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Sluţby fungují, chybějí jen granty
Praha 8 má fungující síť sociálních a zdravotnických sluţeb,
nicméně v oblasti jejich financování by pomohlo obnovení
grantové politiky městské části, především z prostředků získaných „privatizací“ bytů. Do budoucna by prioritu mělo představovat zajištění sluţeb pro seniory, kteří jiţ v současné době
tvoří čtvrtinu obyvatel Prahy 8 a jejichţ počet bude v příštích
letech i nadále vzrůstat.
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Podobný názor popisují i zahraniční analytici. JP Morgan i Goldman
Sachs předvídají hospodářský růst
ČR nižší než jedno procento.

Role městské části v oblasti sociálně-zdravotnických sluţeb
spočívá především v zajištění podmínek pro jejich fungování a
rozvoj tak, aby byla zabezpečena jejich kvalita a dostatečná
kapacita. Zejména je třeba pamatovat na snadnou dostupnost sluţeb v místě bydliště a informování veřejnosti o poskytovaných sluţbách. Je moţné konstatovat, ţe
v oblasti sociální a zdravotní péče Městská část Praha 8 svou roli dlouhodobě plní,
neboť na jejím území působí v současné době 62 poskytovatelů sociálních a sociálně
-zdravotnických sluţeb, z čehoţ 53 zde má své sídlo. Je pozitivním jevem, ţe na území Prahy 8 je v současné době poskytována většina typů sociálních sluţeb. V roce
2006 se Městská část Praha 8 přihlásila k procesu komunitního plánování sociálních
sluţeb, jehoţ cílem je zajistit jejich efektivní fungování a dostupnost na základě skutečně zjištěných potřeb uţivatelů.
Nelze však zapomínat na skutečnost, ţe z celkového počtu 106 tisíc obyvatel,
kteří dnes na území naší městské části ţijí, tvoří čtvrtinu občané starší 60 let. Podíl
seniorů se bude v budoucnu dále zvyšovat, a proto je třeba této cílové skupině věnovat zvýšenou pozornost. Městská část Praha 8 má se sluţbami pro seniory bohaté
zkušenosti, především díky činnosti svých příspěvkových organizací, jimiţ jsou Obvodní ústav sociálně-zdravotnických sluţeb a Gerontologické centrum, které poskytují
zdravotní a sociální sluţby zejména občanům této městské části. Patří mezi ně například pečovatelská sluţba, provoz domu s pečovatelskou sluţbou, domácí ošetřovatelská péče, denní stacionář pro seniory, rehabilitační sluţba, dům sociálních sluţeb, a
rovněţ sociální a gerontopsychologické poradenství. Díky těmto sluţbám mají senioři
moţnost ţít aktivně a důstojně, k čemuţ přispívají i jiné nabízené programy. Další
skupinou, na kterou by městská část měla zejména pamatovat, jsou rodiny s dětmi,
neboť právě ty vyuţívají sluţeb v okolí svého bydliště nejčastěji.
Navzdory rozsáhlé nabídce poskytovaných sluţeb však Městská část Praha 8 jiţ
od roku 2001 nemá propracovanou grantovou politiku a neposkytuje tak ze svého
rozpočtu finanční prostředky na granty v sociální a zdravotní oblasti, tj. neumoţňuje
organizacím působícím v této oblasti vyuţít moţnost získání dotací na své projekty.
V loňském roce sice městská část rozdělila prostředky ve výši přes 2 miliony Kč, ty
však byly poskytnuty ze zdrojů Hlavního města Prahy. I vzhledem k pravděpodobnému zisku větších finančních příjmů, např. z prodeje bytových domů neboli
"privatizace", bychom přivítali, kdyby se radnice k systému grantové politiky vrátila.
Kromě klasických oblastí kultury, sportu a zájmových sdruţení by pak vhodná témata
pro vypsání grantů představovala i oblast sociální a zdravotní.
Jana Štollová, členka MO Bohnice
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Přehled usnesení OVV ze dne 19. listopadu 2008
1. Zahájení a schválení programu
Nově zvolený předseda OVV ČSSD Praha 8 př. Roman Petrus v 18:00 hodin zahájil jednání nově zvoleného OVV na
období 2008 – 2010, jeţ vzešel z výsledků voleb delegátů OK ČSSD Praha 8 dne 8.11.08.
2. Organizační věci OVV
USNESENÍ: Členové OVV ČSSD Praha 8 stanovují termíny jednání OVV na každou třetí středu v měsíci.“
Na základě skutečnosti, ţe dne 18.12.08 bude v restauraci „U kamenného stolu“ probíhat rozloučení všech členů
ČSSD Praha 8 s letošním rokem, bylo na základě všeobecné shody rozhodnuto nesvolávat v prosinci jednání OVV
ČSSD Praha 8. Další jednání tedy proběhne v lednu 2009.
b) Při rozhodování, zda budou jednání OVV ČSSD Praha 8 otevřená, či uzavřená, navrhl př. Petus pokračovat
v otevřenosti jednání tak, aby se kaţdý člen ČSSD na Praze 8 mohl jednání účastnit. Členové s tímto vyjádřili souhlas a
otevřenost jednání schválili.
c) V diskusi na téma stálých hostů při jednání OVV bylo konstatováno, ţe dle Stanov ČSSD jsou na jednání zváni zvolení členové OVV, dále s hlasem poradním tajemník OVV, předsedové MO (kteří nejsou členy OVV) a předseda MSD. Dále
bylo navrţeno, aby se jednání s hlasem poradním účastnil předseda OKK a člen ÚVV za Prahu 8.
d) Př. Petrus poţádal nové členy OVV o zaslání svých fotografií „pasového“ formátu, aby u jmen členů OVV na webových stánkách www.cssdpraha8.cz mohly být i jejich fotografie. Poţádal, aby tyto poslali nejlépe mailem na adresu
tajemníka. Dále členy informoval, ţe hlavním správcem naších webových stránek je př. Rödig, za coţ mu poděkoval.
e) Vzhledem k volbě nového OVV ČSSD Praha 8 konstatoval, př. Petrus nutnost výměny podpisového vzoru, kdy navrhl
zachování způsobu podepisování a OVV přijalo toto usnesení: „ OVV ČSSD Praha 8 schvaluje nový podpisový vzor u
svého účtu č. 000000 - 0207034339/0800 vedeného u ČS a.s. S účtem budou moci nově disponovat Roman Petrus,
Zdeněk Ševčík, Ing. Milan Hejkrlík, Ing. Daniel Rödig, Eva Rudová a Jan Vašek. Způsob podepisování bude vždy možný
pouze dvěma osobami, které jsou uvedeny v tomto usnesení plus razítkem OVV ČSSD Praha 8.“
3 Volba předsednictva
USNESENÍ: „OVV ČSSD Praha 8 rozhodl o počtu pěti členů P OVV, ve složení : předseda, 1. místopředseda a tři předsedové.“
USNESENÍ č. 5/11/08: „V tajné volbě byl 1. místopředsedou OVV ČSSD Praha 8 zvolen př. Ševčík Zdeněk.“
USNESENÍ č. 6/11/08: „V tajné volbě byl zvolen př. Hejkrlík místopředsedou OVV ČSSD Praha 8.“
„V tajné volbě byl zvolen př. Rödig místopředsedou OVV ČSSD Praha 8.“
„V tajné volbě byla zvolena př. Rudová místopředsedkyní OVV ČSSD Praha 8.“
4) Schválení tajemníka a jeho pracovní doby
Nové úřední hodiny jsou následující: Pondělí od 15:00 do 18:00, úterý od 15:00 do 17:00, středa od 10:00 do 18:00
(pauza 13:00 – 13:30), čtvrtek od 11:00 do 14:00, pátek od 10:00 do 13:00 hodin.
5) Příprava akcí OVV
Během tohoto bodu proběhla velmi obsáhá diskuse. Vzhledem k tomu, ţe šlo o první jednání OVV vše proběhlo prozatím v diskusní formě. Všechny akce budou definitivně schváleny na příštím jednání OVV v lednu. Přípravou sezamu akcí
byl pověřen předseda OVV.
6) Projednání Modré knihy ČSSD Praha 8
Př. Petrus seznámil členy s materiálem „Modrá kniha ČSSD Praha 8“ a poţádal členy OVV, aby se s ní do příštího jednání seznámili a navrhly jakékoliv změny.
7) Projednávání investic – harmonogram nákupů
Př. Petrus informoval členy OVV, o schváleném harmonogramu nákupů vybavení (předchozí OVV schválilo dne
20.2.08) sekretariátu. Členové OVV se seznámili s materiálem „Rekonstrukce, opravy a postupná změna vybavení sekretariátu OVV ČSSD Praha 8“. V tomto je uvedeno jiţ nově pořízené vybavení, dále co bylo schváleno, ale dosud nepořízeno. Př. Petrus poţádal přítomné o prostudování materiálu, o další návrhy vybavení na příští jednání OVV.
8) Projednání moţností nástěnek na Praze 8 – z OK
Na návrh př. Janečka během konání OK ČSSD Praha 8 př. Petrus poţádal př. Rödiga o zjištění moţnosti vyvěšení nástěnek ČSSD na domech ve vlastnictví MČ Praha 8, ostatní členy poţádal o zjištění moţnosti vyvěšení nástěnek na
domech majitelů, předsedy MO o dotazy členské základně.
9) Zprávy z KVV, ÚVV
Vzhledem k tomu, ţe v listopadový termín konání ÚVV a OK ČSSD Praha 8 kolidoval, nejsou informace o jednání ÚVV
k dispozici. KVV – konalo se mezi 1. a 2. kolem senátních voleb. Př. Petrus informoval, ţe proběhla volba kandidátů do
voleb Evropského parlamentu, za praţskou ČSSD. Byli zvoleni dva kandidáti, př. Němec a př. Balabán.
10) Zprávy z MO
MO Libeň a MO Karlín – obě MO přijaly po jednom novém členu a připravovaly se na OK ČSSD Praha 8. MO Kobylisy
nebyla usnášeníschopná, zájemce o členství nemohl být přijat, jednání probíhalo dle programu. MO Bohnice a MO Čimice – projednávání návrhu na semafor u metra „Kobylisy“ a posunutí (zrušení) autobusové zastávky, jednání dle programu, schůze nebyla usnášeníschopná. Př. Petrus informoval o společném jednání MO Bohnice a MO Čimice v říjnu,
kdy byly obě MO usnášeníschopné nadpoloviční většinou. Bohuţel pronájem je drahý.
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Zpráva z jednání KVV dne 8. prosince 2008
Petr Pokorný, člen KVV
Jednání zahájil předseda př. Hulínský a nechal schválit program KVV.
Mpř. Karel Klíma komentoval zprávu o plnění usnesení KVV. Projednání souhlasu se vstupem členů mimo své bydliště a přestup mimo své bydliště uvedl př. Hodek. Převody byly
vesměs schváleny, mimo vyjímky, které si vyhradili z Prahy 14 a které chtějí přímo oslovit.
Zprávu předsedy KVV, uvedl př. Hulínský. Poděkoval za práci v roce 2008. V písemných
materiálech je předloţena svodka usnesení z obvodních konferencí v Praze. Zpráva předsedy KZ ZHMP. Př. Jan Slezák komentoval obsáhlou písemnou zprávu.
Zprávu z PS PČR přednesl M. Svoboda. Dále informoval o 2 mimořádných schůzích PS a
procesu schvalování státního rozpočtu. V klubu ČSSSD zatím nebylo jednáno o předsedovi Sněmovny. Zpráva vzata na vědomí. V různém proběhlo pozvání na bowling 1015.1.2009. Bude upřesněno SMS.
Další zasedání KVV bude v pondělí 19.1.2009.

Zpráva z jednání ÚVV dne 8. prosince 2008
Karel Šašek, člen ÚVV
Na úvod vystoupil předseda ČSSD, přítel Paroubek, který ve své zprávě bilancoval činnost
strany za uplynulý rok. Vrátil se k volebnímu vítězství, kdy zdůraznil, ţe je nezbytné splnit
závazky, které ČSSD před krajskými a senátními volbami občanům dala. Dále se předseda ČSSD ve své zprávě věnoval aktuální politické situaci, přípravě kandidátní listiny pro
volby do EP, pokračování práce modernizačních týmů, předsednictví ČR v Radě EU, a dalším tématům.
Jedním z nejdůleţitějších bodů jednání ÚVV ČSSD byla tajná volba lídra kandidátní listiny
ČSSD pro volby do EP. Lídrem byl zvolen Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. Členové ÚVV následně
v tajném hlasování schválili kandidátní listinu pro volby do EP ve znění předloţeného návrhu z P ČSSD. Kompletní kandidátku lze získat u našeho tajemníka přítele Vaška. Následně volební manaţer pro volby do EP Ing. Karel Březina představil ve své prezentaci
Projekt voleb do EP a volební lídr představil Manifest PES k volbám do EP.
Bodem jednání, který asi nejvíce vzbudil velké emoce, byl návrh místopředsedy ČSSD,
přítele Sobotky, který předloţil materiál, jehoţ obsahem je změna způsobu volby předsedy ČSSD v roce 2009, a to na XXXV. Sjezdu ČSSD v březnu 2009. ÚVV ČSSD přijal tato usnesení:
a) ÚVV ČSSD schvaluje předloţený návrh na změnu Stanov ČSSD pro jednání XXXV. Sjezdu ČSSD dne
14.2.2009.
b) ÚVV ČSSD ruší Volební řád pro volbu předsedy ČSSD schválený ÚVV ČSSD dne 28.6.2008.
XXXV. Sjezd ČSSD proběhne 14.2.2009 - předsunutý den, který se bude věnovat eurovolbám a výše uvedené změně
stanov strany. Další pokračování Sjezdu bude ve dnech 20.-22.3.2009 s jiţ klasickým sjezdovým programem.
Co se týká členských poplatků, návrh ústřední tajemníka strany, přítele Havlíčka, který předloţil materiál „Členské
příspěvky pro rok 2009“. ÚVV ČSSD po diskusi přijal tato dvě usnesení:
a) ÚVV ČSSD schvaluje materiál „Členské příspěvky pro rok 2009“.
b) ÚVV ČSSD schvaluje pro rok 2009 základní roční členský příspěvek ČSSD ve výši 60 Kč (důchodci, studenti, nezaměstnaní) a 200 Kč (ostatní členové).
Přátelé, pokud budete mít zájem o plné znění jednotlivých předloţených materiálů, obraťte se na našeho tajemníka
přítele Vaška, který vám je poskytne.
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Co s tím dělat?
Milan Bartoloměj, člen MO Libeň
Vítězství ČSSD v krajských a senátních volbách je natolik velké, ţe před stranu klade obrovskou odpovědnost. Je třeba si uvědomit, ţe ZMĚNA, která byla voličům slíbena a díky které
ČSSD vyhrála, musí nastat. Díky tomuto vítězství a zisku krajů, je kaţdý z nás povinen ze
své pozice zkusit napravit alespoň část toho, co Topolánkova vláda napáchala. Odpovědnost, kterou naši krajští hejtmani a další politici mají, je s ohledem na mnohaletou vládu
ODS velká. Efektivní zvládnutí převzetí moci a zejména její zvládnutí je pak předpokladem
úspěchu. Je naprosto zřejmé, ţe ODS jiţ nemá co ztratit, ale chyby vzniklé nezvládnutím
této odpovědnosti představiteli ČSSD bude voda na mlýn pro příští volební rétoriku našich
odpůrců.
Jako neustálý „evergreen“ nám neustále zní Reforma zdravotnictví, která jiţ však začíná
připomínat blamáţ. Ministr Julínek se snaţí protlačit další části reformy silou. Mirek Topolánek by měl co nejdříve odvolat Tomáše Julínka. Nikoli však proto, ţe to chtějí doktoři a většina členů České lékařské komory. Ale proto, ţe Julínek do dnešního dne nepředvedl nic,
co by připomínalo potřebné reformy. Dovolím si přidat se k velké skupině, která je přesvědčena, ţe Julínek našemu
zdravotnictví příliš nerozumí a proto není schopen jakékoli reformy nastartovat, natoţ dotáhnout do konce. V této oblasti je David Rath, i kdyţ se chová arogantně a jeho oblíbenost je téměř nulová, kvalifikovanější a tedy i povolanější
osobou. Dokladem toho je například jasná a přesná analýza Všeobecné zdravotní pojišťovny v době jeho působení jako
ministra a z ní vyplývající přestavba této instituce. Transformaci zdravotnictví se nelze vyhnout, protoţe odčerpává prostředky ze státního rozpočtu zcela neefektivně. Můţe se proto stát, ţe v nejbliţším období bude fungovat „tichá“ velká
koalice, na rozdíl od vládní, která bude jen formální. Otázkou je, kdo z takové situace vyjde jako vítěz. To můţe vést
k radikalizaci společnosti, z čehoţ vţdy profitují extrémní síly včetně komunistů a čehoţ jsme jiţ svědky při pohledu na
počet míst obsazených komunisty po volbách.
Co s tím dělat? V kaţdém případě se domnívám, ţe počin schválení Zprávy Dočasné komise Senátu o neústavnosti
KSČM plénem Senátu a doporučení vládě, aby tato postoupila Zprávu Nejvyššímu správnímu soudu k projednání, je
hodný ocenění. Bude ale velmi zajímavé sledovat, jak se Nejvyšší správní soud a eventuálně odvolací Ústavní soud
vypořádá s pádnými argumenty ve Zprávě uvedenými. Bez řešení této situace se Česká republika bude donekonečna
zmítat v nevyrovnání se s vlastní minulostí. Mnozí z nás si pamatují na důsledky prohlášení: „morální je to, co prospívá
straně“. Znamená to, ţe leţ můţe dle takové morálky být morální? Ale to jsem jiţ opět na začátku. Odpovědnost po
vítězství ve volbách leţí na kaţdém a naši vedoucí představitelé by měli jasně odpovědět na otázku: Co s tím dělat?

Výsledky voleb
Ing. Daniel Rödig, předseda MO Karlín
„S komunisty se nemluví“, „Nedemokratická strana“, „Rudí“. S těmito a dalšími podobnými
hesly nás pravicoví politici bombardují od roku 1989. S jediným cílem. Přesvědčit občany naší
republiky o správnosti pravicového smýšlení.
Jenţe tato, podle některých „nedemokratická“, strana ale při všech volbách konaných od pádu tehdejšího reţimu uspěla a naplnila kvótu, jeţ je potřebná k jejímu zastoupení ve voleném
orgánu. Ať uţ se jedná o Poslaneckou sněmovnu, krajské či obecní Zastupitelstvo. Jen zdůrazňuji, ţe se vţdy jedná o volby demokratické. Dělají snad pravicoví představitelé politické moci
z lidí – voličů opravdové pitomce? Jestli ano, tak se jim jejich hra ani po dvaceti letech uplynulých od pádu tehdejšího reţimu nepovedla. Jejich výhrůţná hesla typu „Návrat Komunistů
k moci“, či „Rudá koalice“ a řada dalších, kterou nyní na občany naší republiky chrlí, ale většinu voličů nepřesvědčila o tom, ţe by levicově orientovaný proud politiky měl být pro vývoj republiky absolutně nepřijatelný. Ona totiţ většina občanů prohlédla, ţe tato hesla nejvíce zaznívají z úst lidí, kteří ukryti za svou příjemnou tvář a vystupování skrývají své vlastní máslo na hlavě. Tato hesla zůstávají
pouze prázdnými hesly.
Konec konců ODS měla několik příleţitostí k tomu, aby ukázala, ţe jí reprezentovaná a prováděná politika je spásou
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pro všechny občany naší republiky. Svůj názor na ní ale voliči vyjádřili v posledních volbách. Nicméně to nebyl poslední plebiscit, který poukázal na fakt, ţe ODS ve vládě mít většinu asi nemá. Pamatujete ještě na situaci, ve které
se naše republika nacházela v roce 1996, kdy byly uspořádány předčasné volby? A kdo byl tehdy premiérem? Byl to
Václav Klaus. A jak to s ním nakonec dopadlo? Stal se prezidentem. Jiţ podruhé. A nebylo to náhodou také díky komunistickým hlasům? Díky hlasům strany, proti které tak dlouho brojil?
A pravicoví politici lţou. Lţou, protoţe jinak to prostě asi nejde. Pravicoví politici totiţ nemají argumenty, na základě
kterých by obhájili před veřejností jedinost pravicového směřování politického vývoje. Argumenty, na základě kterých
by obhájili názor, ţe stát se nebude o nikoho starat, protoţe kaţdý se o sebe musí postarat sám.
A to se pak sniţují daně, panečku. Jedna radost. Protoţe na to kaţdý občan slyší. Je totiţ velmi příjemné vědět, ţe
v peněţence budu mít na konci měsíce o nějakou tu korunu víc. Jenţe tato problematika má i druhou stranu mince.
Ty peníze, které stát vybíral formou daní, nyní někde zákonitě musí chybět. A jediná nalezená moţnost řešení je,
zpoplatnit co se dá. Zpoplatnit lékařské prohlídky, zpoplatnit lékařské recepty, zdraţit energie, zdraţit bydlení, zdraţit jízdné. A kam se pak poděl dobrý pocit občana z toho, ţe má v peněţence o pár korun navíc?
Prosazování individualismu na úkor sociálního cítění občané z většiny v posledních volbách odmítli. Je samozřejmě
nesmysl chtít prosazovat, ţe jediné řešení je znárodnění velkých podniků. To je nejen proti logice, ale i proti právu,
které dnes v současné podobě Evropy získalo i jiný rozměr. Ale stejný nesmysl je tvrdit, ţe člověk si za všechny své
problémy, ať jiţ sociálního, tak i zdravotního charakteru můţe jen a jen sám a nemůţe chtít po druhých, aby mu podali pomocnou ruku.

České předsednictví s otazníkem
Jaromír Šída, předseda MO Libeň
V době,kdyţ jsem psal tento článek, byly značné pochybnosti nad existencí českého předsednictví Evropské unie na dobu prvního pololetí 2009.
Pochybnosti se vršily hlavně kolem dvou osobností, Václava Klause a Mirka Topolánka.
Oba se stali silně problematickými českými politiky.
Václav Klaus dělá nám jiţ delší dobu ostudu nejen doma, ale především v cizině. Váţné a
hlavně oprávněné výhrady proti sobě vyvolal ze tří důvodů.
Především jako vystudovaný ekonom, na kteréţto akademické vzdělání se stále odvolává,
naprosto zklamal před lety jako předseda vlády a byl nucen napravovat chyby své vlády
vydáním pochybných“ balíčků“ , které však uţ krach jeho vlády nezabránily.
Dalším kardinálním omylem je jeho vměšování se do klimatologie. Ačkoliv tento vědecký
obor vůbec nestudoval, troufá si i na mezinárodním fóru oponovat doloţeným důkazům o
oteplování zemského klimatu. Navíc vědecká pozorování o oteplování povaţuje za politické dezinformace.
Třetím Klausovým politickým furiantstvím je jeho negativní postoj k Evropské unii. Chová
se jako nepolepšitelný nacionalista,který nepochopil význam a smysl sdruţování evropských států ve větší celek
odolnější vůči negativním vnějším politickým i ekonomickým vlivům.
Druhý náš politický expert, Mirek Topolánek, řídí naši vládu tvrdou rukou téměř jako diktátor. Nesnáší jakýkoliv odpor, je nepřístupný diskusi, své odpůrce napadá tvrdými aţ neslušnými výrazy a vůči mediální vtíravosti se dopouští
hrubého fyzického násilí. Proto si vyslouţil dokonce hodnocení jako hulvát.
Po prohraných krajských a senátních volbách jedná značně rozpačitě. Rád by se přidal k euroskeptickým názorům
Václava Klause, ale vidina, ţe na první polovinu roku 2009 má stát v čele Evropské unie,ho nutí, aby byl shovívavý
k Lisabonské smlouvě, a tak s EU koketuje.
Otázkou tedy je, jak tyto dva rozporné elementy zabrzdit? U Klause jde především o to, aby nám nedělal ostudu
v cizině. Proto je třeba najít cestu, jak parlamentní formou mu při zahraničních cestách zakázat pronášet projevy,
které se příčí názoru většiny v České republice. Nebo stejným způsobem uzákonit, aby prezident republiky si náklady
na sluţební cesty do zahraničí hradil ze svých prostředků.
Topolánek je podobný případ. Od podzimních voleb ztrácí důvěru. Dobrou pověst jiţ ztratil dávno. Otázkou je, jak
obstojí v čele EU. Ostruhy si tam jistě nevyslouţí. Všichni jen trneme, jak velkou ostudu, která by mohla jako kaňka
ulpět na dosud dobré pověsti naší republiky si odneseme.
Je více neţ pravděpodobné, ţe po příštích volbách do Sněmovny se Topolánek dostane do politického propadliště.
Klaus a Topolánek se tam tak setkají osobnostmi jako byli Smetal, Gajda, Gottwald nebo Sládek.
Uvidíme a uslyšíme, jaké bude české vkročení do předsednictví v EU.
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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 14. a 28. ledna 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.

v Informačním středisku Zenklova 27, Praha 8

Zveme Vás srdečně
k návštěvě výstavy olejomaleb Vlasty Dětinské, která
byla pro velký zájem prodlouţena na celý leden.

Vaše občanské sdruţení OSM

Občanské sdružení Bytová poradna při ČSSD Praha 8
Vás zve na pravidelnou veřejnou poradnu v oblasti bydlení, která se
bude konat
20. ledna 2009 od 17:00 hodin
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Žádáme Vás o rezervaci Vaší účasti.

První číslo, ročník V.
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Kulturní domy na Praze 8
Roman Petrus, předseda OVV
Na naší městské části máme dva velké
kulturní domy. Jedná se o kulturní domy v Ládví a na sídlišti v Bohnicích u
Krakova. Oba tyto kulturní domy byly
postaveny při výstavbě sídlišť kolem
nich, a mají tedy mnohé nedostatky
z této doby, především ve stavební
oblasti. Přesto byly tyto kulturní domy
bohatě vyuţívány. V KD Krakov se dlouhá léta mohli scházet lidé milující country a folk či písničkáře. Na některých
starších nosičích hudby také můţeme
nalézt záznam o tom, ţe zde byly nahrány. To se netýká jen
hudby, ale i humoristických dialogů Miloslava Šimka. V KD
Ládví zase byla tak dobrá akustika, ţe zde cvičily tehdejší i
dnešní hvězdy a natáčely se zde písničkové recitály nebo
dětské pořady. Je tedy zřejmé, ţe oba tyto kulturní stánky
byly maximálně vyuţívány.
V 90tých letech však dochází k prudkému obratu, a to především v KD Ládví. Nejprve se větší část tohoto domu pronajímá jako vhodné místo pro butiky a podobné obchůdky,
které zde můţeme vidět aţ dodnes. Dále dochází k neuvěřitelně hloupému pronájmu společnosti zabývající se diskotékou. Z těchto dvou změn se KD Ládví jiţ nevzpamatoval.
KD Krakov se dlouhá léta drţí. Zlom přichází s povodněmi,
kdy se z KD Krakov stává humanitární středisko a na více
jak rok se v něm kultura prakticky ztrácí. Po odchodu bývalé ředitelky tohoto domu se pak kultura dále vytrácí. Aţ
v poslední době pak můţeme sledovat postupné obnovová-

ní činnosti v KD Krakov. Tato činnost je sice zaměřena jiným směrem, ale pro tento kulturní dům se zdá být směrem vyhovujícím.
Hlavním zásahem do provozu obou kulturních domů je pak
rozhodnutí o zrušení jednotného vedení obou kulturních
domů z kraje 90tých let. V posledních letech se totiţ o provoz a pronájmy v těchto domech starají jak kulturní odbor
městské části, tak především Servisní středisko městské
části. To znamená, ţe zisky z pronájmů získává Servisní
středisko, které se podílí i na případných opravách a servisu, ale kulturní program dělají úplně jiní lidé z odboru kultury. Výsledkem pak je, ţe především KD Krakov, který je na
jednom z nejlepších míst mimo střed Prahy, se stal trţnicí
s jen nárazovými akcemi.
Současný stav jiţ není z pohledu ČSSD udrţitelný a je potřeba přejít k razantním krokům. Především ke zřízení příspěvkové společnosti, která bude mít na starosti jak kulturu, tak
i starost o budovy a případné pronájmy. Zároveň je potřeba
personálně posílit vedení obou kulturních domů tak, jak
byla snaha učinit to v roce 2003, kdy ale nakonec bylo výběrové řízení zrušeno bez vysvětlení. Dále je potřeba, aby
toto nové vedení připravilo dlouhodobé projekty rozvoje a
zaměření obou kulturních domů. Radnice a vedení Prahy 8
se pak musí připravit na to, ţe v prvních letech je potřeba
do kultury investovat a teprve pak je moţné očekávat jejich
vlastní finanční soběstačnost.
To vše je otázkou rozhodnutí. V tuto chvíli začínáme naprosto od nuly a je moţné oba kulturní domy velmi rozvinout.
Tedy pokud bude vůle.

Klíčový je kontakt s lidmi
Oldřich Pospíšil, člen MO Kobylisy
Nedávné krajské a senátní volby nám přinesly řadu významných úspěchů a tím i radostnou naději. Doufejme
však, ţe nikoli i trvalou spokojenost, to by byl první krok
k pozvolnému poklesu a úpadku.
I u nás v Praze jsme se na nedávné volby připravili důkladně. Síť billboardů, plakátů a kvanta letáků to dosvědčila. A
přesto právě v praţských volebních obvodech nás vítězství
minula. Přitom společenská realita však jiţ řadu let zřejmě
naznačuje význam, ba přímo klíčovou roli přímých kontaktů
s lidmi a konkrétní starosti o jejich oprávněné potřeby a
poţadavky. Tudy vede přesvědčivější cesta k lidem jejich
názorovému světu neţ prostřednictvím sebemohutnějších
billboardů a tun letáků.
Řada našich členů byla sice jiţ dříve zvolena do orgánů
praţské místní správy, tudíţ i v našem případě Prahy 8.
V porovnání s exponenty pravicových stran jsou sice doposud v menšině, ale v ničem to nezmenšuje jejich povinnost
rozvíjet co nejtěsnější kontakty s obyvateli svého teritoria a
vést zápas za jejich logické poţadavky. Nejsou však právě
v tomto ohledu některé jiné městské části před námi? Vţdyť
tím to je, ţe úřady některých městských částí mají projednání se svými občany, pro jejich problémy vyhrazen celý pra-

covní týden, zatímco u nás v Praze 8 je např. den páteční
„tabu„ . U oddělení občanských průkazů, pasů a dalších
dokumentů v našem úřadě Praha 8 se tísní běţné mnoţství
čekajících lidí, někdy ţel i znechucených a hořce komentujících úřadní provoz. V několika jiných praţských městských
částech však fronty vymizely, protoţe občan, který potřebuje
něco vyřídit nebo projednat, se prostě objedná elektronicky
“on-line“, doví se přesně den i hodinu, kdy se můţe dostavit
přímo na místo. Takový přístup k úřední práci lidé umí vysoce ocenit.
Právě tak, jako opravdovou informovanost: Obyvatelé Prahy
5 se o veškerém významném dění ve své městské části – a
jejich vedení zvláště – dovídají z informačních obrazovek ve
Štefánkově pasáţi u smíchovského obchodního centra, i
přímo v budově úřadu ve Štefánkově ulici, rovněţ tak na
Náměstí 14. října, i na poliklinice v Krškově ulici.
Bezpochyby také vedoucí orgány naší Prahy 8 učinily jiţ
mnohé prospěšné pro nás – jejich voliče. Není, ani nemůţe
být, však tajemstvím, ţe v několika dalších městských částech se pokročilo dále. My, sociální demokraté, máme sílu i
zde výrazně napomoci k pohybu vpřed.
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Praţské jaro vs. devadesátá léta
Miloš Pick, člen MO Bohnice
Čtyřicáté výročí Praţského
jara není jen příleţitostí
k připomenutí tohoto jednoho
z vrcholů našich dějin. Je
především příleţitostí
k zamyšlení, čím nás dnes
inspiruje jak tehdejší reforma, tak i její potlačení. Vyjádřím to zprofanovaným Biľakovým slovem „poučení“ sice ne z „krizového vývoje“,
ale z tehdejších reforem i
z jejich potlačení.
První poučení spočívá
v tom, ţe tehdejší snahy o
trţní socialismus odmítaly jak rádobysocialistický dirigistický stalinský systém řízení ekonomiky téměř výlučně státem
bez (nebo téměř bez) úlohy trhu, tak odmítaly i kapitalismus, zaloţený jen na téměř výlučném působení trhu bez
(nebo téměř bez) regulační úlohy státu. Místo toho se hledala třetí cesta - „stát i trh“. Tedy něco podobného, jako
sociální stát na Západě, přičemţ k tomuto společnému
středu řeky jsme směřovali my i oni z opačného břehu. My
jsme k „čistému“ státu, řečeno novodobou rétorikou, přidávali úlohu trhu a oni, kdyţ vycházeli z kapitalismu, k
„čistému“ trhu přidávali úlohu státu. Z obou stran jsme
k tomu společnému středu směřovali z opačných břehů a
tedy opačným směrem. To je ale hodně hrubý pohled.
Pokusím se jít trochu hlouběji. V čem byla - při působení
trhu - úloha státu na té třetí cestě? To nebyla jen otázka
vlastnictví, privatizace nebo zespolečenšťování. Vidím to ve
třech oblastech.
Za prvé v oblasti hospodářské politiky - a to nejen
makroekonomické keynesiánské politiky spočívající v
usměrňování poptávky rozpočtovou i měnovou politikou na
Západě i u nás, ale ve značné míře i intervenční mikroekonomické politiky. Sociální stát na Západě v ní byl odváţnější, hledal nejen resuscitační úlohu mikroekonomických
intervencí k záchraně ţivotaschopných, i kdyţ zatím neefektivních podniků. U nás se předpokládalo, ţe tuto úlohu
budou vykonávat střední články řízení, oborové koncerny a
striktně vymezená dotační politika. U nás se tedy předpokládala jen tato resuscitační úloha, ale nebyla odvaha k
ofenzivní rozvojové mikroekonomické politice, kterou praktikoval sociální stát na Západě. Jediný příklad, Nokia. Vzali
státní podnik, vypracovali rozvojový program na 80 milionů
mobilů za rok a teprve, kdyţ dosáhli 280 milionů, začali
privatizovat. I to svědčí o mateřském znaménku těchto
rozdílných přístupů. U nás, vzhledem k předchozí zkušenosti s bezbřehým intervenováním, byla intervenční politika pojímána opatrněji.
Druhou oblastí byla právě oblast vlastnictví. Sociální stát
počítal s pluralitou vlastnictví: tvořily ji státní podniky, druţstevní i soukromé. I u nás se počítalo s těmito třemi skupinami vlastnictví, i kdyţ nebylo kvantifikováno, v jakém rozsahu. Právě zde vidím jeden z hlavních inovačních vkladů

Praţského jara – „trojrozměrný“ státní podnik. Komercionalizovaný, tedy nikoli státní podnik s bezbřehým celospolečenským vlastnictvím, ale vlastnicky oddělený od ostatních podniků a uţ tím závislý na svých výsledcích. To byl i
předpoklad, aby mohl podnik operovat v parametrickém,
trhem vytvářeném prostředí a jeho důchodové postavení
bylo tak závislé na uspokojování poptávky odběratelů, zákazníků, na trţbách od nich, jak to tehdy svou teorií razil
Ota Turek ještě před Kornaiovou obdobnou teorií tvrdého
rozpočtového omezení. Novátorská byla přitom především
tehdy u nás zaváděná „trojrozměrná“ forma státního podniku - v jeho čele byla podniková rada s třetinou zástupců
zaměstnanců, třetinou zástupců státu a třetinou zástupců
externistů. Podle mne to bylo novum i proti jugoslávské,
spíše druţstevně směřující samosprávě managementu.
Bylo to novum i proti západoněmeckým závodním radám,
kde byla polovina zástupců zaměstnanců a polovina zástupců podnikatelů. Mělo to i prvek pozdějšího Blairova
stake holders (dalších zúčastněných podílníků) vedle pouhých share holders (akcionářů) - to znamená i spoluúčast
externistů (regionálních orgánů, vědeckých a vzdělávacích
institucí), kteří mají zájem na rozvoji podniku, na rozhodování oněm. Právě v tomto společném hledání forem plurality vlastnictví vidím náš tehdejší hlavní přínos i z hlediska
pohledu do budoucnosti, kdyţ v globalizované ekonomice
si lidstvo stále méně ví rady s dnešními nadnárodními soukromými společnostmi.
A třetí oblast, kterou vidím, je sociální přerozdělování. To
bylo u nás obdobné se sociálním státem Západu, moţná i
co do rozsahu. Skandinávie přerozděluje na zdravotní a
sociální ochranu aţ přes třicet procent hrubého domácího
produktu plus kolem deseti procent na vědu a vzdělávání. I
u nás, před Listopadem, toto přerozdělování alespoň do
oblasti sociální ochrany činilo kolem třiceti procent. Aţ polistopadový inflační šok to srazil o třetinu asi na dvacet
procent a tam to zůstává. Formy jsou trochu jiné, tam především formou pojištění, u nás tehdy přímo rozpočtovým
hospodařením. A míra přerozdělování na vědu a výzkum je
jen asi poloviční.
Srovnání tohoto společného hledání modelu sociálního státu nebo socialistického trţního státu jako třetí cesty
mělo tedy mnoho společného i vzájemně odstupňované
přínosy. Nejrozvinutější forma sociálního státu na Západě
- skandinávský model - je i dnes v éře znalostní společnosti nejen nejsociálnější v Evropě, ale moţná i na světě a
je i konkurenceschopnější neţ kapitalistický model severoamerický.
Mimořádný vklad do tohoto hledání vnáší rodící se
budoucí největší ekonomika světa - Čína. Charakterizovat
třetí cestu čínských ekonomických reforem bych se mohl
pokusit na základě dostupných jen dílčích podkladů jen
velmi přibliţně a zkratovitě.
Trh je tam liberalizován – zahraniční obchod plně a
domácí trh převáţně snad s výjimkou největších strategických investic.
Stát vyuţívá makroekonomické politiky ovlivňování po-
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ptávky nejen rozpočtovou, ale i měnovou politikou, zejména i přímým usměrňováním kursu měny. Mikroekonomická intervenční politika je uskutečňována zejména moderní průmyslovou politikou, vyuţívající i usměrňování přílivu
zahraničních přímých investic k hlavním plánovaným prioritám. Teritoriální fiskální přerozdělování hrubého domácího produktu dosahuje asi jednoho procenta HDP modernizovaných, vyspělých oblastí ve prospěch oblastí zaostalých – obdobně jako
v Evropské unii. Vzhledem
k násobně hlubšímu zaostávání těchto oblastí jeho intenzita tam – podle mého názoru – spíše poroste.
Je uplatňována pluralita vlastnictví kapitálu. Stát,
druţstva a soukromí vlastníci se podílejí kaţdý asi jednou
třetinou. U největších strategických státních podniků se
hledá cesta koncentrace do velkých kolosů, schopných
konkurovat největším nadnárodním společnostem. Stát
podporuje konkurenci i mezi státními podniky. Pokud státní podnik je ztrátový, po vyčerpání moţností jeho restrukturalizace jej stát neváhá zrušit a zaměstnanci jsou propuštěni.
Naproti tomu sociální přerozdělování příjmů – za něţ
evropský sociální stát svému názvu vděčí především – je
tam teprve v zárodcích. Na příklad penzijní systémy se
teprve experimentálně ověřují. Důvody nejsou systémové,
ale jsou dány dosavadní chudobou země, srovnatelné
spíše s některými asijskými tygry, neţ s Evropskou unií.
Proto i celkové přerozdělování hrubého domácího produktu (včetně uvedené intervenční politiky) veřejnými rozpočty tam dosahuje jen kolem 20 procent jako v Jiţní Koreji, na rozdíl od 30 procent v USA a dalších anglosaských
zemích s neoliberálním, „malým“ státem, 40 procent
v Evropské unii a 50 procent ve Skandinávii.
Tři dekády čínských hospodářských reforem patří
k největším zázrakům novodobé historie. Tamější politický
vývoj je však ve zcela jiné fázi neţ v sociálních státech
Západu. U nás Praţské jaro „sahalo ke hvězdám“ ve svém
snaţení o svobodu, vyjádřeném Milanem Kunderou
v polemice s Václavem Havlem smělým poţadavkem nespokojit se pouhým návratem k západní demokracii, ale
usilovat o svobodu, jakou svět ještě nepoznal, zaloţenou
na dosud nevyčerpaném potenciálu socialismu, a to svobodu nejen politickou, ale i od sociálních strádání. Naproti
tomu asijští tygrové, Japonsko nevyjímaje, ve své rozvojové fázi za své hospodářské úspěchy vděčili i tomu, ţe
svou politickou liberalizací nepředbíhali liberalizaci ekonomickou. Gorbačev to zkusil opačně a dostal za vyučenou,
jak je nesnadné přeskakovat etapy vývoje. Ti, kdo chtějí
Číně vnucovat podobný postup, lákají ji k obdobným důsledkům.
Neméně závaţné je i druhé poučení, a to z potlačení
tehdejších reforem. Tanky Breţněvovy doktríny zahájily u
nás zpětný chod dějin. Antireformy vrátily vývoj před Praţské jaro a řemen se utáhl nejen u nás a v zemích sovětského bloku, ale i globálně. I Západ, místo co by nám
podle některých naivních představ pomohl proti těm tankům, reagoval fundamentalisticky, obdobně breţněvovským jestřábům. Přišel s Washingtonským konsensem,
dohodou Mezinárodního měnového fondu, Světové banky
a ministerstva financí USA, která představuje doktrinu
šokové restaurace kapitalismu. Uskutečňoval ji především
šokovou liberalizací trhu včetně liberalizace zahraničního
obchodu a totální privatizací kapitálu plus makroekono-
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mickou restriktivní politikou tlumení poptávky, která měla
především brzdit vyvolanou inflaci. Premiéra byla
v Latinské Americe v sedmdesátých letech, repríza na
počátku devadesátých let v postkomunistické střední a
východní Evropě a tedy i u nás. Proto bych nemluvil o ţádné Klausově reformě - byl to „poctivě“ opsaný Washingtonský konsensus a navíc kuponová privatizace opsaná
z Britské Kolumbie, kde také selhala,
Šoková restaurace kapitalismu znamenala především počáteční propad hrubého domácího produktu o 20
– 30procent v Latinské Americe, asi o šestinu u nás a aţ
na polovinu v Jelcinově Rusku, na 40 procent na Ukrajině
a ještě ostřeji v ostatních postsovětských republikách. Pro
srovnání, byl to pokles nejen hlubší neţ v největší mírové
krizi třicátých let, kdy byl propad ekonomik kolem 20 procent, ale i hlubší i neţ v nejhorším období druhé světové
války, kdy Hitler okupoval nemalou část Sovětského svazu, ale jeho ekonomika spadla jen o 30 procent. Samozřejmě, z této propasti se ekonomiky včetně té naší začaly
zdvíhat, ale dlouhodobě především přechodem na dráhu
levné práce, cenovým podbízením - nejen nízkou mzdou,
ale hlavně extrémně nízkými kursy měn. To znamená podbízením, kterým tyto méně vyspělé ekonomiky vlastně
subvencovaly a subvencují vyspělejší země. U nás mně
vychází, ţe jsme vyspělým zemím museli platit a i při současných jiţ vyšších cenových hladinách částečně dosud
platíme kolem 13 – 15 procent našeho hrubého domácího produktu.
Od poloviny devadesátých let byla tato protireformní
vlna, vyvolaná v méně vyspělých zemích, korunována i
nájezdem kapitálu na okleštění evropského sociálního
státu. Objektivně rostoucí civilizační náklady na vědu,
vzdělávání, na prodluţování lidského ţivota, na zdraví a
na ţivotní prostředí vydává za důsledek plýtvavosti sociálního státu a snaţí se přiškrcovat daňové příjmy veřejným
sluţbám a privatizovat je, ačkoli je to zdraţuje a omezuje
jejich dostupnost. Tomu slouţí i neoliberální teoretikové a
politikové a napomáhaly tomu i ústupky některých pravicových socialistů . zejména Blaira . vydávajících za třetí
cestu ústup od ní.
Tato šoková restaurace kapitalismu však jiţ naráţí
na své meze. Končí jednopolární svět, který tomu dodával
mocenskou záštitu, tyto antireformy naráţejí i na vnitřní
udrţitelnost v důsledku nedostatečné konkurenceschopnosti a ztrácejí i sociální podporu. I současná globální
finanční a ekonomická krize naznačuje, ţe neoliberální
deformace globalizace je neprůchodná. Je naděje, ţe po
této vlně antireforem se svět znovu obrací k reformám.
Uvedené faktory začínajícího obratu k reformám,
které zde jen vyjmenovávám, jsou podloţeny analýzami,
Vycházejí však z nevysloveného předpokladu, ţe se jestřábům jednopolárního světa, kteří prohrávají mír, nepodaří přepnout vývoj k soutěţení válečnému - k studené
nebo i horké válce. Pak by mohly nastoupit katastrofické,
aţ apokalyptické scénáře. Ale to záleţí na lidech, jestli se
nechají nadále manipulovat mocí za situace, kdy svět od
demokracie stále více směřuje ke světové diktatuře několika stovek nadnárodních společností. Chtěl bych doufat,
ţe lidé budou aktivními aktéry pozitivního vývoje.
(Předchozí znění publikováno v Britských listech 17. 10.
2008)
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Nejdůleţitější akce v prvním čtvrtletí¨roku 2009
LEDEN
MO Karlín a MO Libeň

6.1.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

Klub zastupitelů

12.1.

18.00

Zenklova 27, sekretariát

MO Kobylisy

13.1.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

Klub deskových her

14.1.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

Klub SDŢ

15.1.

17.00

Zenklova 27, sekretariát

MO Bohnice

20.1.

18:00

????

Bytová poradna při ČSSD Praha 8

20.1.

17:00

Zenklova 27, sekretariát

OVV Praha 8

21.1.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

MO Čimice

27.1.

18:00

????

Klub deskových her

28.1.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

Brainstorming

29.1.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

MO Karlín a MO Libeň

3.2.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

Klub zastupitelů

9.2.

18.00

Zenklova 27, sekretariát

MO Kobylisy

10.2.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

Klub deskových her

11.2.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

MO Bohnice

17.2.

18:00

????

OVV Praha 8

18.2.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

MO Čimice

24.2.

18:00

????

Bytová poradna při ČSSD Praha 8

24.2.

17:00

Zenklova 27, sekretariát

Klub deskových her

25.2.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

MO Karlín a MO Libeň

3.3.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

Klub zastupitelů

9.3.

18.00

Zenklova 27, sekretariát

MO Kobylisy

10.3.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

Klub deskových her

11.3.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

MO Bohnice

17.3.

18:00

????

Bytová poradna při ČSSD Praha 8

17.3.

17:00

Zenklova 27, sekretariát

OVV Praha 8

18.3.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

MO Čimice

24.3.

18:00

????

Klub deskových her

25.3.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

ÚNOR

BŘEZEN
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Stalo se před deseti lety
MO Karlín
Po diskusi k činnosti organizace v uplynulém období účastníci konstatovali, ţe v budoucnu by se měla činnost MO zaměřit na lepší informování členů o dění na vyšších organizačních úrovních ČSSD (Prosinec
1998)
MO Kobylisy
MO Kobylisy navrhla zavázat delegáty sjezdu hlasovat proti revokaci usnesení Bohumínského sjezdu o nespolupráci s KSČM (leden 1999)
MO Bohnice
Proběhlo seznámení členů s průběhem OK, která se konala dne 10.12.1998 a jejíţ průběh byl přerušen.
(leden 1999)
MO Libeň
Doporučila delegátům XXIX. Sjezdu ČSSD, aby přijali nové usnesení k moţnosti spolupráce ČSSD s jinými
politickými subjekty, které by umoţňovalo všem stranickým organizacím a orgánům řešit tuto otázku dle
konkrétních podmínek a potřeb a nesvazovalo je sjezdovým usnesením. (Listopad 1998)

Hodnocení roku 2008
Jaromír Šída, předseda MO Libeň

Ví to všichni dospělí,
i kluci a holky,
ţe pomalu končí
vláda modré šmolky.

Petr Bendl,
jak falešná krysa
točí se vţdy tam,
kde je plná mísa.

Prezident Klaus,
jako věrný ohař,
je teď vlastní strany
dokonalý hrobař.

ODS-áku Topolánku!
Všeho vţdy jen do času.
Máš uţ málem na kahánku,
upsal jsi se jen času.

Praha má Béma za trest.
Měl by se vydat na túru
zase na Mount Everest
nebo na prosekturu.

Ať to zkrátka vezmeme
shora či zdola,
máme na Hradě
prezidenta v..a.

Ministře Julínku,
dal jsi nám reformu do vínku,
o které všichni praví,
ţe spíše škodí našemu zdraví.

Proti Lisabonu hoří
Klaus jako vatra.
Stává se tak z něho
případ pro psychiatra.

Nezbývá teď Klausovi,
jako Husák téţ kdysi,
aby podal obdobně
z funkce demisi.

Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 8
zve všechny zájemce, kteří se chtějí dlouhodobě podílet na přípravě akcí, předvolební kampaně a programu pro komunální volby na
řízenou diskusi, neboli BRAINSTORMING, která proběhne
29. ledna 2009 od 18:00 hodin
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Žádáme Vás o potvrzení Vaší účasti, nelépe emailem ovv.praha8@socdem.cz
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Občanské sdruţení bytová poradna při ČSSD Praha 8
O Sdruţení: Občanské sdruţení Bytová poradna při ČSSD v Praze 8 vzniklo na konci roku 1997 jako Sdruţení pro ochranu nájemníků. Toto občanské sdruţení se od svého začátku snaţilo pomáhat občanům Prahy 8 s jejich bytovými i jinými problémy, ale činnost sdruţení nebyla určena pouze jim. Činnost sdruţení
probíhala nepřetrţitě do roku 2001, kdy došlo k přestěhování sekretariátu OVV ČSSD Praha 8, a tím i
k utlumení těchto aktivit. Činnost pak byla obnovena v roce 2006. V rámci uplynutí více jak deseti let od
zaloţení sdruţení vznikla potřeba provést změny v administrativě sdruţení. Sdruţení bylo v roce 2007 přejmenováno na Bytovou poradnu při ČSSD na Praze 8.
Cíle a program sdruţení: Hlavním posláním sdruţení je dlouhodobě poskytovat informace týkající se bytové
problematiky. Dlouhodobým cílem sdruţení je prosazovat oprávněné poţadavky všech nájemců i majitelů
domů, kteří se na sdruţení obrátí. Sdruţení poskytuje pomoc občanům při jejich jednání s úřady, pokud
k takovéto činnosti budou zákonné důvody. Zřízením a provozem Bytové a občanské poradny si zakladatel
klade za cíl být ve stálém kontaktu s občany nejen Prahy 8. Cíle a program organizace se nejvíce naplňuje
právě ve zřízení a provozování Bytové a občanské poradny.
Rok 2008: V roce 2008 poradna probíhala jednou za měsíc za přítomnosti erudovaného právníka, který
dotazy odpovídá buď ihned, nebo některé kauzy předkládá zastupitelům ČSSD Praha 8 k dalšímu šetření.
Na kaţdou poradnu přichází v současnosti cca. 10 – 15 občanů. Celkem do konce října přišlo 75 platících
zájemců, mnozí však ve dvojicích či trojicích. V roce 2008 byla Bytová a občanská poradna pravidelně inzerována v časopisu Osmička. Díky velké návštěvnosti se po poradě s právníky rozšířila doba Bytové poradny
o hodinu. Novým nábojem se pak stála účast zastupitele na jednání této poradny a na zastupitelských
dnech. Zastupitelské dny ČSSD byly nasměrovány právě na dny konání Bytové a občanské poradny. Účast
občanů na zastupitelských dnech se zvyšuje a je přibliţně 5 občanů na setkání. V roce 2008 pak Bytová
poradna uspořádala i další dvě akce. Bytová poradna se přidala k ČSSD na Praze 8, aby oslovila seniory a
obyvatele penziónů při domovu důchodců, které postihla akce Magistrátu Hl. m. Prahy. Bytová poradna
tedy ve spolupráci s ČSSD uskutečnila dva semináře pro tyto seniory. Přítomných bylo cca. 150 - 200. Dále
Bytová poradna vypracovala příslušný materiál, kde všem občanům vysvětlila jaké dopady pro ně bude mít
podepsání nových smluv představených magistrátem.
Výhled do budoucnosti: Bytová a občanská poradna by měla získat více právních poradců. Pak by bylo moţné tuto poradnu uskutečňovat 1 x za 14 dní. Ohlas na zvýšení termínů je jiţ nyní pozitivní. Dle současné
právní úpravy je za poskytování právních porady bohuţel nutné dále od tazatelů vybírat alespoň minimální
příspěvek, jehoţ výše byla pro rok 2007 určena na 10,- Kč.

Občanské sdruţení OSM
O Sdruţení: Sdruţení vzniklo v roce 2004. Hlavním cílem sdruţení byla propagace ČSSD pomocí kulturních
a společenských akcí. Podstatným pro zaloţení sdruţení pak bylo to, ţe ČSSD Praha 8 jako organizační jednotka nemůţe přijímat ani ţádat o ţádné granty. Navíc akce, které pořádá občanské sdruţení, jsou lépe
navštěvované neţ akce pořádaná ČSSD.
Cíle a program sdruţení: Cílem sdruţení je pořádání a organizování kulturních, osvětových, vzdělávacích a
sportovních akcí pro veřejnost. Veřejností jsou zde myšleni především občané Městské části Praha 8. Sdruţení zároveň má přispívat k propagaci Městské části Praha 8. Druhotným cílem sdruţení je pak propagace
ČSSD Praha 8 a také jejich představitelů před veřejností.
Naplňování cílů: Sdruţení během své činnosti v roce 2004 uspořádalo akci pro seniory. Tato akce byla
uspořádána v rámci volební kampaně a byla dobře ohodnocena. V roce 2006 se činnost obnovila. Od roku
2006 pořádá sdruţení výstavy a vernisáţe v nových prostorách sekretariátu OVV ČSSD Praha 8 v Zenklově

První číslo, ročník V.

Stránka 13

ulici. Do konce roku 2007 bylo uspořádáno pět výstav a vernisáţí. Vernisáţe výstav byly navštíveny vţdy
cca. 30 – 50 občany. Doba trvání jedné výstavy je obvykle dva měsíce.
Rok 2008: V roce 2008 proběhlo 5 výstav. Konkrétně se jednalo o výstavu Petry Timurové, společnou výstavu Renáty Marie Hrehorovské a Josefíny Garaiové, výstavu studentek VSŠ uměleckých textilních řemesel, výstavu Milana Tesleviče a výstavu Vlasty Dětinské. Kromě toho občanské sdruţení spolupracovalo i
na tvorbě stranické výstavy Petra Pokorného. Všechny výstavy jsou doprovázeny vernisáţí s občerstvením a
v některých případech i s kulturní vloţkou. V současnosti jsou akce sdruţení (výstavy a vernisáţe) inzerovány v časopisu Osmička. Pozvánky na tyto výstavy a vernisáţe jsou zasílány i na ostatní obvody ČSSD. Občanské sdruţení dále provozuje klub deskových her. Ten probíhá dvakrát za měsíc, bohuţel jeho návštěvnost je nízká. V rámci klubu deskových her působí i skupina šachistů. V roce 2008 občanské sdruţení
zkvalitnilo a dlouhodobě provozovalo vlastní webové stránky na adrese www.ososm.estranky.cz. V tomto
roce se povedlo zajistit i finanční příspěvky z řad sponzorů. Díky tomu mohlo občanské sdruţení dále poměrně štědře provozovat chod sdruţení a především výstav.
Výhled do budoucnosti: Občanské sdruţení má jiţ v tuto dobu nasmlouvány výstavy do konce roku 2009 a
to v pravidelných dvouměsíčních intervalech. Vše vyjma školních letních prázdnin. Pokud by se stalo, ţe
sponzoři z roku 2008 jiţ nebudou chtít přispívat, tak se vernisáţe výstav budou muset změnit tak, aby vystavovatelé byli více zainteresováni na výstavě. V případě zajištění sponzorských příjmů je pak moţné vyuţívat větší podíl reklamy a dostat se více mezi občany.

Valné hromady občanských sdruţení
1) Delegáti valných hromad se sešli v sekretariátu ČSSD Praha 8 – Zenklova 27, konstatovali, ţe byli
všichni řádně pozváni a ţe je konání obou valných hromad usnášeníschopná, jelikoţ z 15 členů sdruţení je
přítomno 10 členů. U OS OSM pak bylo přítomno ze 14 členů 10.
2) Delegáti obou valných hromad diskutovali nad zprávami o činnosti organizací a nad budoucím výhledem činnosti organizací. Po rozsáhlé diskusi byly obě tyto zprávy schváleny. Zprávy jsou součástí zápisů.
3) Delegáti obou valných hromad diskutovali nad zprávami o hospodaření organizací v roce 2008. Po diskusi, která se zabývala i plánem na získávání sponzorských příspěvků v roce 2009, byly zprávy schváleny a
jsou součástí zápisů.
4) Delegáti valných hromad rozhodli o výši členského příspěvku na rok 2008. Stanovili jej ve výši 50,- Kč
za rok. Dále platí, ţe členové ČSSD jsou zproštěni placení členských příspěvků.
5) Delegáti valné hromady OS Bytová poradna v diskusi potvrdili výši příspěvku při návštěvě Bytové poradny ve výši 10,- Kč.
6) V dalším bodu delegáti valné hromady OS Bytová poradna diskutovali o výhledu činnosti organizace.
Nejvíce se diskutovalo o potřebnosti dalších právníků, kteří by mohli častěji poskytovat své sluţby veřejnosti. Všichni členové byli poţádáni o hledání těchto lidí.
7) V dalším bodu delegáti valné hromady OS OSM diskutovali o výhledu činnosti organizace. Nejvíce se
diskutovalo o úpravách provozu vernisáţí a výstav v prostorách sekretariátu ČSSD v Zenklově ulici 27.
V rámci diskuse proběhl názor, který nakonec získal většinu, ţe podpora umělcům, kteří vystavují bude do
budoucna spočívat v poskytnutí místa k výstavě, inzerci v časopisu Osmička, přípravě vernisáţe – občerstvení, tisk černobílých pozvánek, dlouhodobou propagací na webových stránkách
www.ososm.estranky.cz. Naopak se sdruţení jiţ dále nebude zabývat tiskem barevných pozvánek.
8) Delegáti po diskusi o další činnosti obou sdruţení ukončili jednání valných hromad.
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Zpráva z klubu zastupitelů
Daniel Rödig, předseda MO Karlín

Klub zastupitelů (KZ) se konal v předsálí Velkého kové převody, ke kterým KZ neměl výhrady. Hlavnísálu „bílého domu“ v Praze 8 – Libni před začátkem mi diskutovanými body dnešní schůze KZ byly body
schůze Zastupitelstva MČ Praha 8.
týkající se privatizace bytového fondu Prahy 8.
Jednání KZ řídil Radim Zátopek, předseda klubu
zastupitelů, který přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem dnešního jednání KZ, ke kterému nebyly vzneseny připomínky. Hlavním bodem
dnešní schůze KZ bylo prodiskutovat materiály, jejichţ projednávání bylo zařazeno na jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 s cílem sjednotit výsledné stanovisko KZ.

V diskusi týkající se této problematiky se členové KZ
postupně vyjádřili ke třem moţným variantám, jak
se KZ k této problematice na jednání zastupitelstva
postaví. Projednávala se varianta „Být proti“, varianta „Zdrţet se hlasování“ a varianta „Při hlasování
odejít ze sálu“. V obšírné diskusi přítomní členové
KZ dospěli k závěru, ţe při hlasování zastupitelstva
týkající se této problematiky se zdrţí hlasování. Tento postoj bude KZ prosazovat i v budoucnu. KZ poRadim Zátopek předal slovo Romanu Petrusovi, kte- věřil Romana Petruse, aby na následující schůzi
rý uvedl podkladové materiály zařazené na program zastupitelstva veřejně vystoupil a s tímto stanovisjednání dnešní schůze zastupitelstva. Kromě mate- kem KZ seznámil ostatní zastupitele MČ Prahy 8.
riálu Úprava finančního plánu Prahy 8 a Návrhu rozpočtového provizoria, který se KZ po diskusi rozhodl
svým hlasováním podpořit, se projednávaly majet-

Zpráva z jednání zastupitelstva MČ Praha 8
Daniel Rödig, předseda MO Karlín

Poslední Zastupitelstvo MČ Praha 8 v roce 2008 se
konalo dne 3. prosince 2008. Jako kaţdé Zastupitelstvo MČ bylo i toto veřejně přístupné a konalo se
v tradičních prostorách velkého sálu „Bílého domu“ v Libni.
Zastupitelstvo MČ Praha 8 schválilo materiály
„Návrh úpravy finančního plánu (rozpočtu) zdaňované činnosti MČ Praha 8 na rok 2008“ a „Návrh rozpočtového provizoria na rok 2009“. Všechny projednávané body Zastupitelstva byly předjednány na posledním jednání Klubu zastupitelů a stanovisko celého klubu zastupitelů ČSSD Praha 8 bylo jednotné.
Na program jednání prosincového zastupitelstva
bylo zařazeno projednání pouze 7 bodů, ale vzhledem k zaměření několika projednávaných bodů se
dalo předpokládat, ţe toto jednání zastupitelstva
navštíví mnoho občanů, kterých se projednávané
body týkají. Na program prosincové schůze zastupitelstva byly totiţ zařazeny body, které se týkají
úplatných převodů nemovitostí ve vlastnictví obce.
Byl to počátek velké akce MČ, pro kterou se mezi
obyvateli vţil název „privatizace“. Týkala se prvních

tří domů, jejichţ nájemníci splnili všechny potřebné
náleţitosti k tomu, aby se prodej domů mohl uskutečnit. Prosincové zastupitelstvo projednávalo prodej dvou bytových domů v Kobylisích a jednoho
v Libni. Zastupitelé ČSSD zůstali věrni svému volebnímu programu, se kterým byli zvoleni do zastupitelstva a prodej bytových domů nepodpořili. Předchozí
Klub zastupitelů ČSSD Praha 8 rozhodl, ţe při hlasování se zastupitelé zdrţí. Zastupitel ČSSD Roman
Petrus na schůzi zastupitelstva zdůraznil, ţe stále
nebyla vyřešena otázka výpadku příjmů v rozpočtu
MČ plynoucí z nájemného v těchto bytech. Tím se do
budoucna vytváří problém pro příjmovou část rozpočtu.
I přes to, ţe radnice MČ nedokázala dodnes ČSSD
řádně odpovědět na dotazy týkající se vyuţití takto
získaných finančních prostředků, byl tento úplatný
převod zastupitelstvem odsouhlasen a prodej můţe
začít. I přes to, ţe tento projednávaný bod zajímal
mnoho občanů, návštěva občanů v jednacím sále
byla jen o málo větší, neţ jaká je při jiných zastupitelstvech.

První číslo, ročník V.

Stránka 15

Zprávy z komisí a výborů MČ Praha 8
V tomto čísle časopisu najdete všechny chybějící zprávy z minulých měsíců, kde na ně
bohuţel nebylo místo díky řadě příspěvků.
Bytová komise - Roman Petrus - listopad
Komise řešila vyjma běţných bodů klasické agendy
jen tři rozlišné body. Především dostala bytová komise ţádost od Fakultní nemocnice Bulovka na poskytnutí 46 bytů s tím, ţe 41 bytů by mělo být malých
kolem 1 +1 a 5 větších typu 3 + 1. Na dotaz ČSSD,
kolik bytů jiţ Fakultní nemocnice Bulovka v tuto chvíli má, bylo odpovězeno, ţe 46. Bytová komise dlouze
diskutovala a nakonec přijala toto usnesení a zároveň jistou nápravu stavu. Bytová komise doporučuje
přidělení 22 bytů o vel. 1+0 (1+1), 2 bytů o vel. 3+1
a 1 bytu vel. 3+1 pro p. Půhonného, a to pod podmínkou poskytnutí údajů o obsazení nově přidělených bytů a následně čtvrtletního hlášení obsazenosti všech přidělených bytů včetně informací o pracovním zařazení podnájemců.
Dále komise dala podnět k části výpovědí z nájmu,
ve všech případech odůvodněných. (dlouhodobí neplatiči nájemného, či neuznané přechody nájmů).
Zároveň komise jen drobně změnila Pravidla promíjení poplatků z prodlení.
Bytová komise – Roman Prosinec - prosinec
Tato bytová komise opět, jak jiţ se stalo tradicí, jako
první projednávala další a opakované zvýšení nájemného v obecních bytech. Přes nesouhlas členů
ČSSD, a to jak mé osoby tak i Zdeňka Ševčíka, bylo
nájemné zvýšeno na jiţ jednotnou cenu 81,- Kč za
metr čtvereční v 1. kategorii. Toto nové nájemné se
bude platit jiţ od 1. 7. roku 2009. Komise pak dále
rozhodla o tom, ţe nedoporučuje povolování přislučování prostor v domě k bytům v objektech navrţených k prodeji. Komise se přiklonila k názoru, aby si
toto případné přisloučení prostor, jiţ vyřídili obyvatelé bytů s novým druţstvem.
Komise pro územní rozvoj – Roman Petrus
Komise se mimo jiné zabývala i původně vinárnou
na Zenklově 31, tedy kousek od našeho sekretariátu. Poţadavek majitelů zněl na změnu uţívání
prostor z vinárny na hernu. Komise se jednoznačně
vyjádřila nesouhlasně s tímto návrhem. Komise dále
projednávala návrh na změnu územního plánu pro
výstavbu okolí Rustonky, kde by měla vyrůst smíšená zástavba obytných a kancelářských ploch. Dále
byla komisi předloţena architektonická studie nové

výstavby v ulici Pakoměřická, která se nachází mezi
Sídlištěm Ďáblice a starou zástavbou Kobylis. Na
místě dnešní výměníkové stanice by měl stát cca.
šestipatrový dům, a to dokonce převáţně jen
s bytovou částí. Posledním zajímavým bodem pak
bylo povolení rozšíření výstavby autocentra Porsche
na Stříţkově, které můţete najít při výjezdu z Prahy
napravo od dálnice.
Kontrolní výbor - Roman Petrus
Kontrolní výbor se na svém lednovém zasedání zabýval přípravou plánu kontrol na první pololetí roku
2009. Předseda KV uvedl návrh Rámcového plánu
kontrol na rok 2009, který vznikl z námětů členů
výboru. Po obsáhlé diskusi, v rámci které byl návrh
doplněn, bylo jednomyslně přijato usnesení k tomuto
bodu. Plán činnosti je tedy následující:
1. Kontrola plnění vybraných usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 8 - průběţně
2. Kontrola hospodaření s finančními prostředky
v oblasti kultury – 1. pololetí
3. Kontrola úrovně přípravy volných bytů určených
k dalšímu pronájmu – 1. pololetí
4. Kontrola hospodaření s finančními prostředky určenými na údrţbu veřejné zeleně za 1. pololetí
5. Kontrola úrovně hospodaření s bytovým fondem –
2. pololetí
6. Kontrola hospodaření u 3 vybraných příspěvkových organizací – 2. pololetí
Majetková komise - Daniel Rödig
Jednání Komise RMČ Prahy 8 pro obecní majetek
(MK) se uskutečnila 11. listopadu 2008. Na svém
jednání MK projednávala ţádost prodej či dlouhodobý pronájem pozemku za účelem vytvoření dvou parkovacích míst v Bohnicích. Vzhledem k tomu, ţe
v současné době je na zmíněném pozemku zeleň,
MK ţádost nedoporučila. MK se dále zabývala plánem oprav a údrţby BF pro rok 2009. Vzhledem
k tomu, ţe se jednalo o poměrně rozsáhlý materiál,
jeho projednání bylo přeloţeno na příští schůzi, kam
budou pozváni jednotliví zástupci správních firem
k podání komentáře. Skutečný stav potřeby provedení oprav bude jednotlivými členy komise namátkově
ověřen. Dále se MK zabývala dalšími ţádostmi o převod stávajících smluv na nové vlastníky, přičemţ se
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snaţila výši placeného nájmu uvést do souladu se
současnou cenovou mapou dané lokality. Vzhledem
k omezenému místu jsou zde uvedeny pouze některé body jednání MK. Celý zápis je pro zájemce připraven k nahlédnutí v Grabově vile. Termín dalšího jednání MK byl stanoven na 3. prosince 2008.
Majetková komise - Daniel Rödig
Poslední jednání Komise RMČ Prahy 8 pro obecní
majetek (MK) v roce 2008 se uskutečnilo dne 9. prosince. Na svém jednání MK projednávala ţádost pí
Mgr. Canevové o odkoupení pozemku v Bohnicích.
Ţadatelka má v současné době pozemek pronajatý.
MK prodej doporučila za předpokladu, ţe se uskuteční za cenu dle cenové mapy. MK se dále zabývala
ţádostí o prodej pozemku o výměře 377 m2 na k. ú.
Libeň, za cenu dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Milošem Hemerem ze dne 18. listopadu
2008, tj. za 690 440,- Kč, společnosti TOPGAS International, a. s. MK na základě předloţených materiálů prodej doporučila. Na jednání MK byla diskutována ţádost o přehodnocení stanoviska majetkového
odboru ve věci prodeje domu čp. 1851, na adrese
Sokolovská 157, na k. ú. Libeň. Majetková komise
na svém jednání dne 8. července 2008 nedoporučila prodej předmětného domu dle „Zásad“ oprávněným nájemníkům a zároveň doporučila vést ţádost
o odkoupení výše uvedeného domu v evidenci. Toto
stanovisko bylo nájemníkům domu sděleno
v dopisech. V případě, ţe nedojde k prodeji domu dle
„Zásad“ poţadují nájemníci následující opravy domu:
výměna oken za plastová, nové rozvody vody a opravy odpadů, oprava teras a zábradlí, výměna dveří na
společné balkóny za plastové a vchodové dveře do
domu, nové osvětlení v celém domě a osvětlení dvora s pohybovým čidlem, opravu a úpravu venkovních
zvonků, nový výtah. MK doporučila projednat eventuelní rozšíření „Seznamu vybraných bytových domů“
dle „Zásad“ nejpozději do konce prvního pololetí
roku 2009. Vzhledem k omezenému místu jsou zde
uvedeny pouze některé body jednání MK. Celý zápis
je pro zájemce připraven k nahlédnutí v Grabově
vile. Termín konání příštího jednání MK byl stanoven
na 13. leden 2009.
Národnostní menšiny - Kateřina Kubešová
Jednání komise zahájil předseda JUDr. Václav Musílek. Seznámil členy se situací v oblasti vzdělávání
Romů, kterému je věnována pozornost ze strany
všech MČ Prahy. Informoval o přípravných kurzech
na vysokou školu pro romské studenty, které pořádá
o.s. Slovo 21. Tyto kurzy jsou pořádány pro studenty
ze 3. a 4. ročníků středních škol a pro dospělé
s maturitou, kteří mají zájem zvyšovat si vzdělání. Základní školy, kam dochází větší počet romských

dětí mají, moţnost poţádat o přidělení romského
pedagogického asistenta. Dotaci na vzdělávací aktivity obdrţelo občanské sdruţení R-mosty, které má
za cíl rozšířit aktivity doučování romských dětí přímo
v rodinách. Pro tyto aktivity jsou získáváni studenti
z VŠ. Pan předseda se zmínil o tom, ţe na posledním jednání Poradního sboru pro záleţitosti romské
komunity HMP byla zmíněna obava, ţe vzhledem ke
skokovému zvýšení nájemného některé rodiny nabudou mít na úhradu nájmu. Těmto rodinám je nutno
věnovat pozornost a pomoci jim nacházet řešení
např. v rámci sociální práce s rodinou. V rámci diskuse bylo sděleno, ţe po likvidaci restaurace-herny
Harlém došlo v celém okolí k podstatnému zlepšení
veřejného pořádku. Stíţnosti na porušování veřejného pořádku naopak zaznívají z ulice Taussigova
(1152). Stěţují si zejména staří lidé, kteří se bojí touto ulicí i procházet.
Dopravní komise - Daniel Rodig
Dopravní komise (DK) ZMČ zasedala dne 19. listopadu 2008. Na jednání komise předsedající informoval přítomné členy o současném stavu v oblasti
II. Fáze chodníkového programu, kde v souvislosti
s opravami chodníků byla ve vybrané oblasti této
oblasti navýšena i parkovací místa. Informoval, ţe
v příštím roce budou opravy chodníků pokračovat na
k. ú. Libeň. Zástupce Odboru dopravy informoval, ţe
odbor prověřil moţnosti na zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců – s BESIPem. Byl projednán návrh na bezpečné pásy ROCBINDA před přechody pro chodce v ulicích: Pernerova (u školy), Prosecká (u křiţovatky s ul. U Pekařky), K Pazderkám (u
parkoviště Praţské botanické zahrady) Zenklova –
oboustranně (u pošty). Dopravní komise s návrhem
vyjádřila souhlas. Na dotaz člena DK bylo sděleno,
ţe výhercem výběrového řízení na zpracovatele návrhu projektové dokumentace zóny placeného stání
(analýzy dopravy v klidu) na k. ú. Karlín byla vybrána
firma ACTIV s. r. o., jejíţ nabídka byla cenově i obsahově nejvýhodnější.
Na tomto jednání byly mimo jiné schváleny i
termíny konání dalších schůzí DK na 1. pololetí
příštího roku. Ta příští se uskuteční dne 14.1.2009.
Celý zápis z tohoto jednání Dopravní komise ZMČ je
zájemcům připraven k nahlédnutí v Grabově vile.
Sociální a zdravotní komise - Jana Štollová
Bylo projednáno několik ţádostí o přidělení bytu. Komise doporučila poskytnout přechodné ubytování v
sociálním bytě matce se dvěma dětmi bydlící v současné době bydlí v azylovém domě, který bude zrušen. U několika ţádostí o přidělení bytu bylo konstatováno, ţe se jedná o běţný bytový problém a jeho
řešení sociální a zdravotní komisi nepřísluší. Komise
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dále projednala stíţnost nájemníků na klientku pečovatelské sluţby pro narušování souţití a po provedeném sociálním šetření konstatovala, ţe se jedná o
problém spadající do roviny občansko-právní.
Zpráva ze sociální a zdravotní komise - Jana Štollová
Komise projednala několik ţádostí o přidělení bytu:
1. V případě těţce zdravotně postiţeného občana
komise doporučuje informovat ţadatele o moţnosti
poţádat MHMP o bezbariérový byt.
2. Komise doporučila přechodné umístění matky se
dvěma dětmi v sociálním bytě (v případě jeho uvolnění). Ţena se i nadále bude snaţit sehnat byt pomocí veřejné soutěţe.
3. Komisi nepřísluší zabývat se bytovou záleţitostí
paní, která ţádá větší byt pro svého syna, jemuţ bytový odbor přidělil garsonieru. Ţadatelka, která nemá bydliště na Praze 8, se synem bydlí, ačkoliv je byt
přiměřené velikosti pro 1 osobu a syn je schopen
samostatného bydlení. Komise doporučuje dohlíţení
na syna formou návštěv.
4. V případě nepředloţení poţadovaných dokladů
komise nemůţe ţádosti projednat a ţádá kurátory
pro dospělé občany, aby v tomto smyslu informovali
ţadatele.
5. Komise doporučuje umístění matky s nezletilým
synem v azylovém zařízení pro matky s dětmi a poté,
v případě uvolnění, v sociálním bytě. Z důvodu ztráty
trvalého bydliště hrozí nezletilému ústavní výchova
z bytových důvodů. Matka spolupracuje s kurátory a
má zájem na řádné výchově syna.
6. Komise doporučuje řešení situace ţadatele
v rámci sociální práce s rodinou – ţadatel t. č.
v chráněném bydlení není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen samostatného bydlení.
7. K ţádosti Kolpingova domu o řešení bytové situace klientky se komise vyjádří v případě, ţe bude bytovým odborem nebo bytovou komisí poţádána.
V případě potřeby doporučuje umístění na přechodnou dobu v sociálním bytě.
8. Komise vzala na vědomí informaci o faktické situaci a psychickém stavu ţadatele o byt, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům a z chráněného
bydlení byl pro nepřizpůsobivé chování vyloučen.
Občan má právo poţádat o navrácení způsobilosti.
Komise byla informována o společném setkání pracovních skupin komunitního plánování sociálních
sluţeb Prahy 7 a 8, které se koná dne 3. 12. 2008
od 16 hodin v kulturním domě Vltavská za účasti
zástupců Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1, 7, 8 a 9
a zástupců MH

Stránka 17

Komise pro výchovu a vzdělávání - Rudová Eva
Dne 25. 11. 2008 byla KVV informována o dosavadním průběhu očkování proti ţloutence na školách v
Praze 8. Očkováno bude celkem cca 4000 dětí a
dospělých a to přednostně tam, kde se ţloutenka na
škole vyskytla. Očkování probíhá zejména v nemocnici Na Bulovce a je hrazeno z rozpočtu městské
části.
Dále byla komise informována o problémech s chováním studentů středních škol, sídlících v ZŠ Mazurská (kouření, dopravní situace), kdy bylo přijato
usnesení o postoupení řešení dopravní situace v
okolí školy dopravní komisi Rady městské části Praha 8, aby se jí zabývala.
Byli navrţeni kandidáti na doplnění školních rad za
zřizovatele ve smyslu školského zákona na pěti školách. Komise byla informována o návrhu změny
smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku mezi ZŠ a MŠ Ústavní se stávajícím nájemcem, který
vzala komise na vědomí.
Finanční výbor - Daniel Rödig
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 8 (FV) zasedal dne 3. listopadu 2008. Na programu jeho jednání bylo projednávání Zprávy o „Vyúčtování výsledků
hospodaření MČ Praha 8 za 1. – 3. čtvrtletí 2008“.
FV tento materiál projednal, vzal ho na vědomí a
doporučil ho RMČ ke schválení. FV na svém zasedání téţ projednával, jako kaţdý rok, materiál vztahující
se k rozpočtovému provizoriu, podle kterého bude
MČ hospodařit do doby schválení rozpočtu MČ na
příští rok. Vzhledem k finančním prostředkům, které
MČ získala probíhající privatizací bytového fondu byl
zpracován návrh úpravy finančního plánu zdaňované
činnosti. Členové Finančního výboru materiál vzali
na vědomí a doporučili ho RMČ a ZMČ ke schválení.
Jako informační materiál byla na jednání FV předloţena informace o rozpočtových opatřeních, která jiţ
byla schválena RMČ. FV materiál vzal na vědomí.
V rámci diskuse se přítomní členové FV vyjádřili k
problematice vybraných významných investičních
akcí, jejichţ realizace by měla proběhnout v průběhu
let 2010 - 2011 (např. „Výstavba Domu sociálních
sluţeb II“). FV ZMČ se ztotoţnil s názorem, ţe
v rámci rozpočtového výhledu na roky 2010 a 2011
(§ 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) je vhodné konkrétně schválit vybrané investiční akce na r. 2010 a 2011 tak, aby bylo moţno zahájit projektovou přípravu a výběrové řízení jiţ v roce
2009. Další jednání FV se uskuteční dne 1. prosince
2008.

Stránka

18

Finanční výbor - Daniel Rödig
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 8 (FV) zasedal dne 1. prosince 2008. Na program jeho jednání
byl zařazen důleţitý bod „II. Návrh rozpočtu na rok
2009“. Poté, co se jednotliví členové FV s materiálem
seznámili, usnesli se, ţe k tomuto materiálu nebudou
přijímat ţádné stanovisko aţ do doby, kdy obdrţí od
vedoucího Odboru informatiky podrobné zdůvodnění
poţadované částky, kterou si v předloţeném rozpočtu nárokuje. Z tohoto důvodu si FV na svém dalším jednání vyţádal přítomnost vedoucího Odboru
informatiky. FV se dále zabýval materiálem „Návrh
pravidel pro finanční vypořádání hlavní a doplňkové
činnosti příspěvkových právnických osob zřízených
MČ Praha 8 na rok 2009.“ Finanční výbor materiál
projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ ke schválení. Tento materiál se schvaluje kaţdý rok a jeho
projednávání je spíše technického charakteru. Na
programu jednání FV bylo i projednávání rozpočtových opatření, kterými se upravuje rozpočtová skladba jednotlivých správců poloţek. I tento materiál FV
projednal a vzal na vědomí.

Finanční výbor - Daniel Rödig
Poslední jednání Finančního výboru Zastupitelstva
MČ Praha 8 (FV) v roce 2008 se konalo dne 17. prosince. Na jeho jednání byl na základě usnesení posledního jednání FV i vedoucí odboru informatiky,
který seznámil přítomné členy FV s poţadovanými
prostředky. V diskusi, která následovala po vystoupení vedoucího odboru informatiky byly jednotlivými
členy FV sděleny závěry a doporučení, které si kladou
za cíl zefektivnit práci odboru informatiky. V diskusi
zároveň zazněly argumenty, které přijetí navrhovaných opatření podporují. V rámci schůze FV se jednotliví členové doporučili RMČ zváţit zadání provedení
softwarového auditu, při inventarizaci majetku za rok
2008 připravit návrhy na vyřazení nepotřebného a
zastaralého hardware a software a v neposlední řadě
zpracovat koncepci vývoje IT minimálně na 4 roky
v návaznosti na koncepci HMP a dokument předloţit
RMČ ke schválení. Rozpočtová opatření, o kterých
měl FV na svém zasedání jednat, byla v tu dobu
v důsledku nedostatku času jiţ schválena RMČ.
Z tohoto důvodu po projednání FV ZMČ předloţený
materiál pouze vzal na vědomí.

Co se stalo a stane v Praze 8
Bulovka je v klidu
Na rozdíl od brněnské úrazové nemocnice nebo nemocnice v Pardubicích přijalo vedení nemocnice Bulovka zprávu o zrušení statutu traumacentra s klidem. Je si prý vědomo, ţe zařízení na Bulovce nesplňuje některá kritéria pro jeho standardní provoz. Pro
pacienty se podle vedení nic nezmění. S tímto názorem ale nesouhlasí všichni. Jsou slyšet i hlasy, podle
kterých je tento krok Ministerstva zdravotnictví další
z nekoncepčních.
Nemocnice Bulovka spádově pokrývá severovýchodní
část Prahy se sídlišti na Praze 8 a 9 a přestoţe se prý
nic nemění, je to další krok k moţnému omezování
dostupnosti lékařských sluţeb a likvidaci dalších lůţek. Zapomíná se na to, ţe Praha sice nezabírá co do
plochy takovou oblast jako jiná území, ale pro značně
vysoký počet obyvatel a návštěvníků musí ve svých
zdravotnických zařízeních mít připraven dostatečný
počet lůţek. V Praze nyní zbudou dvě traumacentra, a
to ve Fakultní nemocnici Motol a v nemocnici na Vinohradech. Jejich síť doplní Ústřední vojenská nemocnice, která bude fungovat jako záloţní středisko
zejména pro případy katastrof a například teroristických útoků. Další traumacentra vzniknou v Plzni, Čes-

kých Budějovicích, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci
Králové, Ostravě a Olomouci. Počítá se s tím, ţe na
modernizaci těchto center půjde 1,2 miliardy korun z
evropských fondů. Léčba jednoho pacienta s polytraumatem stojí jeden aţ tři miliony korun,a takových
případů je v ČR ročně zhruba 2300, i kdyţ s různými
poraněními se ve všech traumacentrech v ČR léčilo
132 000 nemocných.
Na zóny je ještě čas
„Osmičková“ radnice uvaţuje o zavedení zón placeného stání v Karlíně a v části Libně. To snad ví kaţdý
obyvatel těchto praţských čtvrtí. Jejich zprovoznění je
ale otázkou nejdříve roku 2010 nebo 2011. Tedy alespoň podle vyjádření starosty. Praha 8 chce totiţ nejprve zjistit, kde parkuje nejvíce rezidentů nebo kde by
místo modré zóny pro stálé obyvatele mohly být parkovací automaty. Radnice si proto nechává zpracovat
analýzu pro území ohraničené ulicemi Ke Štvanici, U
Sluncové, Nekvasilova. Z té můţe vzejít návrh na
plošnou regulaci parkování, kterým se budou zastupitelé městské části zabývat zřejmě na druhém zasedání v roce 2009. Výsledek této studie se očekává
s napětím a vedení radnice tvrdí, ţe prozatím ţádné
výstupy ze zpracované studie nemá k dispozici.

První číslo, ročník V.
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Praha 8 bude mít nový dům sociálních sluţeb
Nový dům sociálních sluţeb s kapacitou 51 lůţek
vybuduje v příštích letech radnice Prahy 8. Tedy má
to alespoň v plánu. Rada městské části schválila
studii, podle které bude výstavba stát 90 milionů
korun. Zařízení bude poskytovat jak krátkodobé odlehčovací pobyty, tak dlouhodobé ubytování především pro klienty s diagnózou demence.

dvou v Kobylisích a v jedné lokalitě v Libni. Zde se
jedná o zelené plochy s parkovišti a o plochy, kam
radní nechtějí rozšiřovat výstavbu. Příkladem mohou
být pozemky v Bohnicích jiţně od ulice Podhajská
pole a východně od ulice Bukolská, pozemky mezi
ulicemi Střelničná a Davídkova v Kobylisích či vnitroblok panelových domů u ulice Taussigova v Kobylisích.

Nový dům sociálních sluţeb, který vyroste v ulici S.
K. Neumanna v Libni, by měl nahradit podobné nevyhovující zařízení, které funguje v ulici Na Dláţděnce.
V prvním patře bude 21 lůţek odlehčovací sluţby pro
maximálně tříměsíční pobyty. Tam mohou rodiny
umístit své příbuzné například na dobu, kdy budou
na dovolené. V druhém patře se plánuje 30 lůţek
pro pacienty se specializovanými potřebami, především pro pacienty s demencí.

Místní obyvatelé mohou být ujištěni, ţe v souladu se
současnou koncepcí zachovávat zelené plochy,
zejména pak na sídlištích, budou radní vţdy vystupovat proti jakýmkoli záměrům na zástavbu. Alespoň
podle vyjádření starosty.

Bude to trvat zhruba rok, neţ město shromáţdí potřebná povolení. Samotná výstavba by pak měla trvat další rok a půl. Kromě nákladů na stavbu počítá
městská část s dalšími 20 miliony na vybavení zařízení. O dotaci chce radnice poţádat hlavní město i
Evropskou unii.

Slíbit se můţe cokoliv
Některé plány, které praţští politici slíbili realizovat
do konce minulého roku by se daly shrnout do onoho známého: „Sliby – chyby“. Nové stanice metra,
odpadkové koše v metru, ubytovna pro neplatiče na
Bohdalci nebo validátory pro karty Praţana opencard. A jak to tedy s avizovanými změnami nakonec
dopadlo?
Například slib, na nějţ naletěli a na jehoţ realizaci se
mnozí obyvatelé Prahy těšili. Jedná se o dříve avizované častější intervaly metra na trase „C“. 115
sekund slibovalo vedení Prahy. Ale realita? Do Letňan od ledna jezdí jen kaţdá druhá souprava. Důvod? Šetrnost dopravního podniku a nevytíţenost
linky. Dalším slibem vedení Prahy bylo navrácení
odpadkových košů zpět do metra. Odtamtud byly
koše odstraněny v obavě před moţným teroristickým
útokem. Podle slibu, kteří odpovědní učinili, jich mělo přibýt 150. Ano, odpadkové koše skutečně přibyly.
Jenţe pouze kolem 70.

Obvodní soud pro Prahu 8 zahájí přípravné jednání
ve sporu praţského Stavebního bytového druţstva s
Václavem Klausem
Obvodní soud pro Prahu 8 zahájí přípravné jednání
ve sporu praţského Stavebního bytového druţstva s
Václavem Klausem a jeho ţenou Livií. Druţstvo tvrdí,
ţe manţelé Klausovi neoprávněně získali byt v Praze
Libni a domáhá se jeho navrácení. Klausovi toho
koupili před 10-ti lety od Ivana Přikryla, nynějšího
spolupracovníka Jiřího Paroubka. Ten ale byt spoluvlastnil s tehdejší manţelkou, kterou o prodeji neinformoval. Soudce chce doporučit oběma stranám
Dalším slibem byla moţnost nabití karty Opencard
vyřešit spor pokud moţno mimosoudní cestou.
jen na některých místech. A umístění validátorů
(přístroje na dobíjení Opencard)nabralo zpoţdění na
Stop dalším obchodním domům
Velké, dosud nezastavěné parcely na území Prahy 8 všech třech linkách metra. Ve stanicích jich nyní funzůstanou zřejmě i nadále prázdné. A to i přes fakt, ţe guje jen 29. Bez nabití nelze opencard pouţívat k
jízdě v MHD. Původní sliby hovořily o umístění 80
o ně projevují zájem investoři, kteří by zde chtěli stavět nové obchodní domy. Radní osmé městské části funkčních validátorů do konce roku 2008. V součastotiţ nedoporučili vyuţívat k obchodním aktivitám né době je jich zhruba o 50 méně. Mluvčí se teď
šest ze sedmi velkých pozemků. Souhlas byl proje- snaţí situaci zachránit tvrzením, ţe problémy to neven pouze v jednom případě, a to v Libni při ulici So- způsobí, protoţe současný počet přístrojů je zatím
kolovská, kde jsou v současné době stavebniny. dostačující.
Souhlas byl udělen pod podmínkou, ţe vyuţití prostoru bude v souladu s územním plánem a nebudou se Dalším ne zcela realizovaným plánem byla výstavba
ubytovny pro neplatiče nájemného. Ta měla fungozde kácet ţádné stromy.
vat na Praze 10 a to uţ loni v lednu. Původní termín
Důleţitější však je, ţe radní nesouhlasili s postave- byl posunut na červenec. Nicméně skutečnost je
ním obchodů ve třech lokalitách v Bohnicích, ve taková, ţe koncem prosince ubytovnu uţívaly jen dvě
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rodiny. A jak je to s avizovanou moţností platit poplatky v nemocnicích přes SMS? V dubnu Všeobecná fakultní nemocnice vyšla vstříc svým pacientům
a zavedla placení regulačních poplatků prostřednictvím SMS. Tehdy se řada zdravotnických zařízení
nechala slyšet, ţe zajistí stejnou sluţbu. Nestalo se
tak. Nebylo by nakonec lepší poplatky zrušit?
Vozíčkáři poradí městu, jak se zbavit bariér
Chybějící výtahy ve stanicích metra, příliš vysoké
chodníky a další bariéry, které trápí Praţany v celé
metropoli, by se mohly brzy dočkat nápravy. Alespoň v to věří zástupci občanského sdruţení Asistence a Praţské organizace vozíčkářů, kteří by v
novém roce měli zasednout k jednacímu stolu se
zástupci praţského magistrátu, Dopravního podniku, Českých drah či Technické správy komunikací.

érovou otevřenou Prahu, která se bude pravidelně
scházet a bude řešit problematiku bariér v ulicích
hlavního města.
První schůzka je naplánovaná uţ na polovinu ledna.
Pracovní skupina soustředí potřebné informace.
První vítězství si uţ zástupci občanských sdruţení
Asistence a Praţské organizace vozíčkářů na své
konto připsali. Výtah na Národní třídě nakonec bude. Pan primátor veřejně slíbil, ţe během stavby
Copa centra na Národní třídě bude v metru vybudován výtah, přestoţe Dopravní podnik předtím říkal,
ţe to nejde.

Upozornit na bariéry ve městě se snaţí toto občanské sdruţení vozíčkářů uţ několik let. Kromě sbírání podpisů pod výzvu Za MHD přístupnou, pod níţ
Při schůzce s panem primátorem bylo se zástupci se podepsalo více neţ deset tisíc lidí, spolupracuje
vozíčkářů dohodnuto vytvoření Skupiny pro bezbari- nyní sdruţení i s radnicí Prahy 4.

