
Desáté číslo, ročník V. Prosinec 2009 

Vyd ává  OVV  ČSS D P ra ha  8 ,  Zenk l ov a  27 ,  P rah a  8 ,  p ro  i n t e rn í  p o t ř eb u  č l en ů  obv od n í  o rga n i -
zace .  Ko n t ak t n í  e ma i l  ovv .p ra ha 8 @css d .cz .  Ne p roš l o  r e dakč n í  a n i  j azyk ovo u  úp ravo u .  Po de -
psa né  č lá nky  vy ja d řu j í  náz o r  a u to ra ,  n i k o l i v  OVV . 

OBVODNÍ  VÝKONNÝ  VÝBOR  ČESKÉ  STRANY  SOCIÁLNĚ  DEMOKRATICKÉ  V  PRAZE  8 

Uvnitř tohoto vydání: 

Měla by městská část více investovat 

do dětských hřišť? 
 Odpověď na takto poloţenou otázku není zdale-

ka tak jednoznačná, jak by se na první pohled mohlo 

zdát. Ano, většina dětských hřišť na území Prahy 8 je ve 

stavu, kdy si investici opravdu zaslouţí. A současné vede-

ní radnice do dětských hřišť samozřejmě investuje. Jenţe 

to, co těmto investicím opravdu chybí, je ucelený systém. 

 Současný „baby boom― nebude trvat navţdy. Jiţ 

dnes některé demografické ukazatele mohou hovořit o 

tom, ţe tento trend je nyní spíše na ústupu. Proto je více 

neţ důleţité, více se zajímat o to, na jakých místech dětská hřiště zbudovat. 

Je totiţ nesmysl, který se v konečném důsledku jen prodraţí, budovat tato 

hřiště zbytečně blízko u sebe. Zdá se mnohem lepší zbudovat menší počet 

opravdu kvalitně vybavených dětských hřišť, neţ větší počet standardních 

malých hřišť. A v tomto smyslu se nejedná pouze o malé děti. Radnice musí 

přemýšlet v předstihu několika let, aţ dnešní malé děti vyrostou a stanou se 

dětmi velkými. Dnešní „teenageři― totiţ mají na osmičce jen velice omezený 

počet míst, kde mohou trávit svůj volný čas. V zájmu toho, aby tito „teenageři― 

trávili svůj volný čas společensky přijatelným způsobem, by na ně měla radni-

ce pamatovat v neposlední řadě. 

 Z tohoto důvodu by si radnice měla v první řadě nechat vypracovat 

studii, která by počet, rozmístění takovýchto dětských hřišť včetně jejich za-

měření na určitou cílovou skupinu jasně doporučila. V návaznosti na výsledky 

této studie by pak měl samozřejmě reagovat územní plán. 

 Radnice musí mít na zřeteli, ţe hřiště, kde děti tráví volný čas, by mě-

la splňovat přísné hygienické a bezpečnostní předpisy. Je moţná pravdou, ţe  

to si vyţádá další finanční prostředky, nicméně kaţdý rodič jistě ocení, kdyţ 

jeho ratolest tráví svůj volný čas na bezpečném místě. 

 Na druhé straně jakákoliv investice veřejných prostředků otevírá 

prostor korupčnímu jednání ze strany městských úředníků, kteří za realizaci 

takovéto investice zodpovídají. Z tohoto důvodu musí radnice klást velký dů-

raz na transparentnost a důslednou kontrolu všech úkonů s ní spojených. 

Veškeré investice MČ musí být realizovány s maximální moţnou mírou efekti-

vity, účelnosti a hospodárnosti. Na to by měly dohlíţet dostatečně silné kont-

rolní mechanismy. 

 Je zřejmé, ţe investice do dětských hřišť je investicí, která můţe sbírat 

politické body. Tím spíš v čase blíţících se voleb. Proto radnice, která dlouhou 

dobu v této problematice dělala jen nutné minimum, se  touto aktivitou snaţí 

nyní zviditelnit. Stejně jako otvíráním a provozem tzv. „psích luk―. Je snad ţi-

vot psů pro radnici Prahy 8 přednější neţ ţivot našich dětí? 

 

Ing. Daniel Rödig, předseda MO Karlín 
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utratil dle výsledků auditu pražský 
magistrát za projekt Open Card. 

Pražené mají tedy pravděpodobně 
nejdražší průkazku na tramvaj na 

světě. 
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Zpráva z OVV ze dne 18. listopadu 2009  

1) příprava akci OVV 

 Návštěva chorvatských sociálních demokratů z chorvatského Zábřehu za účasti členů Českého červeného  

kříţe se uskuteční 20. 11. 09. Od 15:00 do 17:00 proběhne návštěva Senátu PČR. Paní poslankyně Kalábková, spolu 

s jedním ze senátorů nás přivítají a budou hovořit nejen o Senátu. Př. Petrus pozval všechny přítomné na návštěvu 

Senátu a poté na neformální posezení v restauraci „U Fleků―. 

 Valné hromady „OS OSM― a „OS Bytová poradna při ČSSD Praha 8― svolávají jejich předsedové na 10. 12. 09 

od 18:00 do sekretariátu OVV. Sdělil přítomným, ţe na tyto valné hromady dostanou všichni jejich členové pozvánku.  

 Př. Pokorný – výstava fotografií z expedice „Montenegro― proběhne od 21. 10. do 31. 12. 09, vernisáţ se 

uskuteční 17. 12. od 17:00 na sekretariátu.  

 OVV dále uvolnilo částku 1000 Kč pro akci MO Ďáblice—úklid Ďáblic 

2) rezignace člena OVV a doplnění náhradníka 

 Př. Štollová je v současnosti po porodu, bude pozvána na lednové jednání OVV, kde bude kooptována, jako 

náhradnice zvolená OK ČSSD Praha 8.  

3) nákupy triček 

 Tajemník př. Vašek informoval o průběhu nákupu deseti kusů oranţových triček s nápisem „ČSSD Praha 8― na 

přední části trik a na zádech s nápisy www.cssdpraha8.cz a www.dablice.estranky.cz.  

Dále o průběhu  jednání s panem Korfem (a.s. Cíl) a stavu objednávky, která byla odeslána. Členové OVV vzali informa-

ci na vědomí. 

4) prodej ţidlí a kopírky 

 Na základě diskuse k tomuto tématu poţádal př. Janek, zda by mu tajemník nemohl poslat mailem fotku prodáva-

ných ţidlí, tajemník souhlasil. Dále byl tajemník pověřen posláním průvodního dopisu členům ČSSD Praha 8, ve věci 

nabídky prodeje vyřazené kopírky za nejvyšší nabídnutou částku s podrobným popisem technického stavu. Tajemník 

rozešle mezi členy ČSSD Praha 8 informaci o moţném odkupu kopírky za min. 1000 Kč, pokud nebude zájem, tak bu-

de nabídnuto ostatním OVV. Ostatním OVV budou nabídnuty ţidle za minimální cenu 60 Kč / kus. 

5) příprava obvodní konference a primárních voleb do zastupitelstev 

 Př. Petrus seznámil přítomné s důleţitými materiály, které mají k dispozici na stole, poţádal, aby si je řádně prostu-

dovali, dle nich bude na MO a VMO probíhat příprava kandidátek do ZHMP a ZMČ Praha 8. Podrobně členy informoval 

o způsobu, jakým bude dle Řádu příprav do komunálních voleb probíhat volba kandidátek. Př. Petrus navrhl, ţe 

z tohoto „Řádu― připraví jednodušší výtah, který přehlednějším a srozumitelnějším způsobem pomůţe v orientaci 

v tomto. Dále navrhl klíč pro jednání MO o kandidátce do ZMČ Praha 8, kde pro MO Karlín, Libeň a Kobylisy doporučil 

klíč 1:1, pro předsedy MO Bohnice, Čimice a Troja doporučil jejich vzájemnou dohodu o klíči. Přítomní předsedové MO 

Čimice a MO Troja souhlasili s návrhem, dále zkontaktují předsedu MO Bohnice př. Ševčíka, zda také souhlasí a do 

lednového jednání OVV sdělí tito předsedové zvolený klíč pro společné jednání MO.  

 Svolání a příprava OK ČSSD Praha 8 – př. Petrus navrhl do diskuse termín konání OK na 20. 3. 2010, od 10:00 

hodin na sekretariátu a klíč 1:4. Informoval, o stop stavu členské základny k 30. 6. 2009, který schválil ÚVV. Předse-

dové MO dostali k dispozici početní stavy jednotlivých MO k 30. 6. 2009, spolu se jmény delegátů OK z titulu funkce. 

Zástupci jednotlivých MO se v diskusi vyjádřili k návrhu kladně.  

6) vnitrostranická diskuse 

 Př. Petrus seznámil členy OVV a předal předsedům MO  předloţený materiál„Vnitrostranická diskuse k návrhu 

okruhů pro případnou změnu Stanov ČSSD―, kterou vyhlásilo P ČSSD a materiál „Současný stav projektu modernizace 

ČSSD a další směry jeho pokračování― od Politicko – analytické sekce ČSSD. Tyto materiály mají všechny MO projed-

nat, podat návrhy a stanoviska.  

7) komunální politika 

 Př. Petrus informoval, ţe nadále pravděpodobně budou tři volební okrsky pro volby do zastupitelstva, stejně tak 

zůstane počet zastupitelů (45). Na ÚMČ Praha 8 se intenzivně zpracovává nový územní plán, který schválil MHMP. 

Poţadavky MČ Praha 8 nebyly do územního plánu magistrátem zapracovány dle jejích podkladů. Bude proto ţádat zno-

vu o jejich zapracování. V komisích je podrobně diskutován městský okruh, varianty jiţní a severní. Dále výstavba no-

vých tramvajových tratí. Př. Kilian informoval o některých postojích MHMP v oblasti dopravy a výstavby. Př. Bartoloměj 

seznámil členy s novým průzkumem veřejného mínění, týkající se toho, co obyvatelé Prahy preferují jako aktuální té-

mata a problémy Prahy.  

8) různé 

 Př. Majerová – dotaz, proč má pohotovostní lékárna ve FN Bulovka nově otevřeno pouze do 22:00 hodin. Př. Kili-

an, Zátopek, Petrus – obsáhlá diskuse k situaci v oblasti tzv. sociálního bydlení na Praze 8, absence zákona o sociál-

ním bydlení, nebo vyhlášky v ČR.  

http://www.cssdpraha8.cz
http://www.dablice.estranky.cz
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Jednání řídili př. Hulinský, předseda KVV a př. Poche, místopředseda KVV ČSSD Praha, 

podle schváleného programu: 

1. Zpráva o plnění usnesení KVV dne 24. 8. 09 a 24. 9. 09 

2. Zpráva předsedy KVV 

3. Schválení ţádostí o souhlas se vstupem a přestupem do MO mimo trvalé bydliště 

4. Informace předsedy KZ ZHMP + informace z PSP ČR 

5. Informace a doporučení KKK 

6. Zajištění oslav Dne vzniku samostatného Československa 

7. Návrh programu 9. zasedání KVV 

 

Ad 1) 

 Zprávu o plnění usnesení přednesl př. Poche. 

KVV ČSSD Praha bere na vědomí předloţenou zprávu o plnění usnesení ze 7. a z 1. mimo-

řádného zasedání KVV  a konstatuje: 7. zasedání přijalo 3. usnesení, která byla předloţe-

na v pracovním pořádku jednání. 1. mimořádné zasedání ze dne 24. 9. 2009 přijalo 5 usnesení, z nich 4 byly 

v pracovním pořádku jednání a usnesení č. 5 zodpoví zástupci KVV v P ČSSD. 

Ad 2) 

 Zpráva předsedy KVV byla podána písemně, ústně jí doplnil místopředseda KVV př. Poche – zmínil se o stano-

visku předsednictva strany a předsedy Jiřího Paroubka k postoji Václava Klause k Lisabonské smlouvě, dále o nomina-

ci Vladimíra Špidli na post eurokomisaře za ČSSD. Dále se ještě př. Poche zmínil o tom, ţe členové ÚVV budou muset 

pravděpodobně znovu hlasovat o prodlouţení platnosti kandidátek pro volby do PSP. Do diskuse se přihlásil př. Dienst-

bier s návrhem, abychom se negativně vyjádřili ke smířlivému stanovisku předsednictva a předsedy J. Paroubka 

k neochotě Václava Klause podepsat Lisabonskou smlouvu. Dále z diskuse vzešel návrh, abychom se také negativně 

vyjádřili k jakémukoliv omezení Listiny základních práv EU pro ČR.  

KVV ČSSD Praha bere na vědomí zprávu předsedy KVV ČSSD Praha. 

Usnesení: KVV ČSSD Praha nesouhlasí s jakýmkoliv omezením účinnosti Listiny základních práv EU pro ČR.  

Ad3) 

 Př. Hodek předloţil ţádosti o souhlas se vstupem a přestupem do MO mimo trvalé bydliště, které byly schvále-

ny pracovní skupinou při KVV. KVV ČSSD Praha schvaluje ţádosti o přestupy do MO mimo trvalé bydliště s tím, ţe 

v diskusi k projednávání ţádostí o souhlas se vstupem do MO mimo trvalé bydliště došlo k návrhu odloţit projednávání 

ţádostí o vstup do MO na Praze 7 

Ad 4) 

 Zpráva byla předloţena písemně,  KVV ČSSD Praha vzal na vědomí zprávu předsedy KZ 

 Zpráva z PSP byla předloţena písemně, ústně jí doplnila př. Kalábková, KVV ČSSD Praha vzal na vědomí zprá-

vu z PSP. 

Ad 5) 

 Informace z KKK podal př. Tampa. V současné době nejsou projednávány ţádné stíţnosti či podání. Př. Tampa 

vyzval obvody, aby aktivizovaly činnost svých OKK (z ÚKK  přišla směrem k OKK výzva k prověření platnosti dvouletých 

mandátů funkcionářů a výzva ke kontrole placení příspěvků nové zvolených krajských zastupitelů) 

KVV ČSSD Praha bere na vědomí informace a doporučení KKK. 

Ad 6) 

 Informaci o akcích ČSSD k oslavě Dne vzniku samostatného Československa podal př. Poche. Pozvánka se 

všemi akcemi na tento den bude zaslána na obvody. KVV ţádá obvody o zajištění účasti minimálně pěti svých členů, o 

účast budou poţádáni i zástupci MSD, SDŢ a KS. 

KVV ČSSD Praha bere na vědomí informace k zajištění oslav Dne vzniku samostatného Československa. 

Ad 7) 

 Př. Poche přednesl návrh příštího zasedání KVV dne 23. 11. 2009: 

Různé) 

 Poskytnuta informace o výzvě na základě jednání Politického grémia ČSSD ve věci doposud neobsazené pozi-

ce místopředsedkyně ČSSD. S ohledem na to, ţe se volby do Poslanecké sněmovny v letošním roce neuskuteční, měli 

bychom, pokud budou k dispozici relevantní kandidáti nominovaní P ČSSD, ve volbě pokračovat na zasedání ÚVV 

ČSSD, které se bude konat dne 7. listopadu 2009. Na základě tohoto stanoviska budou vyzvány jednotlivé KVV ČSSD 

k případným nominacím. 

 Kopie všech projednaných a schválených materiálů je uloţena a k nahlédnutí u tajemníka př. J. Vaška 

Milan Bartoloměj, člen KVV 

Zpráva z  KVV ze dne 19. října 2009  
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Občanské sdružení OSM 
vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům  

starším 15 let,  
který se koná  9. prosince 2009 

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

ly v šachu a v mariáši. 

 
Občanské sdružení OSM 

 
vás zve na výstavu fotografií 

Ing. Petra Pokorného 
 

„Expedice Monte Negro“,  
která bude probíhat 

od 21. 11. do 31. 12. 2009 
v prostorách sekretariátu 

 ČSSD Praha 8 
 

Slavnostní setkání u příležitosti výstavy 
proběhne 17. 12. 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 
15. prosince 2009 od 17:00 hodin 

v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8. 
Žádáme Vás o rezervaci Vaší účasti. 
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Plánované akce  

PROSINEC 
  

    

Valné hromady občanských sdružení 3.12. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub zastupitelů 7.12. 18.00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Kobylisy 8.12. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub deskových her 9.12. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Vánoční setkání 10.12 17:00 Grábova vila 

MO Bohnice 15.12. 18:00 ???? 

Bytová poradna při ČSSD Praha 8 15.12. 17:00 Zenklova 27, sekretariát    

Slavnostní setkání u příležitosti vý-

stavy fotografií „Expedice Monte 

Negro“ 

17.12. 17:00 Zenklova 27, sekretariát    

Co se stalo před deseti lety? 

Prosincové OVV v roce 1999 mělo formu přátelského posezení v restauraci. Prakticky se nic neřešilo. Ako-

rát tajemník OVV ČSSD př. Petr Pokorný připravil anketu, zda nastane rok 2000. Kupodivu nastal.  

 

Od září do prosince se nové vedení OVV pokusilo čtyřikrát svolat schůzi MO Libeň, ale bez úspěchu. Na 

schůze přicházelo standardně kolem sedmi členů a nový člen př. Šída. Schůze vede předseda obvodu př. 

Vogel. V prosinci př. Vogel slibuje, ţe MO Libeň nechá zrušit a zaloţí novou. Někteří členové jiţ vyhroţují, 

ţe v lednu uţ nepřijdou. Tajemník upozorňuje na personální věci. Na vlastní ţádost bylo ukončeno členství 

čtyřem členům, a to př. Bartoňkovi, Panochovi, Mesiereurovi, Havlíkovi. Ten však nakonec přešel na jiný 

obvod.  

 

V MO Kobylisy Př. Eva Prošková navrhuje zaloţit mateřské centrum. MO si následně odhlasuje, ţe se bude 

scházet jednou za dva měsíce. Hodnotí se i průběh a výsledky obvodní konference. Na té bylo hlasováno 

o kandidátu na Senátora a zvolen byl př. Jiří Paroubek. Př. Růţena Šináglová kárala př. Miloše Mášu, ţe 

podporoval proti rozhodnutí MO př. Jiřího Paroubka. Na MO se předávají ocenění seniorům od př. Miloše 

Zemana.    

Vybrané fotografie Ing. Petra Pokorného ze série „Expedice Monte Negro― 
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Jak to vlastně je? 

Milan Bartoloměj, člen KVV 

 Blíţí se konec roku a nás všechny čeká bilancování úspěchů a neúspěchů roku 

2009. Generelně lze prohlásit: „Byl to zajímavý rok―. Rok plný zvratů, nenaplněných očeká-

vání, politických skandálů, ale i velkolepých oslav nejrůznějších výročí. Za několik dní nás 

čeká masivní útok médií, které nás budou zásobovat statistikami, komentáři a výsledky, 

kde bude porovnáváno neporovnatelné. Při vzpomínce na slavnou větu: „Nikdy se nám 

neţilo lépe―, podloţenou právě porovnáním neporovnatelného, se upřímně na výsledky 

letošního roku „těším―. Moţná se dokonce dozvíme, ţe vlastně ţádná krize není a nebyla a 

jedná se o přirozený pokles nabídky a poptávky. Moţná se dozvíme, ţe neefektivnost systé-

mu státní regulace a absence globálních regulačních mechanismů nebyla příčinou součas-

ného ekonomického stavu, ţe kriticky nízká úroveň odpovědnosti těch, kteří přijímají roz-

hodnutí, není důvodem fatálních sociálních dopadů politiky vlád, ţe diktát portfoliových 

investorů není důvodem stavu na burzách a příčinou událostí spojených s krizí. Jedno je 

však jisté jiţ nyní.  

 Nejlépe se podle OSN ţije v Norsku, Česko je na 36 místě a mezi nejméně atraktivní země patří státy subsa-

harské Afriky, stiţené válečnými konflikty a epidemiemi. Vyplývá to z hodnocení ţivotní úrovně, které v rámci Zprávy o 

lidském rozvoji 2009 zveřejnil Rozvojový program OSN. Česká republika si v ţebříčku 182 zemí oproti minulému roční-

ku pohoršila, z 32. místa klesla o čtyři příčky, Slovensko si udrţelo 42. pozici. To je panečku „informace―.  

 Hodnocení se opírá o takzvaný index lidského rozvoje. Jde o kombinaci ekonomických a sociálních ukazatelů, 

jako je například průměrná délka ţivota, přístup ke vzdělání nebo HDP na hlavu ve vztahu k mezinárodně srovnávané 

koupěschopnosti. V komentáři se dozvíme, ţe hodnocení však nezahrnuje sloţitější ukazatele, jako je na příklad nerov-

nost mezi pohlavími nebo respektování politických svobod a podobně. 

Na prvních místech v hodnocení figurují  Norsko, Austrálie a Island, který ztratil  prvenství  z minulého ročníku 

2007/2008. Nejhorší ţivotní úroveň mají obyvatelé Sierry Leone, Afghánistánu a Nigeru, (to byste neřekli, ţe?). Fran-

cie, Peru, Chile, Venezuela a Kolumbie si proti minulému ročníku polepšily o nejméně tři místa především díky vyšším 

výdělkům a průměrné délce ţivota. V případě Číny, Kolumbie a Venezuely se na lepším výsledku podílel také pokrok ve 

vzdělávání. Letošní hodnocení, sestavené podle dat z roku 2007, tedy před hospodářskou recesí, má podle mě a 

s nadsázkou vypovídací hodnotu, jako, ţe proti výsledkům 18. století se významným způsobem podařilo zvýšit průmys-

lovou výrobu. 

 Pojďme však domů. Historicky nesmazatelnou bude pro příští generace informace o tom, ţe, Senát schválil 

Janotův balíček, vládní soubor opatření, která mají sníţit schodek státního rozpočtu na příští rok. Deficit má díky nim 

klesnout k 163 miliardám korun místo hrozících aţ 230 miliard korun. Proti byl v závěrečném hlasování pouze senátor 

ČSSD Radek Sušil a tři senátoři KSČM. Ţe by si tito tři uměli spočítat, ţe kdyţ je něco nesplatitelného, rozuměj zahra-

niční i vnitřní dluh, tak je v zásadě jedno, jak vysoký schodek bude? Schválení úsporných opatření předcházely ve Sně-

movně politické tahanice, v nichţ se převáţně levicové strany snaţily prosadit některé body ze svého programu na úkor 

úspor a příjmy do rozpočtu zvýšit daňovou progresí. Ministr financí Eduard Janota i jeho kolega z resortu práce a sociál-

ních věcí Petr Šimerka zdůrazňovali, ţe opatření jsou časově omezena na jeden rok. Janota prohlásil, ţe není moţné se 

nevyhnout dalším úsporným krokům. Nevyloučil, ţe současná vláda se bude muset zabývat i návrhem rozpočtu na rok 

2011, a proto by měla upozornit dopředu na existující problémy s rozpočtem. Podle Šimerky bude muset kaţdá další 

vláda přikročit k dalším změnám, které ale budou na rozdíl od těch aktuálních systémové.(pamětníci vzpomenou, ţe 

toto posloucháme více, jak 10 let). Z původního vládou předloţeného souboru opatření ve Sněmovně vypadlo sníţení 

rodinných příspěvků, příspěvků pro postiţené a zavedení nové sazby daně pro lidi s vyššími příjmy.  

 Mě však více děsí, ţe zájem českých firem o přesun sídla do daňových rájů pokračuje, a to i přes to, ţe daňové 

zatíţení v Česku klesá. Podle databází a výpočtů České kapitálové informační agentury se počet vlastníků českých fi-

rem, kteří pocházejí z destinací povaţovaných za daňové ráje, v roce 2008 zvýšil o 9 %, na 8 990. To představuje téměř 

3 % z 313 000 společností působících v České republice. Nejde jen o niţší daně, ale také o skrytí vlastnictví a tím i 

ochranu majetku, stejně jako přívětivější podnikatelské prostředí.  

 Tento článek nevnímejte jako kritiku, ale jen jako podnět k zamyšlení. Bylo to jen několik připomínek letošních 

událostí. Při jejich posouzení a čtení mnoha dalších vám všem přeji, abyste vţdy měli na paměti, ţe masmédia jiţ pře-

staly být šiřitelem svobody slova a staly se podnikateli s pravdou a informacemi bez kontroly. Přeji nám všem, abychom 

při čtení statistik pouţili zdravý rozum s vědomím, ţe neviditelná ruka trhu s viditelnou, tedy veřejnou, asi nikdy nenajde 

společnou řeč. Přeji nám všem, při čtení všech komentářů, abychom nezapomněli, ţe nejvyššími hodnotami jsou stále 

svoboda, solidární společnost a spravedlnost.      
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Práce, nezaměstnanost a arogance moci 

Jaromír Šída, předseda MO Libeň 

 Současná nezaměstnanost přivádí moţná mnohého k zamyšlení, jaký je vztah práce 

k politickému reţimu. Ohlédnutím nejen do vzdálené minulosti, ale i do  dvacátého století se ne-

dá přehlédnout, ţe lidé byli nuceni pracovat bez odměny za práci nebo jen za nepatrnou mzdu. 

V dobách feudalizmu to byla robota, za nacizmu koncentrační tábory a totální pracovní nasazení, 

za komunistické totality kárné tábory pro politické vězně. Jinak je tomu v zemích 

s demokratickým reţimem. Tam nikdo nikoho do práce nenutí, protoţe práce se stala předmětem 

trhu. V moderním světě většina lidí se ţiví prací, fyzickou či duševní, a jen menšina ţije 

z uloţeného kapitálu nebo z  výrobních prostředků, jichţ je majitelem. Vztah těchto dvou demo-

grafických skupin  lze vyjádřit  zhruba vztahem  zaměstnance k zaměstnavateli. 

 

 Čas od času tento vztah váţně naruší hospodářská krize. Pak není odbyt, omezuje se 

výroba, zaměstnavatelé propouštějí své nepotřebné zaměstnance a vzniká tak nezaměstnanost. V demokratickém svě-

tě státy této krizi čelí jednak preventivními zákonnými opatřeními, jednak  operativními zákroky. Jejich účinnost nebývá 

však zpravidla dostatečná. Zcela zákonitě následuje nedůvěra nezaměstnaných vůči vládě, parlamentu i hlavě státu. 

Tento negativní vztah nezaměstnaného ke státní moci je pak téměř stejný jako u  robotníka z doby feudalizmu, koncent-

ráčníka nacistického Německa nebo politického vězně z doby komunismu. 

 

 Jako tehdy postiţení nucenou prací viděli ve svých nadřízených tyrany, tak i dnes nezaměstnaní  mají pocit, ţe 

jsou obětí arogance moci. I kdyţ máme demokratický stát, jeho zákony nechrání všechny občany podle jejich potřeb. 

Chybí sociální přístup k občanovi. V tom se právě liší politická levice od pravice. Známý je v tom smyslu výrok  Václava 

Klause, ţe nechce demokracii se sociálním zaměřením tj. demokraciis přívlastkem. O sociální přístup k občanovi šlo 

vţdy naší sociálně demokratické straně. Je proto nutno v dnešní době nezaměstnanosti přesvědčovat postiţené občany, 

ţe právě sociální demokracie bude hájit jejich práva a pomáhat jim v existenční nouzi. Taková činnost povede nesporně 

k získání důvěry a bude nejlepší agitací pro příští volby do Poslanecké sněmovny. 

Co uděláme s paličatým Václavem Klausem? 

Jaromír Šída, předseda MO Libeň 

Ohlédneme-li se zpět do světových dějin, zjistíme, ţe jsou většinou sloţeny z mezníků, které tvoří 

války, bitvy, královraţdy, popravy a jiné krutosti. Českou specialitou mezi nimi byly defenestrace. 

 

Naše historie zná tři defenestrace. První a druhá defenestrace (1419 a 1483) byly husitské. Třetí 

defenestrace  (23. 5. 1618)  dala vznik třicetileté válce. 

 

Všechny tři měly však společného jmenovatele. Byl jím spravedlivý hněv českého národa proti 

vlastizrádcům a zaprodancům. 

 

Dnešní doba nezná krutost starověku či novověku v jeho prvopočátcích a také u nás uţ netrestá-

me defenestrací, i kdyţ zrádci a zaprodanci se ještě dnes mezi námi stále vyskytují. Jako jeden 

naprosto přesvědčivý příklad je současný případ uvaţované vlastizrady Václava Klause. Toho, co ten nyní vyvádí, kdyby 

se dopustil před půl tisíciletím, tak by uţ dávno z Hradu vyletěl oknem. 

 

Dnes je však jiná doba, vše se řeší jedině právní cestou, a proto dobrat se pravdy dlouho trvá. Na vině je také, ţe nemá-

me účinné zákony a hlavně máme nejasnou Ústavu. Je tedy teď na Parlamentu a Ústavním soudu, aby paličatého Klau-

se umravnily, a ten aby uţ nemohl dělat ostudu před celou Evropu. 
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Vnitrostranická diskuse nad změnami Stanov 

Váţené přítelkyně, váţení přátelé, 

 

 tímto předkládám z pověření PG ČSSD návrh na vyhlášení vnitrostranické diskuse k návrhu okruhů k dalšímu 

rozpracování pro případnou změnu Stanov ČSSD, která by měla probíhat do konce ledna příštího roku. Připomínky a 

náměty z členské základny by měly být nejprve projednány na úrovni příslušných stranických orgánů, tj. MO ČSSD, OVV 

ČSSD a KVV ČSSD tak, aby skutečně reprezentovaly názor těchto organizací, nikoliv pouze názor jednotlivců, který ne-

má širší podporu. Připomínky prosím zasílejte v uvedeném termínu na e-mailovou adresu: arajmova@socdem.cz. 

 

Návrh tematických okruhů k dalšímu rozpracování: 

 

1. Stálá konference ČSSD nebo alespoň konference ČSSD 

pokud nebude akceptována varianta Stálé konference, měli bychom uvaţovat alespoň o tom, aby 

se do stanov vrátila konference, která ze stanov na sjezdu 2007 vypadla a v podstatě nám ani neu-

moţňuje svolat programovou konferenci (svoláváme místo toho ÚVV) 

 

2. Posílení kvót pro ţeny a mladé – volby do orgánů ČSSD 

v současné době je stanovena kvóta 25% pro ţeny a 10% pro mladé do 30-ti let 

návrh k diskusi: zvýšení kvót pro ţeny na 30% a pro mladé na 20% 

návrh B. Sobotky: upravit kvótu pro mladé do 25-ti let  

 

3. Rovnost pohlaví – kandidátní listiny ČSSD 

zavedení takového ustanovení, které by mělo garantovat zastoupení opačného pohlaví např. 

v kaţdé trojici, pětici, apod. kandidátů 

 

4. Kluby sympatizantů ČSSD   

 

5. Institut kandidáta-čekatele na členství v ČSSD 

navrhuje se stanovit tzv. kandidátská lhůta např. ½ roku před vznikem řádného členství 

po tuto lhůtu by kandidát měl stejná práva a povinnosti jako řádný člen mimo moţnosti hlasovat na 

schůzích MO ČSSD (alternativa: ÚVV ČSSD můţe stanovit dobu trvání členství v ČSSD pro moţnou 

nominaci na tu kterou funkci v zastupitelských orgánech jednotlivých stupňů)   

 

6. Zvýšení frekvence konání členských schůzí MO ČSSD v průběhu roku 

v současné době je stanovena povinnost svolat členskou schůzi MO nejméně 4 x ročně, a to 

v kaţdém čtvrtletí alespoň 1 x 

návrh: zvýšení četnosti konání schůzí, a to alespoň 6 x ročně, tj. 1 x za 2 měsíce 

 

7. Zvýšení hranice pro usnášeníschopnost členských schůzí MO ČSSD 

v současné době stačí pro usnášeníschopnost členské schůze MO přítomnost alespoň 2/5 všech 

členů MO (pokud není členská schůze usnášeníschopná po 15 minutách od času zahájení schůze) 

návrh: odstranění tohoto ustanovení, tj. usnášeníschopnost je při přítomnosti nadpoloviční většiny 

všech členů MO 

 

9. Zavedení moţnosti přímé volby předsedů OVV a KVV ČSSD 

stejně jako je to v případě volby předsedy ČSSD 

mailto:arajmova@socdem.cz
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Vyšehradská výzva pokračuje 

Přetiskujeme materiály vzniklé v ČSSD, ke kterým se špatně dostává. Texty nemusí vyjadřovat názory redakce. 

 

Zákopová válka v hlavním městě 

 

Kdyţ se v této zemi řekne „opozice se vyjádřila―, je jasné, alespoň pokud jde o kraje, ţe se jedná o ODS, případ-

ně KSČM, Zelené a některé další strany. Kdyţ se o opozici hovoří v hlavním městě, veřejnosti (ale i médiím) přijde na 

mysl Strana zelených, nezávislí, Evropští demokraté i jiné. Přitom ale největší opoziční stranou v Praze je ČSSD.  

 

Chová se však jako správná opoziční strana? Nebo je cosi jako potichu trpěný (a přijímaný) partner vládnoucí 

Občanské demokratické strany? Proč mlčí sociální demokracie, kdyţ je na praţské radnici v opozici?  

 

Z předcházejících období, zvláště po prvním pádu vlády ještě Klausovy, v roce 1997 a 1998, zůstala sociálním 

demokratům řada křesel na praţské radnici. Nic velkého, ale také ne zcela zanedbatelného. Připomeňme třeba za 

všechny šéfování finančního výboru zastupitelstva. Sociální demokracie nemůţe sice za daného stavu bůhvíjak ovlivňo-

vat chod „modré― Prahy. Ale současně nemůţeme říkat, ţe by Praţané vnímali naši stranu jako opoziční. 

 

Vlastně ji berou jako slabšího partnera vládnoucích občanských demokratů. Ti to ostatně neudělali po minulých 

obecních volbách v Praze vůbec špatně: sice svrhli oranţové z postů radních, ale současně těm poraţeným nabídli zají-

mavé posty, od politických přes úřednické aţ po ty výhodné v představenstvech a dozorčích radách společností, nad 

nimiţ ODS drţí v Praze „palec―. Je to skvělá taktika – necháme vás o něčem málo rozhodovat (nebo vám ten pocit ale-

spoň dáme) a budeme tak mít víc klidu, aby nám do našich faktických i politických obchodů a plánů nikdo nemluvil... 

 

A tak se nedivme, ţe ČSSD uţ pár let v Praze ţádné silné pozice (nikoliv funkce) nezískává. Pro člověka, který 

neví o úzkých klientelistických vazbách v komunální politice, musí sociální demokraté působit nemastně, neslaně. Z úst 

„opozičníků― sociální demokracie na radnici neslyšíme ţádná silná kritická slova, spíše si s primátorem a jeho partou 

notují. Nebo tiše stojí v povzdálí. Místo toho, aby při kaţdém modrém průšvihu spustil oranţový tým křik a zaduněly opo-

ziční hlasy, ozvou se jen opatrně tiché poznámky. Přitom příleţitostí, kdy stálo za to vzbudit v Praţanech alespoň to 

správné naštvání, bylo vloni i letos dost a dost. Vţdyť jen sám pan primátor nabízel „střelivo― téměř jako na běţícím pá-

su – bydlení, příjmy, majetek, dlouhé výlety na vrchol světa a další hory i kontinenty...  

 

Ale to jsou jen taková spíše zábavná témata na úrovni bulvárních zpráv; těch skutečně váţných praţských té-

mat je daleko víc - nedostavěná čistička, podfinancovaná městská hromadná doprava, bezpečnost ve městě, rozhazo-

vání stovek milionů v různých olympijských a dalších zbytečných projektech, nesplněné předvolební bombastické sliby 

atd. 

 

Místo toho jen lehce ševelí vánek, a kdyţ se dnes v Praze řekne, ţe „opozice kritizovala―, oranţové barvy se 

obyvatelům hlavního města rozhodně nevybaví. 

 

Zatím se v Praze ČSSD podílí na rozdělování „balíčku― peněz, jak to odsouhlasí ODS. Některým zastupitelům 

praţské sociální demokracie to stačí, ale pro ČSSD v hlavním městě a hlavně pro jeho obyvatele to je málo. Tenhle pří-

stup by se straně, která má ve štítu růţi a oranţové pole, mohl za rok, aţ zase voliči půjdou v Praze k volebním urnám, 

setsakramentsky nevyplatit. 

 

Takhle vypadá sociální demokracie na praţské radnici dnes. Ale chceme, aby taková byla? Chceme přece, aby 

hájila zájmy těch Praţanů, kteří to potřebují, a těch, kteří o to stojí.  

  

Vyšehrad, 17. listopadu 2009  

Autoři Vyšehradské výzvy 

 

Kontakty: 

splichal@psp.cz 

beranek@iol.cz 

mailto:splichal@psp.cz
mailto:beranek@iol.cz
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Krajské odborné komise 

Předkládáme Vám přehled předsedů krajských odborných komisí. Pokud máte zájem zapojit se do jejich činnosti, za-

šlete tajemníkovi J. Vaškovi svůj ţivotopis, který jej předá OVV. Obvodní výbor následně Vaši ţádost projedná a předá 

krajskému výkonnému výboru. 

 

Komise dopravní .................................................................................... Ing. Vladimír Honzák 

Komise zdravotní  .................................................................................. Mgr. Eva Prošková 

Komise sociální ...................................................................................................... Mgr. Hana Halová 

Komise pro územní rozvoj, veřejné investice a bytovou politiku ........ Ing. Miloš Máša 

Komise školská ..................................................................................... Soňa Teplá 

Pracovní skupina pro problematiku bytové politiky v Praze ................ Mgr. Jan Smetana  

Komise bezpečnostní ............................................................................ Michal Rada 

Komise informatiky a veřejné správy ................................................... PhDr. Mgr. Jakub Landovský 

Komise analyticko - programová .......................................................... Mgr. Marek Německý 

Komise pro kulturu, mládeţ , sport a cestovní ruch ............................ Petr Dolínek 

Subkomise pro sport ............................................................................. PaedDr. Mgr. Ladislav Kárský 

Subkomise pro kulturu .......................................................................... MgA Stanislav Zeman MBA 

Komise finanční, hospodářská a evropských fondů ............................ Ing. René Pekárek,CSc. 

Komise ţivotního prostředí ................................................................... Mgr. Ondřej Wagner 

Přátelské setkání s chorvatskými socialisty 

 V pátek 20.  listopadu se uskutečnilo setkání chorvatských sociálních demokratů se zástupci členů ČSSD Pra-

ha 8. Nejprve proběhla prohlídka Senátu vedená senátorem př. Veřovským a poslankyní př. Kalábkovou. Následně 

jsme zhruba do desáté hodiny večerní pokračovali v restauraci U Fleků. 
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Expedice Monte Negro 

 Př. Pokorný aktuálně vystavuje své fotografie z „Expedice Monte Negro“ v prostorách sekretariátu OVV ČSSD 

Praha 8. Slavnostní setkání s autorem a představení výstavy proběhne 17. prosince 2009 od 17:00. Jste srdečně 

zváni. 
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Informace z Rady Městské části Praha 8 

 Říjen2009 

 

- Rada odsouhlasila napojení dalších tří základních škol na poplachový monitorovací systém Hlavního města Prahy. 

Konkrétně jde o ZŠ U školské zahrady, Ústavní a Na Slovance. Nový monitorovací systém bude i na budovách Geronto-

logického centra v Praze 8, coţ je příspěvková organizace Městské části. 

- Nově musí Městkou část ţádat všechny firmy, které chtějí provozovat výherní automaty, o stanovisko. Jedna firma 

ţádala o toto stanovisko ke své provozovně v Thámově ulici. Rada tento návrh zamítla. 

- Rada hledá správce, který bude zajišťovat opravy všech 250 nových laviček a prodej inzerce na těchto lavičkách. První 

kolo výběrového řízení však bylo neúspěšné. 

- Rada odsouhlasila studii novostavby v Trousilově ulici u obchodního centra „Sokolniky―. Jedná se o stavbu bezbariéro-

vého domu pro seniory. Měl by zde vzniknout v sedmi podlaţích celkem 44 obytných jednotek. 

- Rada zásadně nesouhlasila s moţností prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii na Libeňských ostrovech. Jedná se o 

území, které bude dříve či později určeno pro všechny obyvatele a nejen pro některé. 

- Rada vzala na vědomí rezignaci člena rady pana Josefa Vokála. 

Listopad 2009 
- Rada schválila informaci o aktuální síti mateřských a základních škol, jejichţ zřizovatelem je Městská část Praha 8. 

Informace jsou komplexními statistikami o školách. 

- Rada schválila darovací smlouvu mezi Městskou částí a ZŠ speciální na Praze 10. Ta má jednu ţačku, která trvale ţije 

na Praze 8, a proto Městská část daruje škole 10 000,- na její činnost. 

- Rada schválila dvě darovací smlouvy. Obec Černilo získala část movitého majetku ještě z dob povodní. Jedná se o pra-

covní prostředky a hygienické prostředky. Dále město Hradec Králové získalo zbytek vozového parku po bývalé příspěv-

kové organizace „Jednotka civilní ochrany―. Jednalo se například o dvě vozidla Tatra. 

- Jiţ po třetí se Rada snaţí vypsat výběrové řízení na výrobu softwaru pro evidenci bytů a nebytových prostor v domech 

svěřených do správy MČ Praha 8. 

- Ve třech ulicích v Bohnicích, konkrétně v ulici Cafourkova, Radovská, Řešovská se dlouhá léta kromě bytů nacházelo i 

velké mnoţství kanceláří. Radnice se je rozhodla prodat v rámci tzv. „privatizace―. Proto v současné době schvaluje 

řadu materiálů, ve kterých se touto problematikou zabývá. 

- Nově musí Městkou část ţádat všechny firmy, které chtějí provozovat výherní automaty o stanovisko. Jedna firma ţá-

dala o toto stanovisko ke své provozovně v Sokolovské ulici. Rada tento návrh zamítla. 

- A dále postupuje i druhá vlna privatizace. Takţe se převádí řada domů k závěrečné fázi, kdy toto projde zastupitel-

stvem. 

- Rada se kladně vyjádřila ke studii „Plazza Stříţkov―. Na menší části Stříţkova, která spadá pod Prahu 8 by měly vyrůst 

dvě menší 5 podlaţní budovy a jedna větší 11 podlaţní budova. Dohromady by zde mělo být 90 bytů a 4 komerční pro-

story. To vše v zastavěném trojúhelníku mezi ulicemi Teplická, Stříţkovská. 

- A další dar ve výši 30 000,- Kč byl dán Domu s pečovatelskou sluţbou v Burešově ulici v Kobylisích. Dar by měl směřo-

vat do zdravotního balíčku s čajem a vitamíny. 

- Rada schválila návrhy na veřejné zakázky malého rozsahu, týkající se Zabezpečení zimní údrţby chodníků a komuni-

kací na jednotlivých územích Městské části. 

Informace z komisí Rady Městské části Praha 8 

Sociální a zdravotní komise-Lenka Majerová -říjen 

 Sociální komise nebyla usnášeníschopná. 

Vzala pouze na vědomí prodlouţení nájemních smluv 

a se všemi návrhy souhlasila. 

 

Informace z jednání Dopravní komise- Daniel Rödig-

listopad 

 Dopravní komise RMČ Prahy 8 (DK) se kona-

la dne 18. listopadu 2009. Přítomní členové vyslech-

li informaci o změně dopravního reţimu 

(bezpečnostní zábradlí + doplnění sloupků) před ZŠ 

Lyčkovo náměstí. Byl vznesen poţadavek na Měst-

skou policii o průběţnou kontrolu parkování vozidel 

(obytná zóna). Dále byla sdělena informace, ţe výmě-

na bezpečnostního zábradlí v ul. Lodţská + instalace 

preventivního radaru proběhne ještě do konce letoš-

ního roku. Z finančních prostředků MČ Praha 8 pro-

běhne do 1.9.2010 instalace preventivních radarů v 

lokalitách: 

Na Stráţi x Čertův vršek DC  

 Primátorská x Podlipného  

Zenklova x Okrouhlická – obousměrně 

Dále se na jednání DK projednával plánovaný rozpo-

čet na rok 2010. Na jednání DK proběhla téţ infor-
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mace o rekonstrukci Libeňského mostu – začátek r. 

2010 - po schválení rozpočtu na r. 2010. 

 

Komise národnostních menšin- Kubešová Kateřina-

listopad 

 Na programu jednání komise bylo vyhodnoce-

ní činnosti za rok 2009. Bylo konstatováno, ţe komi-

se se zabývala v průběhu roku situací v oblasti  soci-

ální, bezpečnostní a vzdělávání  ve vztahu 

k národnostním menšinám v obvodu MČ Praha 8. 

Byla věnována pozornost i situaci na území hl. města 

Prahy prostřednictvím závěrů jednání komise Rady 

Zastupitelstva hl.m. Prahy a Rady vlády pro záleţitosti 

národnostních menšin a romské komunity. Do 

12.11.2009 nebyl komisi zaslán ţádný podnět 

k řešení mimořádné události v oblasti sociální nebo 

bezpečnostní. Rovněţ se komise nezabývala ţádnou 

stíţností na podezření z diskriminačního postupu ně-

kterého z úřadů v obvodu MČ Praha 8. 

 

Komise pro obecní majetek – 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 ne-

dobytných pohledávek za společností GANGES INTER-

NATIONAL s.r.o., nájemci nebytových prostorů na ad-

rese 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 za-

mítnuto zaplacení smluvní pokuty s příslušenstvím. 

MK doporučila tento návrh k projednání finančnímu 

výboru. MK dále projednávala návrh MO na odejmutí 

správy svěřeného majetku Městské části Praha 8 

části pozemku parc. č. 560/1, celková výměra 

10914 m2, tzn. dle nového geometrického plánu po-

zemky 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 obklo-

pují objekt Integrované střední školy Náhorní čp. 525, 

jejímţ zřizovatelem je HMP. Tím dojde ke sjednocení 

vlastnických vztahů. MK toto odsvěcení doporučila. 

MK dále 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 ron-

delu 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. Bohni-

ce. Vzhledem k omezenému místu jsou zde uvedeny 

pouze některé body jednání MK. Celý zápis je pro zá-

jemce připraven k nahlédnutí v Grábově vile. Příští 

jednání komise se uskuteční dne 24.listopadu. 

 

Školské komise-Lenka Majerová říjen 

 1.byla projednána změna kritérií pro přijímání 

dětí do MŠ Změna se týká  dětí pedagogických pra-

covníků ,kteří jsou zaměstnáni v příslušné MŠ s 

tím,ţe do MŠ mohou být přijaty jejich děti,i kdyţ ne-

mají trvalé bydliště na Praze 8. 

 2.byla projednána ţádost Diakonie o příspě-

vek na 2 zdravotně postiţené  děti,které mají 

trv.bydl.na Praze 8.Příspěvek byl stanoven ve výši 10  

tis.kč.  

 

Kontrolní výbor-Roman Petrus-listopad 

 Kontrolní výbor se zabýval bodem realizace 

kontroly v jednotlivých segmentech Prahy 8. Byl před-

loţen výsledný protokol z kontroly úrovně hospodaře-

ní s bytovým fondem. Kontrola proběhla na správní 

firmě Austis, provozovně Karlín. Výbor po obsáhlé dis-

kusi vzal výsledek kontroly na vědomí. Pracovní skupi-

na vytvořená Ing. Janků a Dr. Boušou velmi zevrubně 

vylíčila současný stav na provozovně Austis Karlín. 

Dále byla připomenuta kontrola hospodaření, která 

bude provedena na příspěvkové organizaci Servisní 

středisko, a to dne 4.11.2009. Kontrolu provedou 

Ing. Beneš a p. Ševčík. P. Petrus podal další informaci 

o průběhu kontroly pronajímání nebytových prostor. 

Tato informace se týkala nebytových prostor spravo-

vaných správní firmou Austis, provozovna Libeň. 

 

Finanční výbor – Daniel Rödig 

Listopadové jednání Finančního výboru Zastu-

pitelstva MČ Praha 8 (FV) se konalo v pondělí 9. listo-

padu 2009. Jednání bylo usnášeníschopné a byli na 

něj pozváni zástupci Odboru informatiky ÚMČ Praha 

8, aby členy FV seznámili se svými finančními poţa-

davky pro rok 2010. Zároveň byl jednání FV přítomen 

i vedoucí Bytového odboru ÚMČ Prahy 8, který sezná-

mil FS s detaily svého poţadavku na odpuštění fi-

nančních sankcí (poplatků z prodlení) za jednou ná-

jemnicí. Tuto záleţitost FV prodiskutoval, vzal předlo-

ţený materiál na vědomí a doporučil RMČ a ZMČ ke 

schválení. Přítomní pracovníci Odboru informatiky FV 
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ČSAD Praha holding postaví v Karlíně kanceláře 

 Do výstavby nového kancelářského centra v 

praţském Karlíně bude společnost ČSAD Praha hol-

ding investovat přibliţně 350 milionů korun. Stavba 

s pronajímatelnou plochou kolem 9000 metrů čtve-

rečních má být dokončena v roce 2012. Stavitelská 

firma je známá hlavně jako provozovatel autobuso-

vého nádraţí na Florenci. Karlín je v hledáčku stavi-

telů uţ několik let. Mezi nejaktivnější developery 

tam patří například společnost Karlin Group. Sou-

částí jejího administrativního a bytového projektu 

Rivergardens se mají stát v budoucnosti i kanceláře 

vystavěné holdingem. Jen kousek od pozemků, kte-

ré ČSAD Praha holding v lokalitě vlastní, dostavěla 

letos kancelářskou budovu Amazon Court společ-

nost Europolis. V Karlíně staví kanceláře ještě na-

příklad Immorent, rozsáhlý administrativní a bytový 

komplex plánuje na Rohanském ostrově Sekyra 

Group. Základní jmění ČSAD Praha holding přesa-

huje 265 milionů korun. Firma vznikla v roce 2004 

a je nástupcem zaniklé společnosti ČSAD ÚAN Pra-

ha Florenc a ČSAD Praha Pankrác. Trţby ČSAD Pra-

ha holding činily v roce 2008 zhruba 105 milionů 

korun, coţ bylo asi o deset milionů korun méně neţ 

o rok dřív. Čistý zisk podniku se loni meziročně sní-

ţil přibliţně o devět milionů na 45 milionů korun. 

 

Jen asi pětina odpadu na ďáblické skládce pochází 

z Prahy 

 Jen asi pětina odpadu, která se ročně nave-

ze na skládku v praţských Ďáblicích, pochází z praţ-

ského komunálního odpadu. Vyplývá to z údajů 

praţského magistrátu a společnosti A.S.A., která 

skládku provozuje. Skládka, která je v provozu od 

roku 1993, bude naplněna kolem roku 2011. Od 

počátku jejího provozu do července 2007 bylo na 

skládku navezeno celkem 4,96 milionu tun odpadu. 

V roce 2006 to bylo přes 368.000 tun, z toho asi 

68.900 tun z Prahy, o rok později pak přes 

358.000 tun, z toho zhruba 73.900 uloţilo hlavní 

město. Zbývající odpad pochází mimo jiné z někte-

rých středočeských obcí. Pro Prahu je dováţení od-

padu odjinud zřejmě výhodné, Praha dostává od 

původce odpadu 500 korun za tunu. Z uloţeného 

odpadu dostalo hlavní město v roce 2006 asi 54,3 

milionů korun, o rok později pak 64,8 milionu ko-

run. Provozovatel původně počítal s naplněním 

skládky v roce 2013, kapacitu ale sníţilo velké 

mnoţství odpadů z povodní v roce 2002. Proto spo-

lečnost usiluje o rozšíření skládky. 

 

Referendum v Ďáblicích skončilo fiaskem 

 Referendum v Ďáblicích, které mělo ukázat, 

zda si tamní obyvatelé přejí rozšíření místní skládky, 

skončilo fiaskem. Referenda se totiţ zúčastnilo jen 

zhruba 32 procent oprávněných voličů, coţ nepo-

stačuje k tomu, aby bylo platné. O zvětšení skládky 

usiluje společnost A. S. A., jeţ má podporu praţské-

ho magistrátu. 

 

Tunel Blanka? Zpozdí se! 

 Řidiči, kteří se chystali, ţe se na přelomu let 

2011 a 2012 pojedou po severovýchodní části 

Městského okruhu, si budou muset počkat. Zpro-

Co se stalo a stane na Praze 8 

seznámili přítomné se svým poţadavkem svých fi-

nančních nároků na příští rok, které si vyţádá virtu-

alizace serverů na ÚMČ Praha 8. I tuto záleţitost FV 

projednal, vzal na vědomí a doporučil zařadit do 

rozpočtu roku 2010. FV na svém jednání vzal na 

vědomí Zprávu o vyúčtování výsledků hospodaření 

MČ Praha 8 za 1. – 3. čtvrtletí 2009, jakoţ i Návrh 

rozpočtových opatření, které doporučil RMČ a ZMČ 

ke schválení. FV vzal na vědomí Návrh rozpočtové-

ho provizoria, se kterým bude MČ Praha 8 hospoda-

řit na začátku roku 2010 do doby schválení roz-

počtu MČ. Celý zápis z jednání FV je pro zájemce 

připraven k nahlédnutí v Grábově vile. Příští jednání 

FV se uskuteční dne 7.12.2009. 

 

Bytová komise – Roman Petrus 

 Komise  tentokrát  neprojednávala  ţádné 

zásadní materiály. Přidělila další tři byty policistům 

z Prahy 8, a to jak městským, tak i státním. Také byl 

malý byt přidělen i  jedné zaměstnankyni  úřadu 

Městské části. V ulici Novákových si jeden obyvatel 

stěţoval na nekvalitní těsnění oken. Poţadoval sle-

vu na nájemném. Přestoţe to komise běţně nedělá, 

učinila na místě místní šetření. To prokázalo vadná 

okna, a tak byla poskytnuta sleva na nájemném ve 

výši 20 procent.  

 

Školská komise—Lenka Majerová 

Na komisi se dostavili tři vhodné kandidátky 

na ředitelku MŠ v  Krynické ulici. Komise se jedno-

značně rozhodla doporučit jako ředitelku paní Janu 

Bernasovou. Dále komise navrhuje souhlasit s 

„odsvěřením― objektu č.p. 537 v Bohnicích. Avšak 

podmiňuje to uzavřením dodatku mezi SeS a DDM. 

Jedná se vlastně o výměnu dvou objektů, aby moh-

ly být  v příštích letech zřízeny nové třídy mateř-

ských škol. 
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voznění tunelu Blanka se totiţ odkládá. A to zhruba 

o jeden rok. Tunelový komplex Blanka má totiţ čtyři 

části a ta poslední z nich by měla být hotova aţ na 

konci června 2012 a uvedena do provozu aţ 20. 

prosince 2012. Prý nebude v původním termínu 

hotov návazný úsek na Blanku, coţ přinese pro řidi-

če opravdu zpoţdění. Návazným úsekem se myslí 

část Strahovského tunelu, který má končit u ulice 

Myslbekova. Zpoţdění pak zavinilo to, ţe stavební 

firma Eurovia nezískala včas stavební povolení a 

místo letos v lednu začala kopat aţ na začátku říj-

na. Na stavbu bylo zapotřebí získat několik staveb-

ních povolení, která investor získával postupně. 

Nejdříve bylo vydáno povolení na stavbu samotné-

ho tunelu. Zahájit práce ale nebylo moţné, protoţe 

nebylo platné povolení na přeloţky inţenýrských 

síti. Právní moci nabylo letos v září. Nyní byly teprve 

zahájeny práce. Od té doby se práce provádějí dle 

harmonogramu. Práce na vlastním tunelu jsou plá-

novány na březen roku 2010. Přitom město v čele s 

primátorem Pavlem Bémem (ODS) celou dobu tvrdí, 

ţe řidiči se tunelem projedou jiţ koncem roku 

2011. Ještě letos v květnu primátor Bém slíbil ob-

čanům, ţe v polovině roku 2011 bude zprovozněno 

dalších 6,5 kilometru Městského okruhu, které ule-

ví od dopravy 300 tisícům obyvatel Prahy 1, 2, 6 a 

7. 

 

V Karlíně se chystá další bytový komplex 

 Výstavbu šesti bytových domů chystá neda-

leko stanice metra Křiţíkova v Karlíně mezinárodní 

společnost Building & Engineering. Projekt 

„Karlínské dvory― o téměř 150 bytech a zhruba pěti 

tisících metrech čtverečních komerčních ploch má 

vzniknout v proluce mezi ulicemi Sokolovská a Křiţí-

kova. Podle předloţené dokumentace developer 

chystá tři devítipatrové budovy spojené dvojicemi 

postranních dvoupatrových objektů. Součástí plánu 

je také rekonstrukce objektu dětského centra a 

sousedního domu. Developer chce začít stavět příš-

tí léto, dokončení projektu předpokládá do konce 

roku 2012. 

Váţení přátelé, 

vzhledem k provozním komplikacím se 

neuskuteční předvánoční setkání členů 

ČSSD v Restauraci u Kamenného stolu. 

Z tohoto důvodu si Vás pozvat na před-

vánoční setkání členů ČSSD do Grábovy 

vily, Na Košince 1, Praha 8, a to dne 

10.12.2009 od 17:00. 
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