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Číslo měsíce

500 mil. Kč
zatím stál centrální registr léčiv,
který vymyslelo ministerstvo zdravotnictví pod vládou ODS, a který
zakázal Úřad pro ochranu osobních údajů využívat.

Nerudovský název mého příspěvku k problematice
kontejnerů na velkoobjemový odpad je asi nejčastější otázkou, která občana napadne, kdyţ potřebuje odloţit starý opotřebovaný nábytek či jiné větší zařízení domácnosti (nikoliv
elektrospotřebiče, ty patří do sběrného dvora), která se nevejdou do běţných kontejnerů.
Proč je malé povědomí veřejnosti o moţnostech vyuţití velkokapacitních kontejnerů? Proč tudíţ končí řada vybavení domácnosti úplně jinde, neţ by měla? Proč jen málo občanů ví, jaký odpad patří do velkokapacitních kontejnerů, jaký
do sběrných dvorů? Proč v tak velké míře vyuţívají velkokapacitní kontejnery protizákonně podnikatelé a jak tomu čelit? Je
velkokapacitních kontejnerů dostatek a jsou po dostatečnou dobu k dispozici občanům
Prahy 8? To jsou jen základní otázky, na něţ by si mělo vedení Městské části Praha 8 a
příslušní úředníci odpovědět.
Neţ popíši svůj názor na současný stav zabezpečení sběru komunálního odpadu
do velkokapacitních kontejnerů, učiním drobnou odbočku. Je třeba uvést, ţe nejenom
Praha 8, ale celá Česká republika má značné problémy v oblasti vyuţití komunálního odpadu. V roce 2007 končilo na skládkách téměř 83% všeho komunálního odpadu a jen
minimum z něj bylo vyuţíváno formou recyklace. Jde o jednu z nejhorších struktur nakládání s odpady v Evropské unii. Za tuto skutečnost hrozí České republice sankce od Evropské komise po roce 2013, zejména pokud jde o sniţování mnoţství biologicky rozloţitelného odpadu na skládkách, kde se zatím nedaří dosáhnout ţádného pokroku. Praha 8 také
odváţí komunální odklad na skládku bez dalšího vyuţití.
Tolik malá odbočka od problematiky velkokapacitních kontejnerů, která jasně
naznačuje, ţe Česká republika včetně Prahy 8 si v oblasti odpadového hospodářství zakládá na velký problém. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. není zrovna jednoduché
čtení a občan by si jistě zaslouţil od městské části jednoduchou informační broţuru jaké
typy komunálního odpadu je nutno odkládat do jakých sběrných zařízení. Co patří do běţných kontejnerů, co do velkokapacitních kontejnerů, co do sběrných dvorů atd. Jaké výrobky je povinen odkupovat prodejce, jaký odpad spadá do kategorie nebezpečný a jak
s ním nakládat. Co tedy zásadně chybí, je lepší informovanost občanů o nakládání
s komunálním odpadem a to nejen s odpadem, který patří do velkokapacitních kontejnerů. Propagační akce v tomto směru by měla Městská část Praha 8 provádět ve vlastním
zájmu opakovaně a názorně. Jistě by to vedlo k menšímu mnoţství odpadků na místech,
kam odpad nepatří, tudíţ ke sníţení znečištění naší městské části.
Pokud jde o zneuţívání velkokapacitních kontejnerů podnikateli, ke kterému
dochází, je řešení nasnadě. Ve smyslu paragrafu 66, odstavce 1 zákona o odpadech uloţí
obecní úřad pokutu do výše 300 000 Kč podnikateli, který vyuţívá systém nakládání
s komunálním odpadem zavedený obcí bez písemné dohody s touto obcí. Řešením je
tedy přísné odhalování a následné trestání podnikatelů, kteří zneuţívají systém sběru
komunálního odpadu ve velkokapacitních kontejnerech, který je určen výhradně fyzickým
osobám občanům nepodnikatelům-obyvatelům naší městské části.
Pokud jde o mnoţství, častost výskytu a optimální umístění velkokapacitních
kontejnerů, bylo by vhodné shromáţdit stanoviska občanů a jejich zkušenosti. Větší mnoţství velkokapacitních kontejnerů a jejich delší umístění, případně optimálnější výběr místa
umístění, by jistě zlepšilo stav nakládání s komunálními odpady. I zde můţe být problémem malá informovanost veřejnosti o místech a době umístění nejbliţšího velkokapacitního kontejneru. Informace pro občany s vyuţitím pouze časopisu Osmička jistě nejsou dostatečné.
JUDr. Ing. Tomáš Novoný, PhD., člen Zastupitelstva MČ Praha 8
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Zpráva z OVV ze dne 21. října 2009
1) příprava akci OVV
Př. Rödig informoval o připravované návštěvě spřátelených členů sociálnědemokratických stran z Polska, Slovenska a
Chorvatska. Během příštího týdne bude rozhodnuto, zda se návštěva uskuteční a jaký bude její průběh, čekáme na
odpovědi pozvaných hostů.
V měsíci listopadu proběhnou valné hromady „Občanského sdruţení bytová poradna při ČSSD Praha 8― a „OS OSM―.
Je chystána změna stanov, valné hromady by se napříště měly konat jedenkrát za dva roky.
Př. Pokorný – výstava fotografií z expedice „Montenegro― proběhne od 21.11. do 31.12.09.
Př. Janek – úklid Ďáblic – informoval blíţe o průběhu akce, jejímţ cílem je zapojit více lidí z Ďáblic do tohoto úklidu a
zviditelnění ČSSD Ďáblice. Akce proběhne v sobotu 31.10.09. Další informace jsou na www.dablice.estranky.cz.
Př. Ševčík – dne 3.12. od 17:00 hodin proběhne u př. Husáka v restauraci „U Kamenného stolu― na Staroměstském
náměstí přátelské posezení členů Prahy 8. Děkujeme př. Husákovi za pozvání.
2) rezignace člena OVV a doplnění náhradníka
Tajemník př. Vašek – informoval o ukončení členství př. Josefa Baxy v ČSSD. Tímto mu automaticky skončilo členství
v OVV ČSSD Praha 8. Na OK v roce 2008 byla jedinou náhradnicí do OVV zvolena př. Jana Štollová. O kooptaci do OVV
projevila předběţně zájem, situace bude vyřešena do příštího jednání OVV. Na návrh př. Rödiga bylo přijato usnesení
č . 1/10/09: „OVV ČSSD Praha 8 bere na vědomí ukončení členství v ČSSD a v OVV, př. Josefa Baxy a pověřuje tajemníka př. Vaška zajištěním kooptace náhradnice př. Jany Štollové.“
Hlasování (10 – 0 – 0)
3) návrhy členů do odborných komisí KVV
Na základě informace od KVV ČSSD Praha, týkající se obsazení a moţnosti dalšího doplnění OdK při KVV ČSSD Praha
byla mailem a dopisem oslovena členská základna Prahy 8, kde byli tito informováni o moţnosti pracovat v těchto komisích za předpokladu odborné způsobilosti. Doposud se tajemníkovi ozvali př. Bartoloměj a př. Janek. Na základě
jejich předloţené ţádosti s ţivotopisem a znalosti jejich odborných kvalit bylo přijato usnesení č. 2/10/09: „OVV ČSSD
Praha 8 doporučuje a žádá KVV ČSSD Praha o přijetí do OdK př. Milana Bartoloměje – Komise pro územní rozvoj, veřejné investice a bytovou politiku; př. Marcel Janek – Komise dopravní.“ Hlasování (10 – 0 – 0)
4) nákup kopírky, stolů, triček…
Ohledně kopírky, kterou členové OVV ČSSD Praha 8 doporučili ke koupi, bylo přijato usnesení č. 3/10/09: „OVV ČSSD
Praha 8 navyšuje částku určenou ke koupě kopírky (původně 12 000,- Kč) o částku 2723,- Kč, celkem 14 723,- Kč.“
Hlasování (10 – 0 – 0)
Př. Vašek informoval o objednání triček s potiskem, na základě usnesení č. 2/09/09. Od pana Korfa jsme dostali finanční nabídku k našemu poţadavku, na základě tohoto bylo p. Korfem přislíbeno zaslání grafické nabídky od firmy,
jeţ trička vyrábí. Na příštím zasedání OVV mělo být rozhodnuto o konečné objednávce triček. Dále informoval o opravě
stolů, která bude do konce roku uskutečněna odborným pracovníkem.
5) zprávy z KVV
Př. Ševčík upozornil na pietní akce, jeţ se konají 28.10. a poţádal přítomné, aby apelovali na členy ohledně účasti na
těchto akcích. Tajemník př. Vašek informoval, ţe poţádal o účast členskou základnu mailem a sms zprávou a současně členy OVV podrobně seznámil s harmonogramem pietních akcí na 28.10.
6) komunální problematika
Př. Zátopek, předseda KZ, informoval o dění na ZMČ Praha 8 a KZ ČSSD Praha 8 – řešení dotazů a stíţností občanů.
Př. Hejkrlík – informace o dostavby bazénu „Šutka―, má být realizována v roce 2010. Př. Rödig – radní za ODS p. Vokál
rezignoval na funkci Radního MČ Praha 8, důvod zatím neznáme. Př. Ševčík – informace z bytové komise a Kontrolního výboru. Dále zprávy o výši nájemného v Čimicích – Draháni, provozování prodejny potravin, kde byla uzavřena prodejna BILLA. Informoval o účasti na pohřbu nejstaršího členy ČSSD př. Jůny. Př. Rudová a př. Majerová – tzv.
„Hrabalova zeď― a její údrţba. Př. Zátopek se zavázal, ţe zjistí více informací a podá zprávu.
7) zprávy z místních organizací
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MO Kobylisy – členové ţádali změnu krajské kandidátky do voleb PSP ČR. MO Karlín a MO Libeň – kritika prezidenta
Klause; máme pokyny z vyšších orgánů, ale vyšší orgány mnohdy nenaslouchají názorům členské základny, komunikace nefunguje oboustranně. MO Čimice – obava místních lidí, ţe po zrušení prodejny BILLA bude zrušena i prodejna
Albert. Př. Ševčík informoval, ţe bylo vypsáno výběrové řízení MČ Praha 8 na obsazení bývalé prodejny, nájem za tyto
prostory je mnohem niţší, neţ je obvyklé, podmínkou je provozování prodejny potravin. Př. Rödig slíbil, ţe zjistí, kdy
bude výběrové řízení probíhat. MO Bohnice – bylo zdůrazněno placení členských příspěvků, schválen převod př. Ţeníška z Prahy 14, dále byli přijati čtyři noví členové. Členové MO Bohnice konstatovali, ţe v rámci zaloţení nové strany
pana Miloše Zemana, nikdo z přítomných nebude odcházet z ČSSD a vyzvali ostatní MO na Praze 8, aby se
k uvedenému vyjádřili.

Zpráva z mimořádného KVV ze dne 24. září 2009
Milan Bartoloměj, člen KVV
Jednání řídil místopředseda KVV ČSSD Praha Karel Klíma, podle schváleného programu:
Aktuální politická situace po zrušení voleb
Různé
Závěr jednání
Jak je patrné z programu zasedání, potřebu svolání mimořádného KVV vyvolala současná
politická situace a zrušení předčasných voleb do PSP ČR. K tomuto tématu byla vedena
široká a velmi otevřená diskuze.
Mimo jiné bylo například uvedeno:
Na tuto kampaň bylo připraveno historicky nejvíce tištěných materiálů, a tím vznikly nemalé problémy. V Horákově sále, kam byly svezeny i materiály z obvodů, zabírají
spoustu místa (postupně se odváţejí zpět do tiskáren) a Př. Klíma dále uvedl, ţe horší je vzniklá finanční situace, zejména zrušení grantů, se kterými se počítalo a sníţení volební dotace pro kraje na volby na 70% původní
částky.
Dále se př. Klíma zmínil, ţe na obvody a kraje byl zaslán k diskusi řád pro komunální volby a volby do senátu (do
5. října se očekává vyjádření KVV a OVV).
Příští rok nás čekají volby - kromě parlamentních a komunálních voleb i volby do senátu na Praze 6, 10 a 11.
Př. Klíma na závěr uvedl, ţe v neděli 20. září se uskutečnil velmi zdařilý ―Dobrý den seniorů―, kterého se účastnilo cca 2000 návštěvníků.
V rámci programu Př. Kleslová uvedla, ţe pracovní skupina projednala ţádosti o souhlas se vstupem a přestupem do MO mimo trvalé bydliště a KVV ČSSD Praha schválil ţádosti o souhlas s přestupem do MO mimo trvalé bydliště. Pro Prahu 8, to jsou Př. Radmila Zemanová (P13 / P8 MO 03) a Př. Ţeníšek Petr (P14 / P8 MO 05) Ţádost o souhlas se vstupem do MO mimo trvalé bydliště podali a byla schválena ţadatelům - Plesnivý Jan, Čonková Angelika, Majer Zdeněk, Drozdová Irena, všichni bytem Praha 8
Př. Klíma informoval o situaci v KKK - o rezignaci předsedy KKK př. s tím, ţe KKK dle jejího rozhodnutí povede
př. Tampa. KVV ČSSD Praha vzal na vědomí rezignaci předsedy KKK př. Ibla a rozhodnutí KKK o tom, ţe vedení KKK
ČSSD Praha přebírá dosavadní místopředseda KKK př. Robin Tampa.
V rámci bloku programu současná politická situace Př. Hulinský vyjádřil zklamání nad zrušenými volbami a
poděkoval za nasazení ve volební kampani. V diskusi zaznělo mnoho názorů na události posledních dvou týdnů, týkaly
se především stylu vedení, komunikace s veřejností a se členy, neschopnosti vysvětlil důvody určitého jednání. Zazněl i
poţadavek na předloţení právních analýz, na základě kterých se vedení rozhodlo nehlasovat pro rozpuštěné sněmovny. KVV ČSSD Praha uloţil zástupcům v P ČSSD poţadovat po vedení ČSSD právní analýzu napadnutelnosti předčasných voleb. Dále v diskusi zazněl dotaz na případné změny v kandidátkách. Na to reagoval př. Poche tím, ţe se bude
individuálně vyhodnocovat průběh kampaně, a na základě toho moţná dojde k úpravám v kandidátní listině.
Kopie všech projednaných a schválených materiálů je uloţena a k nahlédnutí u tajemníka Př. J. Vaška
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Občanské sdružení OSM
vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům
starším 15 let
a který se koná 11. a 25. listopadu 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

ČSSD Praha 8

vás zve na výstavu fotografií
Ing. Petra Pokorného

vás zve na

„Expedice Monte Negro“,
která bude probíhat
od 21. 11. do 31. 12. 2009
v prostorách sekretariátu ČSSD
Praha 8.

Setkání se zastupiteli za ČSSD,
které se koná
v prostorách sekretariátu ČSSD Praha 8.
Akce se můžete účastnit dne
24. listopadu 2009 od 17.00

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

Deváté

číslo, ročník

V.
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Plánované akce
LISTOPAD
MO Karlín a MO Libeň
3.11.
Klub zastupitelů
9.11.
MO Kobylisy
10.11.
11.11.
Klub deskových her
MO Bohnice
????
OVV Praha 8
18.11.
Bytová poradna při ČSSD Praha 8 24.11.
MO Čimice
24.11.
25.11.
Klub deskových her

18:00 Zenklova 27, sekretariát
18.00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 ????
18:00 Zenklova 27, sekretariát
17:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 ????
18:00 Zenklova 27, sekretariát

PROSINEC
MO Karlín a MO Libeň
1.12.
Klub zastupitelů
7.12.
MO Kobylisy
8.12.
9.12.
Klub deskových her
MO Bohnice
15.12.
Bytová poradna při ČSSD Praha 8 15.12.
OVV Praha 8
16.12.
MO Čimice
22.12.

18:00 Zenklova 27, sekretariát
18.00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 ????
17:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 Zenklova 27, sekretariát
18:00 ????

Dovolujeme si Vás pozvat na každoroční

v Restauraci u Kamenného stolu
na Staroměstském náměstí

OVV ČSSD Praha 8 děkuje př. Husákovi za možnost uspořádání této
akce.

5

Stránka 6

Cesta do Evropy od otroctví přes demokracii k socialismu
Jaromír Šida, předseda MO Libeň
Je tomu jiţ přes dvě stě let, kdy Velká francouzská revoluce začala bořit absolutní
monarchii. Revoluce dala nejen Francii, ale celému světu heslo:
„ La liberté, égalité, la fraternité!― tj.: česky „Svoboda, rovnost, bratrství!―
Toto heslo nebylo jen pobídkou v boji pro revolucionáře, bylo vlastně důmyslným
kryptogramem. Je v něm totiţ obsaţen program revoluce pro celé příští věky. Důkaz o tom
získáme uváţlivým rozborem.
Svoboda - představuje první revoluční krok, svrhnutí absolutní monarchie a s ní i
feudálního řádu spojeného s nevolnictvím. Rovnost - je poţadavkem niţších a středních
vrstev občanů, aby všichni měli stejná práva a pro všechny platily stejné zákony. To byl
vlastně první krk k prosazení demokracie. Bratrství - bylo původně povaţováno za sblíţení
všech lidí bez ohledu na rasu, národnost či náboţenství. Moderně tuto část hesla můţeme
pokládat za prvopočátek sociálního cítění.
Kromě tohoto revolučního hesla Velká francouzská revoluce dala Evropě Deklaraci práv člověka a občana vyhlášenou dne 26. srpna 1789, kterou dne 24. června 1793 nahradila nová a podstatně širší deklarace.
Velká francouzská revoluce se však všude ihned neuplatnila. Trvalo téměř sto let, neţ skutečně zvítězila. Svědčí o tom následující přehled francouzských reţimů. Monarchie absolutní ( do r. 1789 ), monarchie konstituční (17891793), republika (1793-1795), direktoriát (1795-1804 ), císařství (1804-1814), království (1814-1815), císařství
( 1815 ), království ( 1815-1848 ), republika ( 1848-1851), císařství ( 1851-1870), republika ( od r. 1870 ).
Velká francouzská revoluce ostatní Evropu původně spíše strašila, neţli podněcovala k napodobení. Teprve
téměř o půl století později, po nových francouzských revolučních nepokojích v březnu 1848, přeskočila jiskra revoluce
do Německa. Političtí radikálové tam volali za odstranění monarchie a ţádali federativní spolkovou ústavu. Německé
revoluční boje skončily nakonec kompromisem, vydáním Frankfurtské říšské ústavy z 28. března 1849.
V Rakousku v r. 1848 revoluce začala ve Vídni a vedli ji hlavně studenti a dělníci. Jejich hlavním poţadavkem
bylo odvolání Metternicha. Jiný ráz měla revoluce v českých zemích. U nás kromě stejných poţadavků jako v Německu
a v Rakousku revoluce ţádala navíc úplnou rovnost češtiny s němčinou. Tím se revoluce občanská změnila částečně i
na revoluci národní.
T.G .Masaryk ve svém díle Palackého idea národa českého z r. 1898 napsal, ţe „ také u nás a hlavně v Praze
byla revoluce pokračováním revoluce francouzské―. V podobném duchu probíhala revoluce i v Uhrách. Nakonec evropské revoluční boje v r. 1848 skončily někde kompromisem, jinde represáliemi. Revoluční plamen nebyl však uhašen.
Průběh revolucí v roce 1848 dá se hodnotit, ţe to byl boj nejen za svobodu, ale uţ i za demokratická práva.
V průběhu 19. století v Evropě pod vlivem revolucí měnily se absolutní monarchie na konstituční. Vliv aristokracie upadal, protoţe její místo zaujímali bohatnoucí zástupci měšťanské třídy, průmyslníci, velkostatkáři a obchodníci.
Přestoţe tvořili jen menšinu, vlivem svého kapitálu začali vládnout jako oligarchie a byli označováni za plutokraty. Další
revoluce na našem starém kontinentu neodehrávaly se ani v západní či střední Evropě, ale v její východní části,
v Rusku. Došlo k nim aţ na začátku 20. století.
V Rusku tehdy vládla tuhá absolutní monarchie carského rodu Romanovců, podporovaná rozmařilou aristokracií. Nejhůře se vedlo muţikům na ruském venkově ţijícím dosud v robotném systému a vykořisťovaných nelidskými
latifundisty.
První pokus o ruskou revoluci vyvolal v r. 1905 historik Pavel Miljukov, který zaloţil opoziční demokratickou
stranu kadetů, usilující o konstituční monarchii. Revoluční pokus se nezdařil. Byl zřejmě málo revoluční. V březnu 1917
vypukla v Rusku jiţ účinnější revoluce, v jejímţ čele stáli kníţe Lvov, opět Miljukov a Kerenskij. Cílem této revoluce bylo
zaloţení pokrokové vlády měšťanské, zřízení demokratického Ruska a aby dále bojovalo po boku Dohody.
V listopadu 1917 však vzniklo bolševické povstání, které zorganizoval a řídil Lenin. Jako první se k povstalcům
přidala petrohradská posádka a postupně všichni vojáci na frontě. To pak vedlo k uzavření tzv. Brest-Litevského míru.
Ruská bolševická revoluce vstoupila do dějin jako Velká říjnová socialistická revoluce. Bolševici zaloţili komunistickou
stranu a z Ruska se stal Svaz sovětských socialistických republik. Tak se Rusko změnilo na tuhou diktaturu dělnického
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proletariátu. Cílem bylo socialistické zřízení zaloţené na marx-leninské ideologii. Tento reţim se udrţel u vlády zhruba tři
čtvrtě století a od konce druhé světové války politicky a vojensky ovládal půl Evropy.
Názor bolševiků na revoluci byl naprosto odlišný, neţ jaký byl tradován ve většině Evropy. Svoboda a demokracie byl pro ně neţádoucí pojem a bratrství si vysvětlovali jako soudruţskou povinnost dodrţovat komunistickou ideologii. Ruská revoluce z r. 1917 se vyznačovala jen svou zlobou šířící materialismus a postrádající solidaritu. Sovětské
Rusko bylo jen příkladem komunistické utopie.
Naproti tomu český národ správně pochopil význam a vývoj občanské revoluce od francouzské revoluce
z konce 18. století aţ po 20. století. Pochopil, ţe je to vývoj od konce absolutismu cestou demokracie k sociálnímu pohledu na ţivot. Proto jiţ 28. října 1918 pochodoval český lid ulicemi pod transparentem „ Socialistický národ.― Podobně
znějící heslo měli sociální demokraté za první republiky, „ Demokracie je naše cesta, socialismus je náš cíl―. To byl
vlastně napsaný odkaz Velké francouzské revoluce.
Poslední revoluce, která zasáhla kolem roku 1989 státy střední a východní Evropy, jeţ do té doby ovládal Sovětský svaz, byla vlastně atypická. Aţ na Rumunsko proběhla klidně, takţe by se dalo i říci, ţe šlo o dobrovolné nebo
dokonce o smluvené předání moci. U nás dostala jméno „sametová revoluce―.
Uplynulo dvacet let, ale ani dnes její vliv a význam nedá se s určitostí hodnotit. Zatím jen víme, ţe to byla revoluce namířená proti komunistické diktatuře. Získali jsme opět svobodu (la liberté) a demokracii ( égalité), ale jak je to u
nás skutečně s bratrstvím ( la fraternité), nedovedeme ještě objektivně posoudit. Nejenţe přetrvává cikánský problém
a nepochopitelně se znovu objevují projevy neonacizmu a dosti značná část občanů nechápe plně význam sociálního
cítění. Mnozí, zaslepení zprava publikovaných antikomunismem, nechápou plně význam socialismu, který svými výhodami chrání právě většinu našich občanů, které ţiví jejich práce a ne kapitál.
Občanská revoluce, která začala Velkou francouzskou revolucí, je vlastně téměř permanentní proces, který
skončí tehdy, aţ se naplní úkol celého revolučního hesla a lidé se dopracují skutečné svobody a ţivota v duchu sociální
demokracie.

Sociální demokracie včera, dnes a zítra
Roman Petrus, předseda OVV
Tak uţ nějakou dobu to vypadá, ţe je vše v politice jasné a nevypadá to, ţe se bude něco měnit. Všichni jsme si na vlastní kůţi vyzkoušeli a zaţili začátek předvolební kampaně se
spoustou plakátů, billboardů a mítinků pro voliče. Pak se vše začalo měnit během několika dnů a
týdnů a snad to nyní skončilo. Poslední půlrok se toho vůbec v české politice děje hodně a začíná
být lehký zmatek v tom, co, kdo a jak. Řada mých známých, většinou v mém věku a tudíţ spíše
pravicových, se mě poslední dobou ptají na veletoče ČSSD a její dlouhodobou politiku. Vše samozřejmě pod dojmem českých novin. Tak v tomto článku si dovolím ze svého pohledu zhodnotit
dění v posledním půl roce a jednání ČSSD.
1) Pád vlády - Kdyţ padla Topolánkova vláda, bylo to pro řadu lidí velké překvapení a
osobně si myslím, ţe i pro řadu sociálně-demokratických poslanců. Pro český stát bylo jistě
dobře, ţe vláda padla. Jsem naprosto přesvědčen, ţe tato vláda uţ byla neschopna vytvořit cokoliv přijatelného pro české občany. Zato nepřijatelných věcí chrlila celou řadu, a to i na mezinárodním poli (uznání Kosova), coţ naši novináři krásně zakryli ztrátou paměti. Jako občan jsem byl spokojen, jako straník jsem však nadšen nebyl. Přeci jen útok na Topolánkovu vládu by v předvolebním boji byl ideální. On i jeho ministři dokázali během dvou let
naštvat drtivou většinu obyvatel této země, coţ dokazuje i naprosto neuvěřitelný výsledek krajských a senátních voleb.
Proto je ze stranického hlediska sporné, zda bylo dobře tuto vládu poloţit.
2) Pád vlády během Evropského předsednictví - Musím se přiznat, ţe na toto spojení jsem naprosto alergický.
České předsednictví v EU je dle mého názoru nejpřeceňovanější událostí posledních dvaceti let. Od počátku bylo jasné,
ţe jde o předsednictví z povinnosti (díky rotaci) a bude naprosto nevýznamné. Navíc vůbec pojem předsednictví byl díky
českým novinářům velmi nadhodnocen. Bohuţel dokázali novináři dostat tuto legendu mezi lidi, a ti toto spojení pouţívají velmi často. Kaţdopádně jsem si udělal takový test. Při jednom rozhovoru s asi deseti třicátníky, kteří s pojmem
"pád vlády..." operovali proti ČSSD jsem dal tři kontrolní otázky. 1) Jaká země měla předsednictví před námi, 2) Jaká
země je má po nás a následně 3) Jaké priority stanovila česká vláda během předsednictví. Z deseti lidí, nebyl na otázku
2 a 3 schopen odpovědět ani jeden, na otázku 1 odpověděli správně tři z nich. Obrázek si můţete udělat sami.
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3) Rozhodnutí ústavního soudu – Ústavní soud jako instituci jsem dlouho bránil. Byl jsem přesvědčen, ţe útoky
různých politiků, a to i z ČSSD, na ústavní soud, jsou jakousi degradací demokracie. Bohuţel rozhodnutí Ústavního soudu ohledně předčasných voleb mou vírou v nestrannost a jistou morální a právní autoritu zanechalo v troskách. Vyhovění jednomu nenajedenému poslanci bych ještě překonal. Aroganci moci a hlouposti při výslechu př. Zaorálka jiţ stěţí.
Bohuţel rozhodnutí bylo učiněno, a jelikoţ nejsem ústavní právník, tak jej nebudu hodnotit. Jen mi je divné, ţe tolik skutečných expertů se nemohlo shodnout a popíralo rozhodnutí Ústavního soudu.
4) Změna Ústavního zákona a rozhodnutí ČSSD o nehlasování o rozpuštění sněmovny – Změna Ústavního zákona tak, jak byla schválena, je důleţitá. Jednou provţdy je moţné s takovou moţností počítat, a tedy zabránit nynějším
trapným problémům. Bohuţel ihned po bleskovém schválení této změny se vyrojily zprávy o tom, ţe i tento způsob
urychlení předčasných voleb bude opět napaden, a to pravděpodobně úspěšně u Ústavního soudu. Klidu nepřidaly
právní rozbory a ani vyjádření soudců Ústavního soudu, které tuto moţnost potvrzovaly. Tím však začal vznikat problém.
Co by se přihodilo, kdyby se sněmovna rozpustila a následně Ústavní soud řekl, ţe na základě současných právních
moţností není moţné sněmovnu rozpustit? Pravděpodobně by nastal právní chaos. Které rozhodnutí je to správné a
které je špatné? A co s tím dál? Tuto otázku nakonec vyřešilo vedení ČSSD. Rozhodlo se nepodpořit rozpuštění sněmovny a dále pracovat aţ do řádných květnových voleb. Novináři díky tomuto rozhodnutí měli ţně a na ČSSD nezbyla
nit suchá.
A jaký je tedy na tuto záleţitost můj názor? Jsem přesvědčen, ţe nejen ČSSD, ale všechny strany a jejich představitelé jiţ věděli, ţe tato špatná situace nastane. Pravděpodobně se napříč politickým spektrem horečně vymýšlelo,
jak důstojně z tohoto problému ven. Jako straník musím říct, ţe není příliš vhodné ţe s řešením přišlo zrovna vedení
ČSSD. ČSSD to rozhodně nepomohlo. Jako straník s tím tedy spokojen nejsem. Jako občan však musím říct, ţe je
dobře, ţe nevznikl právní chaos.

Ohraničené výběhy pro psy, neboli psí louky
Zdeněk Ševčík, zastupitel MČ Praha 8
„Pejskaři― versus ostatní obyvatelé. Na toto téma bylo napsáno mnoho článků s různými
vyzněními. Určující je, zda máte či nemáte doma psa.
Vedení Prahy 8 se v tomto volebním období vrhlo na rekonstrukce anebo obnovu dětských hřišť. Moudře rozhodlo o tom, ţe na těchto místech by neměli mít přístup pouze psí miláčci řady občanů. Proto se také většina dětských hřišť oplocuje. Ale vynořil se problém. „Pejskařů―
je hodně a jsou samozřejmě i mezi zastupiteli. Co s tím, vyřešila radnice, zřizováním několika
výběhů pro psy. Celý projekt nazvala „Psí louky―. Téma tohoto měsíčního fóra je zhodnocení této
činnosti. Dovolte mi tedy říci můj názor k těmto psím loukám.
První a největší psí louka se objevila jiţ před několika lety v blízkosti radnice Prahy 8,
tzv. Bílého domu a Grábovy vily. Tento výběh u Grábovy vily je pěkný a splňuje svůj účel, neboť
v této části Prahy 8 je umístěn velmi vhodně a na snadno přístupném místě. Otázkou je, ţe mohl být menší, neboť při
vzniku trasy Jiţní spojka – Palmovka se bude muset zmenšit, a občanům Prahy 8, kteří si na tento výběh neboli psí
louku zvykli, se zmenšení nebude líbit.
Nové psí louky na sídlišti v Bohnicích jiţ tak ideální nejsou. K jejich umístění je z větší části sídliště daleko. Při
ranní procházce se psem, se do těchto prostor z časových důvodů moc občanů nedostane. Bohuţel, stejné je to i v
v odpoledních hodinách. Přesto však návštěvníky mají. Navštěvují je většinou senioři, kteří mají dost času. Je však
otázkou, jestli to je to, co chtěla radnice učinit.
Myslím, ţe na sídlištích nejsou v tuto chvíli vhodné pozemky, které by se takto daly vyuţívat. Je potřeba se
tedy zamyslet, jestli budovat podobná centra pro skupiny obyvatel, kdyţ pak tyto specifické skupiny obyvatel tyto prostory nenavštěvují.
Přestoţe se v posledních letech vylepšila situace se zásobováním míst koši na psí exkrementy, je potřeba
v tomto ohledu přidat. Radnice má v tuto chvíli prostředky na to, aby těchto košů na sídlištích výrazně přibylo. Dle mého názoru by stálo za uváţení zřídit několik košů s pytlíky na psí exkrementy a po průzkumu jejich naplněnosti
v různých místech je pak moţné zřídit další.
Ovšem jak to tak bývá, jen zřízení košů není moţné. Důleţitá je osvěta a bohuţel i represe. Po zřízení košů je
nutné vyzvat Městskou policii, ať věnuje větší pozornost odklízení psích exkrementů a pokutuje majitele psů. Jako
osvěta by mohla poslouţit spolupráce se školami, v rámci jejich vyučování.
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20. výročí Listopadové revoluce
Jaromír Šída, předseda MO Libeň
17. listopadu připomínáme si 20. výročí Listopadové revoluce, která ukončila 40 let
komunistické totality. Tato revoluce se zapsala do našich dějin hlavně tím, ţe kromě zmasakrování studentské demonstrace komunistickou policií nepadl jediný výstřel a komunistická
vláda vcelku pokojně sloţila svoji funkci. Proto také listopadová revoluce dostala jako
„epiteton ornans― téţ název „ sametová―.
Od listopadu 1989 uplynulo dvacet let a to by mohla být dost dlouhá doba
k hodnocení polistopadového období. Před 20 lety mnozí naivně se domnívali, ţe nastane
konečně doba, kdy naráz vše se změní k všeobecné spokojenosti, ţe naše republika se stane prosperujícím státem a naši občané se konečně dočkají všenárodní soudrţnosti a zaslouţeného blahobytu. Takové nadšení totiţ vládlo tehdy v národě, kdyţ v listopadu 1989 na
náměstích manifestující lidé zvonili klíči a svorně volali „nejsme jako oni―.
Podobně naivní představy měli naší občané i po skončení 1. světové války a po zaloţení Československé republiky roku 1918. Tehdy náš první prezident T.G. Masaryk k takovým mylným názorům vyslovil varovná slova v tom smyslu,
ţe vybudovat prosperující a řádně fungující stát potrvá nejméně 20 let a moţná to můţe trvat i půl století. A měl pravdu.
Za 20 let po 28. říjnu 1918 naše republika byla jiţ chudší o pohraničí a zrazena spojenci v sevření nacistického Německa.
Obdobně mnohý náš rozumný občan uznává Masarykova slova při hodnocení dvaceti let existence naší republiky od listopadu 1989. Hospodářsky jsme si trochu polepšili, ale ve srovnání se západními státy máme ještě mnoho co
dohánět. V současné době naše úsilí postihuje hluboká hospodářská krize provázená zvyšující se nezaměstnaností. Na
pováţenou je však u nás situace politická. Hned po Listopadu 1989 začal se u nás prosazovat názor apolitičnosti. Prosazoval jej hlavně Václav Havel. Zaloţené Občanské fórum razilo heslo „Politické strany jsou pro straníky, Občanské
fórum je pro všechny!―. Český lid otočil se tzv. na štyráku, neboli o 180 stupňů a zatímco za komunistů volil Národní
frontu, neboli komunisty, tak nyní si zakládal opět jednotné politické uskupení.
Samozřejmě, ţe takový politický nesmysl neuspěl. Začala totiţ politická krystalizace a vytvářely se politické strany, jak je zvykem v demokratických státech. Jenţe u nás vznikly většinou strany pravicové, pravostředové nebo středové, Stranu demokratické levice, sociální demokracii, lidé zatím nechápali a nevnímali. 40 let komunistické totality bylo
v občanech natolik zaţito, ţe vše levicové povaţovali za spojené s komunismem. Pojem „sociální― stále si vykládali jako
„socialistický―, coţ za komunistické diktatury znamenalo odpovídající principem vědeckého socializmu uznávaného jedině komunisty.
A jako se říká, ţe čas vše zhojí, tak i sociální demokracie našla nakonec pochopení u lidí. Dnes ČSSD jiţ řadu let
soupeří s ODS o politické prvenství. K hodnocení polistopadového vývoje patřilo by provést rozbor činnosti jednotlivých
resortů. To však přísluší odborníkům. Řadový občan si všímá a kritizuje je, to co se nedá přehlédnout a co, jak se říká,
bije do očí. A těmi resorty je vnitro, resp. Policie, a spravedlnost, kteréţto oba se mají především starat o pořádek, bezpečnost a spravedlnost. Rostoucí kriminalita, nízký počet vyšetřených kriminálních případů, vysoká nehodovost, varující
počet úrazů na silnicích a hlavně trapné přehmaty policejních vyšetřovatelů, např. v kauzách Koţený a Krejčíř, nasvědčují, ţe náš občan se vůbec necítí bezpečně ani doma. Poslední ostudu si naše policie udělala v září letošního roku,
kdyţ nedovedla zabránit závodu drahých vozů Diamond Race, které ohroţovaly bezpečnost na našich silnicích. Závod
zbohatlíků nakonec ukončila aţ německá policie. Stejně tak naše soudnictví nemůţe se chlubit úspěšnou prací. Soudci
nejsou schopni napoprvé odsoudit obţalované, protoţe obratnější advokáti s lepší znalostí paragrafů a výmluvností své
mandanty dovedou z malérů většinou vysekat.
V době 20. výročí naše republika proţívá jednak celosvětovou krizi provázenou zvýšenou nezaměstnaností a
jednak obdobím kolem předčasných voleb do Poslanecké sněmovny, jíţ předcházela aféra Melčákova odvolání se
k Ústavnímu soudu. Ten se v této kauze neslavně zachoval. Ukázalo se, ţe jeho výrok v tomto případu postrádá lidskost
a logiku, drţí se křečovitě a úzkostlivě vyhledaných paragrafů a dává pocit, ţe se povyšuje nad Parlament i prezidenta
republiky.
20. výročí Listopadové revoluce nebudeme slavit nijak pompézně, protoţe naše situace ani ekonomická nedává k tomu důvody. Je však na nás všech, abychom v Parlamentu měli zodpovědné poslance a senátory, ve vládě seděli
ministři skuteční odborníci, na Hradě byl nestranný prezident a u soudů aby rozhodovali fundovaní a nezávislí soudci
ovládající zákony a spravedlivě rozhodující.
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Zprávy z komisí Rady Městské části a výborů Zastupitelstva
Majetková komise - Daniel Rödig
Další podzimní jednání Komise RMČ Prahy 8 pro obecní majetek (MK) se uskutečnilo dne 20. října. Zasedání
MK bylo usnášeníschopné a komise na svém jednání projednávala mj návrh na odpis nedobytných pohledávek za společností GANGES INTERNATIONAL s.r.o., nájemci nebytových prostorů na adrese Klapkova 1035/28, 182 00 Praha 8 –
Kobylisy, v celkové částce 610 233,50 Kč, a to z důvodu, ţe rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 8 bylo zamítnuto
zaplacení smluvní pokuty s příslušenstvím. MK doporučila tento návrh k projednání finančnímu výboru.
MK dále projednávala návrh MČ na odejmutí správy svěřeného majetku Městské části Praha 8 části pozemku parc. č. 560/1, celková výměra 10914 m2, tzn. dle nového geometrického plánu pozemky parc. č. 560/13, o výměře 2861 m2 a parc. č. 560/14, o výměře 1912 m2, vše v k. ú. Kobylisy, a to z důvodu, ţe předmětné nově vzniklé pozemky obklopují objekt Integrované střední školy Náhorní čp. 525, jejímţ zřizovatelem je HMP. Tím dojde ke sjednocení
vlastnických vztahů. MK toto odsvěření doporučila.
Dále byla projednávána ţádost p. Jaroslava Součka o převod nájemní smlouvy uzavřené dne 17. prosince
1997 na pronájem části pozemku parc. č. 3584, o výměře 29 m2, za účelem vjezdu na pozemek parc. č. 3574/1, vše
na k. ú. Libeň, nájemné 24,- Kč/m2/rok, na syna p. Libora Součka. Pan Libor Souček je vlastníkem pozemku parc. č.
3574/1, na k. ú. Libeň. Dále p. Souček ţádá o směnu pozemku parc. č. 3574/1, nově parc. č. 3574/14, o výměře 87
m2, za pozemky nově parc. č. 3583/1, o výměře 1 m2, parc. č. 3583/2, o výměře 15 m2, parc. č. 3584/2, o výměře
68 m2, tj. celkem 84 m2, cenová mapa 2 690,- Kč/m2. MK doporučila uzavření nové nájemní smlouvy s p. Liborem
Součkem na pronájem části pozemku parc. č. 3584, o výměře 29 m2, na k. ú. Libeň, za nájemné 24,- Kč/m2/rok. Tato
komise nedoporučila provedení navrhované výše uvedené směny pozemků.
Majetková komise doporučila prodej pozemků 3583/1, o výměře 1 m2, parc. č. 3583/2, o výměře 15 m2,
parc. č. 3584/2, o výměře 68 m2, tj. celkem 84 m2, ţadateli za cenu dle cenové mapy, tj. za 2 690,- Kč/m2,
pod podmínkou, ţe ţadatel nechá na své náklady vypracovat oddělující geometrický plán. MK díláe projednávala ţádost společnosti Pragoplakát o pronájem pozemků parc. č. 2364/200, parc. č. 1778/10 (není MČ), parc. č. 2024/8
(pronajato Bentrans), vše na k. ú. Kobylisy, parc. č. 527/45, na k. ú. Stříţkov, parc. č. 2262/5, na k. ú. Libeň, parc. č.
853, na k. ú. Bohnice, parc. č. 630/6, na k. ú. Čimice, o umístění reklamního zařízení rondelu o rozměru 1 m2 x 2,30
m, k propagaci nekomerční reklamy (pouze kulturní a společenské akce) za nájemné 5 000,- Kč/rok. Dále ţádali o
změnu ve smlouvě k pozemku 827/149, k. ú. Bohnice, z reklamního rondelu na panel, a to z důvodu poţadavku Policie ČR. MK doporučila pronájem pozemků parc. č. 2364/200, na k. ú. Kobylisy, parc. č. 527/45, na k. ú. Stříţkov,
parc. č. 2262/5, na k. ú. Libeň, parc. č. 853, na k. ú. Bohnice, parc. č. 630/6, na k. ú. Čimice, k umístění reklamního
zařízení rondelu o rozměru 1 m2 x 2,30 m, k propagaci nekomerční reklamy (pouze kulturní a společenské akce) za
nájemné 5 000,- Kč/rok/jedno reklamní zařízení. Majetková komise doporučila souhlasit se změnou rondelu na panel
na pozemku parc. č. 827/149, na k. ú. Bohnice. 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 se uskuteční dne
24.listopadu.

Majetková komise Daniel Rödig
První poprázdninová komise RMČ Prahy 8 pro obecní majetek (MK) se konala dne 9. září 2008. Na Úřad MČ
Praha 8 byla doučena ţádost společnosti SGS Bohnice, s. r. o., jeţ se týkala se údrţby pozemku. Na tomto pozemku
se nacházejí nouzové východy z domů čp. 431 aţ 436 na k. ú. Bohnice, a na adrese Poznaňská 31 aţ 41, 181 00 Praha 8, ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy MČ Praha 8; odbor ţivotního prostředí poţaduje po společnosti SGS Bohnice s.r.o. úklid chodníku včetně nouzových východů o výměře cca 750 m2, nájemci pouţívají běţně
tyto nouzové východy.
MK na svém jednání doporučila uzavření nájemní smlouvy na pronájem předmětné části pozemku na k. ú.
Bohnice, za nájemné 1,- Kč/rok. MK na svém jednání vyhověla ţádosti Jana Kukačky a doporučila uzavření nové nájemní smlouvy se společnosti Maloobchodní prodej tisku, s. r. o., na pronájem pozemku parc. č. 585/332, o výměře
4,7 m2, k. ú. Bohnice; za nájemné 5,- Kč/m2/den. MK se na svém jednání zabývala i ţádostí o umístění sběrné nádoby na odpad pro nebytový prostor – bývalé WC na pozemku parc. č. 336/2, na k. ú. Karlín, který je nyní pronajmut a
slouţí jako jako rychlé občerstvení. MK doporučila uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 336/2, na k. ú. Karlín,
o výměře 1 m2 1 200,- Kč/m2/rok. MK taktéţ zaujala kladné stanovisko z ţádosti Bytového druţstva Gdaňská, které
ţádalo o moţnost povolení výstavby zastřešeného kontejnerového stání pro 3 kontejnery.
Kladné stanovisko MK zaujala i k ţádosti společnosti HDS Retail Czech Republik, a. s., která se týkala navrácení novinového stánku na Karlínské náměstí. Negativně se naopak komise postavila k ţádosti pí. MgA. Dreny Čvoro-
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vic, jeţ se týkala rekolaudace nebytových prostorů č. 601 („atelier―), v domě čp. 1259 v Libni na adrese Františka Kadlece 8, o výměře 32,7 m2, nájemné 797,- Kč/m2/rok, na prostor bytový.
Výše jsou popsána pouze některá stanoviska MK. Celý zápis z jednání je pro zájemce připraven k nahlédnutí v Grabově
vile.Příští jednání komise pro obecní majetek Rady Městské části Praha 8 se uskuteční dne 7. října 2008.

Kontrolní výbor Roman Petrus
Proběhla informace o vyjádření vedoucího MO a vedoucího BO k protokolu z kontroly postupu při opravách a
přípravě bytů pro nové nájemníky. Ţádost o vyjádření chtěl Kontrolní výbor na minulé schůzi. Výbor po obsáhlé diskusi
přijal k tomuto bodu následující usnesení. „Kontrolní výbor doporučuje Radě MČ Praha 8 zajistit zpracování koncepce
správy a hospodaření s bytovým fondem od roku 2011.― Na minulém jednání byla vytvořena pracovní skupina, která
byla pověřena provedením kontroly úrovně hospodaření s bytovým fondem.
Kontrola proběhne nejdříve na správní firmě AUSTIS, provozovně Karlín, a to v říjnu 2009. Dále výbor rozhodl,
ţe kontrola hospodaření bude provedena na příspěvkové organizaci Servisní středisko. Předseda Petrus podal další
informaci o průběhu kontroly pronájmu nebytových prostor. Tato informace se týkala nebytových prostor spravovaných
správní firmou Navatyp a JUDr. Slabá.

Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek—Milan Hejkrlík
Říjnové jednání komise pro bezpečnost a veřejný pořádek probíhalo tradičně za účasti zástupců Policie České republiky a Městské policie hlavního města Prahy—obvodního oddělení pro Prahu 8. Komise obdrţela podněty ze
strany občanů týkající se nepořádku a většího výskytu bezdomovců v okolí prodejny Albert na Invalidovně. Komise předala tento podnět k řešení odboru ţivotního prostředí a poţádala zástupce bezpečnostních sborů a zvýšený dohled nad
dodrţováním veřejného pořádku v této lokalitě. Obdobná stíţnost se týkala oblasti „Balabenka―.
Vzhledem k tomu, ţe území hraničí s MČ Praha 9, byl poţádán místostarosta Vokál k projednání s orgány MČ
Praha 9 a zároveň poţádána Policie ČR o zvýšený dohled. Další ze stíţností se týkala umístění laviček Městské části
Praha 8 do ulice Krejčího a do parku u ZŠ Na Korábě. Tyto lavičky jsou vyuţívány především bezdomovci, kteří znečišťují okolí a obtěţují chodce. Komise tuto stíţnost postoupila občansko-správnímu odboru s podezřením na páchání přestupků a odboru ţivotního prostředí. Zároveň upozornila stěţovatele, ţe do dané lokality bude v blízké době umístěn
kamerový systém, který byl měl zvýšit bezpečnost lokality. Komise byla dále informována o rozšiřování objektů, které
jsou napojeny na kamerový systém—do konce roku by mělo být osazeno dalších 20 objektů mateřských a základních
škol ve správě MČ Praha 8.

Zpráva z jednání klubu zastupitelů dne 12. října 2009
Jednání Klubu zastupitelů (KZ) zahájil Radim Zátopek, který přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem
jednání dnešní schůze KZ. K programu nebyly vzneseny připomínky.
Radim Zátopek otevřel jednání KZ informováním přítomných členů KZ o připomínkách občanů Prahy 8 týkajících
se komunální politiky. Jednalo se o projekt „Vnitrobloků―, kde se za deštivého počasí temní cesty stávají vlivem podmáčení neprůchodnými. Výsledkem rozsáhlé diskuse na toto téma bylo usnesení KZ.
„KZ pověřuje předsedu klubu Radima Zátopka, aby inicioval osobní jednání s příslušným úředníkem ÚMČ Praha 8
s cílem zjištění moţnosti řešení cest ve Vnitroblocích.―
Hlasování: pro – 5, proti - 0, zdržel se - 1
V dalším průběhu schůze KZ se jednalo o situaci týkající se laviček, které byly odstraněny. Po rozsáhlé diskusi na
toto téma KZ přijal následující usnesení:
„KZ pověřuje předsedu klubu Radima Zátopka, aby inicioval osobní jednání s příslušným úředníkem ÚMČ Praha 8
s cílem zjištění podrobností týkajících se odstraněných laviček v Praze 8―.
Hlasování: pro – 5, proti - 0, zdržel se - 1
Lenka Majerová přednesla problematiku přemnoţení potkanů u ZŠ Chabařovická. Potkani jsou tam přemnoţeni
z důvodu nedostatečného odvozu odpadu. Výsledkem rozsáhlé diskuse na toto téma bylo usnesení KZ.
„KZ pověřuje předsedu klubu Zdeňka Ševčíka, aby se zástupcem Servisního střediska zjistil podrobnější informace o této problematice.―
Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se - 1
Na závěr jednání KZ Roman Petrus podal informaci o posledním vývoji prací na bazénu Šutka.
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Informace z Rady Městské části Praha 8
Září 2009
- Rada nerozhodla negativně reagovat na ţádost společnosti SLOT GAME, která chtěl na adrese Zenklova 8/78 povolit
provozování sázkového zařízení. Vzhledem k tomu, ţe tyto činnosti nejsou podporovány, tak byla tato ţádost zamítnuta.
- V ulici U Slovanky se má rozrůst dnes jiţ postavený Bytový dům U Slovanky. Nový objekt se bude skládat ze dvou kvádrů, bude mít 6 pater a 66 nových bytů.
- Bohuţel se nepovedlo zadávací řízení ohledně Digitalizace archivu MČ Praha 8. Díky velkému rozptylu cen se bude
soutěţ znovu opakovat.
- Rada projednala další prominutí pohledávek za firmou GASTRO s.r.o, které vznikly v důsledku její činnosti v objektu
polikliniky Mazurská.
- Rada po projednání upustila od nové výstavby parkovacích míst v ulici Feřtekova v Bohnicích. Přesvědčila je finanční
náročnost stavby a petice občanů.
- Rada se opakovaně kladně vyjádřila k projektové dokumentaci na opravu obchodního centra Krakov. Bohuţel jde pouze o její jednu část, ale přesto.
- Rada schválila projektovou dokumentaci na stavbu Domov pro seniory v Řešovské ulici vedle mateřské školky.
- Rada odsouhlasila výsledky výběrového řízení veřejné zakázky na Vypracování projektové dokumentace – Rekonstrukce budovy zadního traktu Libeňského zámku.

Říjen 2009
- Rada schválila výši případných spoluúčastí na projektech – Rekonstrukce a opravy školních hřišť. Základní školy podávají přihlášky do výběrového řízení vypsaným Magistrátem.
- Rada se kladně vyjádřila k projektové dokumentaci na stavbu Regenerace areálu bývalého nákladového nádraţí
v Karlíně. Jedná se o přestavbu a stavební úpravy.
- V Čimicích vedle čínské restaurace bude postaven nový činţovní dům. Jedná se o tří aţ čtyř podlaţní budovu.
- Rada odsouhlasila výstavbu dvou nových světelných oznamovacích radarů v ulici Lodţská před ZŠ Ústavní.

Co se stalo a stane na Praze 8
Radnice zajistila seniorům poradnu
Rostoucí zájem starších lidí o poradu s právníkem
vyřešila radnice Prahy 8 tím, ţe rozšířila bezplatnou právní
poradnu. Studenti právní fakulty doposud zdarma radí
bezradným lidem v Centru aktivizačních programů v Burešově ulici kaţdé druhé pondělí odpoledne, ale od listopadu to bude kaţdé pondělí. Zájemci se musí i nadále předem objednávat.
O vilu, kde ţili squateři, nemá nikdo zájem
Vilu Milada, kde donedávna ţili squateři, nikdo
nechce. Správce objektu - Ústav pro informace ve vzdělání
- nemovitost nabídl dalším státním organizacím, termín jiţ
vypršel, ale nikdo o chátrající objekt neprojevil zájem.
Ústav proto nyní zpracovává materiál, který chce do měsíce předloţit svému zřizovateli, ministerstvu školství. To
potom rozhodne, co bude s nemovitostí dál. Jestli vila bude nabídnuta jednotlivcům, to bude záleţet na ministerstvu. Ţádné investice do nemovitosti v brzké době nepůjdou. Do domu přitom zatéká a začínají se hroutit stropy.
Squateři, kteří dům obývali aţ do násilného vystěhování,
se tak bojí, ţe vilu nečeká nic jiného neţ demolice. Z Mila-

dy úřady jen bolí hlava. Do nedávné doby přitom o vile
neměl nikdo ani ponětí. Podle úředníků doposud dům
prakticky neexistoval. Neměl majitele a nebyla o něm
zmínka ani v katastru nemovitostí. Počátek bizarní situace
sahá aţ do sedmdesátých let minulého století, kdy chtěli
objekt zbourat a vyškrtli ho z katastru. Demolice se však
nakonec neuskutečnila, a toho pak vyuţili právě squateři.
To, ţe je s domem potřeba něco dělat, zjistila radnice
osmé městské části loni na podzim. Na obyvatele se totiţ
začaly mnoţit stíţnosti. Napadli tu pošťáka, ţili zde psi,
kteří v praţské ZOO opakovaně vyplenili dětský koutek a
zardousili několik ovcí a koz, a v říjnu roku 2003 se kriminalistům při kontrole podařilo zajistit dva velké jutové pytle s rostlinami marihuany. Vila Milada byla posledním
praţským squatem.
Praha chce omezovat výšku budov, bojí se dalších mrakodrapů
Město Praha hodlá novým územním plánem zakotvit plochu kolem centra, kde bude zakázáno stavět
výškové budovy. Nově chce zavést i regulaci rozměrných
budov, a to koeficientem podlahové plochy. Koncept
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územního plánu má projednat veřejnost, podle kritiků k
tomu ale nemá dostatečný prostor. Zastupitelé by mohli
plán, který má platit aspoň 15 let, schvalovat v dubnu. Pokud se podaří výškovou regulaci budov v plánu zakotvit,
znamenalo by to, ţe by neprošlo územní rozhodnutí pro
stometrové mrakodrapy na Pankrácké pláni. Jenţe ty ho uţ
na podkladě plánu z roku 1999 dostaly. Regulace výškových budov kopíruje hranice Praţské památkové rezervace,
která je s rozlohou asi devíti kilometrů čtverečních největší
na světě. Koncept nového plánu zuţuje současných sedmdesát různých funkcí území na čtyři. Půjde o území obytné,
krajinné, rekreační a produkční, kde se počítá hlavně s
výrobou. Kaţdé se dělí ještě na tři niţší kategorie. Město si
od toho slibuje, ţe zastupitelé nebudou řešit neustálé poţadavky na změny plánu. Počítá se, ţe v roce 2020 bude v
Praze ţít zhruba 1,3 miliónu obyvatel, kapacitně by mělo
město stačit pro 1,65 miliónu lidí. Město vyčlenilo plochy k
případné zástavbě. Jde především o nevyuţitá území, jako
nevyuţívaná nádraţí a bývalé továrny. Tvůrci plánu počítají
s variantami rozvoje metra, tedy nové trasy D a prodlouţení
trasy A a s tvorbou zeleného pásu kolem Prahy.
Děti budou mít nové dopravní hřiště
Mateřská školka v Poznaňské ulici v Bohnicích
bude mít nové dopravní hřiště. V provozu by mělo být na
jaře 2010. Na hřišti bude vodorovné a svislé značení, přechody pro chodce a dopravní značky umístěné podle předpisů. Zbývá uţ jen zakoupit koloběţky a přilby.
Masaryčce změny nehrozí
Nic se nejí tak horké, jak se uvaří. To se potvrdilo i
nyní, kdyţ městská rada vyřadila ze změn územního plánu
dvanáct projektů, mezi nimiţ je i přestavba Masarykova
nádraţí. Přitom zhruba před rokem vyvolal radní města
Martin Langmajer (ODS) takřka paniku, kdyţ o navrţené
změně uţití pozemků nádraţí poprvé informoval a novinářům to naservíroval tak, jako by měla Masaryčka před sebou posledních pár měsíců. Tehdy dokonce připouštěl její
moţný zánik uţ za rok. S přeměnou nádraţí nesouhlasila
ani Praha 1, ani libeňská radnice. Ta mimo jiné poţadovala
propojení Opletalovy ulice do Karlína, na coţ návrh nepamatoval. Přeměna pozemků nádraţí na čtvrť s administrativními a bytovými domy je tedy uţ u ledu a podobně dopadlo dalších jedenáct chystaných územních změn. Město
se ale můţe ke změnám kdykoliv vrátit a mohou se projednávat i samostatně. Jsou vyřazeny do doby, neţ se vyjasní
vztahy mezi městem, urbanisty a jednotlivými městskými
částmi.
Referendum ďáblické skládce bude v listopadu
V Ďáblicích se 6. listopadu uskuteční referendum
o rozšíření místní skládky. Rozhodlo o tom na posledním
jednání ďáblické zastupitelstvo. Původně měli obyvatelé
této městské části rozhodovat uţ v plánovaném říjnovém
termínu předčasných voleb. Kvůli zrušení voleb se na 7.
listopadu posune také připravované referendum o golfovém hřišti v Klánovicích. Ďábličtí obyvatelé se k rozšíření
skládky budou moci vyjádřit od 13:30 do 22:00. Otázka, na
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kterou budou lidé odpovídat, zní: "Souhlasíte s tím, aby
zastupitelstvo městské části Praha-Ďáblice podniklo veškeré kroky ke schválení příslušných územně plánovacích dokumentací v takové podobě, která neumoţní skládkování
odpadů na území městské části Praha-Ďáblice a sousedících městských částí po roce 2012?" Plánované další rozšíření, proti kterému místní bojují, by mělo skládku údajně
zvětšit zhruba o polovinu současného rozsahu. Pak by odpady zasahovaly i na území sousední Březiněvsi. Ďáblická
radnice sice se zvětšením skládky nesouhlasí, vedení této
městské části ale nemá konečné slovo. Stavební povolení
totiţ vydává stavební úřad Prahy 8. Ten před časem povolil
zvětšení skládky v rámci současných hranic o 8900 metrů
čtverečních, které pojmou 290.000 metrů krychlových odpadu.
Podél Rokytky beze strachu
Přestoţe listí na stromech se uţ podzimně vybarvuje a deštivé dny stále častěji střídají ty slunečné, mnoho
obyvatel nejen z osmé městské části odpoledne či o víkendu usedá na kolo a vyráţí na projíţďku. Dokazuje to i nával
na zcela nové cyklostezce podél říčky Rokytky mezi Kolčavkou a Elsnicovým náměstím v Libni. Je to tu mnohem lepší
ve srovnání s tím, co tu bylo předtím. Tak si pochvalují
mnozí. Podél potoka vedla totiţ ještě donedávna blátivá
stezka lemovaná rezavým plotem. Kdyţ se tu dva protijedoucí cyklisté nebo chodci chtěli vyhnout, nebylo výjimečné, ţe si jeden z nich odnesl šrám přes obličej od větve
stromů stojících na břehu potoka. V křovinách pobývali bezdomovci, mezi stromy se hromadily odpadky. Dříve se tu za
deště kolo bořilo do bláta. Dnes je zde široká dláţděná
cesta ohraničená z obou stran plůtkem. Jednu půlku mohou vyuţívat cyklisté, druhou chodci. Nová cesta je dlouhá
téměř sedm set metrů, byla otevřena na konci září a je součástí cyklostezky spojující Troju a Vysočany.
Billa zavřela, radnice hledá náhradu
Obchodní centrum Draháň v Čimicích uţ nemá
supermarket. Společnost Billa kvůli malému zájmu lidí neprodlouţila nájemní smlouvu a prodejnu zavřela. Radnice
Prahy 8 proto vypsala výběrové řízení na pronájem opuštěného prostoru. Místní lidé se prý nemusí obávat, ţe by v
budově vznikla herna či kasino. Podmínkou, kterou musí
zájemce splnit, bude totiţ zachování prodejny potravin.
Do výstavby Karlína se zapojí další firma
Na stavebním rozvoji praţské čtvrti Karlín se bude
podílet další developerská společnost. Skupina Real Estate
Karlin Group (REKG) totiţ prodala část svého chystaného
projektu River Gardens na Rohanském nábřeţí společnosti
Premium Red, která patří do skupiny Volksbank. Jedná se o
kancelářskou část River Gardens – East o celkové nadzemní ploše 25 tisíc metrů čtverečních. Cenu transakce prodávající strana nezveřejnila. Firma si ponechala výstavbu bytů
a celý projekt River Gardens – West. To je celkem 108 tisíc
metrů čtverečních výstavby. Kdy však začnou stavební práce, není stále jasné. Ještě v únoru REKG zmiňovala jako
termín zahájení konec letošního roku. Nyní, podobně jako
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většina developerů, stále hledá nájemce kanceláří a če- Městská část s datovými schránkami nemá problém
ká na úvěr od bank.
Městské části se zprovozněním datových schráNová cyklostezka v Praze 8
nek zásadní problém nemají. Menší potíţe některým z
nich působí jejich sladění s jinými informačními systémy.
Praţská osmička má zcela novou cyklostezku. Několik městských částí zprovozní své schránky aţ v lisVede hned podél říčky Rokytky a je součástí cyklistické topadu, například kvůli nutnosti ještě vyškolit zaměsttrasy A26, která spojuje východní část Prahy s centrem nance. U velké části z nich jsou ale schránky uţ v provoměsta a navazuje na další praţské cyklotrasy. Délka 654 zu. Při zavedení jakéhokoliv nového systému, který se
metry, šířka od 2,5 do 4,5 metru. Takové jsou rozměry dotýká chodu celého úřadu, se vţdy objeví některé komzcela nové cyklostezky, která se otevřela na břehu Rokyt- plikace. V případě Prahy 8 se ale jedná o drobné provozky. Spojuje Libeň a Dolní Počernice, vytváří se tak plynulý ní záleţitosti, jako je doškolování úředníků a úpravy v
úsek vlastně 14 kilometrů v biokoridoru Rokytky. Dělníci nastavení aplikací pro komunikaci. Systém je lae i přes
technické správy komunikací postavili tuto cyklostezku to na Praze 8 jiţ zprovozněn.
během 40 dnů a její cena je bezmála 13 milionů korun.
Byla zde spousta náletových dřevin, byl to velmi neutěše- Praţský DP nemá peníze na provoz, přesto chce kupovat
ný stav, byly tady polorozpadlé lavičky, staré rezavé zá- turnikety za 3,5 miliardy
bradlí, takţe to všechno muselo jít pryč. Teď je tu moderní cyklostezka. Dvě opěrné zdi, zábradlí, 17 sloupů veřejPraţský dopravní podnik (DP) dosud neví, za co
ného osvětlení a zámková dlaţba. Otevřením nové cyk- bude do konce roku jezdit MHD, protoţe se mu nedostálostezky ale jejich výstavba v Praze nekončí. Uţ teď má vají zhruba dvě miliardy korun na provoz. Přesto vypsal
Praha více neţ 380 kilometrů cyklostezek. Do konce výběrové řízení na zavedení turniketů do metra. Tento
roku 2010 by kilometrů mělo být 450.
špás, kterého se cestující zbavili před čtvrt stoletím, má
stát minimálně 3,5 miliardy korun. DP nyní argumentuje
tím, ţe zavedením turniketů výrazně ubude černých paCo s Invalidovnou?
saţérů, protoţe do podzemní dráhy se prostě nedostanou. Přesunou se tedy do tramvají a autobusů, kterých
Co se s Invalidovnou stane, aţ se vojenský arale nejspíš bude jezdit méně, protoţe DP, v rámci úsporchiv odtud odstěhuje a budova bude pro ministerstvo
ných opatření, uvaţuje o omezení nadzemních spojů koobrany nepotřebná? V souladu s platnou legislativou
pírujících metro. Někteří členové zastupitelstva nejsou
bude objekt přednostně nabídnut k převodu ostatním
vypsanou soutěţí příliš nadšeni a podivují se nad tím, ţe
organizačním sloţkám státu a státním organizacím. V
kdyţ v říjnu o situaci DP jednal finanční výbor zastupitelpřípadě, ţe ţádná z nich neprojeví zájem, předpokládá
stva, o turniketech, natoţ pak o vypsání tendru, nepadlo
se, vzhledem k atraktivitě lokality, vypsání výběrového
ani slovo. Ani mluvčí dopravního podniku o tom, kdo turřízení na zjištění zájemce o koupi. V minulosti jiţ mělo o
nikety zaplatí, nemá jasno. Podle zadávací dokumentace
budovu zájem několik firem, aby zde například zřídily
by měly nabídky obsahovat i návrh na financování. Při
luxusní hotel. Podle dostupných informací ale o objekt
návratu turniketů, které dříve byly pouze na trase C, by
projevila váţný zájem Filozofická fakulta Univerzity Karločekala všechny stanice velká přestavba.
vy, která by tu chtěla zřídit univerzitní kampus. Tento
nápad má i podporu radnice Prahy 8.
Musely by se upravit vestibuly, rozšířit vstupy, a
to všechno za provozu. Brány jsou navrhovány jako obouRohanský ostrov by se měl změnit do 10 let
stranně průchozí o šířce 60 centimetrů a jednoho metru,
s moţností snadné změny směru průchodu s ohledem na
Realitní krize v České republice částečně utlumidopravní špičku. Měly by mít prosklené dvoukřídlé listy
la zahájení některých developerských projektů. Týká se
vysoké 1,7 metru. Za minutu by měly umoţnit projít čtyřito hlavně rozsáhlých projektů nových městských částí v
ceti aţ šedesáti cestujícím. DP vypsal soutěţ, aniţ by byl
Praze. Luděk Sekyra, předseda představenstva společtento významný investiční záměr jakkoli schválen zastunosti Sekyra Group Real Estate, přesto tvrdí, ţe finanční
pitelstvem a jeho výbory. Navíc v situaci, kdy podnik nekrize ani diskuse kolem územního plánu neohrozí realimá peníze na základní investiční akce a provoz. Pokud
zaci jeho největších projektů, a ţe budou dokončeny v
se skutečně pohybuje v metru spousta černých pasaţéhorizontu deseti aţ patnácti let. Podle projektu týkajícího
rů, musejí revizoři zaţívat ţně a nepochybně si tak na
se Rohanského ostrova má do roku 2020 na dvaceti
sebe snadno vydělávají. Neměl by být tudíţ problém jehektarech vzniknout nová městská čtvrť za 15 miliard
jich počet ještě zvýšit. Nebo snad ne?
korun. Projekt zahrnuje byty, kanceláře, prostory pro obchody a centra sluţeb, současně i parky, nový plavební
kanál a veřejnosti přístupnou přírodní rezervaci. S nábřeţím Karlína a Libně mají projekt spojovat mosty navrţené
světoznámými architekty. Rozsah všech projektů, které
chce Sekyra Group do patnácti let dokončit v Praze, je
zhruba 60 miliard korun.

