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Květen 2009

Nejistá sezóna
Název jednoho známého filmu od Svěráka a Smoljaka
mi trochu připomíná současnou dobu v politice. Padla
nám vláda, probíhá krize, probíhá Evropské předsednictví, proběhla návštěva prezidenta USA. Všichni vrcholní politici jsou jak na trní a nikdo neví dne ani hodiny, co bude. A do toho všeho na hradě sedí Václav
Klaus, který číhá na svou příleţitost.

Uvnitř tohoto vydání:
Zpráva z OVV
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Zpráva z KVV
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Zpráva z ÚVV
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Foto z tunelu Blanka 6
Akce

O tom všem by mohla být napsána řada článků. Článků, jejichţ vyznění by uţ zítra, pozítří, nebo taky za
hodinu jiţ nemuselo platit. Tak se zkusme podívat
spíše na otázky, jejichţ vyznění by se měnit nemělo. Nejprve je nutné shrnout,
co se převratného dělo v posledních letech.
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Spáleniště z nespl- 7
něných slibů
Slovo ke krizi
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Založení MO Troja
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Problémový nájem- 8
níci
Političtí indeferenti
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Národnostní menši- 10
ny na Praze 8
Pomník
Operaci 12
Anthropoid
Něco z rady
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Zprávy z komisí
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Co se stalo a stane 15
na Praze 8
Číslo měsíce

1000
Přesně takový počest stromů slíbil
vysázet starosta Městské části Prahy
8.
Snad jich uvidíme alespoň třeba
padesát.

ODS čekala osm dlouhých let na to, aţ se dostane k moci. Ve chvíli, kdy se
tak stalo, začalo roční martýrium se sestavováním vlády. Napoprvé se to Mirku Topolánkovi nepovedlo a jeho vláda nedostala důvěru. Poprvé v dějinách
českých zemí, lépe řečeno, od vzniku republiky v roce 1918 nedostala vláda
důvěru. Uţ to vypovídá o tom, ţe to byla jen hra na rychlé vystřídání sociálnědemokratických ministrů. Ovšem Mirek Topolánek vstoupil do dějin české
politiky ještě jednou, a to kdyţ jeho vládě byla vyslovena nedůvěra a padla. I
to se stalo v české historii poprvé. Dosud vţdy probíhaly demise přímo.
Jeho vláda (samozřejmě ta druhá) byla velmi krátká. Začala 9. 1. 2007 a
skončila vyjádřením nedůvěry v Poslanecké sněmovně dne 24. 3. 2009. Tedy
dva roky a dva a půl měsíce místo klasických čtyř let. Přesto dokázal Mirek
Topolánek a jeho lidé naštvat tolik lidí, ţe opravdu drtivě prohráli volby a zároveň se jim nepodařilo prosadit nic zásadního.
Otázkou dne pak především pro novináře je, jestli bylo vhodné odvolávat vládu v době předsednictví EU. Mé přesvědčení je, ţe ano a ţe předsednictví je
dnes extrémně přeceňováno. Navíc české předsednictví jiţ v době Topolánkovy vlády nebylo nijak zvlášť úspěšné. Nebo snad lze za úspěch vydávat to, ţe
jsme jedinou zemí, vyjma Irska, kde ještě stále neproběhlo schválení Lisabonské smlouvy?
Odvolání vlády bylo nutností pro občany této země i pro další směřování tohoto státu. Je potřeba, aby byly rozdány nové karty volbami a aby vznikla silná,
nová vláda, která bude sto se vypořádat s krizí. Na závěr je otázka, tak říkajíc
kacířská: Pád vlády je dobrý pro stát, občany ale je to dobré i pro sociální demokracii?
Roman Petrus, předseda OVV
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Zpráva z OVV ze dne 15. dubna 2009
1) Organizační věci OVV
Př. Petrus seznámil přítomné s materiálem „Plnění rozpočtu za 1. kvartál roku 2009―, který mají přítomní k dispozici.
Poděkoval př. Rödigovi a př. Vaškovi za vypracování rozpočtu. Členové vzali plnění rozpočtu na vědomí.
2) Příprava akcí OVV
- Př. Petrus informoval o nejbliţším termínu konání trvalé akce „petice k parkování na Praze 8―, která se uskuteční
23.4. od 17:00 u stanice metra „Ládví―, vyzval přítomné, kteří se ještě petiční akce nezúčastnili, aby tak učinili. Dále
informoval, ţe v současné době máme cca 500 podpisů. Poděkoval př. Hejkrlíkovi za jeho nadstandartní iniciativu při
petiční akci.
- K návštěvě tunelu „Blanka― informoval o místě srazu a délce trvání prohlídky. Poděkoval př. Bartolomějovi za realizaci
akce. Vyzval předsedy MO, aby informovali členskou základnu, ţe další návštěvu tunelu „Blanka― lze realizovat v září
2009.
- Dále sdělil, ţe k volbám do EP nejsou zatím ţádné bliţší informace a platí nadále dva termíny, kdy budeme pořádat
kampaň na Praze 8, tedy 25.5. a 4.6.
- V Ďáblicích proběhne v sobotu 18.4. od 14:00 akce „Ďáblický dortík―, tato sportovní fotbalová akce je zaměřena na
zviditelnění nové MO ČSSD v Ďáblicích, na její zajištění uvolnil OVV ČSSD Praha 8 částku 2000,- Kč. Pozval přítomné
na účast na této akci.
- Př. Rudová informovala o přípravě nové výstavy obrazů malíře a grafika pana Miroslava Hájka v sekretariátu. Instalace proběhne 30.4. Výstava bude trvat od 4.5. do 26.6. Vernisáţ bude 14.5. od 17:00.
3) Příprava OK ČSSD Praha 8
- Př. Petrus informoval, ţe vzhledem k současné politické situaci, kdy zřejmě v říjnu 2009 proběhnou mimořádné volby
do PS PČR, je nutné uspořádat OK ČSSD Praha 8 v období května aţ června 2009. Tomuto bude předcházet volba
delegátů OK na jednotlivých MO během měsíce dubna a května. Po diskusi členů OVV, byl navrţen a přijat termín konání OK ČSSD Praha 8 na den 11.6.09 od 17:00 na sekretariátu. P OVV navrhlo klíč 1 : 3, členové OVV se k návrhu
připojili a přijali usnesení č. 1/04/09: „OVV ČSSD Praha 8 svolává OK ČSSD Praha 8 na den 11.6.09 od 17:00 hodin
na sekretariát, Zenklova 27, Praha 8. Klíč je 1 : 3.“
- Předsednictvo OVV předloţilo návrh programu OK ČSSD Praha 8, jejíţ součástí budou mj. zpráva předsedy OVV, zpráva předsedy KZ MČ Praha 8, zpráva o hospodaření OVV. Návrh byl po úpravách následně jednomyslně přijat. OVV
ČSSD Praha 8 navrhuje za kandidáta do PS PČR př. Karla Šaška, př. Milana Bartoloměje, př. Lenku Majerovou.
4) Zaloţení MO Trója
- Členové OVV ČSSD Praha 8 přijali usnesení č. 2/04/09: „OVV ČSSD Praha 8 svolává zakládající schůzi MO Trója na
den 20.4.09 od 18:00 hodin v sekretariátu ČSSD Praha 8.“
- Na základě povinnosti vymezení územní působnosti MO Trója, je její působnost určena v oblasti katastrálního území
v rámci Prahy 8, Trója. Usnesení č. 3/04/09: „OVV ČSSD Praha 8 určuje územní působnost jednotlivých MO takto: MO
Karlín v Karlíně, MO Libeň v Libni, MO Kobylisy v Kobylisých, Střížkově a Dolních Chabrech, MO Bohnice v Bohnicích,
MO Čimice v Čimicích, MO Ďáblice v Ďáblicích a Březiněvsi, vše dle platného katastrálního členění Prahy 8.“
5) Prodej ţidlí
Př. tajemník Vašek informoval o zájmu př. Šináglové o koupi 6 kusů vyřazených ţidlí s dřevěným sedákem, dále o svém
zájmu koupit 6 kusů vyřazených ţidlí s polstrovaných sedákem. Za kaţdou ţidli byla nabídnuta částka 60,- Kč. Na základě této informace bylo přijato usnesení č. 3/04/09: „OVV ČSSD Praha 8 schvaluje prodej 6 kusů židlí s dřevěným
sedákem př. Šináglové, za koupi šesti členských kuponů v úhrnné hodnotě 360,- Kč. Dále schvaluje prodej 6 kusů židlí
s polstrovaným sedákem př. Vaškovi za koupi šesti členských kuponů v úhrnné hodnotě 360,- Kč. Současně pověřuje
tajemníka př. Vaška, aby zbylé čtyři kusy židlí ještě jednou nabídl přednostně členům ČSSD Praha 8 k odkupu za členské kupony.“
6) Zprávy z KVV, ÚVV
Př. Bartoloměj, člen KVV Praha, poţádal přítomné předsedy MO o informování členské základny o nejdůleţitějších ak-
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cích v nejbliţším období. Oslava 1. Máje proběhne tentokrát na Slovanském ostrově od 14:00 hodin, školení pro nové
členy ČSSD dne 16.5. v LD (zúčastnit se můţe kaţdý), výstup na Říp se uskuteční 23.5. Dále informoval o termínu jednání ÚVV dne 18.4.09, kde by měla být zvolena místopředsedkyně ČSSD. Informoval o rozpětí termínů konání OK na
jednotlivých obvodech v Praze. Pravděpodobným termínem konání KK ČSSD Praha je 27.6.09. KVV Praha doporučilo
volit na OK tři kandidáty do PS PČR.
7) Komunální politika
Předseda KZ př. Zátopek informoval, ţe jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 proběhne 6.5.09. Př. Hejkrlík, předseda
bezpečnostní komise MČ Praha 8 informoval, ţe na území Prahy 8 má být rozmístněno tisíc monitorujících kamer. Př.
Rödig informoval o změně ve sloţení majetkové komise, kdy odstoupivšího člena ČSSD př. Vyletěla nahradil př. Bartoloměj.
8) Zprávy z MO
Př. Petrus konstatoval, ţe MO Libeň, MO Karlín a MO Kobylisy se rozhodly, ţe schůze se boudou nadále konat jedenkrát
za měsíc, MO Čimice také, s vyjímkou prosince a ledna. MO Karlín a MO Libeň – (př. Šída a př. Rödig) - schůze proběhla
dle programu, do MO Karlín byl přijat nový člen, proběhla volba delegátů na OK ČSSD Praha 8, bylo schváleno zaloţení
nové MO Trója, MO Kobylisy – proběhla volba delegátů OK, byla přijata nová členka, vznik MO Trója vzali členové na
vědomí. MO Čimice, schůze proběhla dle programu, během této schůze jsme se dozvěděli, ţe byla vyslovena nedůvěra
Vládě ČR, vznik MO Trója vzali členové na vědomí. Př. Janek informoval o pokračujících aktivitách nově vznikající MO
Ďáblice, o začínajících jednáních s představiteli radnice a občanských sdruţeních. Pozval přítomné k účasti na sobotní
akci „Ďáblický dortík―. Př. Petrus vyzval přítomné předsedy MO, aby jednání členů ČSSD v Ďáblicích navštívili, jelikoţ je
to velmi dobře začínající a fungující MO.

Zpráva z KVV ze dne 16. dubna 2009
Milan Bartoloměj, člen KVV
Jednání řídili předseda KVV ČSSD Praha Petr Hulinský a místopředseda KVV Karel Klíma, podle
schváleného programu. Úvodem předseda přivítal hosty zasedání KVV, kterými byli přítelkyně A.
Borůvková a praţský kandidát a lídr kandidátky ČSSD voleb do Evropského parlamentu J. Havel.
Projednaný program:
1) Zpráva o plnění usnesení KVV ČSSD Praha ze dne 23. 3.2009
2) Zpráva předsedy KVV ČSSD Praha—KVV schválilo zprávu předsedy KVV, která se obšírně zabývala přípravou předčasných voleb do PSP, činností praţského klubu zastupitelů a mediálně sledovanou situací na Praze 5
3) Informace předsedy KZ ZHMP ČSSD Praha
4) Informace z PSP ČR
5) Informace a doporučení KKK ČSSD Praha
6) Schválení přijetí členů ČSSD do organizací mimo jejich trvalé bydliště - 16. 4. 2009 proběhlo první jednání Komise
KVV pro posouzení ţádostí o souhlas se vstupem do MO mimo trvalé bydliště a na základě posouzení byly KVV doporučeny a hlasováním schváleny ţádosti, kde většinu tvořily přechody MO Bohnice / MO Trója na Praze 8
7) Projednání závěrů mimořádného P KVV ČSSD Praha a porady předsedů OVV ČSSD Praha 1 aţ 15, dne 7. 4. 2009
8) Informace o celopraţských akcích na květen 2009 - Termíny volebních setkání za podpory KVV Praha 8 - 25. 5.
2009 od 16:30, metro Kobylisy a 4. 6. 2009 metro Ládví, od 16:30 hod 1. 5. 2009 oslavy 1. Máje – Ţofín od 14:00
hod., 23. 5. 2009 výstup na Říp
9) Zpráva místopředsedkyně pro oblast práce odborných komisí - Byla zahájena činnost dvou nových komisí, Komise
sociální a Komise zdravotní. Významným krokem je ustavení Subkomise pro řešení bytové problematiky pod vedením
př. Hodka. V následujících dnech bude předsedům OVV zaslána výzva k nominaci svých členů do jednotlivých komisí.
10) V průběhu Programu schůze probíhaly volby a schválení kandidátů:
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Dovolba kandidátů za Prahu do ÚVV:
Předsednictvo ÚVV – př. Poche a Svoboda, za MSD – př. Kaucký a Pech, za SDŢ – př. Nováková, Svobodová, Borůvková, Koplová, Šmékalová
11) Volba kandidátky na post místopředsedkyně ČSSD - Byla představena přítelkyně Alena Borůvková (MO Praha 6 Lysolaje), která po svém vystoupení a následné rozpravě byla jednomyslně Krajským výkonným výborem navrţena na
post místopředsedkyně ČSSD.
12) Rozprava a schválení úkolů spojených s Volbami do PSP ČR - V předchozích dnech se uskutečnilo mimořádné zasedání P ČSSD, které reagovalo na současný vývoj politické situace, kdy po vyslovení nedůvěry vládě ČR se připravují volby do PSP ČR, které pravděpodobně proběhnou 9. 10. 2009. Tato mimořádně významná událost na podzim letošního
roku znamená přípravu kandidátky na poslance do PSP ČR. Mimořádné P ČSSD předloţilo návrh, který projedná ÚVV
dne 18. 4. 09 s tím, ţe je třeba zabezpečit průběh schůzí místních organizací, obvodních konferencí a krajské konference tak, aby byl zajištěn proces přípravy nominace kandidátů na poslance PSP ČR v Praze. Na mimořádné poradě předsedů OVV byly obvodní výbory ČSSD seznámeny s harmonogramem postupu do jednání krajské Konference, konané
v pondělí 15. června 2009, hotel Pyramida, od 17:00 hod.
Základní úkoly nastávajícího období: členské schůze MO se uskuteční v období od 20. 4. do 10. 5.2009, obvodní konference se uskuteční v období od 15. 5. do 14. 6.2009, obvodní konference zvolí delegáty KK, s klíčem 1 : 25, stop
stav členů k volbě delegátů je dán termínem 28. 2. 2009, obvodní konference nominují 3 kandidáty na poslance PSP
ČR v podzimních volbách.
13) V průběhu jednání schůze KVV informoval př. Březina o přípravě a průběhu kampaně, Volby do Evropského parlamentu, 5. - 6. června 2009.
Kopie všech projednaných a schválených materiálů je uloţena a k nahlédnutí u tajemníka př. J. Vaška

Zpráva z ÚVV ze dne 18 dubna 2009
Karel Šašek, člen ÚVV
Ústřední výkonný výbor se poprvé sešel po Sjezdu ČSSD dne 18. dubna. Program se nesl
v klasickém duchu. Nejprve jsme si vyslechli všechny zprávy ze všech úrovní – PSP, Senát, EU,
Asociace krajů. Všechny příspěvky se nesly v duchu pádu vlády Mirka Topolánka a přípravy na
předčasné volby.
Zásadním bodem tedy bylo schválení nového volebního řádu primárních voleb. Ten je
k dispozici u tajemníka Jana Vaška. Ústřední tajemník ČSSD, Ing. Jiří Havlíček, představil členům ÚVV ČSSD výše uvedený materiál a informoval o tom, ţe P ČSSD na svém zasedání dne
17. 4. 2009 v tajné volbě zvolilo ústředním volebním manaţerem ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Ing. Jaroslava Tvrdíka. Dále informoval o tom, ţe P ČSSD doporučilo v návaznosti
na Řád přípravy voleb také kritéria pro výběr a hodnocení kandidátů pro volby do PS PČR. J.
Tvrdík poté informoval ÚVV o základních parametrech volební kampaně.
ÚVV následně přijal mimo jiné toto usnesení: ÚVV ČSSD ţádá KVV ČSSD, aby při sestavování návrhů kandidátních listin
pro primární volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zařadily na volitelná místa dosavadní poslance ČSSD, pokud nevystupovali v rozporu s programem ČSSD a aktivně pracovali ve svých volebních krajích.
ÚVV v průběhu dalšího jednání doplnil ţeny a mladé dle příslušných kvót. Za Prahu prošly do ÚVV tyto ţeny: Kozlová
Michaela, Nováková Hana, Svobodová Lucie a tito mladí: Kaucký Lukáš. Dále se doplňovalo předsednictvo ČSSD o 10
členů z ÚVV. Za Prahu prošli Poche Miroslav a Svoboda Miroslav.
Předseda ČSSD Ing. Jiří Paroubek a následně také předseda KVV ČSSD Praha JUDr. Petr Hulinský seznámili ÚVV ČSSD
s nominací kandidátky Mgr. Aleny Borůvkové na funkci místopředsedkyně ČSSD. ÚVV ČSSD poté přerušil projednávání
tohoto bodu a přerušil zároveň jednání 1. zasedání ÚVV ČSSD do příštího zasedání ÚVV, tj. do 13. 6. 2009.
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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 13. a 27. května 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
Miroslava Hájka,
která se koná
v prostorách sekretariátu ČSSD Praha 8.
Výstavu můžete navštívit až do 14. května 2009.

Občanské sdružení Bytová poradna při ČSSD Praha 8
Vás zve na pravidelnou veřejnou poradnu v oblasti bydlení, která
se
bude konat
19. května 2009 od 17:00 hodin
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Žádáme Vás o rezervaci Vaší účasti.
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Tunel Blanka - výlet na výstavbu zásadní dopravní stavby

Plánované akce
KVĚTEN

ČERVEN
MO Karlín a MO Li- 2.6.
beň
4.6.
Eurovolby

18:00

Zenklova 27

17:00

Kobylisy

Klub zastupitelů

8.6.

18.00

Zenklova 27

MO Kobylisy

9.6.

18:00

Zenklova 27

Klub deskových her 10.6.

18:00

Zenklova 27

Zenklova 27

MO Bohnice

16.6.

18:00

OVV Praha 8

17. 6. 18:00

17:00

Staroměstské
náměstí
Zenklova 27

Staroměstské
náměstí
Zenklova 27

18.6.

18:00

Grábova vila

18:00

Zenklova 27

Rozloučení se školním rokem
MO Troja

22.6.

18:00

Zenklova 27

25.5.

17:00

Kobylisy

MO Čimice

23.6.

17:45

Chvatěrubská

MO Čimice

26.5.

17:45

Chvatěrubská

MO Ďáblice

23.6.

19:00

Na růžku

MO Ďáblice

26.5.

19:00

Na růžku

17:00

Zenklova 27

Klub deskových her 27.5.

18:00

Zenklova 27

Bytová poradna při 23.6.
ČSSD Praha 8
Klub deskových her 24.6.

18:00

Zenklova 27

MO Karlín a MO Li- 5.5.
beň
Klub zastupitelů
11.5.

18:00

Zenklova 27

18.00

Zenklova 27

MO Kobylisy

12.5.

18:00

Zenklova 27

Klub deskových her 13.5.

18:00

Zenklova 27

Vernisáž M. Hájka

14.5.

17:00

MO Bohnice

19.5.

18:00

Bytová poradna při 19.5.
ČSSD Praha 8
OVV Praha 8
20.5.
Eurovolby

Páté

číslo, ročník V.
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Spáleniště z nenaplněných slibů
Milan Bartoloměj, člen KVV
I ten největší poţár vzejde z malého ohníčku. Tohoto faktu jsme všichni svědky. Dlouhá,
více neţ šest let trvající, tu otevřená, tu studená, válka mezi pány Klausem a Topolánkem neskončila mírem. Premiér v demisi dnes sám přiznává, ţe napjaté vztahy trvají
mnoho let a snaha o jeho odstranění pochází jiţ od roku 2002, kdy je vyjádřena prezidentovou pověstnou sms o „prázdném a falešném Topolovi―. Dnes sám sebe staví do
pozice mučedníka, na něhoţ Václav Klaus zaútočil a zničil prostřednictvím rivalů z řad
ODS ve spojení s ČSSD. Tento obrázek má však vadu na kráse. Nepopírám rivalitu mezi
oběma pány, ale při kvalitní práci vlády, plnění volebního programu a sebereflexe by
jistě pád jeho osoby a celé vlády nebyl tak vítán. Byl to on sám, jeho práce a neplnění
slibů jeho strany, co doutnající ohníček proměnilo v poţár, který ho nakonec spálil. Obraz, kde je prezident stavěn do pozice zosnovatele pádu vlády není příliš jasný, ale … na
kaţdém šprochu je pravdy trochu.
Dovolím si však přiloţit polénko do ohniště vyvolané neplněním slibů. Jako libeňáka mne naplňuje rozčarováním současná realita v transformaci FN Bulovka na Městskou nemocnici. V areálu je viditelný nedostatek investic, objekty
chátrají a občasná činnost situaci nevyřeší. Podle dostupných informací není k dnešnímu dni vyřešeno ani majetkové
narovnání vztahu k pozemkům, natoţ ţe by Magistrát v této věci konal (záměr zřízení Metropolitní nemocnice vychází
však právě z programového prohlášení Rady hl. m. Prahy) a na Ministerstvu zdravotnictví mají teď evidentně jiné starosti, neţ aby se jako provozovatel k řešení věci postavili čelem. Jediným pozitivem je zaţehnání přímé privatizace, jak
jsme byli informování před časem médii. Ve víru dějin se jiţ ztratilo mnoho, ale v tomto případě je na nás, abychom
tento cíl splnili a poskytli tak obyvatelům Prahy zázemí pro kvalitní lékařskou péči. Nemocnice na Bulovce uţ jednou
městskou nemocnicí byla, pokusme se tedy spáleniště z nenaplněných slibů změnit.

Slovo ke krizi
Jaromír Šída, předseda MO Libeň
Současná hospodářská recese způsobila finanční krizi. Řešením krize, která citelně postihuje pracující občany, se nejvíce zabývají ekonomové na celém světě. Politici zatím přešlapují na místě a média tu a tam utrousí nějakou zprávu o současném stavu krize. Nezaměstnaných u nás je jiţ přes 400tisíc a v procentech to je více neţ 7%. O škodlivém vlivu
vzniklé krize na zaměstnanost nejvíce dávají vědět veřejnosti právě ti postiţení. Zatím to
u nás byli hlavně skláři a zaměstnanci porcelánek.
Kaţdý občan se sociálním cítěním by si měl všimnout, kdo vede protestující a demonstrující zaměstnance, kteří se v důsledku krize ocitli na dlaţbě? Jsou to odbory! Ty kdysi byly
a měly by být i nyní ochránci pracujících v hájení jejich práv. V dnešní době odborové organizace nepracují ve všech podnicích, zvodech či dílnách. Proto také ochrana pracujících
není na takové úrovni, jakou bychom potřebovali.
Tento nedostatek souvisí se současnou nedostatečnou odborářskou organizovaností u
nás. Kdysi mezi 1. a 2. světovou válkou byl v odborech téměř kaţdý dělník a i mezi úředníky odborářská organizovanost byla dost vysoká. O odbory se staraly hlavně levicové strany levého středu. První chybou v odborářském hnutí
bylo, kdyţ po r. 1945 komunisti prosadili jednotné odbory tzv. ROH. Tak se odboráři stali prodlouţenou rukou KSČ.
Po Listopadové revoluci v r. 1989 došlo k druhé chybě, kdyţ většina našich pracujících přestala být členy jakékoliv
odborářské organizace. Lidé z nepochopení spojovali odbory s komunismem. Tyto dvě chyby se nyní mstí na lidech
postiţených krizí. Ve prospěch postiţených krizí se příliš nesnaţí psát ani naše média. Jedinou snad čestnou výjimkou
byla TV Prima, která v neděli 8. března pozvala do diskusního pořadu Partie předsedu odborové konference Milana
Štěcha. S jeho názory jsme se mohli seznámit jiţ v září 2008 v sociálnědemokratickém TRENDU v článku Bráním slušně, pomáhám potřebným.
K řešení krize v naší vládě nejeví se ani snaha, ani vůle. Její pravicové zaměření řídí se zřejmě Klausovým heslem „
Vše vyřeší trh ! „ Trh je však na dně. Ţe by měl seberegulaci?
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Zaloţení MO Troja dne 20. 4. 2009
Jan Vašek, tajemník OVV
Není pro Vás novinkou, ţe v rámci OVV ČSSD Praha 8 vzniká nová MO. Ustavující schůze
proběhla v pondělí 20. 4. 2009 na sekretariátu, přítomni byli všichni zakládající členové (8
lidiček).
Schůze proběhla v přátelském a věcném duchu. Předsedou byl zvolen př. Jaromír Grygera,
členy VMO př. Petra Petrusová a př. Jana Štollová.
Po absolvování procedur nutných k ustavení MO, jsme se věnovali konkrétním záleţitostem. Dohodli jsme se, ţe mezi jednotlivými členskými schůzemi budeme v kontaktu přes
mail a telefony, termín další schůze je 22. 6. 2009 na sekretariátu.
Komunální problémy budou naším nejdůleţitějším tématem, proto se „komunálu― chceme nejvíce věnovat. V diskusi jsme se shodli, ţe první záleţitostí, kterou chceme řešit, je
v katastru Troje a týká se spolupráce MČ Praha 8 s Botanickou zahradou Praha (další informace můţete získat na www.cssdpraha8.cz ; článek „Vězení v botanické zahradě―).
Vzhledem k „aktivitám― BZP, s nimiţ zásadně nesouhlasíme, stejně tak, jako zdejší obyvatelé, s tímto chceme vystoupit na jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 dne 6. 5. 2009. Dalším krokem k získání podpory obyvatel v této věci, by měla být připravovaná petiční akce proti těmto aktivitám, kterou by jsme uspořádali během několika víkendů u vstupu do
lesoparku na „Trojském vrchu―. Zároveň chceme s tímto oslovit členy MO Bohnice, zda mají zájem tuto petiční akci podpořit.

Jak se má městská část vypořádat s problematickými nájemníky?
Daniel Rödig, předseda MO Karlín
Kdo je to problematický nájemník? Kdy se jím člověk stane? A kde je ta hranice, kterou by člověk, který ne nechce stát problematickým nájemníkem, neměl překročit?
Problematických nájemníků totiţ můţe být několik skupin. Městskou část asi nejvíce zajímá skupina neplatičů nájemného. A těch bude samozřejmě přibývat. Uţ jen z toho důvodu, ţe MČ Praha
8 zvýšila nájemné nad úroveň, kterou řada obyvatel Prahy 8 zkrátka neutáhne. Takoví lidé se
v této situaci ocitají bez vlastního přičinění a MČ by jim měla logicky podat pomocnou ruku. Jenţe místo pomocné ruky městská část svou ruku nastavuje se slovy: „Zaplať!―.
Kdyţ byl přijat zákon o deregulaci nájemného, jen málo kdo z občanů tušil, ţe radnice budou
zvyšovat nájemné na maximální moţnou úroveň. To radnicím bylo umoţněno, nikoli nařízeno.
Takţe radnice si začaly mnout ruce nad radostnou zprávou, ţe do obecního rozpočtu bude plynout více finančních prostředků. Jenţe „ouha―! Nyní se ukazuje, ţe řada nájemníků na novou
výši nájemného prostě nemá! Rádi by se přestěhovali do menších bytů a sníţili tak nároky na nájemné. Jenţe zde se
objevuje další problém. Menší obecní byty zkrátka k dispozici nejsou. Ţe by představitelé městské části nemysleli dostatečně dopředu? Vypadá to tak. Ono je totiţ mnohem snadnější kritizovat nízkou úroveň nájemného neţ situaci
opravdu začít řešit. Městská část ale musí být připravena na situaci, kdy tento důvod ke kritice pomine. A tato situace
nastala. Vzhledem k tomu ţe obyvatel, kteří se do této situaci dostali ne vlastní vinou, je více, neţ si můţe vláda dovolit,
přišla se spásnou myšlenkou, ţe deregulaci nájemného prodlouţí. Ale tento krok opět situaci řeší jen částečně. Nové
byty ve vlastnictví obce pravděpodobně nebudou ani za několik let. A jak to řešit dál? Z tohoto důvodu na otázku poloţenou v úvodu odpovídám, ţe by městská část měla urychleně začít s výstavbou malometráţních bytů.
Druhou skupinou nájemníků, které okolí vnímá jako problematické, jsou ti, kteří své okolí ruší nadměrným hlukem, či
nepořádkem. Asi kaţdý někdy zaţil večírek, který se opravdu povedl. S pokročilejší hodinou zábava rostla a sousedé tím
potěšeni rozhodně nebyli. O to víc nás potěšila trocha tolerance z jejich strany. Vţdyť takhle si člověk „zalumpačí― jednou za čas. Ty, kteří takové večírky pořádají takřka denně, by měla zpacifikovat pořádková sluţba, či by je majitel (v
našem případě městská část) měl přestěhovat. Ale to jsme zpět u prvního bodu.
Další skupinou jsou ti obyvatelé, kteří svým způsobem ţivota dělají takový nepořádek, který svým objemem narušuje
sousedské souţití. Zde je vhodné připomenout to, ţe „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého―. Proto
by si kaţdý občan měl uvědomit, ţe není všechno dovoleno.

Páté číslo, ročník V.
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Stalo se v ČSSD na Praze 8 před 10 lety
MO Karlín
MO ukončila členství ČSSD 5 členům a přijala 2 nové členy. Dále byla podána informace o otevřeném dopisu členů
OVV a předsedů MO na Ing. Chromíkovou s výzvou k dobrovolnému odstoupení. (Duben 1999)
MO Kobylisy
MO Kobylisy se zabývala přípravou na OK. Zvolila 12 delegátů na OK. (Duben 1999)
MO Bohnice
Schůze MO Kobylisy byla usnášeníschopná a zabývala přípravou se na OK. Zvolila 6 delegátů na OK. (Květen 1999)
MO Libeň
Schůze MO se konala v LD Hybernské ulici. Bylo zvoleno 13 delegátů OK. (Květen 1999)
OVV (duben 1999)
1)
OVV přijalo pravidlo, ţe veškeré dokumenty týkající se ČSSD musí být uloţeny v prostorách ČSSD.
2)
Byl přijat návrh odpovědi dopisu od OVV KSČM Praha 8 ve smyslu: "OVV ČSSD Praha 8 má zájem spolupracovat
s OVV KSČM na Praze 8 v oblastech, které vyplývají z našeho volebního programu. Při konkrétních otázkách
komunální politiky je moţná spolupráce s naším KZ v zastupitelstvu MČ Praha 8.―

Političtí indeferenti
Jaromír Šída, předseda MO Libeň
Dne 7. března 2009 PRÁVO v sobotní příloze uveřejnilo rozhovor redaktorky Markéty Mitrofanové a Václavem Moravcem, známým televizním moderátorem nedělních poledních
Otázek na ČT 1.
V rozhovoru se moderátor Moravec přiznal, ţe k celostátním volbám nechodí. Svou volební absenci odůvodňuje tím, ţe se nechce dočkat zklamání, kdyţ by jím volená stana udělala nějakou chybu a ve volbách by neuspěla.
Tím jasně naznačil, ţe chce být ze zásady politickým indiferentem. K tomuto postoji ho
zřejmě tlačí jeho profese. Zkrátka, pro své patrně výnosné zaměstnání obětuje občanské
právo, tj. účast na volbách, případně i moţnost být volen.
Václav Moravec je nesporně inteligentní a vzdělaný muţ, který však jako občan stojí stranou a představuje váhavce bez vlastního politického názoru. Takových váhavých či liknavých občanů máme mezi sebou dost. Nasvědčuje tomu vysoká volební absence po dlouhou řadu let. Jedině minulé krajské a senátní volby na
podzim 2008 byly výjimkou.
Volební účast souvisí s občanským právem, a to zase u kaţdého občana s uvědoměním sebe sama. Jako kaţdý občan
má své jméno, trvalé bydliště, svou národnost, nabyté vzdělání a zaměstnání, tak by podle toho měl mít i občanský
cit, umět se politicky zařadit tam, kam podle svého původu, promyšleného názoru a svých potřeb patří. Rozhodne-li se
správně, pak své politické zařazení nemění a nevolí pokaţdé jinou stranu.
Nemělo by tak docházet k takovým dosti často dnes se vyskytujícím případům, kdy občan jednou volí sociální demokracii, podruhé ODS a potřetí z trucu komunisty, nebo dokonce k volbám vůbec nejde. To svědčí o naprosto neuvědomělém občanovi.
Se správným volebním cílem by měli naši občané přistupovat k urnám i při letošních volbách do Evropského parlamentu. Proto bychom my, sociální demokraté, měli organizovaně zvýšit propagaci ve demokratické levice a osobně
agitovat ve svém bydlišti i na pracovišti.
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Národnostní menšiny na Městské části Praha 8
Kateřina Kubešová, členka OVV
Na území Městské části Prahy 8 hraje výraznou roli národnostní menšina Romů. Dále co do
počtu zástupců patří mezi výrazné skupiny Slováci a Vietnamci, kteří se však nezvýrazňují.
Mají zájem udrţovat kontakt se svými krajany a udrţují jej prostřednictvím celoměstských
sdruţení, svazů, klubů apod. Např. Klub Slovenskej kultury v Praze 1, Panská 10, Obec Slovákov v Českej republike v Praze 5, Bronzová 2024, Slovenské folklórné zdruţenie Libora
v Praze 2, Gorazdova 3 apod. Jde o národnostní menšinu, která splývá s českým obyvatelstvem a nijak se neodlišuje ani nezvýrazňuje.
Informace, o které by mohli mít zájem romští občané jeţ se týkají zejména praţského regionu a Prahy 8 v oblasti vzdělávání, kulturních, sportovních a společenských akcí a činností :
- seznamování formou vývěsek o zdokonalovacích kurzech (počítačové, vaření) romských
plesech, vystoupení romských kapel a souborů
- spojením se s vedoucím zdejších romských občanských sdruţení, které se zabývají volnočasovými aktivitami romské mládeţe (Lačho roma, Lačho drom, Děti světa a Roma Karlín)
- předáváním informací ( Vývěskou, písemně, telefonicky a osobně) o důleţitých věcech projednávaných ve Sboru romských poradců, který se schází jednou měsíčně na Magistrátu hl.m. Prahy pod patronací radního Jiřího Janečka, předsedy ,,Komise Rady pro oblast národnostních menšin a integrujících se cizinců na území hl.m. Prahy a pro udělování grantů v této oblasti―
Všeobecné, praktické a právní poradenství na úseku všech právních disciplín, zejména však:
-nároku na dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče, jejich výše, vysvětlení společného posuzování osob
v případě společného obývání bytu více osobami
- v bytové otázce (orientace v ţádostech nároku na přidělení obecního bytu, placení nájmu a sluţeb, penále a sankce za
neplacení nájemného, výměny bytu za menší či větší, vysvětlení postupu soudních a exekučních vystěhování)
- v pracovně právních otázkách (výhody stálého pracovního poměru, jak a kde vyhledat zaměstnání, jaké jsou moţnosti
v případě ukončení pracovního poměru a to zejména výpověď ze strany zaměstnavatele, důsledky výpovědi pro zaměstnance na základě zákoníku práce)
- v rodinném právu (rozvodová řízení, plnění vyřizovací povinnosti vůči nezletilým dětem, neprovdaným matkám, mezi
rodinnými příslušníky navzájem, byť i rozvedeným)
- v občanském právu (půjčky a důsledky v neplnění závazku splácet dluţnou částku, řešení těchto problému, otázky
dědického vypořádání apod.)
- informační odkazy na další orgány, instituce a společenské organizace, zabývající se prevencí a řešením drogové problematiky
- informační odkazy na další orgány, instituce a společenské organizace zabývající se krizovou intervencí, pomocí v krizi
Shrnutí
V poslední době nedošlo v obvodu Městské části Praha 8 k ţádné mimořádné události ve vztahu k národnostním menšinám. V sociální oblasti nejsou ze strany příslušníků národnostních menšin prošetřovány ţádné stíţnosti.
Na oddělení sociální péče není řešen ţádný případ příslušníka 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 asistenta. 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.

Páté číslo, ročník V.
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OVV ČSSD PRAHA 8
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA NEFORMÁLNÍ POSEZENÍ,

KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE
18. ČERVNA 2009 OD 17:30
V GRÁBOVĚ VILE.
Občanské sdružení OSM
Vás zve na výstavu obrazů a grafiky
Miroslava Hájka
Výstava se koná od 4. května 2009
do 26. června 2009
v Informačním středisku Zenklova
27, Praha 8
vernisáž dne 14. 5. 2009 od 17 hodin
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Pomník Operaci Anthropoid
Roman Petrus, předseda OVV
Dne 27. května 2008 jsme si připomněli 66. výročí uskutečnění hlavní akce Operace Anthropoid, tedy atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Akce
se konala přesně na minutu po 66 letech a na místě atentátu. Slavnostní zahájení
tedy začínalo v 10.35 dne 27. května kousek od nástupiště autobusové zastávky
Vychovatelna směrem do centra. Původní místo atentátu tak, jak je moţné je vidět
na starších fotografiích, doznalo totiţ během výstavby magistrály značných změn.
Akce se zúčastnilo velmi mnoho
lidí, typoval bych na cca. 100 lidí,
takţe přítomná policie musela na
chvíli zastavit provoz v jednom pruhu magistrály. I díky tomu jsou některé fotografie méně povedené focené přes hlavy ostatních.
Na akci promluvil starosta Městské
části Prahy 8 pan Josef Nosek,
paní místostarostka Vladimíra Ludková a zasvěcený historický komentář měl ředitel Vojenského historického ústavu Praha plukovník Aleš
Kníţek. Současný základní
kámen darovala Městské části Praha 8 asociace nositelů legionářských tradic. Základní kámen nese text: Základní kámen Operaci Anthropoid 27.
května 1942.
Jiţ tehdy se slibovalo, ţe do roka na stejném místě bude stát opravdový pomník, který tento základní kámen nahradí. Soutěţ uspořádala Městská část
ve spolupráci s řadou institucí. Jednalo se o spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha, Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Českým svazem bojovníků za svobodu, Československou obcí legionářskou,
Národním památníkem Heydrichiády a samozřejmě s Magistrátem hlavního
města Prahy.
Do soutěţe se přihlásilo 20 návrhů, ale
jeden z nich musel být vyřazen, jelikoţ
nedodrţel pravidla anonymity. Komise
rozhodla tak, ţe vítěz bude realizován a
další dva návrhy dostanou finanční odměnu.

Jak bude pomník vypadat, si můţete prohlédnout na okolních fotografiích, kde je
vidět návrh a pokud chcete vidět i ostatní
návrhy, které nebyly vybrány, tak fotografickou dokumentaci najdete na
www.romanpetrus.cz v sekci Zajímavá
místa na Praze 8.

Zároveň vás tedy tímto všechny zvu, abyste 27. května 2009 přišli na slavnostní odhalení tohoto nového pomníku.

Páté číslo, ročník V.
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Něco z rady Městské části Praha 8
POZOR – tyto zápisky vybočují z běžné činnosti Rady městské části.—Zaznamenává Roman Petrus
mentaci k územnímu řízení na stavbu Rivergardens. Východ. Jedná se o pokračování výstavby Rohanského ostro- Rada schválila přijetí záštity nad mistrovstvím Evropy ţen
do 22 let v softballu. Akce se bude konat ve dnech 2. aţ 7. va od Florence. Navazuje to na současnou výstavbu
v tomto území.
srpna 2010 v areálu ZŠ Dolákova.
Únor 2009

- Rada vypsala výběrové grantové řízení v sociální oblasti.
Finance získala od Magistrátu Hl. m. Prahy ve výši
1 751 000,- Kč
- Rada sestavila výběrovou komisi na hledání nového ředitele pro ZŠ Petra Strozziho (normální jméno Za Invalidovnou) a zároveň na místo ředitele MŠ Na Přesypu 4.
- Rada schválila své souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení pro Plavecký areál Šutka –
přístavba aquaparku.
- Rada se kladně vyjádřila k ověřovací studii II. Fáze – Tunel Holešovičky. Podle něj by postupně měla přejít většina
dopravy v této ulici do tunelu.

- Rada schválila nákup nového Software pro evidenci bytů
a nebytů v domech MČ. Vše je tentokrát ve formě otevřeného výběrového řízení.
- Rada vyhlásila výběrové řízení (uzavřené – jen 5 firem) na
vybudování dětských hřišť v ulici Kubíkova, Drahorádova,
Ouholická, kde by měla být multifunkční herní plocha, dále
sportoviště v Lodţské,
- Rada vyhlásila výběrové řízení (uzavřené – jen 5 firem) na
rekultivaci vnitrobloku Chabařovická – Střekovská,
- Rada vyhlásila výběrové řízení (uzavřené – jen 5 firem) na
projekt celková výměna oken v domech Vodníkových
11,13,15 dále pak na celkovou výměnu rozvodů vody, kanalizace a plynu na adrese U Libeňského pivovaru 15, 17.

- Rada schválila projektovou dokumentaci k územnímu
- Rada rozhodla o vypsání grantového řízení Městské části.
řízení na stavbu Rivergardens. Východ. Jedná se o pokračování výstavby Rohanského ostrova od Florence. Navazu- Na oblast sociální byla pro rok 2009 uvolněna částka
1 000 000,- Kč a na oblast volnočasových aktivit mládeţe
je to na současnou výstavbu v tomto území.
pak byla uvolněna částka ve výši 3 000 000,- Kč.
- Rada poskytla smluvně společnosti TSK (technická sprá- Rada vypsala výběrové řízení na funkci ředitele MŠ v
va komunikací) finanční příspěvek 10 000 000,- na opravy
Šimůnkově ulici.
chodníků v Praze 8.
- Rada se kladně vyjádřila k návrhu Zásad územního rozvo- Rada schválila aktualizaci povodňového plánu pro rok
je hl. m. Prahy, který jí byl zaslán z Magistrátu Hl. m. Prahy
2009
- Rada vypsala výběrové řízení (uzavřené – jen 5 firem) na
opravu dvou výtahů v objektu Polikliniky Mazurská.

- Rada schválila pronájem dvou zelených ploch na Těšnově. Ty by měly být vyuţity jako parkovací a zelené plochy.
Vše by mělo být nově upraveno.

- Rada vyhlásila výběrové řízení (uzavřené – jen 5 firem) na
- Rada schválila zajímavou dostavbu v Karlíně. Jedná se o
vybudování Psí louky v ulici Katovická a Ústavní.
dům Křiţíkova 180, kde by ve dvoře měla vzniknout ve- Rada vyhlásila výběrové řízení (uzavřené – jen 5 firem) na stavba pětipodlaţní budovy s pavlačemi.
vybudování dětských hřišť v ulici Krosenská, U Pentlovky,
- Rada schválila uzavřené výběrové řízení (5 firem) na výMazovská, Šimůnkova, Famfulíkova, Havránkova
měnu oken v ulici Bínova a Chlumčanského a stejným
- Rada vyhlásila výběrové řízení (uzavřené – jen 5 firem) na systémem na opravu rozvodů vody a kanalizace v domech
opravy cest při ZŠ Ţernosecká a rekultivaci vnitrobloku
Prvního pluku 19 a Šaldova 10. Naopak celková oprava
Kyselova – Hrubého a Taussigova – Hlaváčova, dále pak
fasády a celková výměna kanalizace proběhne v domě
v ulici Frýdlantská.
Burešova 12.
- V únoru Rada zřídila odbor evropských fondů a dotační
- Dále se bude opravovat zvonice na Stříţkově. Zde probípolitiky.
há jiţ druhá etapa oprav.
Březen 2009

- Rada vyhlásila výběrové řízení (uzavřené – jen 5 firem) na
vybudování dětských hřišť v ulici Frýdlantská a Mazovská.

- Byla prodlouţena smlouva mezi Městkou částí a Českou - Rada schválila prodlouţení grantového řízení o jeden měsíc.
poštou na roznášku Osmičky.
- Rada schválila harmonogram čištění komunikací, včetně - Rada schválila tzv. otevřená výběrová řízení na projekty
chodníků, v oblastech Karlín, Libeň a v okolí stanic metra Sníţení energetické náročnosti o objektů Základních škol
Ţernosecká, Mazurská, Glowackého a Dolákova.
Ládví a Kobylisy.
- Rada se opětovně kladně vyjadřovala k projektové doku-
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Zprávy z komisí Rady MČ Praha 8
Majetková komise (Daniel Rödig)
Dubnové jednání Komise RMČ Prahy 8 pro obecní majetek
(MK) se uskutečnilo dne 14. dubna. Novým členem MK se
stal Milan Bartoloměj, který se jednání tohoto orgánu
účastnil poprvé. Na svém jednání MK řešila ţádost společnosti GIP group, a. s. o pronájem části pozemku
(parkoviště u OC DRAHÁŇ) ke zřízení cca 10-ti parkovacích
míst. MK po diskusi pronájem 10-ti parkovacích nedoporučila. MK se dále zabývala podanými ţádostmi o odkoupení
pozemků dalšími majetkovými převody. Při tom MK vţdy
odkazovala na cenovou mapu pozemků. Kromě těchto
ţádostí se MK zabývala ţádostmi jednotlivých nájemců o
sníţení nájemného z různých důvodů. K těmto ţádostem
se MK stavěla většinou kladně. 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 uskuteční dne 12. května 2009.
Finanční výbor (Daniel Rödig)
Dubnové jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ
Praha 8 (FV) se konalo v pondělí 6. dubna. Na programu
jeho jednání bylo mj. projednávání Zprávy o vyúčtování
výsledků hospodaření (závěrečný účet) Městské části Praha 8 za rok 2008. FV po projednání závěrečného účtu a po
proběhlé diskusi FV doporučil závěrečný účet MČ Praha 8
za rok 2008 k projednání v RMČ a ke schválení v ZMČ.
V diskusi nad tímto bodem si FV na své příští jednání vyţádal podklady týkající se sumarizace pohledávek MČ Praha
8 k 31. 12. 2008, sumarizace návrhů na vyřazení majetku
a závěrečného zápisu HIK. FV se dále zabýval úpravou finančního plánu ZČ MČ Praha 8 na rok 2009. Po bouřlivé
diskusi byl materiál schválen, přičemţ bylo poukázáno na
fakt, ţe i přes sniţující se počet spravovaných bytových
jednotek se zvyšuje odměna správci. Závěrem projednávání tohoto bodu byl komise pověřila předsedu FV, aby inicioval jednání s JUDr. Penkem, na kterém budou sděleny výhrady k mandátním smlouvám, které zazněly v diskusi na
FV. Termín příštího jednání FV byl stanoven na pondělí 4.
května.
Sociální a zdravotní komise (Jana Štollová)
Komise byla informována o vyhlášení grantového řízení z
rozpočtu MČ v sociální oblasti na rok 2009. Poskytovatelé
sociálních sluţeb poskytující sluţby občanům Prahy 8 mohou podávat své ţádosti do 31. 3. 2009. Komise zhodnotila znovuzavedení grantové politiky jako optimální moţnost
podpory a pomoci subjektům v sociálních sluţbách k dalšímu rozvoji a zkvalitňování sociálních sluţeb občanům naší
městské části. Komise dále jednala o prodluţování nájemních smluv v sociálních a azylových bytech. V souvislosti s
vyjmutím těchto bytů z procesu zvyšování nájemného byly
stanoveny nové podmínky pro prodluţování nájemních
smluv. Nájemní smlouvy v těchto bytech budou prodluţovány na základě doporučení sociální a zdravotní komise.
Bude provedena důsledná kontrola oprávněnosti uţívání
sociálních a azylových bytů dle stanovených kritérií a všichni současní obyvatelé budou informování o tom, ţe umístě-

ní v sociálních bytech je pouze na přechodnou dobu a ţe je
nutné vyvíjet vlastní aktivitu k zajištění stálého bydlení.
Komise projednala prodlouţení končících nájemních smluv
v sociálních bytech a v případě splnění kritérií doporučila
jejich prodlouţení. Komise se dále vyjádřila k několika ţádostem o sociální byt. V případě ţadatele bydlícího na ubytovně komise konstatovala, ţe se jedná o běţný bytový
problém, jehoţ řešení komisi nenáleţí. U ţadatelky s dětmi
komise doporučuje řádně prošetřit sociální a rodinné poměry a místo současného bydliště.
Bytová komise (Roman Petrus)
Uţ čtvrtý měsíc za sebou se v bytové komisi neobjevil ţádný všeobecný bod jednání a komise se zabývá převáţně
klasickými případy a jednotlivostmi, které není moţné
vzhledem k osobním údajům zveřejňovat. Proto jsem se
zabýval v minulých měsících některými všeobecnými pojmy
z bytové komise. Probrali jsme si základní druhy stíţností,
pojem přidělení bytu z důvodu obecné prospěšnosti, povolování podnikání v bytech Městské části. Dneska si probereme systém výpovědi z nájmů. V minulém roce došlo k
nové právní situaci, která pozměnila způsob vypovídání
nájmu na Praze 8. Na základě rozhodnutí soudu, který neuznal výpověď z nájmu danou pouze vedoucím odboru, se
změnila pravidla a nově musí výpověď z nájmu projít komisí a následně Radou městské části. Proto se od prosince
loňského roku v kaţdé komisi, kdy to bylo nutné, objevily
návrhy na výpovědi z nájmů. Všechny tyto výpovědi jsou
v odůvodněných případech. (neoprávněné pouţívání bytu,
neplacení nájemného, které je opakované atd.)
Kontrolní výbor (Roman Petrus)
Kontrolní výbor projednal kontrolu hospodaření
v příspěvkových organizacích Městské části Praha 8, tedy
především v mateřských a základních školách a Servisním
středisku. Další příspěvkové organizace jsou Obvodní
ústav sociálních sluţeb a Gerontologické centrum. Kontrolní výbor vyčlenil dvě kontrolní skupiny, kdy jedna zkontroluje odbor kultury a druhá hospodaření s prostředky odboru
ţivotního prostředí. Dále jsem předloţil výboru kontrolu
nebytových prostor městské části, kterou provádím společně s Danielem Rödigem.
Komise pro územní rozvoj ze dne 4.2.2009 (Radim Zátopek)
S body jednání komise o prodeji pozemků 1-3 komise souhlasí, v bodě 4 je ţádost o odprodej pozemku v Bohnicích
vedle Krakova za účelem výstavby kadeřnictví a solária.
S tímto prodejem komise nesouhlasí z důvodů rozporu
z územním plánem a nutnosti zachování zeleně. V dalších
bodech komise řešila výstavbu nové rozvodny PRE
v Karlíně a prodej šesti „mini― pozemků v Kobylisích. Komise nemá námitek. Dalším schváleným bodem je i dostavba patra na rodinném domě v Ryzlinkově ulici. S čím
ale komise zásadně nesouhlasila je výstavba plynové spalovací turbíny ( plynové elektrárny ) v areálu rozvodny Praha-sever na pozemku 616/2 v k.ú. Bohnice. Toto území
sousedí s chráněným územím, hojně je vyuţíváno

Páté číslo, ročník V.

k rekreaci a hluk turbíny by mohl rušit obyvatele okolních
domů. Posledním bodem programu jednání bylo prodlouţení dvou nájemních smluv pro FK Meteor Praha. Komise
odsouhlasila prodlouţení pronájmu do roku 2029.
Komise pro územní rozvoj ze dne 1.4.2009 (Radim Zátopek)
Komise neodsouhlasila pronájem 150m2 v Libni za účelem dočasné výstavby reklamního rodinného domu (vedle
M Palmovka). V dalších bodech se komise vyjadřovala
k projektové dokumentaci pro územní řízení a změny
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územního plánu. Neodsouhlasila plánovanou výstavbu
domu na Dláţděnce a bytového domu v Libni, Zenklově
ulici z důvodů nepřiměřené výšky a objemu staveb pro
danou lokalitu. Stejně tak komise nesouhlasila
s nástavbou dvou NP v k.ú. Libeň, ul. Za Vodárnou 7,
parc.č. 1497, 1498/1, 3796 z důvodu výrazného nesouladu navrţeného řešení s okolní zástavbou, a to jak hmotou,
tak výškou objektu. Souhlasné stanovisko bylo vydáno
k přístavbě řeznictví k prodejně PENNY vedle konečné
v Kobylisích. Zbylé body jednání komise se týkaly přístaveb
a nástaveb rodinných domů, coţ komise schválila.

Co se stalo a stane na Praze 8
Libeňský most uţ 7 let čeká na rekonstrukci
Nejdelší silniční most přes řeku v Praze se bohuţel pomalu ale jistě rozpadá. Libeňský most uţ od povodní před 7
lety čeká na rekonstrukci. Dělníci by s ní mohli začít konečně letos. Most bude zavřený aţ 1 rok. Most je dlouhý
370 metrů, spolu se zemní rampou na holešovické straně
má pak rekordních 780 metrů. Býval chloubou Prahy, coţ
je na 81 let starých snímcích jasně znát. Ale stejně jako v
řece pod ním teče voda, plyne i čas, a ten je na betonovém krasavci hodně znát. Nejvíce mu daly zabrat povodně
v roce 2002. Voda se pod ním valila proudem a naráţela
do pilířů. Jejich statika byla silně narušena. Libeňský most
je z roku 1928 a v posledních letech neprošel ţádnou
zásadní rekonstrukcí. Je hlavní spojkou mezi Libní a Holešovicemi. Denně přes něj projedou tisíce aut, tramvaje po
něm jezdí kaţdé 2 minuty. Kvůli zchátralému stavu na
mostě platí dopravní omezení.
Ulice přišla o šestnáct stromů
Stromořadí v Lodţské ulici v Praze-Bohnicích přišlo o 16
vzrostlých lip. Důvodem byl jejich špatný zdravotní stav.
Stromy zmizely z prostoru mezi nákupním centrem Odra a
autobusovou zastávkou Zhořelecká. Na jejich místě nechá radnice Prahy 8 do konce letošního roku vysázet stromy nové.
V Bohnicích budou nové psí louky
Pejskaři z Bohnic mají důvod, proč se radovat. V červnu
totiţ vzniknou mezi ulicemi Hlinická, Katovická a Ústavní v
Bohnicích dvě nové psí louky. Praha 8 tam oplotí dvě plochy o rozměrech 50x14 metrů a 37x15 metrů. Radnice se
nechala inspirovat psí loukou, kterou uţ čtvrtým rokem
vyuţívají lidé v Libni. Radnice proto hledala prostor, který
by umoţnil stejný komfort také lidem z bohnického sídliště. A kdo hledá, nakonec najde. Na loukách porostou také
nové stromy (javory a buky) a nově tu bude i šestnáct laviček. Půjde vlastně o parkovou úpravu. Tyto plochy nabídnou majitelům psů příjemné posezení, stín a umoţní strávit zde delší dobu. A proč radnice věnuje pejskařům tolik
pozornosti? Odpověď se nabízí sama. Blíţí se volby!

kilometrů jen proto, aby se na něj podíval lékař. To je realita, s níţ se potýkají obyvatelé Dolních Chaber, kde ţijí
téměř tři tisíce obyvatel. Pro ně je k dispozici pouze jediná
lékařka. Ta ale zdaleka nezvládne přijmout do své evidence všechny pacienty. A tak není týden, kdy by neodmítla
nového zájemce. Lékařka jde za pár let sama do důchodu. Z tohoto důvodu je další zajištění zdravotní péče nejisté.
Na Florenci je niţší kriminalita
V loňském roce v období od ledna do března řešili policisté na nádraţí Florenc 82 případů porušení zákona. Letos
jich bylo ve stejném období jen 14. Je to způsobeno pravděpodobně s tím, ţe na Florenci v současnosti probíhá
výstavba nové haly.
Šéf Bulovky: Dluhy nás omezují
Oprýskané budovy, zastaralé vybavení. Tak vypadá Fakultní nemocnice Na Bulovce, která se od 90. let minulého
století potýká s dluhy. Podle jejího ředitele Petra Slámy je
to jeden z důvodů, proč se v očích pacientů ocitla spolu s
vinohradskou nemocnicí na posledním místě mezi praţskými nemocnicemi. Podle jeho slov nemocnice vzdělává
své zaměstnance, zejména v otázkách chování vůči pacientům. V tom chce nemocnice pokračovat. Slibuje si od
toho, ţe pacienti se v této nemocnici budou cítit lépe. Nemocnice nepodceňuje ani motivační prvek zaměstnanců.
V tom smyslu nemocnice řeší stíţnosti a pochvaly, které jí
od pacientů přicházejí. Na všechny odpovídá a na kaţdém
pracovišti je pak vyhodnocuje. Na jejich základě jsou zaměstnanci finančně odměňováni nebo postihováni. Ale
jak dlouho potrvá, neţ se situace v nemocnici v očích veřejnosti změní, to je opravdu těţké předvídat.

V Čimicích vznikne multifunkční sportoviště
Na štěrkopískové ploše v Ouholické ulici v Čimicích vznikne v nejbliţších měsících multifunkční herní plocha. Výstavba sportoviště o rozměrech 20 x 30 metrů bude stát
městskou část Praha 8 téměř 2,5 milionu korun. Nové
hřiště by mělo slouţit nejen fotbalistům, ale také florbalistům nebo basketbalistům. Volnou plochu mezi panelovými domy vyuţívají místní děti ke sportování, Radnice se
proto rozhodla dopřát jim opravdu moderní a bezpečné
Na okraji Prahy chybí lékaři
Tři tisíce lidí v Dolních Chabrech si mohou o svém prakti- hřiště. Poloţen na něm bude povrch z lité pryţe, chybět
kovi nechat zdát. Trmácet se s nemocným dítětem několik nebudou ani branky pro míčové hry a především přibudou
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ochranné zábrany za brankami. Měly by se zde objevit i
nové lavičky a odpadkové koše. Praha 8 bude v příštích
měsících také zřizovat dvě oplocené louky pro psy o rozměrech 50 x 14 metrů a 37 x 15 metrů mezi ulicemi Katovická a Ústavní. V nových lokalitách pro pejskaře bude i
16 laviček. Vysázeny tu budou stromy a nový ţivý plot,
110 metrů dlouhý. Nově upravené plochy tak nabídnou
všem obyvatelům příjemné posezení a stín. Úpravy budou
městskou část stát skoro 1,4 milionu korun. Práce by
měly skončit v červnu.
Vila Milada bude brzy na prodej
Kdo by neznal nejznámější vilu v Praze, vilu Milada
v Libni? Vila je dlouhodobě v katastrofálním stavu. Načerno v ní bydlí squatteři. Bez jejich, alespoň minimální, péče a vytápění by zřejmě uţ dávno spadla. K vlastnictví vily
se dlouho uţ nikdo nehlásil, aţ nedávno. Nárokuje si ji
Ústav pro informace ve vzdělávání. Squattery chce vystěhovat. Ti ale jako volnomyšlenkáři uctívají ţivot bez závazků a přišli s aţ neuvěřitelným nápadem. Vilu by si chtěli
koupit sami. Majitelem vily je stát a jejím správcem je
Ústav pro informace ve vzdělávání. Ten o vilu zájem dříve
neměl a pak si na ni vzpomněl, ale chce se jí zase zbavit.
Nabídne jí proto dalším státním organizacím. Pokud ani
ty nebudou mít o dům zájem, ústav vilu prodá. V draţbě ji
dostane ten, kdo nabídne nejvíc peněz a právě této moţnosti se chytili i praţští squatteři, které z vily nevypudily
ani mnohé nájezdy policistů. Squatteři ve vile Milada bydlí uţ 11 let. Svého domova se nehodlají jen tak vzdát. Kdy
chce začít Ústav pro informace ve vzdělávání s prodejem
vily Milada, zatím není známo. Mohlo by to ale být uţ v
průběhu letošního roku.
Plán územního rozvoje Prahy
Ze zásad územního rozvoje by měl vycházet nový územní
plán. Zásady územního rozvoje jsou dokumentem, který
plánuje rozvoj na území metropole. Popisují, jak by měla
Praha v budoucnu vypadat. Předpokládají například, ţe
centrum města, které nyní kromě památkové rezervace
zahrnuje také části Vinohrad, Karlína a Smíchova, se
rozšíří na Pankrác a lokality Bubny - Zátory, kde se plánuje rozsáhlá přestavba bývalého nádraţí. Vymezují rovněţ
rozvojové plochy zeleně a transformační plochy, které
tvoří bývalé průmyslové areály vhodné k přeměně. Magistrát také nově definuje veřejně prospěšné stavby, do kterých zahrnuje mimo jiné budování praţského okruhu,
metra D a prodlouţení metra A. Stanovuje také zelené
plochy, které není moţné zastavět.
Dokument rovněţ odhaduje, jak se bude vyvíjet počet
obyvatel metropole. K roku 2020 by mohlo v hlavním
městě ţít aţ 1,3 milionu lidí, dalších asi 350.000 by tam
mohlo dlouhodobě pobývat (lidé bez trvalého bydliště) a
navíc kolem 200.000 lidí by denně do Prahy dojíţdělo.
Místo asfaltu moderní dětské hřiště
Praha 8 ve svém rozpočtu pamatovala na obnovu dvou
dětských hřišť v ulicích Mazovská a Famfulíkova čtyřmi
miliony korun. Dnešní podoba hřiště v Mazovské ulici s
původními betonovými lavičkami a pískovištěm je zcela
nevyhovující. V případě Famfulíkovy ulice v Kobylisích
radnice vyslyšela desítky ţádostí na jeho modernizaci.

Jedná se o hřiště, které velmi hojně vyuţívají maminky s
dětmi ze širokého okolí. Děti se zde mohou těšit na nové
pískoviště, závěsné houpačky, tabuli na kreslení, domeček a multifunkční věţovou sestavu se skluzavkami. Obě
moderní dětská hřiště budou slavnostně otevřena ještě
před začátkem letních prázdnin.
Botanická zahrada v Troji roste
Botanická zahrada v Tróji rozšiřuje i přes protesty lidí ze
sousedního sídliště svou venkovní expozici. Dodnes volně
přístupný borovicový les se po probírce stromů změní v
oplocené arboretum. Vedení zahrady se snaţí starousedlíkům vysvětlit, ţe jde o schválenou rekultivaci vlastních
pozemků, která je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje, a ţe za zrušené dětské hřiště dostanou náhradu. Ani
Inspekce ţivotního prostředí ţádné pochybení Botanické
zahrady hl. města Prahy neshledala. Starousedlíci přesto
spokojeni nejsou, dokonce uţ sepisují petici. V lese naproti bohnickému sídlišti, kam chodí místní na procházky
a sportovat padlo jiţ 200 borovic. Botanická zahrada,
které pozemek patří, zde zřídí arboretum se vzácnými
dřevinami. Starousedlíkům se záměr nelíbí i proto, ţe
přišli o dětské hřiště, a podepisují petici. Nicméně jde o
dlouhodobou koncepci rozvoje, kterou úřady povolily. Les
byl navíc příliš hustý a těţko by podle odborníků odolával
vichřicím.
Psychiatrii chybí koncepce a peníze
Podle náměstka ředitele Psychiatrické léčebny Bohnice
Ivana Davida česká psychiatrie potřebuje především koncepci a peníze. Koncepce stanoví, kdo a jaké sluţby zajistí a kdo je zaplatí. Obor má nyní ze zdravotnického rozpočtu čtyři procenta. Průměr EU je 8,5 procenta. David
poukázal na to, ţe například psychiatrie v Hradci Králové
je první nová stavba po 40 letech. Rekonstrukce Bohnic
potrvá současným tempem 300 let, varoval. Podle něj je
kvalita psychiatrické péče v ČR zcela srovnatelná s nejvyspělejšími zeměmi, trápí ji ale ekonomické problémy.
Důsledkem je nedostatečný ubytovací standard pacientů,
nedostatečná technická vybavenost a nedostatek peněz.
Jako velký problém je vnímána i špatná návaznost psychiatrie a sociální péče. Mnoho lidí varuje před omezováním lůţek a zpochybňuje představy zastánců komunitních sluţeb, kteří by chtěli zcela zrušit ústavní péči. V ČR
je 11 tisíc psychiatrických lůţek, z toho 1400 v odděleních nemocnic a 9600 v léčebnách, kde téměř polovina
slouţí akutní péči.
Kanceláří z přestavěných brownfieldů bude přibývat
Kvůli slábnoucí zásobě volných pozemků v centru Prahy
budou developerské firmy čím dál častěji lákat staré,
nevyuţité nebo zanedbané budovy, známé téţ jako
brownfieldy. Pravděpodobně budeme svědky mnohem
masivnější výstavby na brownfieldech, v podobném duchu jako tomu bylo v Karlíně. V Praze uţ nyní vidíme, ţe
některé kancelářské budovy stavěné na zelené louce
začínají mít problémy. Mezi další lokality atraktivní pro
přestavbu chátrajících budov na kanceláře podle odborníků patří kromě Karlína a Holešovic například také Smíchov, Ţiţkov nebo Vysočany.

