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Ochrana ţivotního prostředí na Praze 8 

 
Výdaje na ochranu ţivotního prostředí v rozpočtu Městské části 

Prahy 8 neustále stoupají. Zatímco běţné výdaje se v oblasti 

ochrany ţivotního prostředí pohybovaly před 8 lety kolem 25 mili-

onů Kč, běţné výdaje na rok 2009 jiţ dosahují téměř 50 milionů 

Kč. Odpovídá tomuto nárůstu výdajů dvakrát tak lepší stav ţivot-

ního prostředí na naší městské části ve srovnání s dobou před 8 

lety? Nedomnívám se, ţe je tomu tak. 

 

 Běţné výdaje směřují zejména do údrţby zeleně a sběru odpadů. Nemys-

lím si, ţe jsou vynakládány dostatečně efektivně a ţe stav zeleně a čistota naší 

městské části se za oněch 8 let výrazně zlepšila. Určitě by bylo vhodné začít hle-

dat úspory v těchto výdajích, respektive vytvořit tlak na servisní firmy, aby se zlep-

šila kvalita jejich práce, stav zeleně a úklid odpadů opravdu odpovídaly takto 

enormnímu nárůstu výdajů. Městská část by si mohla najmout jednotlivce, kteří 

by denně odklízeli odpadky volně se povalující na ulicích, chodnících či trávnících. 

Mohl by to být také dobrý krok ke sníţení počtu nezaměstnaných či bezdomovců. 

Stejně tak by bylo vhodné zahájit jednání s Magistrátem, protoţe městská část za 

své peníze často spravuje zeleň, která nebyla na ní převedena a spadá do majet-

ku Magistrátu.      

 Městská část dále předpokládá vynaloţit 66 milionů Kč na kapitálové 

výdaje v oblasti ţivotního prostředí. To by bylo jistě chvályhodné, nicméně tyto 

výdaje nesou určeny ve své naprosté většině na ochranu ţivotního prostředí, ale 

na rekonstrukce dětských hřišť. 

 Tyto prostředky by měly zejména směřovat do revitalizace parků. Není 

vhodné se v této oblasti spoléhat pouze na fondy EU, kde není jistota získání pro-

středků. Navíc Městská část Praha8 jiţ jednou v minulosti takto prostředky 

z fondů EU získala (částku téměř 90 milionů Kč) a po nepovedených výběrových 

řízeních je vrátila. Většina těchto investičních prostředků by měla proto směřovat 

do revitalizace parků na Praze 8, výsadby nových stromů (jeden z předvolebních 

slibů pana starosty Noska, který se zatím nedaří plnohodnotně plnit) či výsadby 

nové zeleně. 

 Městská část Praha 8 by také mohla vyuţít těchto prostředků na financo-

vání zateplování v dalších budovách v majetku obce. Stejně tak by mohla Praha 8 

začít uvaţovat o investicích do solárních panelů, které by mohly být rozmístěny na 

střechách budov v majetku obce a sníţily by výdaje na spotřebu elektřiny a tepla. 

To vše jsou investice, které se týkají skutečné ochrany ţivotního prostředí a je 

škoda, ţe se vedení Městské části neubírá právě tímto směrem. 

 Městská část Praha 8  by se také měla zásadně postavit proti dalšímu 

zabírání volných zelených ploch v majetku města ve prospěch neutuchající vý-

stavby. Rozsáhlé části zeleně jsou obrovskou devízou naší Městské části. Bohu-

ţel trend neúprosně směřuje k jejich omezování a nikoliv rozšiřování. Zde je velký 

prostor pro aktivní postup vedení Prahy 8 k obrácení tohoto negativního trendu. 

Je nutno konstatovat, ţe přes výrazný nárůst výdajů je ochrana ţivotního prostře-

dí na Praze 8 zatím stále popelkou.  

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., zastupitel za ČSSD 

 
Číslo měsíce 

 

17 členů vlády 
 

bude mít skvělou příle-
žitost vyzkoušet si, 
jaké to je, hledat si 

novou práci. 
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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 schvá-

len. 

 

2. Kontrola usnesení 

USNESENÍ: 

usnesení č. 1/02/09: „OVV ČSSD Praha 8 schvaluje založení MO Ďáblice.“   

        Splněno, vypouští se 

 

3. Organizační věci OVV 

Př. Petrus informoval členy OVV o svých jednáních se členy a předsedy MO ČSSD Praha 8, týkajících se ko-

nání schůzí MO. Výsledkem těchto jednání je navrhnout všem členům MO, aby si sami zvolili, jak často se 

chtějí scházet, jestli tak, jako doposud kaţdý měsíc v obvyklé úterý, či kaţdý druhý měsíc a v různé dny, vše 

dle platných Stanov. 

V následné diskusi (př. Šída, př. Majerová, př. Rödig, př. Zátopek) členové OVV projednali četnost scházení 

MO a doporučili členům MO rozhodnout, jak často se budou jejich schůze konat, aniţ by došlo k porušení 

platných Stanov ČSSD. 

 

4. Příprava akcí OVV 

Př. Petrus seznámil členy OVV s výsledkem prvního dne konání petiční akce proti parkovnému na Praze 8 u 

stanic metra Florenc a Kobylisy. Výsledek prvního dne petiční akce zatím nenaplnil očekávání, proto spolu 

s př. Rödigem navrhl některé změny ve způsobu prezentace (zvýraznění, ţe se jedná o akci k parkování) a 

délce této akce. Př. Rödig navrhl novou konkrétní podobu jedné strany „áčka―. Jedná se zejména o změnu 

této petiční akce na dlouhodobou akci aţ do voleb do EP, eventuálně i do komunálních voleb. Výhodou pro-

dlouţení akce je skutečnost, ţe bude déle denní světlo a zřejmě i teplejší počasí a tím pádem bude větší 

časový rozptyl pro oslovení občanů. ODS na Praze 8 o naší akci ví a sama v tomto směru zatím ţádnou akci 

nemá v úmyslu konat. Př. Petrus poţádal členy OVV, aby kaţdý dodal alespoň jeden podepsaný petiční arch. 

Př. Rödig navrhl, aby se další akce konala v Karlíně u metra „Křiţíkova―. Př. Šída navrhl, abychom tuto petici 

propagovali při všech našich akcích. Toto uţ se stalo při „zastupitelských dnech―, bytové poradně a vernisá-

ţi. Dále bylo diskutováno, zda vydat a roznést informační časopis, či leták nejen k petiční akci, ale obecně 

k našim aktivitám celkově. Tajemník př. Vašek v této souvislosti informoval o výsledku roznosu letáků 

k semináři „Proti krizi― (12.3.09 na MHMP) Českou poštou v Bohnicích a jeho faktickému výsledku. Proběh-

la rozsáhlá diskuse k tématu zda „časopis― ano a kdy jej roznést a zda vlastními silami, či např. poštou. Je-

jím výsledkem bylo přesunutí tohoto tématu na červen. 

Př. Petrus připomněl čtvrteční vernisáţ Českých komiksů od 17:00 na sekretariátu, výstava potrvá do 

24.4.2009.  

Př. Bartoloměj informoval o návštěvě stavby tunelu „Blanka―, na kterou zve všechny členy dne 16.4. od 

17:00, místo srazu bude upřesněno. Kapacita je omezena na cca 13 lidí. V případě zájmu lze akci pro další 

členy zopakovat, zřejmě během podzimu. 

K Eurovolbám zatím nejsou známy ţádné bliţší informace. 

Př. Rudová informovala o probíhající přípravě akce závodu na „inlinebruslích― v areálu léčebny v Bohnicích, 

který by zřejmě proběhl spolu s akcí na festivalu „Mezi ploty― a o připravovaných výstavách v sekretariátu. 

Př. Bartoloměj podal podrobnou informaci k plánované návštěvě vnitřních prostor Památníku na Vítkově, jeţ 

se uskuteční v září 2009.  

 

5.  Zpráva o moţném zaloţení MO Trója, rozdělením MO Bohnice 

Př. Ševčík, předseda MO Bohnice, informoval o průběhu jednání MO Bohnice, kde osm jejích členů předem 

informovalo členy MO Bohnice o důvodech a ţádosti o vystoupení z MO Bohnice a zaloţení nové MO pod 

názvem „Trója―. Výsledkem překvapivě bouřlivé diskuse bylo hlasování o souhlasu s přestupem a vznikem 

nové MO Trója. (10 – 4 – 0) 

Př. Grygera a př. Vašek informovali OVV o důvodech osmi členů MO Bohnice vystoupit z této organizace a 
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zaloţení nové MO Trója a poţádali členy OVV o schválení vzniku nové MO Trója. Předseda OVV př. Petrus, 

který byl na jednání MO Bohnice přítomen, informoval členy OVV o průběhu schůze, kdy někteří členové 

zejména na konci hlasování pouţívali vůči odcházejícím členům slovní výrazy, které neměly daleko 

k nadávkám, tajemníkovi OVV př. Vaškovi bylo mj. řečeno, ţe jej na schůzích MO Bohnice jiţ nechtějí vidět, 

ostatní byli nazýváni likvidátory, zrádci, rozbíječi, oportunisty. Sdělil př. Ševčíkovi, ţe je zklamán jeho nečin-

ností na včerejší schůzi MO Bohnice, kdy se zejména tajemníka nezastal a nechal událostem takovýto prů-

běh. Př. Ševčík sdělil, ţe jej tato situace mrzí, ale po odchodu těchto osmi členů se situace uklidnila a ostatní 

členové sdělili, ţe nevidí problém v další spolupráci s odcházejícími členy. Př. Grygera a př. Vašek sdělili př. 

Ševčíkovi, ţe ani oni nevidí problém ve spolupráci s MO Bohnice. Následovala obsáhlá diskuse členů OVV, 

na jejímţ základě vzniklo usnesení č.1/03/09: „Členové OVV ČSSD Praha 8 schvalují založení MO Trója“. a 

usnesení č.2/03/09: „Členové OVV ČSSD Praha 8 vyzývají všechny místní organizace, aby se k založení MO 

Trója vyjádřili.“ 

 

6. Prodej ţidlí 

Př. Petrus poděkoval př. Bartolomějovi za dlouhodobou zápůjčku dvaceti kusů nových ţidlí do sekretariátu 

OVV Praha 8. Dalších dvacet kusů ţidlí si jiţ zakoupíme z vlastních zdrojů. Po diskusi členové přijali usnesení 

č.3/03/09: „OVV ČSSD Praha 8 nabízí přednostně členům ČSSD Praha 8 k odkupu židle vyřazené z majetku 

OVV, židle jsou prodávány jednotlivě za minimální cenu 60,- Kč za kus a v případě zájmu budou prodány za 

nejvyšší nabídku za členské kupony. Termín uzávěrky nabídek je 10.4.2009. Zároveň pověřuje tajemníka 

př.Vaška, aby vše nutné k vyřazení majetku vyřídil s majetkovým odborem LD.“ 

Vzhledem k tomu, ţe nikdo neprojevil zájem o vyřazené a nefunkční věci v minulé nabídce, pověřují členové 

OVV př. Petruse a tajemníka př. Vaška odvezením těchto zařízení do sběrného dvora. 

 

7. Zprávy ze Sjezdu  

Př. Petrus informoval o návrzích na změnu Stanov ČSSD, zmínil návrh Karlovarského kraje. Dále zmínil sku-

tečnost, ţe podkladové materiály ke 2. části Sjezdu jsou u tajemníka k nahlédnutí. Kromě volby předsedy 

ČSSD se bude volit 1. místopředseda a pravděpodobně pět místopředsedů. 

 

8. Zprávy z KVV, ÚVV 

KVV – př. Bartoloměj – upozornil na akci Prahy 9 dne 19.3. diskuse s př. Sobotkou v hotelu Duo; další KVV 

se bude konat 23.3.2009; ÚVV – zpráva od př. Šaška – nejdůleţitějším bodem bylo projednávání všech zále-

ţitostí týkajících se 35. Sjezdu ČSSD. Kompletní zpráva bude v Interním zpravodaji OVV ČSSD Praha 8. 

 

9. Komunální politika 

Př. Zátopek informoval o jednání Zastupitelstva ÚMČ Praha 8. Př. Petrus informoval o zpracovaných výsled-

cích obou částí „brainstormingu―. Vzniklo z toho mnoho dobrých námětů k předvolební kampani, témata 

k akcím na Praze 8.  Př. Petrus představil svou představu, čímţ je vytvoření zřejmě třech malých pracovních 

týmů zřejmě po třech lidech, kteří by se aktivně zapojili do práce těchto týmů. Tento bod navrhl do diskuse a 

posouzení. Výsledky „brainstormingu― budou členům OVV poslány mailem. 

 

10. Zprávy z MO 

MO Libeň a MO Karlín – př. Šída a př. Rödig - schůze proběhla dle programu, projednávala se petiční akce 

k parkovnému, MO ČSSD pověřila př. Tichého zjištěním situace stavebních prací u „Paláce Svět―. MO Kobyli-

sy – př. Rudová – přijetí dvou nových členů, přednáška př. Vaňka k „TGM― a Karlu Čapkovi―, uctění památky 

za zemřelého př. Antonína Dobeše. MO Čimice – př. Dluhoš – schůze proběhla dle programu, členové kon-

statovali, ţe v médiích není dostatečně věnována pozornost sociálně demokratickým názorům. Př. Petrus 

zmínil úmrtí dvou členů ČSSD př. Stanislava Hraběho a př. Antonína Dobeše. Host př. Janek informoval o pří-

pravách zaloţení MO Ďáblice a jiţ probíhajících aktivitách členů ČSSD v Ďáblicích. Př. Petrus vyzval přítomné, 

aby někdy zašli na setkání členů ČSSD v Ďáblicích, je to nejlépe pracující místní organizace na Praze 8. 

 

11. Různé, usnesení, závěr 

Vzhledem k tomu, ţe ţádné další návrhy do bodu „různé― nebyly podány, poděkoval př. Petrus přítomným za 

jejich návrhy a v 19:40 hodin schůzi ukončil. 
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Jednání řídil předseda KVV, př. Hulínský. KVV se zabýval těmito okruhy jednání: 

 

Zpráva o plnění usnesení KVV ze dne 16. 02. 2009 

Zpráva předsedy KVV 

Závěry XXXV. sjezdu 

 

Informace předsedy KZ ZHMP 

Informace z PSP ČR 

Informace a doporučení KKK 

Stav přípravy volební kampaně k volbám do Evropského parlamentu 

 

 KVV schválil zprávu předsedy KVV, která se obšírně zabývala hodnocením období příprav XXXV. Sjezdu a 

činnosti odborných komisí. Samostatnou část tvořilo hodnocení a návrhy k řešení bytové problematiky v Praze. 

 V rámci diskuze se členové KVV vrátili k průběhu Sjezdu ČSSD, kdy bylo zejména diskutováno téma ne-

jednotného hlasovaní zástupců praţských organizací při volbě praţské kandidátky př. Lucie Svobodové na post 

místopředsedkyně. 

 I toto zasedání KVV se zabývalo problematikou přijímání nových členů mimo jejich trvalé bydliště 

(písemné podklady OVV Praha 8 a 9) a po široké diskuzi bylo přijato usnesení, kdy byla ustanovena pracovní ko-

mise P KKK pod vedením př. Hodka, jejíţ nosnou činností bude posuzování takovýchto ţádostí včetně projednání 

se ţadateli. 

 Závěrem komentoval př. Poche předloţenou prezentaci předvolební kampaně: „Volby do Evropského par-

lamentu 5. a 6. června 2009―, s výzvou na širší zapojení obvodů při akcích:  

 1. května 2009 aţ 4. června 2009, Volební mítinky  

 7. května 2009, Den matek – rozdávání 10.000 oranţových růţí po celé Praze  

9. května, 21. května 2009, 3. června 2009 - metro Prosek  

14. května 2009 - Tylovo náměstí 

18. května 2009 a 4. června 2009 - metro Opatov, Chodov a Háje 

25. května 2009 - metro Kobylisy 

 27. května 2009 – mítinky za vyuţití trucku ČSSD (místa jsou v diskusi – očekávají se přihlášky obvodů k 

umístění na jejich území) 

Zpráva z KVV ze dne 23. března 2009  

Milan Bartoloměj, člen KVV 

Zpráva z ÚVV  

Zpráva z 13. zasedání ÚVV ČSSD ze dne 7.3.2009 

 

Jednání zahájil a řídil předseda ČSSD, Ing. J. Paroubek, který se ve své úvodní zprávě zabýval 

aktuální politickou situací, zejména předsednictvím ČR v Radě EU, blíţícími se volbami do EP, 

hospodářskou krizí, 2. částí 35. sjezdu ČSSD a dalšími tématy. Dále představil své návrhy na 

změny Stanov ČSSD, o kterých bylo v závěru jednání ÚVV orientačně hlasováno. ÚVV ČSSD ná-

sledně zprávu předsedy ČSSD schválil. poté vystoupil předseda PK ČSSD, Mgr. Bohuslav So-

botka, který ve své zprávě informoval členy ÚVV o nejdůleţitějších bodech 48. schůze PS – do-

končení přerušeného jednání o souhlasu s ratifikací Lisabonské smlouvy; Návrh zákona o pod-

poře hospodářského růstu a sociální stability; Návrh zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzy-

ně. 

Informaci o aktuálním stavu příprav voleb do Evropského parlamentu přednesl volební manaţer Ing. K.Březina, 

který informoval o harmonogramu turné Eurotruck a termínu výstupu na Říp – 23.5.2009. Ústřední tajemník stra-

ny, Ing. Jiří Havlíček, informoval členy ÚVV ČSSD o aktuálním stavu soudních sporů s JUDr. Altnerem – přesné de-

taily této informace jsou k dospozici u tajemníka OVV ČSSD Praha 8 Jana Vaška, stejně tak i jednotlivé písemné 

zprávy z ÚVV. 

Karel Šašek, člen ÚVV 
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Občanské sdružení OSM 
vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům star-

ších 15 let,  
který se koná  8. a 22. dubna 2009 

v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8. 
Vedle moderních strategických deskových her si můžete s námi poměřit sí-

ly v šachu a v mariáši. 

Občanské sdružení Bytová poradna při ČSSD Praha 8 
Vás zve na pravidelnou veřejnou poradnu v oblasti bydlení, která 

se 
 bude konat 

28. dubna 2009 od 17:00 hodin 
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8. 

Žádáme Vás o rezervaci Vaší účasti. 

Občanské sdružení 
OSM 

vás zve na vernisáž výstavy  
České komiksy,  

která se koná nadále probíhá 
v prostorách sekretariátu ČSSD Praha 8. 

 
Výstavu můžete navštívit až do 24. dubna 2009. 
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Vernisáţ výstavy České komiksy 

S krizí i pád vlády 

Od západu věje vánek, 

Přináší k nám krizi. 

Kdyţ je nezvládne Topolánek, 

s celou vládou zmizí.  

Plánované akce 

Jaromír Šída, předseda MO Libeň 

KVĚTEN    

MO Karlín a MO 

Libeň 

5.5. 18:00 Zenklova 27 

Klub zastupitelů 11.5. 18.00 Zenklova 27 

MO Kobylisy 12.5. 18:00 Zenklova 27 

Klub deskových her 13.5. 18:00 Zenklova 27 

MO Bohnice 19.5. 18:00 ???? 

Bytová poradna při 

ČSSD Praha 8 

19.5. 17:00 Zenklova 27 

OVV Praha 8 20.5. 18:00 Zenklova 27 

Eurovolby  25.5. 17:00 Kobylisy 

MO Čimice 26.5. 18:00 ???? 

Klub deskových her 27.5. 18:00 Zenklova 27 

DUBEN    

Petice proti parko-

vání 

2.4. 17:00 Karlín, Ládví 

Klub zastupitelů 6.4. 18.00 Zenklova 27 

MO Karlín a MO 

Libeň 

7.4. 18:00 Zenklova 27 

Klub deskových her 8.4. 18:00 Zenklova 27 

Petice proti parko-

vání 

9.4. 17:00 Karlín, Ládví 

MO Kobylisy 14.4. 18:00 Zenklova 27 

OVV Praha 8 15.4. 18:00 Zenklova 27 

Tunel Blanka  16.4. 17:00 Tunel Blanka 

Petice proti parko-

vání 

9.4. 17:00 Karlín, Ládví 

MO Bohnice 21.4. 18:00 ???? 

Klub deskových her 22.4. 18:00 Zenklova 27 

MO Čimice 28.4. 18:00 ???? 

Bytová poradna při 

ČSSD Praha 8 

28.4. 17:00 Zenklova 27 

Klausovy bláboly  

Václav Klaus hlásá všude, 

ţe ekonomická krize 

jak u chřipky dlouhá bude. 

To vskutku jen bláznova vize 
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Ţurnalistika v souvislostech 

Milan Bartoloměj, člen KVV 

 Faktem je, ţe ještě nikdy v dějinách nestálo lidstvo před tak vzrušujícími perspektiva-

mi a nemohlo vyuţívat tak silné prostředky vědy a technologie. Výrobní a inovační potenciál 

nebyl dosud nikdy na tak vysoké úrovni. Ještě nikdy jsme neměli k dispozici tak velké moţ-

nosti, jak zvládnout svůj vlastní osud a řídit své vlastní dějiny. Tomu by tedy mělo logicky 

odpovídat období pokroku, dynamiky, optimismu. Paradoxně ale ţijeme ve znepokojivém 

světě. Strach, úzkost a obavy ovládají realitu a zatemňují obzory. 

 Faktem je, ţe na všech stranách narůstá nerovnost, exploze světového bohatství je 

doprovázena bídou. Kaţdé čtyři vteřiny zabije na naší planetě hlad jednoho člověka. Mladé 

země, které vstoupily do hry ekonomické modernizace, zaţívají bezprecedentní finanční krize, často s katastro-

fickými důsledky pro vlastní obyvatelstvo. Rusko prochází nejnebezpečnější etapou svého vývoje, hroutí se hos-

podářství a státní moc spoléhá na nacionalismus a represi. Rusko tak v mnohém připomíná Německo mezi svě-

tovými válkami. V nejvyspělejších zemích pak pravidlo konkurence a honby za ziskem narušuje sociální soudrţ-

nost a institucionální rámec regulace. A ke všemu navíc, globální finanční krize. 

 Tomu však neodpovídá současná praxe novinářů, v níţ se prosazují zásady "styku s veřejností", usilující 

o to, aby nejen působila na nejširší sociální vrstvy, ale také o to, aby stránky novin maximálně otevřela projevům 

občanské iniciativy, výměně zkušeností, podnětů, ale i uplatnění kritiky. Tak se noviny jeví zrcadlem své doby. 

Rozmanitostí a mnohostranností svého obsahu, pravidelností svého vycházení, rychlostí svých informací, aktuál-

ností svých zpráv, jsou noviny odrazem sloţité sociální diferenciace zájmů a sloţité sociální stratifikace, organic-

ky se rozvíjejícího se moderního ţivota. Důvěru veřejnosti naopak oslabuje, ba rozvrací okolnost, kdyţ noviny 

fungují především jako prostředek nějaké politické strany a jejího programu a teprve pak jako pravdivé zrcadlo 

doby, stávají se tím neosobními tlumočníky pokynů z druhé ruky, zpravodajství je opoţděné, protoţe se čeká na 

to, aţ co řeknou nahoře a vcelku je v nich patrná tvůrčí neschopnost redaktorů. Další kapitolou je etika ţurnalis-

tů. Zběsilé a paniku vyvolávající reportáţe „investigativních― novinářů plní tisk i jiná média. Bohuţel jen zase 

z důvodu objednávky třetí strany nebo z pouhé nutnosti zaplnit poţadovanou stránku nebo vysílací čas. 

 Faktem je, ţe myšlenka prosperujícího světového kapitalismu dokázala v některých lidech vyvolat víru, 

ţe její nepříznivé sociální a ekologické dopady jsou jen dočasnou cenou, kterou je třeba zaplatit za nárůst bohat-

ství, v němţ pak najdeme zdroje pro opětovné vytvoření spravedlivějšího, jistějšího a ekologicky ohleduplnějšího 

světa. Přelud tohoto ráje se podobně jako přelud nové ekonomiky rozplývá před realitou bezvýchodnosti, do kte-

ré nevyhnutelně vede absolutní nadvláda zájmů malého počtu lidí nad obecným zájmem. Bohuţel, práce někte-

rých novinářů  tomu významně napomáhá. 

 Pravdou však je, ţe etiku vnímáme jako disciplínu, která se snaţí zdůvodnit, proč je nějaké lidské koná-

ní dobré nebo špatné, prostřednictvím zobecněné morálky. Právě toto v sobě skrývá velké nebezpečí. Morálka je 

totiţ křehkým dílem samotných lidí a vyvíjí se a mění vzájemnou interakcí jejich zájmů a soudů. Hlavním moti-

vem kodexu novinářů je "pátrat po pravdě, psát pravdu, zveřejňovat pravdu". Bohuţel dodávám, bez ohledu na 

prostředky i důsledky. 

Lze v někteých sídlištních lokalitách souhlasit s další výstavbou? 

Radim Zátopek, člen OVV 

 Na takto poloţenou otázku, nemůţeme dát jednoznačnou a okamţitou odpověď. 

Kaţdá sídlištní lokalita je jiná a k zodpovězení této otázky musíme v jednotlivých případech 

přistupovat individuálně a stanovit vhodná hodnotící kritéria. Vţdy se snaţíme vycházet z  

celkového urbanistického pojetí dané lokality. Základním kritériem bude bezesporu vhod-

nost začlenění plánované stavby do tohoto prostředí, velikosti plánované stavby a její este-

tický přínos. Dalšími kritérii pak budou obecně technické podmínky stavby, navýšení zatíţení 

potřebných inţenýrských sítí, problematika parkování, dostatečnost stávající infrastruktury, 

dostupnost a kapacita školských a lékařských zařízení, dopravní obsluţnost atd. Pokud tato 

kritéria budou splněna a stavba nenaruší kvalitu bydlení v dané lokalitě, nevidím důvod, 

proč této výstavbě bránit.  

 V Praze 8 je ale takových vhodných lokalit velmi málo! Většinou se tak potýkáme 
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s opačným problémem, a to jak zabránit realizaci stavby, kterou v dané lokalitě  nechceme. Ponejvíce se jed-

ná o objemově náročné stavby zahušťující stávající sídlištní lokality, kde pozemek je ve vlastnictví soukromého 

investora, podle platného územního plánu je stavební a plánovaná stavba odpovídá všem platným normám a 

obecně technickým podmínkám staveb. V tomto  případě musí místně příslušný stavební úřad jako zástupce 

státní správy ze zákona stavbu povolit. Nejznámějším takovým příkladem, který sjednotil názor zastupitelů 

napříč politickým spektrem, je plánovaná výstavba bytového domu vedle polikliniky Mazurská.  

 A jak těmto problémům zabránit ? Základem je kvalitně zpracovaný územní plán. Takový má jiţ dnes 

například sídliště Ďáblice, kde přes velkoryse pojaté plochy zeleně mají případní investoři jen malou šanci na 

zelených plochách cokoli stavět. Výhodou je i skutečnost, ţe většina volných pozemků je ve vlastnictví města. 

Nový územní plán, ke kterému se vyjadřuje i příslušná komise pro územní rozvoj městské části Praha 8, se 

v současné době tvoří a dokončen má být snad v roce 2010. Dalším moţným řešením, které omezí moţnost 

neţádoucí výstavby, je odkup a sjednocení drobných sídlištních ploch ve vlastnictví soukromých osob měst-

skou částí. To je však moţné v případě, kdy výkupní ceny budou rozumné a nebudou přesahovat moţnosti 

městské části.  

 Z výše uvedeného lze konstatovat, ţe další výstavba a zahušťování stávajících sídlišť je z pohledu za-

stupitelstva i občanů spíše neţádoucí a s plánovanou výstavbou lze plně souhlasit jen v nových rozvojových 

územích městské části, která za rozvojová doporučila komise územního rozvoje a posléze Rada městské části. 

XXXV. Sjezd ČSSD 

Roman Petrus, předseda OVV 

 Psát o Sjezdu ČSSD jakoukoliv zprávu je 

sloţité. Jedná se o natolik mediálně zajímavé téma, 

ţe prakticky všechno, co se na Sjezdu děje, je oka-

mţitě v médiích a velká část je dokonce přenášena 

televizí. Z tohoto důvodu všichni, které to zajímá,  

prakticky ihned vědí co a jak se dělo a někdy dokon-

ce lépe a rychleji neţ samotní delegáti.  

 Takţe v tomto článečku najdete spíše po-

střehy a perličky. Především si řekněme, kdo všech-

no na Sjezdu byl z Prahy 8. Kromě Petruse a Karla Šaška jako oficiál-

ních delegátů Prahy 8 se na Sjezdu objevili v rolích hostů Milan Barto-

loměj, Josef Běle, Ferdinand Fric, Tomáš Novotný, Petr Kilián a samozřejmě Jan Vašek. Z našich starých členů 

pak Jaromír Fischer, Michaela Kozlová a Eva Prošková. Takţe slušné zastoupení.  

 První den byl ve znamení dvou zásadních věcí. Zaprvé zrušení 

projednávání bodu stanov. Vzhledem k navrhovaným změnám si myslím, 

ţe to bylo dobře. A pak samozřejmě čekání na Václava Klause. Jeho pro-

jev znáte a musím přiznat, ţe na řadu delegátů včetně mě učinil dojem. 

Je pravda, ţe střídavý špatný i dobrý.  

 Druhý den se nesl ve znamení voleb. Pro mě osobně však byl 

vrchol někde úplně jinde. Jednalo se o návštěvu a projev Róberta Fica, 

slovenského premiéra. Jsem ve straně teprve 12 let a tak jsem byl nad-

šen, ţe jsem poprvé slyšel mluvit skutečného sociálního demokrata ve 

vedoucí úloze. Přátelé, máme se hodně co učit a byla to pro naše před-

sednictvo velká škola, jak se 

má chovat předseda sociální demokracie.  

 Třetí den se pak nesl ve znamení marné volby místopředsedky-

ně ČSSD a dalších vystoupení hostů. Musím se přiznat, ţe z celého dne 

na mě největší dojem učinilo vystoupení předsedy českých floristů a 

květinářů. Projev tohoto pana předsedy mě připomněl nejlepší léta 

Grossmanna a Šimka. Naopak mě šokovalo chování Jiřího Paroubka 

ráno při tlaku na urychlení konce Sjezdu a přehození volby místopřed-

sedkyně na UVV. Můj pocit byl volit dál a myslím si, ţe kdyby nepadla 

vláda, tak by novináři naší „nevolbou― ţili ještě týden.  



Č t v r t é  č í s l o ,  r o č n í k  V .  S t r á n k a  9  

Zprávy z komisí Rady MČ Praha 8 

Bytová komise (Roman Petrus)  

Minulý měsíc nebylo nic zásadního v bytové komisi, a 

tak jsem začal popisovat, s jakými body jednání se běţ-

ně na bytových komisích setkáváme. Ani tento měsíc se 

zde neobjevil ţádný zásadní bod, a tak v tom budu po-

kračovat. Pojďme si popsat pojem přidělený byt 

z důvodů obecné prospěšnosti. Jistě se mnou budete 

souhlasit, ţe jsou povolání a zaměstnání, které je potře-

ba podporovat. V případě naší městské části se podpo-

rují policisté ze všech moţných sborů, zdravotníci 

(především z nemocnice Bulovka), zaměstnanci škol a 

zaměstnanci úřadu, tedy radnice. Kaţdý takovýto ucha-

zeč musí splňovat řadu podmínek. Především nesmí mít 

ţádné bydlení ani nemovitost, za druhé musí mít něja-

kou dobu jiţ odslouţeno (u úředníků jsou to dva roky). 

Dále je třeba, aby získali souhlas od svých nadřízených. 

Ten se přikládá k ţádosti a bez ní není moţné byt získat. 

Pokud uchazeč splní všechny podmínky, je mu byt přidě-

len na dva roky. Poté znovu komise rozhoduje, zda byt 

ponechá. To se stává ve chvíli, kdy nájemce řádně plní 

své povinnosti a trvá pracovní vztah, díky kterému získal 

byt z důvodů obecné prospěšnosti. Pokud tomu tak ne-

ní, o byt přichází. U zaměstnanců úřadu a policistů při-

děluje byty přímo komise, respektive Rada Městské čás-

ti. U pracovníků nemocnice Bulovka je to vedení Bulov-

ky, které dostalo přiděleno cca. 50 bytů k dispozici. U 

učitelů je to vedení Servisního střediska Městské části, 

které má rovněţ k dispozici určitý počet bytů.      

   

Dopravní komise (Daniel Rödig) 

Březnová dopravní komise ZMČ Praha 8 (DK) se konala 

dne 18. března 2009. Na svém jednání se komise zabý-

vala návrhem Servisního střediska na zřízení příjezdové 

komunikace a vjezdu přes zeleň ze Ţernosecké ul. do 

areálu bývalé ZŠ Chabařovická. Návrh vznikl 

v souvislosti se záměrem na vybudování sportoviště. 

Tento návrh byl jiţ projednán na lednové komisi pro vý-

chovu a vzdělávání, která k němu zaujala souhlasné 

stanovisko a doporučila jej projednat v DK. V DK nad 

tímto návrhem proběhla rozsáhlá diskuse, jejímţ závě-

rem bylo podpoření tohoto návrhu. Na jednání DK téţ 

zazněla informace o připravované realizaci parkovacích 

stání na sídlišti Bohnice v ul. Feřtekova. Tento záměr byl 

jiţ schválen  RMČ P8 dne 11. 3. 2009. Příští zasedání 

DK se bude konat dne 27. května. 

 

Kontrolní výbor (Roman Petrus) 

Kontrolní výbor projednal kontrolní dny a účast svých 

členů na kontrolách příspěvkových organizací takto: 

10.3., 9:00-11:00, ZŠ, KD Krakov -p. Ševčík 

13:00-15:00, ZŠ, KD Krakov -Ing. Bílková a p. Petrus 

12.3., 9:00-10:40, ZŠ a MŠ, KD Krakov—Ing. Janků            

13.3., 9:00, Gerontologické centrum, Bílý dům - Ing. 

Beneš 9:30, OÚSS, Bílý dům -Ing. Beneš     

17.3., 13:00, SeS, Šiškova 2 -Ing. Beneš a p. Petrus 

Dále výbor rozhodl v dubnu 2009 provést kontrolu hos-

podaření s finančními prostředky v oblasti kultury. Pro-

vedením kontroly byli pověřeni p. Petrus a Mgr. Frouz. 

 

Komise pro územní rozvoj (Roman Petrus) 

Komise zamítla několik ţádostí o prodej či pronájem 

pozemku, případně o jejich vyuţití především z toho dů-

vodu, ţe dotčené pozemky měly jiný způsob vyuţití 

(nejčastěji komunikaci). Komise se negativně vyjádřila 

k projektu „Obytný soubor v ul. Pod náměstím―. Komise 

poţaduje zmenšení  zastavěnosti pozemků a jiný archi-

tektonický výraz objektu, který bude lépe přizpůsoben 

stávající okolní zástavbě. Naopak komise souhlasila 

s výstavbou dvou rodinných domků na rohu ulic K Ládví 

a Korycanská. Znovu se pojednávala výstavba 1. etapy 

Rustonky. Tato první etapa jiţ získala stavební povolení 

a je připravena ke stavbě.  Komise dále souhlasila s 

návrhem Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy, který za-

slal Magistrát Hl. m. Prahy k vyjádření.  

 

Majetková komise (Daniel Rödig) 

Letošní březnové jednání Komise RMČ Prahy 8 pro 

obecní majetek (MK) se uskutečnilo dne 10. března. Na 

svém jednání MK řešila ţádost společnosti MOBELSTIL 

o odkoupení pozemku o výměře 732 m2 v Libni. Společ-

nost chtěla tento pozemek pouţít pro výstavbu víceúče-

lového objektu pro poskytování odborných zdravotnic-

kých školení včetně praktické výuky odborného zdravot-

nického personálu. MK prodej pozemku nedoporučila. 

MK se dále zabývala ţádostí odboru školství Úřadu 

Městské části Praha 8 o vyjádření pro odbor školství 

Magistrátu hlavního města Prahy, k odsvěření objektu 

čp. 236, na k. ú. Libeň na adrese U Synagogy 2. MK od-

svěření objektu nedoporučila. Na programu jednání MK 

bylo u projednání ţádosti ţádost společnosti ROXY II a. 

s.  o pronájem bočních štítů domů k umístění reklam-

ních zařízení o výměře 5,1 m x 2,4 m, za nájemné ve 

výši 8.000,- Kč/1 plocha/rok, celkem tedy 64.000,- Kč/

rok. Tuto ţádost MK doporučila. Dále se jednalo o ţá-

dosti Ing. Pavla Prošíka o transformaci skladového ob-

jektu čp. 632, s pozemkem parc. č. 454/1 v Karlíně  na 

bytový objekt. To MK nedoporučila. Vzhledem 

k omezenému místu jsou zde uvedeny pouze některé 

body jednání MK. Celý zápis je pro zájemce připraven 

k nahlédnutí v Grábově vile. Příští jednání komise pro 

obecní majetek Rady Městské části Praha 8 se uskuteč-

ní dne 14. dubna 2009. 

 

Sociální a zdravotní  komise (Lenka Majerová) 

 komise projednala ţádost p.Nikoly o přidělení sociální-

ho bytu a došla k závěru, ţe u p.Nikoly se jedná o bytový 

problém a ne o sociální. Komise projednala prodlouţení 

nájemních smluv v sociálních bytech. Komise dospěla k 

závěru, ţe v těchto bytech budou nájemní smlouvy pro-

dluţovány na základě doporučení sociální a zdravotní 
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komise. Bude prováděna důsledná kontrola oprávněnos-

ti uţívání soc.bytů, protoţe v mnoha případech se jiţ 

nejedná o obyvatele, kteří by potřebovali sociální byt. 

Také z toho důvodu byla u některých ţadatelů o prodlou-

ţení náj. smlouvy smlouva neprodlouţena. 

Komise zhodnotila znovuzavedení grantové politiky jako 

optimální moţnost podpory a pomoci subjektům v soci-

álních sluţbách. Ţádosti o tuto podporu se mohou podá-

vat do 31.3.2009 

                                                                                                                                           

Sociální a zdravotní komise (Jana Štollová) 

1. Komise projednala několik ţádostí o sociální byt: 

- ţadatelce s trvalým bydlištěm v Kolíně komise opako-

vaně doporučila řešit bytovou situaci v místě trvalého 

bydliště, 

- ţadatelka bydlící v současné době v ubytovně pro za-

městnance – bylo konstatováno, ţe se jedná o bytový 

problém, který komisi nepřísluší řešit, 

- komise doporučila přednostní přidělení sociálního bytu 

matce se 4 dětmi, 

- komise na ţádost kurátorů doporučila přidělení sociál-

ního bytu rodině s nezletilým synem. 

2. Komise projednala případ matky s těţce zdravotně 

postiţeným synem, která potřebuje zajistit občasné po-

skytování terénních sociálních sluţeb s odbornou péčí 

zdravotnického personálu. Jiţ byly předány kontakty na 

asistenční sluţbu pro těţce zdravotně postiţené občany.  

3. Komise projednala ţádost o pomoc při řešení bytové 

situace seniorky platící vysoké nájemné v domě 

s majitelem, který nechce povolit výměnu bytu. Komise 

doporučuje písemně poţádat majitele o výměnu bytu za 

menší, případně se obrátit se ţádostí o radu na Sdruţení 

pro ochranu nájemníků.  

4. Na ţádost nestátního poskytovatele sociálních sluţeb 

o finanční prostředky komise doporučila odpovědět, ţe 

MČ poskytuje finanční prostředky pouze v rámci ţádostí 

o granty.  

Komise pro výchovu a vzdělání (Lenka Majerová) 

-komise byla seznámena s počtem ţáků do 1.tříd ZŠ. 

-komise se vyjádřila k návrhu odboru školství MHMP 

ohledně sníţení nájmu pro školy. Komise navrhuje tento 

návrh akceptovat a souhlasí s úpravou nájmu. 

Komise nesouhlasí s odsvěřením objektu U Synagogy 2. 

 

Komise národnostních menšin (Kubešová Kateřina) 

Komise provedla vyhodnocení  situace na úseku národ-

nostních menšin ţijících v obvodu Městské části Praha 8 

s tím, ţe od posledního zasedání komise nedošlo 

v obvodu Městské části Praha 8, k ţádné mimořádné 

události ve vztahu k národnostním menšinám. V sociální 

oblasti nebyly ze strany příslušníků národnostních men-

šin prošetřovány ţádné stíţnosti.  

 Na oddělení sociální péče nebyl řešen ţádný případ pří-

slušníka národnostní menšiny ( Vietnamce ) dávkou 

v hmotné nouzi nebo dávkou pro rodinu a dítě. 

V současné době jsou prováděny konzultace s řediteli 

vytypovaných základních škol, kam dochází větší počet 

dětí – Romů, zda nemají zájem o vyuţití romského asis-

tenta. V případě, ţe o práci romského asistenta projeví 

některá ze škol zájem, bude placen z finančních zdrojů 

MHM Prahy.  Jedná se především o školy, se kterými 

velmi úzce spolupracuje oddělení sociální prevence. 

 

Komise pro výchovu a vzdělání (Lenka Majerová) 

-komise byla informována o zápise dětí do MŠ. Po prově-

ření všech údajů u dětí a jejich rodičů, nebylo přijato asi 

100 dětí. Do dnešního dne nebyly podány na nepřijetí 

ţádné stíţnosti. 

- komise byla informována o konkurzu na funkci ředitele 

ZŠ, který se bude konat 14.4.09. 

-komise navrhuje souhlasit s úpravou výše nájmu u škol 

zřizovaných HMP. Výše nájmu bude v rozmezí 200 -300 

kč/m/za rok s účinností od 1.9.09.        

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. 

 

 Radim Zátopek seznámil členy KZ, kteří nebyly přítomni na posledním jednání Zastupitelstva MČ Praha 

8, s jeho průběhem a závěry. Doplňující informaci k závěrům posledního Zastupitelstva podal R.Petrus. 

 

 R.Petrus přítomné členy KZ informoval o proběhlé akci „Brainstorming― a poukázal na nedostatečnou 

docházku členů KZ. Výsledky 1. a 2. kola této akce budou k dispozici v elektronické podobě a budou zařazeny 

na program jednání OVV ČSSD Praha 8. 

 

 Z diskuse jednotlivých členů KZ vyplynula nutnost existence kvalitně připravených kandidátů do komu-

nálních voleb, kteří se budou orientovat v práci ÚMČ Prahy 8 a budou se moci věnovat kvalitní práci pro občany 

Prahy 8. 

 

 Vzhledem k tomu, ţe program jednání schůze KZ byl vyčerpán a nikdo nenavrhl další body k projednání, 

R. Zátopek poděkoval všem přítomným a schůzi KZ ukončil. 
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Löwitův mlýn a libeňský pivovar 

Velký mlýn v Libni, objekt z počátku 16. století, který byl od svého prvopočátku závislý na vodě z kdysi nedalekého 

ramene Vltavy, byl před 7 lety právě vodou z Vltavy poničen. Stalo se tak ve chvíli, kdy Praha 8 mlýn i s přilehlým 

pivovarem za desítky milionů korun opravila a chystala se ho prodat. K prodeji nakonec dochází aţ nyní. Pokus o 

prodej obou objektů sice proběhl jiţ před několika roky, ale byl bohuţel neúspěšný. Radnice Prahy 8 se k prodeji 

těchto památek rozhodla proto, ţe náklady na jejich uvedení do provozu a na to, aby vypadaly tak hezky, jak vypa-

dají zvenčí, i uvnitř, se odhadují zhruba na 100 milionů korun. To bylo mimo moţnosti rozpočtu MČ Praha 8. Sou-

kromá firma zaplatí za obě rozsáhlé nemovitosti 60 milionů korun a podle smlouvy musí 20 let udrţet předmět 

podnikání. To znamená, ţe budoucí majitel bude v objektu provozovat staročeskou restauraci a fonotéku. Nový 

majitel chce v objektu zřídit i ubytovací zařízení. Nový majitel věří, ţe celý mlýn s pivovarem začne novému účelu 

slouţit do půl roku. Mlýn ztratil svou funkci zhruba v 70. letech 19. století, kdyţ se dělala regulace Vltavy, tím pá-

dem i Rokytky. A samozřejmě ten náhon byl ustřihnut. Takţe to koupil Joachim a Matylda Löwitovi v 90. letech a 

provozovali zde ţivnost pecnářskou, neboli pekařskou. Odtud často pouţívaný název Löwitův mlýn. Poté, co Löwi-

tovi mlýn přenechali městu, tu býval i sklad brambor. Pivovar ze 16. století uvařil své poslední pivo před 110 lety. 

V dobách své největší slávy zásoboval 8 libeňských hospod, které odběr piva odtud měly nařízen. Posledním ná-

jemcem pivovaru byl Jan Štolc, který v roce 1888 přistavěl budovy nahoře a zřídil tam veliký taneční sál, který měl 

rozměrů skoro 250 m2 a patřil k největším sálům v Libni. V 60. letech minulého století byla zbourána zdejší varna 

s komínem a pivovar se proměnil ve sklad Divadla S. K. Neumanna. Mimochodem uvnitř přes povodňové řádění 

zachovalé unikátní staré pivovarské sklepy. Rozsáhlý labyrint končí aţ pod skálou přilehlého kopce. 

 

Počet prvňáků v Praze 8 se v posledních letech nemění 

V posledních dvou letech zůstává v Praze 8 počet dětí, které v září nastoupí do prvních tříd základních škol, téměř 

stejný. V porovnání s dřívějšími roky jich však přibylo. Vloni se do prvních tříd zapsalo 796 ţáčků a předloni to bylo 

809 dětí. V porovnání s předchozími roky je patrný nárůst. Před třemi lety se předpokládal nástup u 753 prvňáčků, 

před čtyřmi roky u 768, před pěti lety u 727 a před šesti lety dokonce jen u 703 ţáčků. Radnice předpokládá, ţe 

místa pro prvňáčky v lavicích našich základních škol letos zaplní 798 ţáčků ve 35 třídách. Nejvíce dětí rodiče za-

psali do základních škol Bohumila Hrabala,  Ústavní, Burešova a Ţernosecká. 

 

Výstava o dopravě v Praze 

Výstava s názvem „Vize pro dopravu v Praze―, která se koná na Staroměstské radnici, popisuje historii, součas-

nost a budoucnost dopravy v Praze. Návštěvníci výstavy se dozvědí o vzniku elektrických drah nebo o dopise Ladi-

slava Rotta, který vyzval v roce 1898 město ke stavbě podzemní dráhy. Zájemci si mohou přečíst také o dopravě, 

která uţ dnes v hlavním městě nefunguje, například o lanovce na Letnou nebo o trolejbusech. Zároveň jsou ale k 

vidění informace o připravovaných dopravních stavbách, jako je ţelezniční trať na letiště nebo rozšíření sítě metra. 

Výstavu připravila Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického. 

 

Opravy chodníků 

V rozpočtu MČ se počítá s tím, ţe do oprav chodníků letos půjde deset milionů korun. Opravy v první fázi budou 

zaměřeny na obnovu chodníků a výměnu ochranného zábradlí v Libni, konkrétně v ulicích Zenklova, Podlipného, 

Kandertova, Braunerova a Lindnerova. S pracemi by se mělo začít koncem března a měly by trvat zhruba jeden 

měsíc. Libeň a Karlín zároveň poctí svou návštěvou dlaţdiči, a budou se snaţit dát do pořádku místní mozaikovou 

dlaţbu. Libeňská radnice investovala od roku 2007 do rekonstrukcí chodníků téměř 30 milionů korun. V první vlně 

se zaměřila na zcela zdevastované chodníky v Kobylisích v území nad katastrálním úřadem. Na podzim loňského 

roku se dočkaly obnovy chodníky v Libni v oblasti ohraničené ulicemi Vosmíkových, Františka Kadlece a Na Stráţi.  

 

Rada hlavního města rozdělila desítky milionů 

Rada hlavního města rozhodla o rozdělení grantů v oblasti zdravotnictví a volného času dětí a mládeţe. Mimo to 

radní souhlasili také s podporou stacionáře pro děti a mladistvé, s příspěvkem nemocnici Na Bulovce a České 

asociaci sester. Celkem tak město na tyto projekty rozdělilo přes 44 milionů korun. Přidělení grantů nad 200.000,- 

Kč bude ještě potvrzovat zastupitelstvo HMP. 

Na zdravotnické granty je letos vyčleněno 15 milionů korun, coţ je o šest milionů více neţ loni. Přesto byla poptáv-

ka ze strany ţadatelů o granty čtyřikrát vyšší. Radní se soustředili na podporu hospicové péče a na péči o občany s 

duševním onemocněním. Proto existuje podpora znovuotevřeného centra krizové intervence v bohnické léčebně. 

Mimo grantové řízení rada rozhodla o dotaci Fakultní nemocnici Na Bulovce na nákup osmi lůţek pro oddělení 

ARO. Činnost této resuscitační stanice je ohroţena, protoţe z celkového počtu původních dvanácti lůţek, pouze 

jedno odpovídá současným poţadavkům. Nemocnice od města získá 992.000,- Kč. 

Co se stalo a stane na Praze 8 
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Vnitřní okruh Prahy 

Další část vnitřního okruhu Prahy bude stát cca. tři miliardy korun. Půjde o tunel pod Patočkovou ulicí mezi křiţo-

vatkou Malovanka a Myslbekovou ulicí. Městská rada v uzavře výběrové řízení, v němţ zvítězilo sdruţení firem 

Stavby silnic a ţeleznic a Energie stavební a báňská. Sdruţení nabídlo nejniţší cenu 2,97 miliardy korun. Dělníci 

budou hloubit tunel z povrchu. Letos má HMP na tuto stavbu v rozpočtu vyčleněno 706,6 milionu korun. 

Tunel bude součásti severozápadní části vnitřního automobilového okruhu mezi Strahovským tunelem v Praze 6 

a křiţovatkou Pelc-Tyrolka v Praze 8. Křiţovatku Malovanka uţ dělníci staví, stejně jako části okruhu s tunely pod 

Letnou a Stromovkou. Část obchvatu mezi Myslbekovou ulicí a Pelc-Tyrolkou přijde asi na 26 miliard korun a jde 

o nejnákladnější investici z městského rozpočtu. 

Objasněnost kriminálních činů 

Nechvalně známé svou kriminalitou bylo vţdy centrum Prahy. Ale podle nových statistických údajů vyplynulo, ţe 

počet trestných činů spáchaných na obyvatelích okrajových čtvrtí Prahy, jako jsou například Kyje a Lhotka, je 

téměř o čtvrtinu vyšší neţ případů násilí spáchaného na lidech například z Proseka. Podle těchto údajů bylo nej-

více násilných trestných činů spácháno na území Prahy 1 a 2, na Novém Městě a Vinohradech. Nejméně se pak 

loupilo nebo ubliţovalo na zdraví na okrajích Prahy. Kritická situace panovala v roce 2008 také v části Letné ne-

bo na Ţiţkově a v Košířích. Jen o něco lepší situace byla ve vyhlášených lokalitách, jako jsou Libeň, Vysočany, 

Karlín a Kobylisy. Objasněnost trestných činů klesla o pár procent v celé Praze. Zjistit, kde jsou kriminalisté v boji 

s násilníky nejúspěšnější a kde naopak ne, je ale zcela nemoţné. Vedení praţské policie totiţ takové údaje ne-

sdělilo. 

Čtyři miliony na sociální a volnočasové projekty 

Přesně takovou částku Radnice Praha 8 hodlá letos věnovat na sociální a volnočasové projekty. O prvním vypsá-

ní grantů v obou oblastech od povodní v roce 2002 rozhodla městská rada. Letošní rok je pro Prahu 8 v řadě 

oblastí zlomový. Díky očekávaným příjmům z první etapy prodeje bytového fondu mohou být uskutečněny kroky, 

které byly dosud kvůli nedostatku peněz omezovány. A jednou z oblastí jsou právě i granty, které jsou nyní vyhla-

šovány. Milion korun bude rozdělen mezi poskytovatele sociálních sluţeb. Je očekáván velký zájem ze strany or-

ganizací, jelikoţ grantová řízení dalších subjektů byla letos velmi omezena. A cílem radnice Prahy 8 je maximální 

podpora kvalitním sluţbám. Naprostou premiéru od roku 2002 mají letos v Praze 8 granty určené poskytovate-

lům volnočasových aktivit dětí a mládeţe. Tři miliony korun jsou určené nejen pro větší organizace nebo sportov-

ní oddíly, ale šanci získat grant mají také malé spolky a zájmové krouţky. Zájemci mohou podávat ţádosti v obou 

programech do konce března. Uchazeči nesmějí peníze ţádat na investice, zahraniční cesty a platy zaměstnan-

ců. 

Rodina Václava Klause jiţ nefiguruje v ODS 

Rodina dlouholetého předsedy ODS Václava Klause se definitivně rozţehnala se stranou svého „otce zakladate-

le―. Jako první na prosincovém kongresu ODS stranu dramaticky opustil prezident Václav Klaus. Nyní ho následo-

vali i jeho dva synové: Václav a Jan. První splnil, co řekl krátce před kongresem: do března nezaplatil členské 

příspěvky a tím jeho členství zaniklo. Jan Klaus členství ukončil velmi kritickým dopisem, v němţ se pouští zejmé-

na do poměrů ve své bývalé domovské organizaci ODS v Praze 8. Nelíbil se mu ani postoj ODS k Lisabonské 

smlouvě. Občanští demokraté její ratifikaci dlouho odmítali, nyní ji však valná část z nich v čele s předsedou Mir-

kem Topolánkem ve sněmovně podpořila a zdá se, ţe dostatek hlasů ODS dodá i při hlasování v Senátu. V závě-

ru dopisu se Jan Klaus pustil i do občanských demokratů v místě svého bydliště v Praze 8. Zde kritizoval 

„Nedemokratické prostředí ODS na Praze 8, kde v řadě případů dochází k zastrašování vlastních členů na hranici 

zákona a kde reálně neexistuje prostor pro demokratickou diskusi a demokratické vnitrostranické volby―. 

Praha 8 vybuduje v Bohnicích další parkovací místa 

Na dlouholeté podněty obyvatelů Bohnic Praha 8 konečně zareagovala. Rozhodla se vytvořit sedmdesát nových 

parkovacích míst, která budou jiţ příští rok k dispozici ve Feřtekově ulici. O náklady se podělí Praha 8 s Technic-

kou správou komunikací. Praha 8 zaplatí letos studii proveditelnosti a inţenýring. Technická správa komunikací 

pak prováděcí projekt a samotnou výstavbu. Od roku 2002 do dnešního dne vzniklo v Praze 8 dvě stě nových 

stání. Ale stále je to málo. Parkoviště ve Feřtekově ulici bude sice poslední, ale městská část poslala návrh na 

změnu územního plánu. Praha 8 hodlá podpořit návrh na výstavbu tří parkovacích domů, které by ale neprovozo-

vala městská část. „Osmička― chce řešit parkování zejména na sídlišti Bohnice, v Kobylisích a také v Karlíně. 

Výstavba ve Feřtekově ulici naváţe na stavební akce v ulicích Hnězděnská, Lešenská a Pomořanská, kde od roku 

2002 vzniklo na 200 parkovacích míst. Ve Feřtekově ulici dnes platí zákaz stání. Ten však řada řidičů nerespek-

tuje, a tak brání bezpečnému průjezdu. Navrţená parkovací stání mají šířku 2,5 metru a délku 5,3 metru.  


