblice. MO Karlín nebyla usnášeníschopná. MO Kobylisy vyjádřila souhlas se vznikem MO
Ďáblice, přijala nové členy a vyslovila souhlas s převedením čtyř členů MO Kobylisy do MO Ďáblice. MO
Bohnice se konala v restauraci „U Kamenného stolu“ u př. Husáka, byl přijat nový člen. Př. Husák, člen MO
Bohnice nabídl prostory restaurace všem členům a MO při OVV Praha 8 ke konání různých akcí. Př. Ševčík
informoval o zajišťování možnosti scházet se v Bohnicích. MO Čimice nebyla usnášeníschopná, schůze proběhla v čimické restauraci, MO Čimice také hledá prostory, kde by se mohla scházet.
10. Různé, usnesení, závěr
Př. Baxa nabídl zapůjčit televizní přijímač k dispozici na sekretariát. Návrh byl přijat. Členové OVV př. Baxovi
poděkovali.
Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy do bodu „různé“ nebyly podány, poděkoval př. Petrus přítomným za
jejich návrhy a v 19:20 hodin schůzi ukončil.
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Zpráva z KVV ze dne 16. února 2009
Milan Bartoloměj, člen KVV

Jednání řídili př. Klíma a př. Poche, místopředsedové KVV.
KVV se zabývalo těmito okruhy jednání:
- Zpráva o plnění usnesení KVV dne 19.1.09 a rozpracování usnesení Krajské konference ČSSD Praha dne 24.1.09
- Zpráva předsedy KVV
- Dovolba 5-ti žen a 2 mladých členů do 30-ti let do KVV
KVV ČSSD volí v tajné volbě členy KVV ČSSD Praha:
- za mladé př. Dolínka a Nováka
- za ženy př. Krajíčkovou, Novákovou, Proškovou, Mandovcovou a Trachtovou
- Rozdělení funkcí a odpovědnosti místopředsedů KVV
- Informace z PSP ČR
- Informace předsedy KZ ZHMP
- Informace o zajištění březnových akcí pražské organizace ČSSD s apelem na maximální účast ze strany
členů MO
Divadelní představení k MDŽ
5.3.2009, Divadlo R.Brzobohatého (vstupenky lze zakoupit u tajemníka př.Vaška)
ČSSD proti krizi
Diskusní seminář (vystoupí: ing. Urban, Doc. Havel, JUDr. Hulínský, ing. Březina)
12.3. 2009 od 17.00 hodin, zasedací místnost ZHMP, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Reprezentační ples ČSSD Praha
28.3.2009, Žofín (vstupenky lze zakoupit u tajemníka př. Vaška)
- Projednání závěrů P KVV z 10.2.09
- Informace k zajištění volební kampaně – volby do Evropského parlamentu, projekt „Naděje pro Evropu“
- Diskuse k prvnímu dnu Sjezdu ČSSD 14.2.09 v Praze
- Informace k závěrům konference SDŽ a přípravě konference Klubu seniorů (17.2.09)
- Návrh změn Stanov ČSSD pro jednání XXXV.sjezdu ČSSD ve dnech 20.—22.3.2009
- Žádosti o vstup do MO mimo trvalé bydliště
KVV ČSSD Praha schvaluje předložené žádosti o souhlas se vstupem do MO mimo trvalé bydliště, kromě žádostí žadatelů s bydlištěm na Praze 6, 8 a 14. Tyto žadatele nejprve osloví předsedové OVV s dotazem, zda
nechtějí vstoupit do ČSSD v místě svého bydliště
Žádosti o přijetí do MO mimo trvalé bydliště odložené (neschválené) na zasedání KVV ČSSD Praha dne
16.2.2009
Poř. čís.
Příjmení a jméno
Žádá o vstup do MO (ObO)
Místo trvalého pobytu
1.
Cyraniová Olga
MO 03 (Praha 9)
Praha 8, Služská 20
2.
Pol Lukáš
MO 03 (Praha 9)
Praha 6, Ciolkovského 855/2
3.
Körbel Tomáš
MO 03 (Praha 9)
Praha 9, Kpt.Stránského 992
4.
Šroubková Marie
MO 03 (Praha 9)
Praha 9, Podkrkonošská 588
5.
Mižikar Tibor
MO 20 (Praha 14)
Pra 8, Pernerova 17
6.
Mižikarová Dorota
MO 20 (Praha 14)
Pha 8, Pernerova 17
7.
Drozdová Irena
MO 20 (Praha 14)
Pha 8, Pernerova 17
8.
Conková Andrea
MO 20 (Praha 14)
Pha 8, Pernerova 17
!!! Kopie všech projednaných materiálů je uložena a k nahlédnutí u tajemníka př. Vaška !!!
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Občanské sdružení
OSM
vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům starších 15 let,
který se koná 11. a 25. března 2009
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Vedle moderních strategických deskových her si můžete s námi poměřit síly v šachu a
v mariáši.

Občanské sdružení
OSM
vás zve na vernisáž výstavy
České komiksy,
která se koná 19. března 2009 od 17:00
v prostorách sekretariátu ČSSD Praha 8.
Výstavu můžete navštívit až do 24. dubna 2009.

Občanské sdružení Bytová poradna při ČSSD Praha 8
Vás zve na pravidelnou veřejnou poradnu v oblasti bydlení, která se
bude konat
17. března 2009 od 17:00 hodin
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Žádáme Vás o rezervaci Vaší účasti.
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Stalo se před deseti lety
MO Karlín
Schůze probíhala hlavně ve znamení informativních zpráv z regionální konference a přípravy sjedu ČSSD.
MO Kobylisy
MO Kobylisy doporučila svým delegátům sjezdu ČSSD, aby jako statutárního místopředsedu strany volili
člověka vázaného jinými státními, parlamentními a vládními funkcemi.“
MO Bohnice
Stav členské základy k 16.3.199 byl celkem 17 členů. Členové MO diskutovali mj. na téma „Územní rozvoj
města“ a prezentace práce OVV. (Březen 1999)
MO Libeň
Proběhly volby kandidátů pro Obvodní konferenci ČSSD. Uskutečnily se za přítomnosti 19 členů MO ČSSD.
OVV
OVV doporučilo, aby si delegáti si delegáti rozdělili okruh usnesení, ke kterým se budou vyjadřovat:
Př. Štrupl - připraví se na diskusi ohledně spolupráce s jinými politickými subjekty.
Př. Teplá – usnesení ohledně vymezení ČSSD vůči ODS, komunální politika.
Př. Pokorný – mediální komise a kumulace funkcí

Klausovy bláboly
Jaromír Šída, předseda MO Libeň

Václav Klaus hlásá všude,
že ekonomická krize
jak u chřipky dlouhá bude.
To vskutku jen bláznova vize

Plánované akce
BŘEZEN
MO Karlín a MO Li- 3.3.
beň
Klub zastupitelů
9.3.
MO Kobylisy

10.3.

Klub deskových her 11.3.
MO Bohnice
17.3.
Bytová poradna při 17.3.
ČSSD Praha 8
OVV Praha 8
18.3.
MO Čimice
24.3.
Klub deskových her 25.3.

18:00 Zenklova 27, sekretariát
18.00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Bude upřesněno
17:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Bude upřesněno
18:00 Zenklova 27, sekretariát

DUBEN
Klub zastupitelů

6.4.

MO Karlín a MO Libeň 7.4.
Klub deskových her

8.4.

MO Kobylisy

14.4.

OVV Praha 8

15.4.

MO Bohnice
Klub deskových her

21.4.
22.4.

MO Čimice
Bytová poradna při
ČSSD Praha 8

28.4.
28.4.

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 Bude upřesněno
18:00 Zenklova 27,
sekretariát
18:00 Bude upřesněno
17:00 Zenklova 27,
sekretariát

Druhé

číslo, ročník
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Pohled do „devítkové“ minulosti
Jaromír Šída, předseda MO Libeň

V loňském roce 2008 jsme si připomínali pro naši zemi a náš národ všechna významná
historická data, kdy letopočet končil na osmičku.
Obdobně i letos, v roce 2009, bylo by vhodné opět se tak ohlédnout do minulosti. Tentokrát však podobných významných historických dat končících devítkou tolik nenajdeme.
Předně musíme vynechat letopočet 929, zavraždění knížete Václava, protože toto datum
církevní legendy historici prokazatelně zpochybnili. Kníže Václav, později prohlášený za
svatého, byl zavražděn až o šest let později, 28. září 935.
Historicky důležitá „ devítková „ data pro nás tedy jsou:
1409 – 18. ledna Václav IV. Vydal Dekret Kutnohorský
1419 - 30. července pražští husité svrhli konšely z oken novoměstské radnice
( 1. defenestrace)
1609 – čeští stavové vstoupili do odboje
1639 - vpád Švédů do Čech
1869 – 13. prosince dělnické spolky demonstrovaly před vídeňským parlamentem za svá
Práva
1889 – 1. ledna sociálně demokratický Hainfeldský sjezd dal podnět ke vzniku
II. internacionály
1899 – v září v Brně se konal sjezd sociálně demokratických stran Rakouska
1919 – po celý rok trvaly dozvuky konce 1. světové války a založení Československé
Republiky
1929 - vznik celosvětové hospodářské krize
1939 – 15. března německá okupace Čech a Moravy
1949 - zavádění kolektivizace československého hospodářství podle sovětského vzoru
1969 – zřízení komunistické normalizace v Československu
1989 – 17. listopadu „ sametová revoluce „ a pád komunismu v Československu
1999 – 12. března Česká republika přijata do Severoatlantické aliance ( NATO )
Na devítku končí i letošní rok 2009 a mohl by se zařadit mezi významná historická data, protože
letos po dobu prvního pololetí na naší vládu připadl důležitý úkol, předsednictví Evropské unie.
Teď však záleží na tom, jak se tohoto úkolu zhostí Topolánkova vláda. Má před sebou mj. několik
těžko řešitelných mezinárodních problémů: celosvětovou hospodářskou krizi, válečný střet mezi Izraelem a
palestinským Hamasem v oblasti Gazy a přerušení dodávky zemního plynu z Ruska do valné části Evropy.
Současně Topolánkova vláda již dlouhou řadu týdnů stojí před rekonstrukcí svého kabinetu, začíná
se rozpadat koalice, jsou vážné spory uvnitř ODS a vláda obtížně čelí sociálně demokratické opozici. Proto
se stala terčem kritiky i ze západní Evropy.
Zkrátka, Topolánkova vláda, která má řídit celou EU, sama je doma téměř zralá na rezignaci. Zatím
se tedy nedá usuzovat, jak významně se zapíše rok 2009 do naší historie. Již teď jsou však vážné pochybnosti, zda Topolánkova vláda zvládne předsednictví EU. Bylo by velkým úspěchem a téměř zázrakem, kdyby se udržela až do konce června. Spíše se dá usuzovat na její debakl a krach.
Tím by rok 2009 byl pro nás sice významným. Ale nemohli bychom se jím chlubit.
( Napsáno v polovině ledna 2009)
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Únor bílý, preference ODS sílí
Milan Bartoloměj, člen KVV

Po krajských a senátních volbách jsme si všichni říkali: „ jen nezpychnout a
neudělat chyby“ a na každém setkání si připomínali: „ teď musíme dokázat, že
ČSSD své voliče nezklame a jejich důvěra je oprávněná“. Uběhlo pár týdnů a ejhle! Stačilo pár řečnických kotrmelců pana hejtmana, spojování nespojitelného
v rámci poslaneckého hlasování a opatrnictví v návrzích řešení ekonomické krize
a v ten moment popularita premiéra Mirka Topolánka i některých dalších vládních politiků viditelně roste. Předseda vlády si oproti listopadu polepšil o zhruba
deset procent a v lednu mu věřilo 30 % lidí, vyplývá z průzkumu, jehož výsledky
jsou u ČTK k dispozici. Na čele žebříčku je sice stále místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka s důvěrou 55 procent lidí, ale následují ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a pražský primátor Pavel Bém. Za Bémem je předseda ČSSD Jiří Paroubek. Vzestup příznivých hodnocení zaznamenali také někteří další členové vlády, ministři Petr Nečas,
Jiří Pospíšil, odcházející ministr zdravotnictví Tomáš Julínek a zvlášť výrazně Miroslav Kalousek. Nyní mu
důvěřuje 41 % dotázaných, což je o sedm procent více než v listopadu loňského roku.
Ne snad, že by vláda a čeští politici něco opravdu důležitého dělali nebo o něčem rozhodovali, ale svou
pouhou formální účastí v předsednictví EU získávají alespoň opticky na důležitosti. Že to tak je, dokazují
bezdůvodně stoupající preference ODS i osobní preference Mirka Topolánka. Ať už obliba vládních politiků roste jen zdánlivě nebo doopravdy, v každém případě přitom vyniká o to víc skutečná malost české
politiky. Každý ví, že kvalita života skoro každého z nás se v příštích měsících zhorší. Ani ta nejgeniálnější
strana s tím nic neudělá. Máme tedy proti sobě silného protivníka, který nejen že vládne na pražských
radnicích a využívá skutečnosti, že stále existuje nedůvěra části Pražanů, pro které je program levicově
orientované strany nepřijatelný, ale zejména již viditelně využil i těch malých zaváhání, které přišly. Jak
bylo z výsledku krajských a senátních voleb zřejmé, že končí etapa ODS, která začínala zmanipulovanou
privatizací, rozkradením majetku a neplněním slibů daných voličům, tak v této době před námi všemi stojí úkol vrátit ČSSD na pozici strany, která svým slibům dostojí.
Současný vývoj nabízí několik scénářů: Vláda přežije, tedy že premiér vše ustojí a zemi povede až
do termínu řádných voleb do Poslanecké sněmovny na přelomu jara a léta 2010. Stát se to může. Především proto, že dohodnout se na něčem jiném zůstává krajně obtížné. Z hlediska fungování státu to znamená, že s veškerými reformami je konec. Z hlediska dění uvnitř ODS je to čitelné rozhodnutí, nechat Topolánka dovládnout, ale pro příští období do čela strany postavit nového člověka, který by ji vedl do následujícího boje o sněmovnu a příští vládu. ČSSD výhra spadne do klína, tedy že sociální demokraté nemají co uspěchat a mohou čekat, až jim neschopnost vlády sama vítězství umožní. Tak automatické to
ale není. Když Jiří Paroubek nastoupil jako premiér, měla strana jen desetiprocentní preference. Nakonec
ČSSD volby v roce 2006 málem vyhrála. Proč by se něco podobného nemohlo podařit ODS?
Proto je pro ČSSD výhodné nedat soupeři čas na realizaci záchranných plánů. Prvním krokem k tomu je
vyslovit nedůvěru kabinetu. Prezident by dokonce mohl vsadit na odborníky. Premiérem by se pak stal
člověk, skrze něhož by vládl sám Klaus. Také by mohlo jít o výraznější osobu typu Vladimíra Dlouhého.
Pod jeho ochranou by pravice pracovala na oživení preferencí. Nebo by se vrátil Miloš Zeman. To by zřejmě oživilo úvahy o nové opoziční smlouvě. Scénářů je tedy poměrně dost, ale nosným prvkem všech je,
že do nového roku si většina politiků dala předsevzetí: v politice přežiji. Cesta, kterou vládní politici ODS
zvolili, je kopírování cesty evropských modelů, které do ekonomiky nalijí mnoho miliard. Britští či francouzští lídři se do toho pustili dříve, němečtí později. Někteří, jako ti čeští, se k miliardovým fiskálním stimulům chystají. Je ale podpora domácí poptávky a osekávání nepřímých daní tím, co si voliči přejí? Další
vývoj za mě již napíše život sám, ale chybou by bylo stát opodál.

Druhé číslo, ročník V.
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Jaké je řešení problému dopravně přetížené ulice v Holešovičkách ?
Petr Kilian, člen zastupitelstva MČ Praha 8

Dopravní situace v ulici V Holešovičkách je krajně nepříznivá a tento nepříznivý stav
přetrvává již delší dobu. V důsledku velké dopravní zátěže jsou zde krajně nepříznivé
životní podmínky obyvatel, a to zejména z důvodu velké hladiny hluku v místech stávající obytné zástavby. Je bohužel skutečností, že v minulosti byla tato komunikace
zkapacitněna, a to zejména z důvodu návazného propojení severu na v té době budovanou Severojižní magistrálu, která vede přímo centrem města.
Tuto skutečnost připomínám zejména proto, že bych chtěl, abychom si všichni uvědomili, že podobných dopravních oříšků na rozřešení je zde v Praze mnohem víc a je nutné je chápat v celé široké dopravní provázanosti.
Chceme-li se zbavit neúměrné dopravy v samotném centru města, musíme prostě
začít budovat dopravní alternativy a samozřejmě i chápat nutnou návaznost a priority
v postupné výstavbě těchto dopravních staveb v rámci ekonomických možností hlavního města, ale i státu
jako takového. Vždyť ve své podstatě jsou všechny tyto stavby budovány převážně z peněz nás všech, daňových poplatníků. Pro skutečné odlehčení dopravní zátěže je zejména nutné urychleně dobudovat Pražský
okruh (obchvat Prahy) a samotný Městský okruh s vzájemnou síti komunikací, které tyto stavby dopravně
propojí a to zejména v radiálním směru vzájemně. V důsledku realizace těchto staveb pak přestane i ulice
v Holešovičkách plnit funkci hlavní dopravní tepny v severní části města a převezme fakticky pouze lokální
roli radiálního propojení těchto dvou okruhů, čímž dojde k podstatnému dopravnímu odlehčení této komunikace.
O bezodkladné řešení tohoto základu dopravního řešení bychom se měli zasazovat všichni jako občané a obyvatelé města a rovněž obyvatelé příměstských obcí. Ano, jistě nenechme se dopravou nijak obtěžovat a omezovat, ale proto, že potřebu někam se dopravovat máme v podstatě všichni. Požadujme, aby
bylo zvolené vždy takové řešení, které bude technicky optimální, a to ve vztahu k vynaloženým finančním
prostředkům a samozřejmě, které nezhorší naše životní potřeby. V současnosti není žádným problémem
postavit tyto stavby plně v souladu s našimi životními potřebami.
Pro řešení dopravy v ulici V Holešovičkách se v současné době pracuje na několika studiích proveditelnosti, které prověřují možnost převedení dopravy do tunelu s následným provázáním na Pražský okruh
( městský okruh) a další páteřní komunikace. S ohledem na složitost a zejména výši celkových nákladů budeme muset nepochybně počítat se skutečností, že toto řešení není možné budovat okamžitě, je to prostě
dlouhodobý a nákladný proces.
Jako okamžité řešení je v poměrně krátké době možno počítat pouze s určitým provizorním opatřením ve formě protihlukových clon výšky cca 4 m, které budou nainstalovány po vnějším okraji minimálně
dvou průjezdných pruhů po obou stranách komunikace. V souvislosti s tím však bude nutné dořešit provedení zastávek autobusů, parkování vozidel a dopravní napojení jednotlivých budov a další. Hlavním problémem takovéhoto řešení však bude celková změna vzhledu této komunikace ( urbanistické prostředí)
s následným stínícím účinkem. Ono totiž každé pro má i své proti.
V návaznosti na výše uvedené se proto musíme na dopravu a její důsledky, ale i na celkové možnosti
řešení vždy dívat ve všech souvislostech. Musíme mít vždy na paměti i to, co si může město dovolit, a to jak
z pohledu ceny za plánovanou stavbu, tak i doby potřebné pro územní a projektovou přípravu včetně vlastní realizace.
Musíme víc tlačit na to, aby zodpovědné orgány přijaly takové řešení, které nás všechny bude stát
jako daňové poplatníky co nejméně, volit takové varianty vedení trasy, které jsou pro nás skutečným dopravním přínosem, přičemž však nesmí dojít k omezení našich životních podmínek a životních potřeb. Zvýšený důraz je nutné dávat na náš zdravotní stav a životní prostředí.
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Od krize hypoték ke krizi kapitalismu
Miloš Pick

Několik týdnů krize značSoučasně se však projevuje i „zamrzávání“ reálné
ně změnilo svět a ten je ekonomiky. V USA a v některých, zejména evropských
dnes zcela jiný než před ní. zemích zpomalování ekonomik přerostlo již do ledových vod záporného růstu. Je to důsledek, nebo naoPrůběh krize
pak příčina?
I zde epicentrum bylo v USA. Již od druhé poloviny
Dnes již je zřejmé, že na devadesátých let mají USA setrvale vysoký schodek
rozdíl od původních iluzí, vnější ekonomické rovnováhy - běžného účtu platební
podle nichž šlo jen o krizi bilance, který v této dekádě narostl až nad pět prohypotéčních úvěrů v USA, cent v poměru k hrubému domácímu produktu. To
jde ve skutečnosti o globál- vede i k setrvalému hlubokému propadu kursu USD –
ní finanční krizi, charakteri- do roku 2007 o třetinu. USA tím začínají přecházet
zovanou strmým pádem na dráhu konkurence levnější prací, takže v roce
kapitálových a peněžních trhů i předních bankovních 2007 byly náklady práce na jednotku národohospodomů, zamrznutím nejen peněz, ale i důvěry. Ta je dářské produktivity v USA o třetinu nižší než v EU-15,
zaviněna nejen hazardním chováním subjektů na pe- zatímco svými recepty, Washigtonským konsensem,
něžních i kapitálových trzích. Bezprostřední příčinou USA konkurenci levnou prací dosud oktrojovaly méně
takového chování je především extrémní deregulace vyspělým zemím. Přesto, navzdory všem oprávněným
těchto trhů, která umožnila využívání sofistikovaných, očekáváním, schodek běžného účtu USA se nesnižuneprůhledných hazardních produktů, jako jsou více- je. To na jedné straně naznačuje, že kurs USD dosud
stupňové deriváty, tj. odvozeniny a odvozeniny odvo- nedosáhl svého rovnovážného dna, na druhé straně
zenin cenných papírů, nebo zcela neregulovaných to především signalizuje, že příčiny a mohou být hlubhazardních institucí, jejichž symbolem jsou zejména ší.
hedgeové fondy, již dávno nazývané představiteli evropských odborů kasinovýn kapitalismem.
Hlubší příčiny
Proto dnes vlády a centrální banky v USA i
v ostatním světě přistupují nejen k hašení důsledků
V USA se zpomaluje růst hlavního dlouhodobého
této krize zachraňováním rozhodujících ohrožených faktoru konkurenceschopnosti, produktivity práce.
bank, ale především zpřísňováním pravidel regulace Zatímco po příchodu znalostní ekonomiky, od druhé
a dohledu na těchto trzích k překonávání alespoň poloviny devadesátých let, se na desetiletí zdvojnásotěchto bezprostředních příčin.
bil růst produktivity asi na 2 procenta ročně,
Přitom byly nabídnuty dva rozdílné modely zachra- v posledních letech opět spadl na asi 1 procento jaňování bank. Buď nejen výkupem „toxifikovaných“ ko předtím od osmdesátých let a je tedy opět nejnižší
úvěrů ohrožených bank, ale i výkupem jejich vložené- za posledních téměř 140 let. V návaznosti na své doho kapitálu. Nebo bez výkupu jejich vloženého kapitá- savadní analýzy výkonnosti modelů evropského socilu. V prvním modelu výkupce, především stát, získává álního státu v soutěži s USA (Politická ekonomie 5
i vlastnickou kontrolu nad mnohdy „darebáckými“ (2006) soudím, že hlavní příčinou je opožďování USA
vlastníky i manažery ohrožené banky. Druhý model v rozvíjení kvalitativních faktorů produktivity, založetento kontrolní účinek vůči morálnímu hazardu nemá ných na znalostech. Potvrzuje to i v průběhu této dea nahrazuje jej vytíráním zraku veřejnosti jen omezo- kády setrvale klesající podíl vysoce sofistikovaných
váním příjmů manažerů. Republikánští jestřábi v USA produktů (vysokých technologií) na vývozu. Ukazují to
v první fázi dali přednost svým ideologickým limitům také Světové ročenky konkurenceschopnosti.
– neznárodňovat- před účinnějším prvním modelem, Přestože USA byly první v rozvíjení informační a znanavrženým demokratickými kongresmany, a smetli lostní ekonomiky, jejich čistě tržní cesta, založená i ve
jej. Globální finanční trhy však nekalkulují ideologicky vzdělávání na jeho financování převážně ze soukroa tento pokus nepřijaly. Doufejme, že spíše uspěje mých zdrojů, je méně účinná než solidární cesta, zaprvní model, který nabídl ostatní svět (počínaje hlav- ložená na financování vzdělávání téměř výlučně
ními zeměmi EU) a teprve dodatečně i „reparát“ USA. z veřejných zdrojů. Placení školného představuje sociTyto kroky jsou provázeny i garantováním vkladů ální síto v přístupu mozků ke vzdělání. Kromě toho,
bank a doléváním jejich likvidity centrálními bankami za fasádou prestižních nejelitnějších universit má
k „rozmrazení“ „zamrzlých“ úvěrů.
převážně potržněné vzdělávání patrně trhem hluboce

Třetí

číslo, ročník V.

diferencovanou kvalitu ostatních škol. USA ztrácejí
kvalitativní konkurenceschopnost jednak vůči vyspělým zemím, které si solidární cestou úspěšně
osvojují znalostní faktory produktivity, jako je zejména Skandinávie a přitom zdaleka ještě nedosáhly
cenové konkurenceschopnosti zemí, které jdou cestou násobně levnější práce, jako je na příklad Čína.
S druhé strany je kurs USD „tažen“vysokým přílivem zahraničních investic, „nasávaných“ dlouhodobě extrémně nízkou mírou čistých domácích úspor.
Ta v poválečném období přesahovala 10 procent
hrubého domácího produktu, od osmdesátých let se
postupně snížila na 2 procenta, v tom míra úspor
domácností byla od roku 2005 dokonce záporná, a
to po prvé od velké krize třicátých let. Soudím, že je
to důsledek nejen zpomalování růstu reálné mzdy a
prohlubující se polarizace její úrovně, ale zejména i
kapitálového spoření na důchod, což vytěsňuje jiné
úspory včetně vysokého zadlužování (záporných
úspor) obyvatelstva, a to i na hypotéční bydlení a na
vzdělávání. To je patrně odvrácená tvář potržňování
veřejných služeb. Nižší růst ekonomiky při nízkém
růstu produktivity byl stále více udržován zadlužováním v zahraničí, a to z velké míry u rozvojových zemí, v tom asi z poloviny u Číny.
Pokud platí tyto předpoklady, nabízí se opačná
souslednost příčin a následků rozvíjení této krize.
USA od počátku této dekády tlumily důsledky těchto
brzdných tendencí makroekonomickou expanzivní
politikou „dvojitého deficitu“ - deficitu nejen běžného účtu, ale i veřejných rozpočtů, a to až přes 4 procenta hrubého domácího produktu. Toto napětí
v reálné ekonomice se postupně přelilo do napětí
na finančních trzích a vyvolalo tam uvedené hazardní chování. Finanční krize tedy nevznikla jen autonomně chamtivostí ve finančním sektoru, ale
„zevnitř“ jí otevřela cestu extrémní deregulace a
„zvenčí“ byl napětím v reálné ekonomice vyvíjen tlak
na využití těchto změkčení.
Důsledky
Obrat největší ekonomiky světa na cestu cenové
konkurence přenášel důsledky oslabení konkurenceschopnosti USA na ostatní svět a zpomaloval jeho
růst především tam, kde se tomu nebránil.
Zejména Evropská unie tento tlak na sebe zesiluje svou pasivní kursovou politikou i restriktivní rozpočtovou politikou podle pravidel Maastrichtu: Ty k
brzdění růstu zadluženosti veřejných rozpočtů nejen
stanovují limity její úrovně, ale duplicitně střeží i její
změny limitováním schodků veřejných rozpočtů
s restriktivními důsledky pro domácí poptávku. Tento tlak na veřejné rozpočty je zesilován tlakem na
snižování daní. To vše přispělo k tomu, že se v této
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dekádě růst produktivity v eurozóně setrvale zpožďoval za USA i za EU-15. Tyto důsledky se přitom
v jednotlivých zemích EU projevují v nestejné míře
především podle toho, jak i samy si osvojují znalostní faktory produktivity. Skandinávie zejména díky
vysokým daním, které ji umožňují nejen vysoké veřejné výdaje na vědu a vzdělávání, ale i setrvalý
“dvojitý přebytek“ veřejných rozpočtů i běžného
účtu, dosud lépe než EU-15 odolává tlaku na zpomalování růstu své produktivity i ekonomiky. Opačný vývoj je v největších zemích EU.
Bezprostředně lze očekávat čtyři hlavní důsledky:
Za prvé, „propíchnutí“ uvedené kvalitativní „bubliny“
ve zpožděném osvojování znalostních faktorů produktivity a konkurenceschopnosti v USA, v EU i u
nás vyžaduje i zásadní reformy systému vzdělávání,
ale zcela opačné, než ordinují neoliberální doktríny.
Tyto reformy nelze zvládnout krátkodobě, ale je to
úkolem dlouhodobým. Neměly by však být ani krátkodobě připuštěny kroky, které by uzavíraly cestu k
tomuto dlouhodobému řešení, jako je zejména krácení výdajů na vědu a vzdělávání. Za druhé, „dno“
současného propadu reálné ekonomiky nelze zatím
spolehlivě odhadnout, jen jeho značné trvání. Za
třetí, pokud by i ústup USD z pozice světové rezervní
měny, vyvolaný jeho setrvalým oslabováním, neprobíhal nadále plynule ale skokově, mohlo by dojít
k ještě vážnějším globálním turbulencím. Za čtvrté,
zrychluje se i vznik vícepolárního světa, neovládaného jedinou supervelmocí; USA ztrácejí své prvenství
již nejen kvantitativně, ale i kvalitativně.
Ani v ČR nelze očekávat, že se nám vyhnou nepřímé důsledky těchto brzdných tendencí nejen ve zpomalování reálné ekonomiky USA a zejména EU, ale
pokud by v našem okolí nebyla zvládnuta finanční
krize zachraňováním rozhodujících bank, mohlo by
to ohrozit i naše banky navzdory jejich relativní konsolidovanosti. Současně se však projevují i přímé
vlivy zejména v důsledku pasivnosti naší nesamostatné kursové politiky navzdory naší dosud samostatné měně, anachronickým uplatňováním restriktivní rozpočtové politiky i nad rámec Maastrichtských kriterií včetně snižování daní. Začíná se projevovat i zamrzání úvěrů. Tato rizika jsou zostřována
pasivními přístupy naší současné vlády jak
k záchranným akcím EU, tak i k domácím opatřením.
Bezprostřední východiska
Skupina zemí G 8, rozšířená o nově vznikající supervelmoci, by patrně měla koordinovat nezbytné
prohloubení regulace globálních finančních trhů.
Mezinárodní měnový fond by měl poskytovat finanční pomoc k záchraně ohrožených zemí. aniž by to
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podmiňoval uplatněním svých neoliberálních receptů.
EU a ECB i vlády a centrální banky členských zemí
by kromě dosavadních záchranných opatření na finančních trzích měly v dalším kroku přejít i k aktivní
prorůstové, nebo alespoň „protipoklesové“ rozpočtové i měnové, a v tom i kursové, politice. Jak naznačují přísliby automobilovému průmyslu, nevyhnou se
ani mikroekonomickým intervencím.
I naše vláda by alespoň v této vážné situaci měla
opustit svou stále nebezpečnější klukovskou snahu
Evropě „to osladit“ a měla by její záchranná opatření
nejen podpořit, ale doplnit je vlastními iniciativami.
Zejména by měla opustit svou zhoubnou politiku snižování daní, která nás již v roce 2007proti roku
2004 připravila o sto miliard korun na daňových příjmech, které bychom teď naléhavě potřebovali. Nemůžeme také nadále předbíhat kriteria Maastrichtské restriktivní rozpočtové politiky, která EU naopak
rozvolňuje. Možná bychom mohli samostatněji postupovat i v kursové politice, dokud máme samostatnou
měnu. Měli bychom vývoz více přeorientovat na méně ohrožené trhy. Také pokračování dosavadních
snah o restrikci investičních pobídek místo jejich přeorientace na rozvíjení sofistikovanějších výrob a služeb by v současné situaci bylo již příběhem z jiné
planety. A když EU dává dva bilióny eur, tedy téměř
50 biliónů korun do záchrany bank, my se ve zdůvodněných případech nevyhneme alespoň přiměřeně
skromnější státní pomoci některým významným podnikům, pokud by byly ohroženy prokazatelně bez svého zavinění.
Pokus o nadhled
Na vyšším stupni abstrakce se pokusme o obecnější nadhled.
Po století monopolního kapitalismu je nesporné,
že monopolizované trhy nejsou soutěžní, neviditelná
ruka trhu zde nemůže sama plnit svou motivační a
optimalizační úlohu a musí nastoupit viditelná ruka
státní regulace. Podle mého názoru zkušenost ukazuje, že na rozdíl od nepřímého regulačního působení státní makroekonomické i intervenční mikroekonomické politiky, v tomto neuralgickém případě to
vyžaduje nejvyšší stupeň regulace, státní vlastnickou
kontrolu.
Soudím, že současná finanční krize brutálně ukázala, že banky a peněžní trh, které tvoří srdce a krevní oběh ekonomiky, jsou jejím ještě zranitelnějším
místem a obdobně vyžadují i tento nejvyšší stupeň
regulace, tak jak musel být doslova přes noc vytvořen. Nepovažuji to proto jen za dočasnou nouzovou
improvizaci, ale za trvalou součást nového ekonomického uspořádání.
Od počátku devadesátých let kapitál a jeho zá-

jmoví reprezentanti, především neoliberální teoretikové a politikové, se snaží okleštit evropský sociální
stát především potržněním, zpoplatněním a privatizací veřejných služeb. Zatím tento zápas probíhal
v podobě teoretického a politického zápolení, v němž
byl sociální stát a jeho zastánci na ústupu. Lidé
„přehlédli“, že převážně potržněné zdravotnictví
v USA je dvojnásobně nákladné proti převážně solidárnímu evropskému. Lidé „přeslechli“ již
v devadesátých letech varování Mezinárodní organizace práce, že při soukromém kapitálovém spoření
na penzi nikdo nedokáže ani odhadnout, natož zaručit reálnou kupní sílu penze na čtyřicet let dopředu.
Až nyní dostali šokové, luxusně drahé „školení“. Ještě horší probuzení je čeká v poznání „mezery“, kterou může vytvářet potržněné vzdělávání, i když se
projevuje plíživě, ale o to hůře. Zde již nejde „jen“ o
sociální důsledky, ale doslova o přežití v globální
konkurenci. Je otázka, kdy a jak současná záchranná opatření postoupí i k tomuto kroku.
Na ještě vyšším stupni abstrakce se pokusme o
ještě obecnější nadhled. Během několika týdnů krize
se začínají projevovat největší změny od neoliberální
vlny devadesátých let. Hroutí se nejen finanční trhy a
v návaznosti na to i nájezd na sociální stát. Zhroutil
se neoliberální „čistý“, neregulovaný kapitalismus.
Neporazili ho v politickém zápolení jeho levicoví odpůrci, ale neoliberály hýčkaný zdivočelý trh.
V básnické nadsázce probíhá něco na způsob třetí
světové války, ale v e zcela jiné podobě, než si to
mohli představovat ti, kteří se snaží přepnout vývoj
ke studené nebo i horké válce od jimi prohrávaného
ekonomického soutěžení. Je to „válka“ vedená na
ekonomickém „válčišti“, ale zato jako blitzkrieg.
Možná vznikají zárodky protikrizové koalice přes
hranice velmocí i politických hnutí. Zatím snad nejspíš na bázi G8, rozšířené o nově vznikající supervelmoci. Koalice, která bude hnána od krátkodobých
opatření k dalším krokům proti soudobému kapitalismu, jak to slyšíme i z úst presidenta Sarkoszyho, kde
bychom se toho ještě před pár týdny ani nenadáli.
Jsou to jen slova k uchlácholení vyděšené veřejnosti?
Nebo jsou míněny vážně návrhy na nové uspořádání světové ekonomické architektury, počínaje novým Bretton Woodem? To by, podle mého názoru,
vyžadovalo přebudovat Mezinárodní měnový fond na
vícepolárním základě a možná na obdobném základě vytvořit i Radu ekonomické bezpečnosti OSN. Patrně bude účinnější na tomto základě koordinovat i
měnové kursy - podle námětů UNIDO - místo dosavadního ponechávání jejich tvorby trhům, rozvráceným úpadkem dosud největší ekonomické supervelmoci. Nastoupit i novou cestu v liberalizaci mezinárodního obchodu a provádět ji vyváženě místo dosavadního tlaku na převážně jednostrannou, předčas-
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nou liberalizaci méně vyspělých zemí, vedoucí k jejich
diskriminaci a tím umožnit zmírnění jejich ochrany
politikou extrémně levné práce. Dojdeme i bez Roosewelta až k novému modernímu globálnímu Novému
údělu v podmínkách vícepolárního světa?
Zatímco od šedesátých let selhaly pseudosocialistické systémy „čistého“ státu, založené na téměř výlučné úloze státu bez, nebo téměř bez působení trhu,
dnes, obdobně jako v krizi třicátých let, naopak selhává kapitalismus, založený na téměř výlučné úloze
trhu bez, nebo téměř bez regulační úlohy státu. Vyhneme se již oběma krajnostem – podá si již konečně neviditelná ruka trhu ruku s viditelnou regulační
rukou státu, uplatňovanou především ve vytváření pravidel férových postupů na trhu, v makroekonomické i mikroekonomické intervenční politice . včetně
intervencí k ochraně životního prostředí, v soužití růz-
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ných forem vlastnictví kapitálu, v převážně solidární
formě veřejných služeb, počínaje vzděláváním, zdravotním a penzijním pojištěním a v sociálním přerozdělování příjmů v míře, která by čelila pasti chudoby a
přitom neoslabovala, ale naopak posilovala výkonnostní motivaci?
Převáží nutnost překonat katastrofu nad mocenskými a skupinovými zájmy? Jak dlouho to vydrží, až
vášně opadnou? Nebo se právě o to rozvinou zápasy
mezi Wall Streetem – tedy kapitálem, k němuž se
dovolává Bush a Main Streetem, tedy lidmi z ulice,
k nimž se hlásí Obama?

(publikováno v Britských listech 25. 11. 2008)

Zprávy z komisí rady Městské části Praha 8
Bytová komise (Roman Petrus)
Jelikož únorové jednání bytové komisi nepřineslo
žádný zásadní bod, pojďme se podívat, co komise
běžně řeší. Popíši zde několik modelových případů,
bez toho aniž bych se zmiňoval o tom, o které lidi se
jedná. Tak v únoru to bylo například toto: 1) Občas si
lidé stěžují na to, že jejich byt je nějakým způsobem
nevhodný pro užívání (např. plíseň). Pokud proběhne
tzv. místní šetření, které toto prokáže, tak se buď
závada odstraní anebo ve výjimečných případech,
kdy je potřeba rozsáhlá rekonstrukce, se byt vymění
a tato rekonstrukce se provede. 2) Někteří občané
nemůžou krátkodobě platit své závazky vůči MČ.
Proto se povoluje splátkový kalendář. Samozřejmě
občané musí doložit důvody své situace. 3) Stálými
body jsou prodlužování smluv, které jsou časově
omezeny např. na dva roky. Vždy je přihlíženo
k tomu, zda nájemce řádně plní své závazky. 4) Bytová komise projednává i žádosti o přidělení menších
bytů, místo větších, které nájemci mají. Je to často
z důvodů finančních. Ostatní si nechám na někdy
jindy.

Kulturní komise (Roman Petrus)
Kulturní komise projednávala řadu bodů.
1) Pomník Operaci Antropoid - v předchozích týdnech
započaly přípravné práce, na které mají zhotovitelé
veškerá potřebná povolení. Výroba trojice bronzových soch probíhá nezávisle na stavebních přípravách a bude dokončena v předstihu
2) Proběhnou drobné opravy poničených památek,
např. pomník primátora Podlipného a kaplička na
Sokolovské
3) Připravují se i větší opravy např. na 2. etapu Kaple se zvonicí na Střížkově a na opravu Pomníku Petra
Strozziho před Invalidovnou
4) Komise hodnotila KD Krakov a Jiskru – Divadlo
Karla Hackera – návštěvnost je velká 9 a 17 tisíc
diváků, diváci na představení chodí. Zaměření přestává být jen čistě na děti a občas se objeví i akce
pro dospělé.
5) Další kulturní akce MČ Praha 8. Právě probíhají
výstavy v prostorách LZ (Libeň včera a dnes) a BD
(Stověžatá), 6. ročník Karlínského masopustu.
V přípravě je Velikonoční jarmark chráněných dílen,
Den Země, Psí den atd.
6) Palác Svět v Libni - v roce 2007 jednání p. starosty Josefa Noska s jednatelem společnosti Crispino
reality. Dne 9. ledna 2008 vlastník Paláce Svět zažádal o stavební povolení; únor 2008 vydáno stavební
povolení

Kontrolní výbor (Roman Petrus)
Kontrolní výbor se zabýval přípravou na kontrolu výsledků hospodaření příspěvkových organizací Městské části Praha 8. Po diskusi byla schváleno rozdělení jednotlivých členů na jednotlivých projednávání
těchto materiálů. Dále proběhla diskuse zejména na
téma připravovaná výstavba dalších bytových domů Finanční výbor (Daniel Rödig)
v oblasti sídliště Bohnice. Členové výboru s touto Únorové jednání Finančního výboru Zastupitelstva
výstavbou vyslovili zásadní nesouhlas.
MČ Praha 8 (FV) se konalo v pondělí 9. února. Na
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svém jednání se FV zabýval materiálem týkajícím se
návrhu na zpracování a předložení projektu
„Revitalizace veřejného prostranství – Kaizlovy sady,
Park před Invalidovnou“ pro 2. výzvu HMP. FV ZMČ
po projednání tento materiál vzal na vědomí a doporučil ho ZMČ ke schválení. FV se dále zabýval časovým plánem vyúčtování výsledků hospodaření MČ
Praha 8 za rok 2008. Členové FV ZMČ vzali předložený materiál na vědomí a na základě předloženého
harmonogramu projednávání vyúčtování výsledků
hospodaření za rok 2008 byla doplněna účast přítomných členů FV ZMČ na projednání příspěvkových
právnických osob (organizací), zřízených MČ Praha
8. FV projednal a vzal na vědomí materiál týkající se
předběžných výsledků hospodaření za rok 2008.
Výsledky včetně patřičných komentářů budou zveřejněny v Závěrečném účtu, který bude zařazen jako
speciální bod na jednání Zastupitelstva MČ Praha 8.
Termín příštího jednání FV byl stanoven na pondělí 9
března.
Majetková komise (Daniel Rödig)
Únorové jednání Komise RMČ Prahy 8 pro obecní
majetek (MK) se uskutečnilo dne 10. února. MK na
svém jednání řešila žádost Majetkového odboru o
stanovisko k věci svěření pozemků v Kobylisích. Nyní jsou pozemky vedeny jako „ostatní plocha, zeleň“
a jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Předmětné pozemky se nachází v zástavbě obytných domů,
které jsou veřejně přístupné a slouží jako veřejná
zeleň, a částečně jako přístup k obytným domům.
Majetková komise doporučila předložit svěření výše
uvedených pozemků k projednání Radě Městské
části Praha 8. Dále de MK zabývala žádostí majetkového odboru ÚMČ Praha 8 o projednání nabídky 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
2.308.680,- Kč. Tato cena byla stanovena cenovým
odborem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V předložených znaleckých posudcích ale
figurovaly jiné ceny. Majetková komise proto nedoporučila odkoupení předmětné id. podílu ¼ předmětných nemovitostí za cenu 2.308.680,- Kč a zároveň
doporučila předložit tuto nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k projednání Radě
Městské části Praha 8. MK ze zabývala návrhem majetkového odboru Na ukončení Smlouvy o přenechání nemovitosti k dočasnému užívání na pronájem
rodinného domku čp. 1557. Kontrolou MO bylo zjištěno, že nájemce nevyužívá předmětnou nemovitost
ke stanovenému účelu dle smlouvy. MK proto doporučila předložit Radě Městské části Praha 8

k projednání návrh na ukončení předmětné smlouvy.Vzhledem k omezenému místu jsou zde uvedeny
pouze některé body jednání MK. Celý zápis je pro
zájemce připraven k nahlédnutí v Grabově vile. Příští
jednání komise pro obecní majetek Rady Městské
části Praha 8 se uskuteční dne 10. února 2009. Příští jednání komise pro obecní majetek Rady Městské
části Praha 8 se uskuteční dne 10. března 2009.
Komise pro výchovu a vzdělávání - Eva Rudová
Školská komise projednávala stav zápisu do 1. tříd
ZŠ, kdy konstatovala, že kapacita škol na přihlášený,
resp. předpokládaný nástup žáků do 1. tříd od 1. 9.
2009 je dostatečný a není třeba vytvářet nové kapacity po dobu následujících tří let dle stávajícího demografického vývoje v rámci Prahy. Dále se zabývala
situací ohledně MŠ, kde bylo předběžně projednáno
s MHMP uvolnění 1/3 prostor v DDM Krynická pro
novou třídu MŠ.
Komise odložila projednání změní Smlouvy o nájmu
pozemku - o.s. FC BB - v areálu bývalé ZŠ Chabařovická na příští jednání školské komise. Komise se
také zabývala požadavkem na úpravu nájmu u škol,
zřizovaných MHMP, v objektech spravovaných SeS
Praha 8 a vyžádala si od SeS analýzu potřeb oprav v
jednotlivých objektech tak, aby změna nájemného
neměla negativní dopad do potřeb škol a do rozpočtových nákladů. Komise navrhla nesouhlasit s
odsvěřením objektu U Synagogy 2, Praha 8, kam měla být přesunuta pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8.
Komise informatiky (Milan Hejkrlík)
Komise informatiky se sešla ve středu 18. února. Na
programu bylo projednání postupného rozšiřování
dostupnosti volného internetu na Praze 8 prostřednictvím technologie WiFi. Cílem je v průběhu tohoto
roku umístit několik přístupových bodů na našich
sídlištích – zejména v okolí stanice metra Ládví a v
Bohnicích. Zároveň komise doporučila vytvořit nové
webové stránky pro tento projekt, které vedle informací o způsobu připojení budou poskytovat i aktuální informace o vytíženosti jednotlivých hotspotů
apod. Dále se komise zabývala projektem digitalizace archivu městské části Praha 8. V současné době
městská část archivuje cca 2 běžné kilometry spisů,
vizí komise je jejich postupná digitalizace, tj. převedení veškerých papírových podkladů do elektronické
podoby. Komise konstatovala, že tento převod nemůže městská část zabezpečit interními silami a doporučila radě zahájit výběrové řízení na outsourcing
digitalizace archivu.
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Informace z klubu zastupitelů
Jednání Klubu zastupitelů (KZ) zahájil Radim Zátopek, který přivítal všechny přítomné a seznámil je
s programem jednání dnešní schůze KZ. K programu nebyly vzneseny připomínky. KZ vzal na vědomí informaci, že T. Novotný se z jednání KZ i z jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 kvůli služební cestě omlouvá. R.
Zátopek připomněl přítomným, že jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se uskuteční dne 11.2.2009 od
14:00 a požádal R. Petruse, aby seznámil přítomné s projednávanými materiály.
V rámci projednávání jednotlivých bodů, které jsou zařazeny na program jednání zastupitelstva,
proběhla široká diskuse s cílem sjednotit názor KZ tak, aby vystupoval jednotně.
1. K návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2009 až 2013 přítomní členové KZ nevznesli zásadní připomínky a rozhodli se materiál podpořit.
2. K návrhu Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2009 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2011 proběhla obšírná diskuse, jejímž výsledkem bylo i přes dílčí nesouhlasy materiál
podpořit.
3. K návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 přítomní členové KZ nevznesli zásadní připomínky a rozhodli se materiál podpořit.
4. K návrhu prominutí a odpisu nedobytné pohledávky Městské části Praha 8 za společností GLODIT
GROUP, spol. s r. o. – v likvidaci proběhla diskuse, jejímž výsledkem bylo materiál podpořit.
5. K návrhu zpracování a předložení projektu "Revitalizace veřejného prostranství – Kaizlovy sady,
Park před Invalidovnou" pro˙2.˙výzvu Hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost, podporovaného z Evropského fondu pro˙regionální rozvoj KZ zaujal jednoznačné souhlasné stanovisko.
6.– 20. V bodech, které jsou zařazeny na jednání Zastupitelstva pod body 6 – 20, se jedná o prodej
bytových domů a přítomní členové KZ se dohodli, že vzhledem k celkovému postoji KZ se v těchto bodech při hlasování zdrží. V této souvislosti Daniel Rödig informoval, že v bodě č.16 je ve střetu zájmů,
z tohoto důvodu při hlasování o tomto bodu nebude hlasování přítomen.
21. K návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – domu čp. 2158
(U˙Českých loděnic 4) a čp. 40 (U Českých loděnic 6) s příslušnými pozemky, v Libni KÚ zaujal souhlasné stanovisko.
V bodech, které jsou zařazeny na jednání Zastupitelstva pod body 22 – 32, se jedná o prodej bytových
domů a přítomní členové KZ se dohodli, že vzhledem k celkovému postoji KZ se v těchto bodech při
hlasování zdrží.
33. K návrhu uzavření "Dohody o narovnání, kupní smlouvy a smlouvy o˙zřízení věcného břemena“ k
pozemku parc. č. 3474/5 o výměře 141 m2 a pozemku parc. č. 3474/4 o výměře 115 m2 na k. ú. Libeň KZ po proběhlé diskusi k tomuto bodu zaujal souhlasné stanovisko.
34. K návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k výstavbě v Bohnicích v oblasti vymezené ulicemi K
Pazderkám, Lodžská, Mazurská a Pomořanská, a˙dále v oblasti vymezené ulicemi Čimická, K Pazderkám, Hnězdenská, Glowackého a Lehnická, se KZ přítomní členové KZ dohodli, že budou proti realizaci
stavebního projektu v této lokalitě.
Projednáním tohoto bodu byly všechny materiály projednávané Zastupitelstvem MČ Praha 8 vydiskutovány, a KZ proto bude zaujímat jednotné stanovisko. R. Petrus přítomné informoval o úspěších proběhlé akce „brainstorming“ a vyzval ostatní k účasti na jejích dalších kolech.
Na závěr jednání KZ byl Z. Ševčík požádán, aby závěry jednání KZ tlumočil nepřítomnému P. Kiliánovi. Přítomní členové KZ se dohodli, že za účelem projednání případných nových detailů v rámci projednávaných bodů se sejdou dne 11.02.2009 ve 13:45 v předsálí jednacího sálu Zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že všechny materiály projednávané byly KZ projednány a nikdo z přítomných nenavrhl další body k projednání, R. Zátopek poděkoval R. Petrusovi a dnešní schůzi KZ ukončil.
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Informace ze zastupitelstva Městské části Praha 8
Daniel Rödig, předseda MO Karlín

První Zastupitelstvo MČ Praha 8 v roce 2009 se konalo dne 11. února. Jako každé Zastupitelstvo MČ
bylo i toto veřejně přístupné a konalo se v tradičních prostorách velkého sálu „Bílého domu“ v Libni.
Na programu jednání tohoto Zastupitelstva bylo mimo jiné schvalování rozpočtu MČ Praha 8 na tento
rok, ale i úplatné převody nemovitostí v majetku MČ Praha 8. Pro tento převod se mezi veřejností vžil název
„Privatizace“. Na program jednání únorového Zastupitelstva bylo tentokrát zařazeno projednání 34 bodů a
zmíněná „Privatizace“ tvořila většinu z nich. Při hlasování o těchto bodech nebyl názor jednotlivých politických stran jednotný, nicméně všechny tyto body byly Zastupitelstvem schváleny.
Jedním z prvních bodů, o kterých Zastupitelstvo jednalo, byl Rozpočet MČ Praha 8 na rok 2009 a rozpočtový výhled MČ do roku 2011. Rozpočet na letošní rok vykazuje oproti minulým létům nárůst na příjmové straně, který je zapříčiněn především probíhající „Privatizací bytového fondu“. Stejně tak ale rostly i výdaje MČ. Materiál, o kterém Zastupitelstvo hlasovalo, byl velmi obsáhlý a přehledně zpracovaný, za což
patří dík všem úředníkům, kteří se na jeho přípravě podíleli. Zastupitelstvo MČ tento materiál přijalo. MČ
Praha 8 tedy v letošním roce hospodaří s konsolidovanými příjmy ve výši 941.500 tis. Kč a výdaji
v konsolidované výši 951.500 tis. Kč. Schválený materiál počítá s tím, že na krytí schodku rozpočtu ve výši
10 mil. Kč budou použity finanční přebytky vytvořené v minulých letech.
Zastupitelstvo jednalo i o otázce týkající se zpracování a předložení projektu „Revitalizace veřejného
prostranství - Kaizlovy sady a park pře Invalidovnou“. Celkové náklady tohoto projektu se předpokládají ve
výši 52 mil. Kč. Projekt počítá s tím, že v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost bude
naše Městská část hradit ze svého rozpočtu pouze 10%, zbytek bude pokryt penězi Evropské unie. Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
Na závěr svého jednání se únorové Zastupitelstvo MČ Praha 8 zabývalo i otázkou, která trápí mnohé
obyvatel Bohnic. Tou je výstavba v oblasti vymezené ulicemi K Pazderkám, Lodžská, Mazurská a Pomořanská, a˙dále v oblasti vymezené ulicemi Čimická, K Pazderkám, Hnězdenská, Glowackého a Lehnická. Mnoha obyvatelům se nelíbí, že novou výstavbou ve vymezené lokalitě přijde Praha 8 o zelenou plochu, které je
v Praze 8 již nyní málo. Zastupitelstvo tak přijalo usnesení, že zásadně nesouhlasí s výstavbou ve shora
uvedené lokalitě.

Co se stalo a stane na Praze 8
Město nalije do MHD nové peníze
Dopravnímu podniku hlavního města, který se potýká s finančními obtížemi, svitla naděje. Finanční výbor
zastupitelstva totiž schválil, že mu pošle peníze, které město loni ušetřilo. Vzhledem k tomu, že usnesení
ve výboru podpořili členové ODS, dá se předpokládat, že městské zastupitelstvo převod peněz schválí. Očekávat se dá až miliarda korun. Podle opozice by se měl změnit systém dotací, aby se letošní potíže při financování MHD neopakovaly. Dopravní podnik musel začít šetřit. Když před šesti lety vyjela na svou trasu
tramvaj, souprava metra nebo autobus, podnikoví ekonomové věděli, že každý najetý kilometr bude stát
87,70 koruny. A to bylo hodně, protože magistrát tehdy dotoval kilometr 63 korunami. Dopravní podnik
proto začal lépe plánovat opravy vozů či nákup nových, aby ušetřil. Loni už ekonomové počítali cenu jednoho najetého kilometru na 75 korun a 6 haléřů. Jenže ani přes pokles nákladů nemůže podnik nic ušetřit.
Snížila se totiž i dotace hlavního města. V roce 2005 se pohybovala těsně nad 50 korunami, letos to bude
kolem 41 korun. To proto, aby to Dopravní podnik donutilo hledat úspory.
Prodají byty, zaplatí péči
Čtvrtina lidí, kteří žijí na území Prahy 8, již má za sebou oslavu šedesátých narozenin. To je fakt, kterým se
osmá pražská městská část řadí k populačně nejstarším obcím v Česku. Není tedy divu, že Libeňáky, Karlíňáky či obyvatele Kobylis častěji než jinde zajímá při schvalování rozpočtu kapitola věnující se zdravotnic-
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tví a sociální péči. A právě do těchto oblastí chce letos libeňská radnice „nalít“ více peněz. Na grantech
bude letos vyplacen minimálně milion korun. Více investic si může Praha 8 dovolit také díky tomu, že začala rozprodávat obecní byty. Více než čtyři tisíce bytových jednotek je na prodej, což znamená výrazné
posílení rozpočtu. Díky tomu může radnice připravovat výstavbu vlastního Domu sociálních služeb v Libni.
Celkové náklady na dům pro 51 seniorů jsou odhadnuty na 90 milionů korun a začít by se mohlo stavět
na přelomu letošního a příštího roku. Peníze půjdou i na vyhlášené Gerontologické centrum v Kobylisích,
které na podzim loňského roku dokonce získalo cenu ministerstva zdravotnictví. Osmička také financuje
chod Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb, kde bylo před necelým rokem otevřeno centrum
pro seniory, kteří se tu věnují svým zálibám. Praha 8 pomáhá i s provozem v poliklinice Mazurská, kdy
lékařům účtuje nájemné na spodní hranici ekonomického nájemného. Těžko však něco udělá s posledním rozhodnutím ministerstva zdravotnictví zrušit traumatologické centrum v nemocnici na Bulovce.
Nešvar „osmičky“? Stání na zákazu
Vyhlášky, jež jsou platné na území hlavního města, zaznamenávají stovky prohřešků, za něž mohou neodpovědní lidé dostat pokutu. Strážníci, kteří se na přestupky zaměřují, pak každým rokem rozdají tisíce pokut za nejrůznější delikty. Pokud pak policisté vytvoří statistiky a dají čísla vedle sebe, vznikne zajímavá
sociologická studie o chování obyvatel města. A právě o to se pokusili i strážníci „úřadující“ na osmičce. A
jakých prohřešků se nejčastěji dopouštěli v loňském roce lidé v této městské části? Odpověď je jednoznačná: parkovali se svými auty tam, kde neměli, porušovali zákaz vjezdu nebo překračovali povolenou
rychlost. Dopravní přestupky tvoří více než polovinu všech přestupků, které strážníci vyřeší. Z pravidel silničního provozu si těžkou hlavu nedělají ani někteří chodci, kteří neváhají přecházet na červenou či přelézat zábradlí a vbíhat do vozovky. Po dopravních přestupcích jsou v osmé městské části potíže s rušením
nočního klidu, konzumací alkoholu na místech, kde to zakazuje městská vyhláška, či nedodržováním pořádku a čistoty v ulicích. Odhazování odpadků, kde člověka zrovna napadne a popíjení alkoholu je problémem hlavně v okolí stanic metra Florenc, Křižíkova a Palmovka.
Dopravní podnik nemá na autobusy
V Praze zřejmě nebudou nějaký čas jezdit nové autobusy, s nimiž dopravní podnik téměř jistě počítal. Chybějí mu na ně peníze v důsledku toho, že mu pražský magistrát letos poskytne méně peněz než v předchozích letech. Dopravní podnik proto zřejmě bude muset zrušit výběrové řízení na jejich nákup. Na zakázku, která přesahuje čtyři miliardy korun, podnik jednoduše nemá peníze. Na investice má v tomto roce
pouze 1,9 miliardy korun a jen splácení už dříve dojednaných dodávek bude stát téměř tři miliardy korun.
Autobusy, které jezdí v pražské hromadné dopravě, jsou dlouhodobě ve špatném technickém stavu. V
minulých letech koupil Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) několik desítek nových autobusů, v
příštích letech chtěl vozový park rozšířit o zhruba šest stovek vozů. Výběrové řízení už bylo v podstatě uzavřeno a čeká se jen na souhlas představenstva. Pak ale bude muset DPP požádat hlavní město o další
dotaci, v rozpočtu na tento rok na nové autobusy peníze nemá. A pokud město dopravnímu podniku nenavýší dotaci, bude muset podnik odložit některé splátky. Řešením by mohlo být omezení rozsahu hromadné dopravy a zvýšení jízdného. S tím ale vedení města nesouhlasí. Další řešení by mohlo být čerpání
peněz z evropských fondů.
Jak se změnila Libeň
Procházíte se někdy ulicemi Libně a přemítáte, jak to v místě, kde zrovna jste, vypadalo před třiceti nebo
dokonce před více než sto lety? Odpověď na tuto otázku vám může poskytnou výstava Libeň včera a
dnes, která je přístupná v Libeňském zámečku až do 3. dubna. Autor výstavy Jiří Cirkovský zde shromáždil
unikátní soubor srovnávacích fotografií od roku 1895 do roku 1980. Výstava je otevřena v pondělí a ve
středu od 8 do 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 15.30 a v pátek do 15 hodin.
Bém: Tento ani příští rok jízdné nezvýšíme
Problém s nedostatkem financí na provoz MHD a investice stále trvá. Dopravnímu podniku totiž chybí alespoň jedna a půl miliardy Zdražit některé druhy jízdného, zejména dlouhodobější časové kupony. Také to
byla jedna z uvažovaných možností, jak chtěl navýšit dopravní podnik (DP) svůj rozpočet. Letošní provozní
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dotace od magistrátu činí totiž jen 7,1 miliardy korun, přičemž dopravní podnik potřebuje o 1,9 miliardy
více. Primátor ale zmínky o zdražování rázně odmítl. Podle jeho slov nepřipravuje rada hlavního města letos ani příští rok zdražení jízdného MHD. Tak uvidíme, zda-li toto prohlášení není jedno z těch, které se objevily spolu s otevřením nových stanic metra.
Praha 8 je proti plánované výstavbě v Bohnicích
„Osmička“ se bude snažit změnit územní plán, protože nesouhlasí s plánovanou výstavbou obytného domu
Troja Horizonts na sídlišti Bohnice. Dům tam chce na soukromém pozemku postavit akciová společnost
SPGroup. Radnice bude usilovat o to, aby územní plán místo nově definoval jako zeleň. Také místní obyvatelé proti realizaci zmiňovaného projektu sepsali petici. Developer chce na místě postavit bytový dům a s
výjimkou rady a Zastupitelstva městské části Praha 8 má souhlasná stanoviska všech orgánů a organizací,
která jsou pro umístění stavby nutná. Stavbu současný územní plán umožňuje, útvar rozvoje města ale s
plánovanou stavbou mezi ulicemi K Pazderkám, Lodžská, Mazurská a Pomořanská nesouhlasí.
Praha 8 chce funkci pozemku o výměře 2 457 metrů čtverečních v územním plánu změnit. Proto předložila
zcela zásadní požadavek na možnost zachování stávajícího stavu zeleně v Bohnicích. Podle usnesení městské rady z října 2002 může magistrát, městské části a stát zažádat o změnu územního plánu bez ohledu
na majitele. Tím je v tomto případě akciová společnost Prague Construction, vlastněná SPGroup. Společnost Prague Construction pozemek koupila od společnosti Linza Development, s.r.o., která za něj hlavnímu
městu zaplatila po výhře ve veřejné soutěži.
Prahu čeká velká deratizace
V některých pražských lokalitách se po zkušenostech z minulých let předpokládá přemnožení potkanů.
Magistrát za jejich hubení letos utratí o milion korun více než vloni. Větší sumu uvolní i některé městské
části. Cyklickou deratizaci budov a pozemků, kterou koordinuje hygienická stanice, začnou specializované
firmy provádět v dubnu letošního roku. Podle odhadů deratizačních firem připadají na jednoho Pražana
nejméně 3 potkani. Vyskytují se hlavně u stavenišť, v místech, kde přespávají bezdomovci, na sídlištích a v
objektech, kde se pracuje s potravinami. Za přemnožení potkanů může mírný průběh zimy v posledních
letech. Deratizace letos čeká více lokalit. Navýšení počtu lokalit bude zhruba 20%, o jeden milion korun víc
než minulý rok. Deratizace na pozemcích a v budovách, které spravuje hlavní město, letos bude stát tři a
půl milionu korun, přičemž na deratizaci kanalizací půjde 750 tisíc. Pražské vodovody a kanalizace dávají
každý rok ze svého rozpočtu na hubení potkanů kolem pěti a půl milionu korun. Vloni do kanalizačních
vpustí položily 18 tun návnady. Snížit počty potkanů jde pomalu, to vědí i obyvatelé sídlišť v Praze 8. Místní
radnice na deratizaci letos přidá 150 tisíc korun. I když povinnost hubit potkany mají ze zákona všichni
vlastníci nemovitostí, ti soukromí deratizaci většinou neprovádějí.
Další útok sprejerů
Tentokrát se terčem jejich útoku stal areál národní kulturní památky Kobyliská střelnice v Praze 8. Na tomto místě během druhé světové války zahynuly stovky osob. Není to první incident tohoto druhu a osmá
městská část je rozhořčena. Na boj se sprejery na tomto pietním místě už vydala statitisícové částky. Jen
loni zaplatila Praha 8 za odstraňování škod dvě stě tisíc korun. Radním už dochází trpělivost a na neznámé
pachatele chtějí podat trestní oznámení.
Radnice Prahy 8 také zvažuje nákup bezpečnostních kamer, které by měly pietní místo hlídat. Areál Kobyliské střelnice je totiž mimo dohled veřejnosti. Kamery budou instalovány ihned, jakmile bude dořešen majetkoprávní vztah mezi Prahou 8 a magistrátem. Praha 8 totiž stále nemá doklad o tom, že je vlastníkem těchto pozemků.
Městská část se rovněž rozhodla pro vypracování odborného posudku, který by měl určit vlastníka této národní kulturní památky. Podle pražských policistů podobných vandalských činů v metropoli přibývá. Jen za
loňský rok odhalili strážci zákona padesát případů sprejerství. Podílelo se na nich 96 osob ve věku 15 až
20 let.
Dobrá zpráva pro příznivce cyklistiky
Do konce minulého roku se na území hl. města podařilo instalovat celkem 138 cyklostojanů. Pro letošek je
plánováno instalovat jich zhruba 300, což rámcově odpovídá množství, které je jednotlivými městskými
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částmi požadováno. Instalování cyklostojanů se týká celé Prahy a u nás v Praze 8 se počítá s těmito lokalitami:
- U Parkánu – u základní školy
- Květnová 553/52 – u úřadu MČ
- Ďáblická 339/14 – u pošty

Pamětní desku parašutistům někdo odcizil
Pamětní deska hrdinným parašutistům ze skupiny Anthropoid, kterou instalovala v tzv. Heydrichově zatáčce v skupina veteránů a historiků zmizela. Na svém místě dlouho nevydržela. Pohýbu 19 měsíců. Tento
pomník ležel v žaludku již od svého umístění mnoha lidem. Šance, že bude pachatel tohoto zbabělého
skutku někdy dopaden, a to i kdyby k tomu byla ze strany příslušných orgánů vůle a snaha, je bohužel
minimální. Podle radnice MČ ani není jasné, kdy přesně byla deska ukradena. Pravdou však zůstává, že
poprvé byla poškozena už několik dní po odhalení, když z ní kdosi vyškrábal ve věnování „Vlastenci nezapomínají – na rozdíl od českých politiků,“ právě slovo politiků.
Botanická zahrada investuje do vína
Do botanické zahrady v Troji letos poputuje z městského rozpočtu dvacet milionů korun. A jak zahrada
peníze využije? Nejvyšší částku spolkne výstavba úplně nové expozice výroby vína. Stavební práce a nákup technologického vybavení pro tuto expozici vyjdou zhruba na 10 milionů. Víno se bude zpracovávat
přímo v Troji. Víno, které bude v Troji sklizeno, by letos poprvé mohlo být zpracováno přímo v areálu zahrady. Dosud bylo tam sklizené víno zpracováno v Mělníku.
Zahrada plánuje vybudovat za peníze od města několik nových expozic. Ještě v únoru při příležitosti výstavy Orchideje 2009 nabídne skleník Fata Morgana k vidění rozmanité druhy, kterým se daří v korunách
stromů. Jsou to skupiny bromélií, kaktusů a orchidejí. Umístění nízko nad vchodem do štoly má návštěvníkům zprostředkovat atmosféru života v korunách. V půlce března vedení zahrady plánuje otevření obnovené expozice Pinetum. V červnu se pak mohou příznivci trojské botanické zahrady těšit na nový komplex
odpočívadel v expozici Mexiko.
Každá lavička zde má svůj příběh dřeva opracovávaného pouští. Slavnostní otevření je naplánováno spolu s vernisáží výstavy Kaktusy 2009.
Opět o něco méně výherních automatů
Počet míst, na kterých gambleři v osmé městské části mohou využít výherních hracích přístrojů, se sníží.
Počítá s tím nová vyhláška. V Praze 8 je nyní 138 heren a jejich počet by měl klesnout o deset. Automaty
již nebudou blikat v Sokolovské ulici číslo 131 a 133, v Křižíkově ulici číslo 3, na adrese Bínova 8, Katovická 6, Heydukova 2, Thámova 30 či Zenklova 166. Doufejme, že tento čin zapříčiní i menší kriminalitu u
uvedených oblastech.
MČ Praha 8 má rozpočet na letošní rok
Zastupitelstvo Městské části Prahy 8 schválilo jednomyslně a bez rozpravy rozpočet pro letošní rok. V oblasti příjmů počítá s částkou devět set čtyřicet jedna miliónů korun. Výdaje budou o deset miliónů vyšší.
Materiál, který Zastupitelstvo schválilo, počítá s tím, že schodek pokryjí vlastní zdroje, přebytky hospodaření z minulých let. Oproti loňsku je rozpočet o čtyřicet procent vyšší. V příjmech se s nejvyšší částkou
počítá u položky z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti, a to ve výši přes pět set miliónů korun.
Částka zahrnuje příjmy z prodeje bytového fondu, výnosy z pronájmu nebytových prostor a dalších. Mezi
běžnými výdaji se nejvyšší položky týkají nákladů na městskou infrastrukturu, zdravotnictví a sociální oblast, dále náklady na školství, mládež a samosprávu. Kapitálové výdaje jsou o více než dvojnásobek vyšší
než loni a zahrnují například rekonstrukce hřišť a školních jídelen. Celkové rekonstrukce po povodni by se
konečně mělo se dočkat i Karlínské náměstí.
A opět Šutka
Kolik už se o tomto problémovém dědictví minulé doby již popsalo papíru? Kolik již bylo řečeno? Kolik slibů nebylo splněno? Aby toho nebylo málo, o této stavbě se mnuví znovu. A znovu padají sliby. Podle po-
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sledních informací by dostavba nedokončeného plaveckého areálu Šutka v pražské Troji by měla začít na
podzim. V polovině února má padnout územní rozhodnutí. V červnu pak magistrát vypíše výběrové řízení
na zhotovitele. Stavba by pak měla být hotova do konce roku 2010. Náklady se odhadují na 350 milionů
korun.
Podle slibů DP rozbité koleje opraví do roku 2010
Pražské tramvaje mají do roku 2010 dostat nové koleje. Jako první by měly přijít na řadu zdevastované
tratě Anděl, sídliště Ďáblice, Kobylisy, Hlávkův a Libeňský most. Až po nich další čtyři úseky včetně Plzeňské ulice, kde by oprava měla stát 300 milionů korun. Suma za celkovou rekonstrukci kolejí se vyšplhá
téměř na miliardu. Otázkou ale je, kde na to dopravní podnik (DP) vezme peníze? Dezolátnímu stavu
tramvajových tratí přispívají i moderní tramvaje typu 14T designu Porsche, které jsou příliš těžké. Stihne
se ale oprava do roku 2010, jak slibuje DP? Více než polovinu oprav chce dopravní podnik udělat ještě
letos. Už začátkem března se mají tramvaje prohánět po nově opraveném Hlávkově mostě. Má na to ale
dopravní podnik peníze? Prostředky na opravu tratí se schvalují, takže není jisté, zda vše proběhne podle
plánu. Chybějící finance se ale dají sehnat z evropských fondů. Letos lze čerpat až 450 milionů korun.
Dopravní podnik musí ale včas vypracovat projekty. Tak uvidíme.
Dopravní podnik Praha koupí 620 nových autobusů
Soutěž na dodávku 620 nových autobusů byla vyhlášena už před rokem. Zakázku za tři a půl miliardy korun na koupi nových autobusů pro pražský dopravní podnik (DP) vyhrála tuzemská společnost SOR Libchavy. V Praze tak bude jezdit šest set dvacet nízkopodlažních autobusů typu NB 12 a také jeho větší,
kloubová varianta. Vozový park autobusů pražského dopravního podniku je dlouhodobě ve špatném
technickém stavu. V minulých letech koupil dopravní podnik jen několik desítek nových autobusů. Kvůli
omezeným financím má DP v tomto roce na investice pouze 1,9 miliardy korun. Dopravní podnik proto
autobusy nekoupí najednou, ale bude je odebírat po dobu pěti let. Pražští radní už však slíbili, že DP bude
moci letos čerpat peníze z evropských fondů. Tak by mohla společnost získat až 450 milionů korun.
Praha 8 letos opraví dětská hřiště
„Osmička“ letos bude hospodařit s částkou 951,5 milionu korun. Téměř polovinu příjmů budou letos činit
výnosy z prodeje bytových domů. Privatizace by měla vylepšit rozpočet Prahy 8 o 470 milionů korun. Radnice proto pro letošní rok počítá s rozsáhlejšími investicemi, a to zejména do oprav kulturních památek
nebo dětských hřišť. Rekonstrukce se dočkají například dětská hřiště v ulicích Drahorádova, Kubíkova,
Šimůnkova, Krosenská, Ouholická a U Pentlovky. Do jejich úprav osmá městská část investuje 34,5 milionu. Nové podoby za půl milionu korun se ale dočká i přední část Thomayerových sadů před Libeňským
zámkem.
Osmá městská část myslí také na opravy dalších památek. Dva miliony korun bude stát oprava pomníku
Petra Strozziho před Invalidovnou, pokračovat bude i druhá etapa opravy kaple na Střížkově. Pomník Operace Anthropoid, jehož slavnostní odhalení plánuje městská část na 27. květen, bude stát 5,5 milionu
korun. Nemalou část rozpočtu ukrojí ale i péče o seniory. Téměř 71 milionů korun dostane Gerontologické
centrumv Benákově ulici.
Osmá městská část prodá mlýn
Praha 8 pravděpodobně prodá za 60 milionů korun Löwitův mlýn a bývalý libeňský pivovar. S prodejem
budov souhlasili na svém posledním zasedání zastupitelé městské části. Praha 8 ale požaduje, aby nový
vlastník do tří let historické památky zrekonstruoval. Kupní smlouvu radnice podepíše až po vydání stavebního povolení na tuto rekonstrukci. Výběrové řízení na prodej obou nemovitostí bylo vyhlášeno loni v
říjnu, městská část požadovala minimálně cenu 46,29 miliónu korun, kterou stanovil znalecký posudek.
Do výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce, který splnil zákonné podmínky a nabídl částku 60 miliónů korun. Nový vlastník plánuje bývalý pivovar přestavět na malý hotel s kapacitou 50 lůžek a ve sklepech
chce vybudovat vinotéku, ve které bude možné pořádat menší kulturní akce.

