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Prodám zahrádku „značka― levně !
Váţení spoluobčané,
Ve svém dnešním příspěvku nechci hovořit o historii a
vzniku zahrádkářských kolonií v Praze. Nechci ani hovořit
o „zlých― developerech kteří si brousí zuby na naše v potu
tváře vyšlechtěné záhonky, aby je následně buldozery
zplundrovali a vyuţili k masové zástavbě.
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Číslo měsíce

3 826
Takový počet bytů zůstane Městské části Praha 8 po nově schválené čtvrté vlně tzv. privatizace.
Před hromadným výprodejem
měla Městská část přes 9000
bytů.

Dnes chci napsat o výhodách a nevýhodách vlastnictví
těchto zahrádek a moţných problémech, které vlastníky
mohou potkat. Jsem optimista, a tak začnu výhodami,
které zahrádky přinášejí. Tou stěţejní je bezesporu jejich
snadná dostupnost městskou hromadnou dopravou. Není to však jen výhoda, jedná se o nutnost, protoţe bohatá úroda vyţaduje pravidelnou
zálivku a soustavnou odbornou péči.
Tím se dostáváme k další výhodě, a tou je průběţný přísun kvalitní a čerstvé zeleniny.
Nepočítejte s tím, ţe na zelenině a ovoci výrazně ušetříte. Nejspíš zjistíte po spočítání
nákladů a výnosů, ţe ta „hypermarketová― bude levnější. Odměnou vám ale bude
nesporně kvalitnější produkt. Další výhodou je i kontakt se sousedy a celou skupinou.
V posledních desetiletích se i mění prvotní, tedy produkční funkce zahrádek. Plocha
pozemku jiţ nebývá do posledního místečka osázena plodinami, ale svoje místo si tu
jiţ našly i pergoly, zahradní sezení, grily a bazény.
Dnešní zahrádkář nechce jen hrbit záda, chce se i pobavit, relaxovat a malá vzdálenost od domova mu zvláště přes léto dovoluje vyuţívat svou „haciendu― k odpočinku i
ve všední den po práci. Poslední a nezanedbatelnou výhodou je i fakt, ţe často za
levné peníze získáte pronájem kvalitní plochy pro seberealizaci, oddech ale i rodinnou rekreaci.
Tak toto jsou pozitiva, které nám zahrádky přinášejí. Nejzávaţnější nevýhodou je pak
problematika vlastnictví. Vyhrály ty zahrádkářské kolonie, které dostaly moţnost si
svoje pozemky například od Pozemkového fondu odkoupit a staly se jejich vlastníky
nebo podílovými spoluvlastníky. Další skupinou jsou kolonie s dlouhodobou nájemní
smlouvou, kde většinou nehrozí změna územního plánu a jiné vyuţití pozemků není
pro majitele výhodné. I zde mohou zahrádkáři celkem poklidně sázet ovocné stromy a
těšit se na jejich úrodu. Toto je případ i nově se tvořících zahrádkářských kolonií, které zakládají většinou restituenti- vlastníci nezastavitelných pozemků.
Nejhorší situace je pak u těch kolonií, které jsou v nájmu a leţí v takzvaných rozvojových územích. Takovou je například „osada― na Libeňském ostrově. Její konec oddálila jen ekonomická krize a její obyvatelé nemají šanci tento osud změnit. Doufám, ţe
součastný vlastník, kterým je Magistrát, dá těmto lidem šanci a budou moci pokračovat jinde. Český lid zahrádkářský určitě nevymře a myslím, ţe v Praze a jejím okolí je
stále dost pozemků vhodných k zaloţení nových zahrádkářských kolonií.
Radim Zátopek, předseda Klubu zastupitelů ČSSD Praha 8
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Zpráva z OVV ze dne 16. září 2009
1) Příprava akcí OVV
Volební kampaň do PSP ČR skončila. Zítra 17.3. od 16:45 hodin je sraz před Památníkem Vítkov, jehoţ vnitřní prostory
díky př. Bartolomějovi navštívíme ještě před finálním dokončením. Chystaná říjnová návštěva sociálních demokratů ze
Slovenska, Polska a Chorvatska je v současně době v jednání, vzhledem k říjnovým volbám na Slovensku a zrušení
mimořádných voleb v ČR není jisté, jestli se vše stihne v předpokládaných termínech, v této souvislosti je moţné, ţe
budeme pozváni do Polska a Chorvatska.
Podařilo se nám v posledním období získat přes sto podpisů pro naši petiční akci, týkající se parkování na Praze 8.
Dalšími akcemi, které do konce roku ještě proběhnou, jsou valné hromady obou občanských sdruţení, dále derniéra
obrazů malířky Tenzerové 24.9. od 17:00. Další výstava obrazů proběhne od 1.11. do 31.12.2009. Dále jsou to tři
termíny bytových poraden spojených se zastupitelskými dny.
2) Zpráva o plnění rozpočtu za první pololetí roku 2009
Členové OVV byli seznámeni s plněním rozpočtu OVV za 2. Q roku 2009, včetně komentáře k plnění příjmových a výdajových stránek rozpočtu. Př. Rödig informoval, ţe největší výdajovou stránkou rozpočtu nadále zůstává platba za plynové vytápění, v minulém zúčtovacím období byl nedoplatek 9 233,- Kč. Plnění rozpočtu za 3. Q vypracují př. Vašek a př.
Rödig na říjnové zasedání OVV. Členové OVV vzali zprávu na vědomí.
3) Nákupy
Př. Petrus informoval o probíhající snaze pracovní skupiny Petrus, Šašek, Vašek vyřešit tiskové sluţby OVV ČSSD Praha
8. Důvodem je jiţ v červnu zmíněná porucha kopírky, jejíţ případná oprava by stála cca 12. 000,- Kč a její další předpokládaná ţivotnost pak cca 2 roky. Navíc jsme od září 2007, kdy jsme pouţitou kopírku získali, do jejích oprav (bez nákladů na tonery) investovali téměř 14. 000,- Kč. I z tohoto důvodu se nejeví jako smysluplné a finančně výhodné tuto
kopírku opravovat, ale pořídit novou. Ta by jiţ měla být jen na formát A4, Interní časopis, který vydáváme, by tak byl
tisknut v tomto formátu (původní A3). Po proběhlé diskusi bylo přijato usnesení č. 1/09/09: „OVV ČSSD Praha 8 rozhoduje o tom, zakoupení tiskárny do 12. 000,- Kč včetně DPH a pověřuje zajištěním tohoto př. Petruse, Rödiga a Vaška.“
Předseda MO Ďáblice př. Janek poţádal OVV o uvolnění finančních prostředků na zakoupení oranţových triček pro
MO Ďáblice, s nápisem www.dablice.estranky.cz, jeţ by vyuţívali nejen při předvolebních akcích, ale i při plánovaných
sportovních akcích. Po obsáhlé diskusi byl přijat návrh, aby tato trička byla doplněna o nápis www.cssdpraha8.cz, bylo
jich zakoupeno 20 kusů. Následně bylo přijato usnesení č. 2/09/09: „OVV ČSSD Praha 8 ustavuje pracovní skupinu ve
složení př. Janek, Rödig, Vašek, k zajištění koupě dvaceti oranžových triček s potiskem.“
4) Prodej ţidlí 2
Př. Petrus dále navrhl zajistit odborného pracovníka, který by zpevnil čtverhranné stoly, jeţ si na sekretariátu ponecháme, zbylé dva stoly pak pro nevyhovující stav vyřadit a pořídit nové. Potřebné podklady připraví př. Petrus na říjnové
zasedání OVV. Prodej vyřazených ţidlí – pro 4 kusy si do konce září přijede př. Šináglová. Poţádal, aby na všech schůzích MO bylo členům připomenuto, ţe je moţnost získání dalších deseti vyřazených ţidlí.
5) Projednání Zprávy z OKK
Členové OVV ČSSD Praha 8 vzali zprávu OKK ČSSD Praha 8 na vědomí.
6) Zprávy z KVV, ÚVV
Př. Bartoloměj informoval, ţe jednání KVV byla směrována pouze k předvolební kampani, harmonogramu mítinků
apod. Přesto se pracovní skupině KVV podařilo významně vyřešit většinu převodů v rámci ČSSD. Př. Petrus v krátkosti
informoval na základě zprávy př. Šaška o průběhu jednání ÚVV. Z porady volebních manaţerů a tajemníků OVV – př.
Vašek: „Den seniorů― na Výstavišti den 20.9. od 14:00 hodin, všichni jsou zváni.
7) Komunální politika
Př. Petrus informoval o dnešním jednání Zastupitelstva MČ Praha 8, hlavním bodem jednání bylo schválení odprodeje
posledních domů druhé vlny prodeje bytových domů. Př. Petrus poděkoval členům MO Ďáblice za úspěšnou společenskou akci, jeţ 5.9. v Ďáblicích proběhla. Následně př. Janek navrhl do budoucna pořádat obecně akce jako
„zábavnější―, ne klasicky předvolební, pouze s rozdáváním materiálů. Současně navrhl v Ďáblicích uspořádat akci
„úklid v Ďáblicích― spojenou s pouštěním „lampionů přání―. Členové OVV v diskusi tuto aktivitu přivítali, s jejím konáním včetně doprovodné akce souhlasili a přijali usnesení č. 3/09/09: „OVV ČSSD Praha 8 souhlasí s uvolněním částky
3.000,- Kč na akci MO Ďáblice – úklid v Ďáblicích.“
8) Různé, usnesení, Závěr
Členové OVV pogratulovali př. Zdeňkovi Ševčíkovi k jeho významnému ţivotnímu jubileu.

Osmé číslo, ročník V.
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Zpráva z KVV ze dne 24. srpna 2009
Milan Bartoloměj, člen KVV
Jednání řídili místopředseda KVV Karel Klíma, podle programu. Průběh nejdůleţitějších
bodů jednání KVV:
Zprávu o plnění usnesení přednesl př. Klíma.
KVV ČSSD Praha bere na vědomí předloţenou zprávu o plnění usnesení ze 6. zasedání
KVV ČSSD Praha a konstatuje: Všechna přijatá usnesení byla usneseními v pracovním
pořádku. Př. Rada doplnil informací o splnění svého úkolu, tzn. o jednání s ústředním tajemníkem ve věci zabezpečení internetových stránek.
Zprávu o stavu volební kampaně přednesl př. Klíma, kterým bylo konstatováno:
Volební kampaň praţské sociální demokracie začne 31.8., od 15hod, na Letenském zámečku – všichni jsou co nejsrdečněji zváni. Toto zahájení bude poklidné a nekonfliktní.
Naopak nepoklidný a bojovnější bude jeden z hlavních mítinků 20.září při Dni seniorů na praţském Výstavišti. Průběh
současné volební kampaň se mírně liší od těch předchozích – převáţnou část zajištění volební kampaně na sebe vzal
krajský volební štáb – kampaň je rozvrţena tak, ţe kaţdý den se v praţských obvodech uskuteční 4 malé mítinky a
jeden velký mítink. Na všechny akce jsou zajištěni mladí lidé v oranţových tričkách. Historicky máme v této kampani
nejvíce materiálů – základ tvoří 300.000 setů sloţených z tašky, krajské mutace volebního programu, DVD s pořady
pro děti a pro dospělé a broţura s představením 12ti praţských kandidátů. Ve velkém mnoţství jsou objednány také
růţe – v první půlce kampaně 10.000 růţí týdně, v druhé půli 25-30.000 růţí týdně. Doplňkovými segmenty jsou kníţka Petra Hulinského a Stanislava Křečka „Právní minimum o bydlení― v počtu 50.000 ks a kníţka Petra Hulinského
„Čas je relativní― v několikatisícovém nákladu. Některé plánované součásti kampaně byly z finančních důvodů odloţeny do pozdější části kampaně (rozdávání materiálů ve stanicích metra). Kromě akcí uvedených v harmonogramu volební kampaně (malé a velké mítinky s podporou KVV) se na praţských obvodech uskutečňují další desítky a stovky
volebních akcí, které jsou v reţii jednotlivých obvodů. Na podporu malých a velkých mítinků jsou k dispozici 4 auta,
v kaţdém z nich je (kromě vlastní aparatury u dvou velkých aut) mobilní aparatura s bezdrátovým mikrofonem a MP3
přehrávačem. Př. Klíma velmi ocenil aktivitu Prahy 3, která je jiţ zhruba 10dní zapojena do kampaně. Dále uvítal aktivity na Praze 7 – čtvrtky v Holešovické trţnici (prodej zeleniny za dotované ceny). Dále se ještě př. Klíma zmínil o souběţné kampani Olgy Zubové, která je s námi konzultována. V diskusi př. Dolínek vyzval obvody, aby zasílaly krajskému
tajemníkovi kontakty na aktivní členy či sympatizanty, kteří chtějí pomoci s kampaní. Přítel Klíma na závěr zmínil otevření volebního štábu v Horákově sále, který je v provozu od 31.8. do 10.10. v pracovní dny od 7:00 do 20:00hod –
vedoucí volebního štábu je Dagmar Melčová, tel: 296 522 383; 722 474 084; 731 017 419; email: volby.praha@cssd.cz
Kopie všech projednaných a schválených materiálů je uloţena a k nahlédnutí u tajemníka př. J. Vaška

Zpráva z ÚVV ze dne 12. září 2009
Karel Šašek, člen ÚVV
Zasedání se konalo v sobotu, tedy dva dny před oznámením, ţe ČSSD nepodpoří rozpuštění Poslanecké sněmovny. Předseda ČSSD, Ing. J. Paroubek, se ve své zprávě zabýval především aktuální politickou situací v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 10. 9. 2009, kterým byl zrušen ústavní zákon o zkrácení 5. volebního období PSP ČR. Nastínil strategii dalšího
postupu ČSSD ve věci konání voleb do PSP ČR a navrhl ÚVV potvrzení platnosti kandidátních
listin schválených usnesením č. 15 na 1. mimořádném zasedání ÚVV ČSSD dne 4. 7. 2009 do
termínu konání voleb do PSP ČR. Dále se ve své zprávě zabýval přístupem ČSSD k návrhu opatření ke stabilizaci veřejných rozpočtů navrţených ministrem financí E. Janotou, vývojem členské
základny, vývojem stranických preferencí, a dalšími aktuálními tématy.
Ústřední volební manaţer, Ing. J. Tvrdík, informoval členy ÚVV ČSSD o dosavadním průběhu volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny 2009 a moţnostech dalšího pokračování
kampaně s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 10. 9. 2009. ÚVV ČSSD vzal tuto informaci na vědomí.
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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 14. října 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

vás zve na

Zdeňka Chabra,

Setkání se zastupiteli za ČSSD,

která se koná
v prostorách sekretariátu ČSSD
Praha 8.

která se koná
v prostorách sekretariátu ČSSD Praha 8.

Vernisáž, kde se můžete sejít s autorem můžete navštívit ve čtvrtek dne
15. října od 17.00

Akce se můžete účastnit dne 27. října 2009 od 17.00

Výstavu můžete navštívit od 10.
října až do 10. listopadu 2009.

Těší se na vás Vaši zastupitelé

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

Osmé číslo, ročník V.
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Plánované akce
ŘÍJEN
MO Karlín a MO Libeň
Klub zastupitelů

6.10.
12.10.

18:00
18.00

Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát

MO Kobylisy
Klub deskových her
Vernisáţ výstavy Zdeňka Chabry
MO Bohnice
OVV Praha 8
MO Čimice
MO Troja
Bytová poradna při ČSSD Praha 8
Ďáblický úklid s Lampiony přání

13.10.
14.10.
15.10.
20.10.
21.10.
22.10.
26.10.
27.10.
31.10.

18:00
18:00
17:00
18:00
18:00
17:45
18:00
17:00
16:00

Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Staroměstské náměstí
Zenklova 27, sekretariát
Chvatěrubská
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Ďáblice

LISTOPAD
MO Karlín a MO Libeň

3.11.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

9.11.
10.11.
11.11.
????
18.11.
24.11.
26.11.
25.11.
27. - 28. 11

18.00
18:00
18:00
18:00
18:00
17:00
18:00
18:00

Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
????
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Chvatěrubská
Zenklova 27, sekretariát
Praha

Klub zastupitelů
MO Kobylisy
Klub deskových her
MO Bohnice
OVV Praha 8
Bytová poradna při ČSSD Praha 8
MO Čimice
Klub deskových her
Návštěva slovenských, polských a chorvatských sociálních demokratů

Volební akce—přehlídka ztraceného času
Na začátku září jsme se sešli na tzv. všeplenární schůzi, kde jsme byli informováni o tom, jak KVV připravilo předvolební kampaň. Zároveň jsme si řekli, jak a co budeme dělat my na našem obvodu a nakonec jsme se dohodli, jak na
tyto akce budeme chodit. Bohuţel, jiţ tehdy bylo nejisté, jak dlouho předvolební kampaň bude vlastně dlouhá. Nakonec se ukázalo, ţe jen dva týdny.
Praha 8 uspořádala čtyři předvolební akce, na kterých bylo rozdáno přes 5 000 tašek, nasbíráno přes 100 podpisů
na naší petici. Po dlouhých letech jsme dělali akci v tzv. Starých Ďáblicích a přišlo přes 250 lidí, a co je důleţité, doufám, ţe nás to vedlo k zamyšlení, ţe takové akce mají váţně smysl.
Sluší se poděkovat všem, kdo na předvolební akce dorazili, tedy:
3. 9. 09—Florenc—Bohata, Dedecius, Rödig, Kubešová, Coufalová, Bartoloměj, Vašek, Petrus
5. 9. 09—Ďáblice—Zátopek, Hejrklík, Michálek, Majerník, Hajný, Mitošinka, Majerová, Janek, Janková, Rödig, Kubešová, Coufalová, Bartoloměj, Vašek, Petrus
7. 9. 09—Rudová, Matyáš, Ševčík, Talíř, Másílko, Fiřtík, Minařík, Rödig, Kubešová, Coufalová, Bartoloměj, Vašek
10. 9. 09—Tichý, Janeček, Šída, Prokopiusová, Hejkrlík, Talíř, Másílko, Ševčík, Rödig, Bartoloměj, Vašek, Petrus
Doufám, ţe jsme na nikoho nezapomněli.

Stránka 6

To jsem z toho jelen
Daniel Rödig, předseda MO Karlín
Volby do Poslanecké sněmovny se opravdu nezadrţitelně blíţí. Důkazem toho jsou mnoţící se
plané sliby a demagogické výmysly politických stran. Vzpomínáte si ještě na nápad ČSSD, která
chtěla pomoci mladým rodinám s dětmi a navrhla Parlamentu, aby schválil tzv. „Pastelkovné―?
Ano, tehdy chtěla ČSSD opravdu pomoci mladým rodinám s dětmi. A proč se tento nápad nakonec neuskutečnil? Byla to tehdy právě ODS, kvůli které tento návrh ČSSD v Parlamentu zapadl.
ODS tehdy napadala celou myšlenku, se kterou ČSSD přišla. Nelíbilo se jí tehdy zejména to, ţe
tyto dávky by měly být vypláceny plošně bez toho, aniţ by se kladl důraz na opravdovou potřebnost těchto dávek. Celý systém by tak podle ODS vnášel další nesmyslný klín mezi obyvatele
naší republiky.
A jak situace vypadá nyní před volbami? Stejná ODS nyní představila svůj plán na zavedení tzv.
„školkovného―. O co jde? Rodiče, kteří prokazatelně nebudou moci umístit svou ratolest do mateřské školky v místě svého bydliště, budou dostávat aţ 2.000 korun na to, aby svého potomka mohli umístit do školky
soukromé. Nejen, ţe se v tomto případě jedná o stejnou plošnou dávku, jako v případě „pastelkovného―, proti které
ODS tak brojila. Ale nárůst byrokracie a masírování občanů ve jménu prokázání toho, ţe právě oni splnili všechny potřebné náleţitosti k získání této dávky, jde podle mého názoru přesně proti tomu, co ODS celá léta hlásala. Jak tomu
má rozumět normální občan? Má tomu rozumět snad tak, ţe ODS je programově naprosto vyčpělá a nemá co nového
občanům nabídnout?
A proč se nyní problémy namísto toho, aby se opravdu řešily, proč se pouze hasí? A kdo můţe za tehdejší rušení mateřských školek? To opravdu tehdejší vládě nebylo jasné, ţe mateřské školky jsou uţitečné a budou opět potřeba? Nebyla
u vlády tehdy právě ODS, jejímţ jediným krédem bylo „prodat vše, dokud je co!―? Já vím, komu dám u voleb svůj hlas!

Zrádci a přeběhlíci v řadách ČSSD
Jaromír Šída, předseda MO Libeň
Melčákem vyvolaná aféra vedoucí ke zpochybnění letošních předčasných voleb do Poslanecké
sněmovny pochopitelně vyzvala úvaze o zrádcích a přeběhlících v řadách ČSSD.
Prvním a zcela názorným příkladem politického zrádce byl dr. Bohumír Šmeral. Jiţ za RakouskoUherska řadil se k frakci centristů zastávajících austromarxistický názor na rozdíl od převáţné
většiny českých sociálních demokratů-autonomistů usilujících o prosazení českých národních
zájmů. Šmeral ovlivněn ruskou bolševickou revolucí z listopadu1917 zaloţil v r. 1920 ultralevou
frakci v české sociální demokracii a v r. 1921 se podílel na zaloţení KSČ. Později prohlédl svou
politickou chybu a v r. 1924 o tom otiskl v novinách sebekritiku.
Začátkem 20. let 20. století v sociální demokracii Hudec a Modráček projevili pravicové názory,
vystoupili ze strany a zaloţili novou politickou stranu pravicového středu. Jejich strana měla však jepičí ţivot a brzy se
rozpadla. Hudec se přidal k pravicové straně Národního sjednocení dr. Stříbrného, kdeţto František Modráček
(pradědeček Petry Buzkové) vrátil se s pokorou do sociální demokracie.
Zrádcem největšího kalibru byl Zdeněk Fierlinger. V době 1. světové války bojoval jako kapitán čs. Legií v Rusku. Po
válce stal se vyslancem v Sovětském svazu a po druhé světové válce ho sociální demokraté zvolili za svého předsedu.
V letech1945 – 1947, kdy se sociální demokracie štěpila na tři frakce, Fierlinger vedl ultralevou, která koketovala
s komunisty. Proto v r. 1947 na brněnském XXI. Sjezdu si sociální demokraté zvolili za předsedu Bohumila Laušmana,
který vedl většinou středovou frakci ČSSD. V únoru 1948 Zdeněk Fierling za pomoci komunisty ovládané STB dal odsadit praţský Lidový dům a podvodně vyhlásil sloučení sociální demokracie s KSČ.
I polistopadová sociální demokracie měla své zrádce a vnitřní opozičníky. Prvním z nich byl Josef Wagner. Svým nezodpovědným jednáním poškodil sociální demokracii, coţ vedlo k volebnímu neúspěchu do Senátu v listopadu 1996. XXVIII. Sjezd ČSSD březnu 1997 Josefa Wagnera za to vyloučil ze strany.
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O pár let později podobnou úlohu ve straně sehrála Jana Volfová. Stejně rychle jako zářící hvězda oslnila Lidový dům,
tak i náhle se svými rozpornými názory nenašla pochopení ve straně, ČSSD opustila a našla politický azyl u nepatrné
pravicové strany.
Mezi poslední zrádce ČSSD dluţno počítat i kvarteto poslaneckých přeběhlíků, Melčák, Pohanka, Snitilý a Teplík. Ti se
dopustili politického podvodu, protoţe ačkoliv dostali mandát od svých sociálně demokratických voličů, ve sněmovně
se vyjadřovali a hlasovali s ODS.
Kdyţ se ukázalo jako jisté, ţe poslancům skončí jejich mandáty pro předčasné volby, Melčák si podal stíţnost
k Ústavnímu soudu, protoţe zkrácením poslanecké funkce bude finančně poškozen. Tento nápad nebyl však z jeho
hlavy, na to on ani nemá. Poradil mu to Kalousek, kdyţ seděli spolu v Poslanecké jídelně. Inu, vrána k vráně sedá.
Kalousek také přeběhlík od lidovců k TOP 09, se k tomu jiţ přiznal.
Politické přeběhlictví poslance Melčáka dá se přirovnat k občanské zradě. Podobné zrady se dopustil v 19. století
Mrva, který zavinil odsouzení k vysokým trestům mnoha členů „ Omladiny―. Mrva také na svůj čin krutě doplatil.
Pojednání o politických zrádcích a přeběhlících je vhodné uzavřít doporučením, ţe takové excesy by měly být trestné.
Však za války se taková provinění trestají dokonce smrtí.

Kámen nebo vejce
Roman Petrus, předseda OVV Praha 8
Tak to jsou věci na české politické scéně. Začínají nám po vajíčkách létat moţná i kameny a česká „holubičí― povaha je vše pryč. Na druhou stranu připomeňme si historické útoky na české
politiky. Především zastřelení prvorepublikového ministra financí Aloise Rašína. Porevoluční napadení komunistického předsedy Jiřího Svobody. Pozdější napadení Pavla Dostála, Jiřího Dolejše
a řady dalších komunálních politiků. Kdyţ jsme jiţ u této problematiky, je moţno nahlédnout do
stenozáznamů Poslanecké sněmovny za první republiky. V řadě případů si můţeme přečíst o
chování komunistických i jiných poslanců jako o bouřlivých, probíhaly zde tahanice, pranice a
v některých případech i rozbíjení zařízení Poslanecké sněmovny. Nelze omluvit to, ţe někdo hodí
cokoliv po politikovi či jiném člověku, ale není rozhodně pravda, ţe je to něco nového, něco co
není obvyklé.
Neobvyklá je hysterie okolo současné a poslední kauzy, jejímţ účastníkem je Mirek Topolánek.
V televizi nás šokovali, ţe po něm byly hozeny kameny, Topolánek se nechal vyfotit usmívající a s krvavou čarou přes
obličej. Zajímavé na akci je celá řada věcí. Třeba to, ţe kámen nikde není, zatímco skořápek bylo na zemi vidět dost.
Nebo to, ţe nikdo kromě Topolánkových lidí neřekl, ţe viděl kámen. Co mě ale překvapuje nejvíc je obrovský rozdíl
mezi pohledem policie v tomto případě a v případě nešťastných vajíčkových útoků před Euro-volbami. V tomto případě
se hned najde několik lidí, kteří zjistí SPZ auta s útočníky, druhý den se uţ ví kdo útočil, vše je označeno jako trestný
čin a útok na veřejného činitele. Ještě před pár měsíci se policie maximálně snaţila dodatečně oddělit házeče vajec
od mítinku, aby je následně propustila, mnohdy je ani nekontrolovala, vše bylo označováno jako svobodné vyjadřování občanů k politice a naši politici veřejní činitelé nebyli. Rozdíl jistě nepatrný.
Díky opakujícím se kampaním, které jsou zaměřeny nikoliv na podporu programů, ale na zničení protivníka se nálady
ve společnosti stále více radikalizují. Dokonce tak, ţe někteří lidé spolu jiţ nejsou schopni komunikovat. Vzpomínám
si na jednu těsně porevoluční akci, kterou jsem absolvoval jako dorůstající dítě. Jednalo se velkou vesnickou svatbu ,
která byla někdy v únoru 1990. Hosté přijeli z celé tehdy ještě velké republiky a zasedací pořádek se nedělal podle
rodin či příbuzenství, ale podle politické příslušnosti. Takţe bývalí komunisti a rychle převlečení komunisti za členy
ODS seděli daleko od sebe. Mezi jednotlivými sekcemi seděli nekonfliktní typy. To si nedělám legraci, to tak fakt proběhlo. Začínám se pomalu bát, ţe podobné akce nás zase čekají. A začíná to vajíčky a moţná i jedním kamenem.
Jsem přesvědčen, ţe kampaně by se měly dělat jinak. Lidi dnes nejsou zvědaví na to, co ti druzí dělají špatně a jak
jsou to zprofanovaní lidé. Jsem přesvědčen o tom, ţe jsou zvědaví na to, co my budeme dělat proto, aby vše fungovalo lépe a jednodušeji. Voliči vědí, ţe my politici nejsme dokonalí, ostatně oni taky ne. Kdyţ pochopí, ţe naše práce
můţe být uţitečná i bez spoustu balastu, který k tomu často přidáváme, pak po nás přestanou házet vajíčka i kameny.
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Co by nemělo chybět v programu ČSSD
Milan Bartoloměj, člen KVV
Podle mého názoru volební program musí být politickým dokumentem, který vystihuje ty nejzákladnější problémy své doby se schopností vcítit se do názoru národa či chcete-li lidu, zaţehnout pozitivní emoce a naději, které koneckonců rozhodnou o tom, zda nás široké masy
voličů skutečně podpoří. V tom smyslu bychom v současném volebním programu neměli ustrnout na volební rétorice vedoucí k úspěchu v krajských volbách, i kdyţ tyto úspěchy jsou nesporné, ale vrátit se k politickým idejím sociální demokracie
Tvorba volebních programů ČSSD má samozřejmě jiţ velmi dlouhou tradici a nejde o to
„objevovat objevené―. Snad jen to, ţe po řadu minulých let se vţil jakýsi stereotyp, který spíše
neţ tvorba můţeme pojmenovat výrobou volebních programů. Nejrůznější komise nejprve
shrnou úvahy o budoucím rozvoji v jednotlivých sektorech, které se pak v nějaké souhrnné
skupince sestaví do určité universální podoby, která informuje voliče o tom, jak si ČSSD představuje rozvoj průmyslu, zemědělství, dopravy, zdravotnictví, školství, aţ po ekologii.
V podobném duchu se pak postupuje na niţších volebních stupních, v krajích, okresech a místních organizacích. Zajisté
to má své výhody v přehlednosti a technicko-ekonomické serióznosti konkrétních, jiţ někým propočtených podkladů.
Nicméně se to spíše přibliţuje technokratickým a ne politickým dokumentům.
Současně však nutno vzít v úvahu a chápat, ţe většina, moţná 70 % voličů, není současnými poměry zrovna nadšená.
Vedle nepříliš růţové sociálně-ekonomické situace starobních důchodců a dalších občanů pohybujících se na úrovni
minimální měsíční mzdy, dramatický nárůst nezaměstnaných svádí k populistickému slovníku a zde pozor na propast
slibů, které nelze v současné situaci splnit. Je nutné reagovat také na velkou nespokojenost lidí s korupcí a prohlubující se příjmovou diferenciaci, která se dostává do rozporu s elementárními zásadami demokracie a kde volič bude od
nás čekat konkrétní cíle.
Právě díky těmto jevům se ohromnému počtu lidí zdá, ţe zatímco bohatí lidé mají lepší lékaře, právníky, děti na špičkových soukromých školách doma i v zahraničí, tak naopak chudí lidé zápasí o normální běţnou existenci. I kdyţ nikdo
hladem a vyslovenou chudobou netrpí, mnoho lidí se zmocňuje pocit omezování lidské rovnosti, poniţování lidské důstojnosti s tím, ţe pak v pohledu do budoucnosti převládá spíše pasivita neţ činorodý optimismus. Přitom právě sociální
demokracie je nositelem programu lidské důstojnosti a naděje a je nutné zdůraznit, ţe se nejedná o ţádné volební lákadlo, ale o pokračování historického úkolu. A to i v konkrétních vyjádřeních k výhodám pro bohaté a v jednoznačném
odhodlání na uchování sociálního státu zajišťující všem dostupné zdravotnictví, školství i solidní všeobecné důchodové
pojištění. Právě o tento sociální stát vedeme dnes rozhodující zápas. Nebojme se tyto principy říct otevřeně, fundovaně
a přitom jasně a nesmlouvavě. Bez kaţdodenní poctivé práce se veškerá hesla a předsevzetí stanou zbytečnými a jen
konkrétními výsledky jsme schopni voliče přesvědčit.

Nevědomost je sladká
Jan Vašek, tajemník OVV
Vše je pomíjivé, návštěva Papeţe, léto, dětské hřiště na kterém jsme vyrůstali, čísla mobilů
na milence a milenky, naše tělesné schránky, včerejší noviny (bývají někdy zajímavé !!).
Ale máme své jistoty, vyjde a zase zapadne Slunce, a to kaţdý den, narodili jsme se a jednou
umřeme, příští rok se léto vrátí (snad se vydaří jako to letošní ??!!), budou volby…..ne, to není
zase tak jisté, promiňte, ale ţeny budou milovat své muţe a děti, ti zase fotbal…nééé, chci
říci své ţeny a děti, nebo na ně snad budou alespoň platit alimenty….já vím, příliš optimismu
a romantiky by člověku mohlo při kontaktu s realitou podlomit nohy a sebevědomí.
Proč musím dvacet let po textilní revoluci vědět, ţe to byl od těch „boys―, co domlouvali
s komunisty „mír―, nebetyčný podvod. Prvním polistopadovým předsedou vlády byl hájený
komunista a pamatujete, jak zavřeli jedinýho, Štěpána ?! Můj táta s ním tehdy jezdil
z Pankráce tramvají na Ministerstvo spravedlnosti, kde dělal kotelníka. Myslím mého tátu, on
zrovna tehdy taky „seděl―. Ještě jsem jim ten podvod neodpustil…..20 let promarněné snahy
ţít v demokracii, jako je ta západoněmecká, nebo rakouská.
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Místo toho musím vědět, ţe v korupci a podvodech jsme na tom jako v Nigérii. Taky jsem netouţil po informaci, která
na mne zírala z teletextu a týkala se „obuvnické války― EU s Čínou (Boţe chraň Evropu). Ale dobře mi tak, nemám na
to koukat !!!! A kdyţ jsem koukal, tak jsem se i dověděl, ţe zřejmě za 2 roky skončí clo na čínské boty, které k nám
Čína jiţ nyní vozí dotované. A pro jistotu dětské boty zbaví cel úplně……bude to tak lepší, evropští výrobci bot zkrachují a čínský „aušus― zničí nohy uţ dětem, tak jim to v dospělosti ani nepřijde divné, ţe ty drahé ortopedické vloţky do
bot, bez nichţ uţ nemohou chodit jsou z Číny….čím se „zkazíš―, tím se „napravíš― říká osvědčené české přísloví. Šílím,
kdyţ si v drogerii kupuju kartáček na zuby od firmy „Spojené kartáčovny Zadní Třebáň―, vyrobeno v Číně….ať to tam
nepíšou, nechci to vědět, klávesnice od „hp―, na které toto píšu je taky vyrobená za misku rýţe hádejte kde…..
Všechna média mají neodbytný dojem, ţe chceme být stále o něčem negativním informováni, a to nemluvím o bulváru. A tak to do nás perou pod tlakem.
Tak jsem se začal bránit, ráno si nekupuju noviny, neposlouchám rádio, nedívám se na telku, kdyţ jsou zprávy, naštěstí nepotřebuju k práci internet (ono vůbec málo lidí jej potřebuje, ale zase v práci rychleji uteče čas, ţe….) a ţiju
v sladké nevědomosti….jen jsem ještě nevymyslel, jak se při cestování po Praze 8 vyhnout lavičkám, které pro nás
koupila radnice P – 8 a osobně se o to zaslouţil pan starosta Nosek…..ţe by budoucí kandidát do Senátu….., ale ne,
nechci to vědět. Pěkně si na lavičku sednu, počkám na tramvaj a budu rád, ţe si mám na co sednout, ostatně má
milující ţena mi stále říká, abych nebyl stále takový nespokojený rejpal.
Děkuji pane starosto.

Přínosy a otazníky nad projektem Bezpečná Osmička
Milan Hejkrlík, zastupitel MČ Praha 8
Jedním ze základních atributů spokojeného ţivota je i trvalý pocit bezpečí, především jistota, ţe
můj majetek, zdraví a ţivot je dostatečně chráněn před působením negativních jevů. Téměř kaţdý z nás se jiţ stal obětí trestného činu nebo alespoň zná někoho ve svém okolí, komu bylo vykradeno či odcizeno auto, byl mu během víkendu vykraden byt, či jej přepadli na cestě z práce.
Trestné činnosti nebyla ušetřena ani Městská část Praha 8. V poměrně nedávné minulosti byly
v noci z prostorů sociálního odboru odcizeny počítače, často se pachatelé vloupávají do škol a
školek. Během funkce předsedy komise Rady Městské části Praha 8 pro bezpečnost a veřejný
pořádek jsem se setkal s řadou podnětů občanů na zvýšení jejich bezpečnosti. Řada poţadavků
je směřována na zlepšení činnosti Městské Policie hlavního města Prahy a Policie České republiky, především zviditelnění jejich pochůzkových a hlídkových aktivit. Bohuţel početní stavy policistů, městských i státních, nedovolují mít stráţníka v kaţdé ulici po dobu 24 hodin denně, jak
bylo v některých poţadavcích uváděno.
Jako preventivní nástroj ochrany majetku začala Rada Městské části Praha 8 v roce 2007 uvaţovat o instalaci vlastního intergrovaného bezpečnostního systému. Systém zahrnuje kamerové střeţení vybraných objektů, elektronického zabezpečení a napojení na nově budované dohledové centrum pod správou městské části, které
bude nezávislé na dohledovém centru městského kamerového systému. Pilotním projektem bylo kompletní zastřeţení
objektů mateřské školy Kotlaska koncem roku 2007. V roce 2008 následovaly mateřská škola Chabařovická, základní
škola Hovorčovická a její hřiště. Do konce letošního roku 2009 by se měl počet střeţených objektů rozšířit o dalších 12
objektů, především škol. Rozpočet městské části počítá i s rozšířením kamer nad veřejnými parkovišti v Bohnicích.
Umisťování kamer by v následujících letech mělo pokračovat aţ do dosaţení cílového stavu zhruba tisíce kamer. Celkové náklady projektu odhadoval v roce 2007 starosta Městské části na částku téměř 200 milionů Kč, v roce 2008 bylo
vyčerpáno necelých 12 milionů, rozpočet na letošní rok předpokládá výdaje 26,4 mil. Kč.
Plánované částky jsou úctyhodné. Pokud by mělo být proinvestováno prvotně plánovaných 200 mil. Kč, je třeba velmi
pečlivě poměřovat celkovou efektivitu projektu, co vše opravdu projekt přinese, jaká bude celková přidaná hodnota
projektu. Bude tisíc kamer v ulicích účinným preventivním nástrojem před pácháním kriminálních deliktů nebo se jiţ
toto mnoţství kamer dá povaţovat za nástroj velkého bratra, který nás můţe šmírovat na kaţdém kroku? Můţeme si
poloţit otázku i takto, nebylo by vhodné uvaţovaných 200 mil. Kč namísto do kamerového systému investovat spíše do
fyzických policistů a stráţníků? Vţdyť tato částka představuje mzdové náklady pro více neţ 400 muţů zákona. A takováto síla by v ulicích byla vidět daleko víc. Za příklad nám můţe slouţit Newyorský Manhattan, po masivním nasazení policistů do téměř kaţdé ulice, stanice metra, nároţí, došlo k několikanásobnému poklesu kriminality. Zkrátka se stále domnívám, ţe lidská síla je v boji s pouliční kriminalitou stále tím nejúčinějším nástrojem.
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Jak se zbavit Klause?
Jaromír Šída, předseda MO Libeň
Václav Klaus vţdy oplýval přílišným sebevědomí, a to ať jako předseda ODS, předseda vlády nebo i jako prezident republiky po první volbě. Jako čelní politická osobnost své znalosti
z ekonomiky vůbec neuplatnil, a proto vláda zkrachovala. Zbyly po něm jen stále omílané ekonomické nesmysly, ţe vše vyřeší trh, nebo se opíral o staré ironické přísloví, peníze nesmrdí ( pecunia non olet ), Dnes, v době krize, jsme se názorně přesvědčili, ţe Klausovy ekonomické názory vůbec neplatí.
Od doby, kdy byl znovu zvolen do čela státu za vydatné pomoci komunistických hlasů, chová se
lidově řečeno jako utrţený ze řetězu. Jeho aţ chorobně poznamenané sebevědomí ho přivádí do
politických a i odborných názorových střetů kde a s kým, a to doma i v zahraničí. Ačkoliv má jen
ekonomické vzdělání, fušuje do nejrůznějších oborů lidské činnosti.
Nejpříkladněji se zapletl do klimatologie. Přestoţe v tomto oboru nemá to nejmenší odborné vzdělání a natoţ praxi,
stále tvrdí svou, ţe oteplování na zeměkouli neexistuje, i kdyţ na točnách rapidně se lámou a tají ledovce. Klaus se tak
dostal do sporu s četnými fundovanými světovými klimatology.
Doma se Klaus pře hlavně s právníky a dokonce polemizuje i s Ústavním soudem. Přibývá občanů, kterým se stále více
protiví jeho sonorním aţ ufňukaným hlasem pronášené scestné politické výroky, asociální myšlenky a neodborné názory hradního pána, jehoţ fanatických obdivovatelů rapidně ubývá. Většině lidí jeho chování zdá se jiţ téměř groteskní a
mnohým připadá jako pohádkový Děd Vševěd. V politických kruzích, a to nejen nalevo, ale i napravo, Václav Klaus začíná se jevit jako osoba nepohodlná persóna non grata.
Je tedy zcela pochopitelné, ţe Václav Klaus překračuje pravomoci prezidenta republiky, škodí našemu státu a navíc
nám dělá ostudu v zahraničí. Proto je na místě otázka, jak se zbavit Klause? Pouţít českého historického zvyku „ vyplnění― neboli defenestrace, není dnes jiţ v módě. V demokracii nutno řídit zákonnými prostředky. Jelikoţ podle Ústavy je
prezident republiky neodvolatelný s výjimkou spáchané velezrady, zbývá neţ prosadit zákonná opatření, která by omezila prezidentovy cesty do zahraničí a pokud by mu byla cesta povolena, program jeho cesty včetně uvaţovaných projevů
by musely být předem projednány a schváleny předsedou vlády.
Mělo by se tak stát na základě demokratické zásady, ţe vláda má vládnout a můţe být ovlivňována jedině zákony přijatými Parlamentem. A jestli i potom by Klaus chtěl za hranicemi dále šířit své politické a klimatologické bludy, pak by si
své cesty musel hradit ze své kapsy. Pokud Klaus i dále neupustí od prosazování svých politických bludů a bude škodit
našemu státu a národu, je na nejlepší cestě dostat se do historie jako národní škůdce, jak se jím kdysi stal neblahé
paměti česká král Zikmund, pomineme-li vlády komunistických prezidentů v letech 1948 – 1989.
Klausovy názory publikované na politické scéně představují někdy jednání zoufalce, kterého nikdo nechápe a nebere
váţně, a jehoţ chování jiţ hraničí s projevy psychopata. Klaus stále trvá na svých všeobecně neuznávaných názorech.
Jeho názorová zarputilost svědčí tak o duševní úchylce. A to by mohlo být důvodem k tomu, aby prezident republiky byl
nucen podrobit se psychologickému vyšetření. Takové lékařské prohlídce, která by byla zcela objektivní a provedena
nezkorumpovanými odborníky, by se Klaus neměl bránit a všichni občané by měli mít zájem na tom, abychom v čele

Bylo dobré rozšířit seznam prodávaných bytů občanům o další vlnu?
Roman Petrus, předseda OVV Praha 8
Na tuto otázku je moţné se zeptat i jinak. Je dobré, aby rodina s průměrným příjmem, která se
stará o svůj budoucí rozpočet, se jednorázově vzdala části příjmů několika svých členů, aniţ by
v budoucnu bylo moţné vzít toto rozhodnutí zpátky? Je dobrý krátkodobý a jednorázový příliv
peněz za cenu toho, ţe v budoucnu bude mít rodina velké problémy, jak zajistit svůj běţný
chod?
Přirovnání se zdá vágní, ale pokusím se to vysvětlit. Praha 8 před prodejem bytů, tedy tzv. privatizací měla rozpočet kolem 600 miliónů korun. Příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor byly
kolem 250 miliónů. Zdůrazňuji, ţe při výši nájmů v bytech kolem 40,- Kč za metr čtvereční. Tedy
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rozpočet byl z více jak třetiny hrazen z nájmů, které navíc nebyly nijak sociálně problematické.
Pak přichází ODS. Rozhoduje se prodat co nejvíce bytů. Zjišťuje ale, ţe bude mít problémy s rozpočtem. Není nic
snazšího. Těm ostatním, jejichţ byty do privatizace zařazeny nebudou, prostě zvedneme nájmy! Proti vůli ČSSD a za
podpory Strany zelených se nájem šplhá ze 40,- Kč na 81,- Kč. V novinách se objevují zprávy o 100,- Kč a více. Navíc
se na některých zakládajících schůzích druţstev objevuje nestoudná leţ o tom, ţe za to můţe ČSSD. Chci upozornit,
ţe zvednutí nájmu doporučuje bytová komise, kde má ODS většinu. Zvyšování nájmů pak jako jediný moţný orgán
schvaluje Rada Městské části, kde jsou zastoupeni pouze členové ODS. Kaţdopádně nájem roste, vzniká panika a
lidé chtějí byty koupit.
Z pochopitelných důvodů se začínají ozývat i ti, kteří se nedostali do prvních tří vln tzv. privatizace. Proč někdo jiný
můţe koupit byt za velmi výhodných podmínek, a my musíme jen platit zvýšený nájem? Chápu i tuto reakci vyvolanou bohuţel právě politikou ODS popsanou výše. A reakce ODS? Jednoduše prodáme další byty. Důsledek? Těm
ostatním, co jim byty neprodáme, zase zvedneme nájem!
Zdá se vám to hrozné? Zdá se vám zvláštní, ţe společnost na Praze 8 se dělí na několik skupin, kdy některé výhody
mají a řada dalších výhody nemá? Nám se to hrozné zdá! Nezdá se vám divné, ţe radnice se zbavuje způsobu, jak
dlouhodobě získávat finanční prostředky, které nejsou určeny jen pro radnici, ale pro všechny obyvatele Městské
části? Bavíme se tu o 107 000 obyvatelích. Byty si bude kupovat za velmi výhodné ceny přibliţně 10 000 obyvatel.
Chci upozornit všechny ostatní obyvatele, ţe jsou tím velmi narušena jejich práva.
Pan starosta na řadě jednání říká, ţe radnice není realitka, ale je tu na vydávání občanek. Jsem přesvědčen, ţe pokud se bude vedení radnice takto chovat dále, tak za pár let skutečně bude radnice vydávat občanky a bohuţel uţ
nebude dělat vůbec nic jiného. Moţná, ţe to je účelem některých stran. ČSSD ale chce, aby všechny funkce radnice
byly zachovány i do budoucna.

Zpráva ze Zastupitelstva ze dne 16. září 2009
První poprázdninové Zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo dne 16.září 2009. Jako kaţdé Zastupitelstvo MČ bylo veřejně přístupné a konalo se ve velkém jednacím sále „Bílého domu― v Libni.
Na jeho programu bylo projednání 24 bodů a dalo se tušit, ţe jeho průběh se protáhne aţ do večerních hodin.
Nicméně vzhledem k tomu, ţe došlo k úpravě čtení usnesení, která jsou Zastupitelstvem schvalována, schůze Zastupitelstva byla podstatně kratší. Zastupitelé se totiţ dohodli, ţe vzhledem k tomu, ţe jednotlivá usnesení má kaţdý
zastupitel před sebou v písemné podobě a jednotlivá usnesení jsou promítána na plátno v jednacím sále, budou se
jednotlivá usnesení číst před plénem pouze tehdy, bude-li se jednat o opravdu důleţitý materiál, či poţádá-li o to
některý ze zastupitelů.
Zastupitelstvo tak projednalo zprávu o hospodaření MČ za 1. pololetí roku 2009, návrh rozpočtových opatření a návrh úpravy finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 8 na rok 2009. Všechny tyto materiály byly Zastupitelstvem schváleny.
Zastupitelstvo schválilo téţ odepsání nedobytných pohledávek za subjekty, na jejichţ majetek byl vyhlášen konkurz
a neexistuje šance, ţe by se MČ svých nároků domohla. Zastupitelstvo téţ schválilo návrh vydání dodatku ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Mazurská, a přiznalo tak právní subjektivitu Mateřské škole Krynická. Na
program jednání zastupitelstva bylo zařazeno také projednání několika úplatných převodů nemovitostí, jeţ byly Zastupitelstvem po diskusi schváleny.
Snad nejdůleţitějším bodem, kterým se Zastupitelstvo zabývalo, bylo rozšíření seznamu vybraných bytových domů
navrţených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám zaloţeným stávajícími
oprávněnými nájemci bytů dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených
do správy Městské části Praha 8. Projednávaný materiál se týkal rozšíření stávajícího seznamu o 22 bytových domů
a 6 technologických celků v Libni a o 1 technologický celek v Kobylisích. I přes nesouhlasné stanovisko zastupitelů
ČSSD, kteří nejsou přesvědčeni o spravedlivém přístupu ke všem obyvatelům Prahy 8, Zastupitelstvo toto rozšíření
odsouhlasilo. Všechny projednávané body Zastupitelstva byly předjednány na posledním jednání Klubu zastupitelů
ČSSD Praha 8 a stanovisko jednotlivých zastupitelů ČSSD bylo jednotné.

Stránka

12

Zápis z jednání klubu zastupitelů 16. září 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 seznámil ostatní členy s jednotlivými materiály, které byly zařazeny na program jednání Zastupitelstva MČ Praha, 8 KZ tak, aby stanovisko KZ bylo jednotné.
V této souvislosti připomněl přítomným skutečnost, ţe na
program jednání Zastupitelstva bylo zařazeno 24 bodů
k projednání. V následujícím průběhu schůze KZ byly jednotlivé materiály konzultovány s cílem sjednotit stanovisko
KZ:
1) Zpráva o "Vyúčtování výsledků hospodaření Městské
části Praha 8 za 1. pololetí roku 2009"
2) Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8
3) Návrh úpravy Finančního plánu (rozpočtu) zdaňované
činnosti Městské části Praha 8 na rok 2009
4) Návrh prominutí a odpisu nedobytných pohledávek
Městské části Praha 8
5) Návrh prominutí a odpisu pohledávky v celkové výši
962˙488,16˙Kč za panem Janem Bubákem
6) Návrh prominutí a odpisu nedobytné pohledávky ve výši
139˙504,- Kč s přísl. za společností Adam Trade, spol. s r.
o.
7) Návrh vydání "Dodatku č. 4" ke Zřizovací listině Základní
školy a˙mateřské školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a,
a přiznání právní subjektivity Mateřské škole, Praha 8, Krynická 2
8) Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8,
svěření nemovitostí – pozemků na k. ú. Libeň v Praze 8 do
správy Městské části Praha 8
9) Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitostí - pozemků parc. č.
647/10, parc. č. 647/20 a parc. č. 647/21 , pod˙domem
čp. 777, vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8
10) Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 –
úplatného převodu nemovitostí – pozemků
parc.˙č.˙1776/2, parc. č. 1776/3 a parc. č. 1776/4 pod
domem čp. 779, vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8
11) Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 –
úplatného převodu nemovitosti – pozemku parc. č.
1137/234, o výměře 15 m2, na k. ú. Čimice v Praze 8 (při
ul. Pekařova)
12) Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti – pozemku parc. č. 2186,
o˙výměře 495 m2, na k. ú. Libeň v˙Praze 8
13) Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti - pozemku parc. č. 2627
na˙k.˙ú. Kobylisy v Praze 8
14) Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 –
úplatného převodu nemovitosti – pozemku parc. č. 26/49,
o výměře 10 m2, na k. ú. Čimice v˙Praze 8
15) Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 –
úplatného převodu nemovitosti – pozemku parc. č. 9/4,

o˙výměře 424 m2, na k. ú. Libeň v˙Praze 8
16) Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 –
úplatného převodu nemovitostí – pozemků
parc.˙č.˙1306/19, o výměře 479 m2, parc. č. 1306/20,
o˙výměře 566˙m2, parc. č. 1306/21, o výměře 480 m2,
parc.˙č.˙1306/22, o˙výměře 419 m2, parc. č. 1306/23, o
výměře 180 m2, parc.˙č.˙1306/24, o výměře 176 m2,
parc. č. 1306/25, o výměře 127˙m2, a˙parc.˙č.˙1307/13, o výměře 134 m2, vše na k. ú. Troja,
Praha 8
17) Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 –
úplatného převodu nemovitosti – pozemku
parc.˙č.˙860/2, o výměře 466 m2, na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při˙ul. U˙Velké skály)
18) Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 –
úplatného převodu nemovitostí – pozemků parc. č. 647/3
("zastavěná plocha a nádvoří") a parc. č. 647/17, pod˙domem čp. 786, vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8
19) k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8
– úplatného převodu nemovitosti – pozemku parc. č. 759
pod˙domem čp. 48, na k. ú. Bohnice v˙Praze 8
20) Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 –
úplatného převodu nemovitostí – pozemků
parc.˙č.˙840/131, parc. č. 840/132, parc. č. 840/133,
parc.˙č.˙840/134 a parc. č. 840/135, pod domy čp. 489,
čp. 488, čp. 487, čp. 486 a čp. 485, vše˙na k. ú. Bohnice
v Praze 8
21) Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitostí - domu čp. 182 s˙příslušenstvím a s pozemky parc. č. 2328/1, o výměře 41 m2, a
parc. č. 2328/2, o výměře 47˙m2, vše na k. ú. Libeň a na
adrese Františka Kadlece 17, 180 00 Praha 8
- po proběhlé diskusi se KZ rozhodl, ţe při hlasování o
těchto bodech je členové podpoří
22) Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 –
úplatného převodu nemovitostí – domu čp. 1843, na adrese Pivovarnická 13, a pozemku parc. č. 2794, vše na k. ú.
Libeň v Praze 8
23) Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 –
úplatného převodu nemovitostí – domu čp. 882 a domu
čp. 883, na adresách U˙Balabenky 7 a Novákových 39,
pozemku parc. č. 3397 a pozemku parc. č. 3398, vše na k.
ú. Libeň v Praze 8
- po proběhlé diskusi se KZ rozhodl, ţe při hlasování o
těchto dvou bodech se členové KZ zdrţí hlasování.
24) Návrh rozšíření Seznamu vybraných bytových domů
navrţených k˙prodeji spolu se zastavěnými a funkčně
spjatými pozemky právnickým osobám, zaloţeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů dle Zásad postupu prodeje
bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha˙8, o˙22˙bytových
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domů a 6 technologických celků na k. ú. Libeň v˙Praze˙8 Vzhledem k tomu, ţe program jednání schůze KZ byl vyčera o 1 technologický celek na k. ú. Kobylisy v Praze 8
pán a nikdo nenavrhl další body k projednání, Radim Zátopek poděkoval všem přítomným a schůzi KZ ukončil.
- po proběhlé diskusi se KZ rozhodl tento materiál na jednání Zastupitelstva vzhledem k volebnímu programu ČSSD
Praha 8 nepodpořit.

Zprávy z komisí Rady Městské části Praha 8
Komise pro územní rozvoj – Roman Petrus
Komise se měla vyjádřit k novému územnímu plánu obce
Zdiby. Komise k tomuto materiálu nevnesla ţádné námitky. Dále se projednávala ţádost vlastníků KD Krakov
s případnou rekonstrukcí. Komise však nebyla schopna
rozhodnout, protoţe není jasné kde a jakým způsobem
chce majitel vyřešit parkování. Jiţ se začíná připravovat
výstavba Domova pro seniory v Řešovské ulici v Bohnicích.
Komise se zabývala touto problematikou a souhlasila
s projektem.
Dopravní komise - Daniel Rödig
Dopravní komise RMČ Prahy 8 (DK) se konala dne 2. září
2009. Celé jednání se neslo v duchu informací o aktualitách které se udály od doby posledního jednání komise.Oprava TT Klapkova – Střelničná byla ukončena
s týdenním předstihem od původního plánu. Zastávka Třebenická byla upravena tak, ţe v současné době skýtá zlepšenou dostupnost pro tělesně postiţené občany. Dále byla
sdělena informace, ţe ulice Trojská bude kvůli stavbě tunelu Blanka cca 1 měsíc neprůjezdná pro Tramvajový provoz. Zeleň u Katastrálního úřadu v Kobylisích bude upravena tak, aby v těchto místech bylo znemoţněno parkování.
Přítomní členové DK byli informováni, ţe na základě provedeného průzkumu mezi občany Karlína RMČ P8 přijala
usnesení, ţe se zóny placeného stání v Karlíně zřizovány
nebudou. Příští jednání DK se uskuteční dne 11.11.2009.
Kontrolní výbor - Roman Petrus
Členové výboru Dr. Boušu a p. Ševčíka uvedli svůj protokol
z kontroly postupu při opravách a přípravě bytů pro nové
nájemníky. Tato kontrola proběhla 16. června 2009 na
správní firmě AUSTIS a.s., provozovně Libeň. Výbor vzal po
ústním doplnění a krátké diskusi výsledek kontroly na vědomí s tím, ţe předseda ve spolupráci s tajemníkem budou výbor informovat o řešení situace na úrovni vedoucího
MO a vedoucího BO. Dále byl výbor seznámen s dalšími
akcemi, které musí být realizovány v roce 2009. Jedná se
o kontrolu úrovně hospodaření s bytovým fondem a kontrolu hospodaření u 3 vybraných příspěvkových organizací.
Po diskusi byli pověřeni provedením kontroly úrovně hospodaření s bytovým fondem Dr. Bouša a Ing. Janků. Akce
proběhne v průběhu měsíce října. Příspěvkové organizace,
u kterých bude provedena kontrola, budou určeny na říjnovém zasedání. V úvahu připadá zejména SeS, vzhledem
k velkému finančnímu příspěvku od zřizovatele.

Bytová komise – Roman Petrus
Komise kromě klasických výpovědí z nájmu pro neplnění
nájemních závazků a kromě klasických specifických případů projednávala tyto body. Majetkový odbor oznámil dokončení generální rekonstrukce domu na adrese Karlínské
náměstí 156/2, Praha 8 – Karlín. V domě se nachází celkem 9 bytů, I. kategorie, o velikosti 2+ kk (6 x cca 70 m 2,
3 x 50 m2). Bytový odbor navrhuje přidělení bytů formou
výběrového řízení za první nájemné a dokončení stavebních úprav nákladem nájemce (pořízení a poloţení parketové podlahy v 1 místnosti).Nájem bytu je včetně parkovacího stání pro auto ve dvoře. Komise toto schválila. Dále
komise přidělila byty třem policistům, přičemţ dvěma
městským policistům. Naopak jiţ neschválila další přidělení 12 bytů nemocnici na Bulovce. Tato nemocnice jiţ
v současnosti vyuţívá 71 bytů Městské části.
Školská komise - Lenka Majerová
Komise byla informována o návrhu rozpočtu na r.2010 a o
počtu dětí v MŠ. Komise dále projednala ţádosti o spoluúčasti na grantech na r. 2010 a navrhuje souhlasit se
spoluúčastmi. Dále byla projednána ţádost Diakonie o
příspěvek na 2 postiţené děti, které mají trvalé bydliště na
Praze 8. Komise navrhuje, aby ţadatel sdělil podrobněji, o
jakou částku se jedná a konkretizoval ji.
Zpráva ze sociální a zdravotní komise – Jana Štollová
Komise projednala prodlouţení podnájemních smluv
v azylových a sociálních bytech. Při rozhodování o prodluţování smluv měla k dispozici zprávy sociálních pracovnic
OÚSS a OSPOD, na základě kterých doporučila prodlouţení podnájemních smluv o 1 rok u dvou azylových a dvou
sociálních bytů. Dále bylo projednáno několik ţádostí o
přidělení sociálního bytu, přičemţ komise přihlíţela k vyjádření sociální pracovnice OSPOD sociálního odboru. Ve
třech případech byly byty na přechodnou dobu přiděleny
matkám s dětmi. U dvou ţadatelů bylo vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku doporučeno podání ţádosti do DPS.
U ţádosti manţelů vystěhovaných z bytu z důvodu neplacení nájemného a v současné době bydlících po ubytovnách komise doporučila pomoc sociálního odboru při hledání zaměstnání manţelky (manţel v invalidním důchodu).
U další ţadatelky nesplňující podmínky věku pro ţádost do
DPS bylo vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu doporučeno poţádat o invalidní důchod za pomoci kurátorů sociálního odboru. Komise dále projednala a schválila návrh
rozpočtu OZSS na rok 2010 – kapitola 05 – zdravotnictví.
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Co se stalo a stane na Praze 8
Kde na osmičce čeká radar?
Řidiči pozor, pohodička skončila. Novela zákona o obecní
policii sebrala městským policistům na začátku roku měřit
kdekoli, teď uţ ale opět mohou. Městská a státní policie se
totiţ dohodly, ţe budou na neposlušné řidiče dohlíţet společně. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy určilo celkem sto míst v metropoli, kde můţe městská policie
provádět v součinnosti s Policií ČR měření rychlosti. A na
kterých místech na osmičce radar číhá?

celý loňský rok to bylo 793 tisíc. Navzdory tomu, ţe zájem
o P+R stoupá, některá parkoviště řidiči stále vyuţívají minimálně a dál zajíţdějí do centra. P+R zatím mnoho přibývat
nebude, protoţe musejí prý mít přímou návaznost na metro. Příkladem je Palmovka pro tři stovky aut. Kdyţ bylo parkoviště přímo u metra, bylo plné. Poté, co se přesunulo na
Sokolovskou, tak je obsazeno zhruba jen ze 60 procent.
Na další P+R si budou muset automobilisté počkat stejně
jako na nové stanice podzemní dráhy.

- ul. Ţernosecká v úseku od křiţovatky s ul. Bojarovou po
křiţovatku s ul. Kubíkovou, v obou směrech
- ul. Ďáblická v úseku od domu č. 25 k domu č. 53, v obou
směrech
- ul. Spořická v úseku od domu č. 22 k domu č. 36, v obou
směrech
- ul. Čimická v úseku od domu č. 150 k domu č. 179, v
obou směrech
- ul. Davídkova v úseku od domu č. 8 k domu č. 57¨
- ul. Horňátecká v úseku od křiţovatky s ul. Vršní ke křiţovatce s ul. Klapkovou , v obou směrech

Praha 8 instaluje kamery na šesti školách
Praha 8 hodlá do 30. listopadu instalovat bezpečnostní
kamery na šesti objektech, v nichţ sídlí mateřské a základní školy. Peníze na tuto akci půjdou z částky 23,5 milionu
korun určené v letošním roce pro tento účel, z toho osm
milionů korun představuje státní dotace, zbytek je z rozpočtu městské části. Tento rozpočet má uhradit kamery na
celkem 14 školách a školkách a dvou gerontologických
centrech v Praze 8. Kamery začnou do konce listopadu
hlídat okolí mateřských škol v ulicích Korycanská a Libčická. Budou také v mateřských školách na Lyčkově náměstí
a v ulicích Za Invalidovnou a Na Korábě, kde sídlí také základní školy. Kromě toho budou umístěné ještě na Základní škole Burešova. Kamery se instalují v rámci projektu
„Bezpečná Osmička―, který spojuje bezpečnostní kamery a
protipoţární signalizaci. Praha 8 při jeho realizaci spolupracuje s Policií ČR i městskými stráţníky. Stál zatím 12,5
milionu korun a kamery uţ sledují okolí mateřských škol v
ulici Chabařovická a Kotlaska a Základní školy Hovorčovická.

Atrapa výbušniny vylidnila čtyři domy
Rušné ráno zaţili obyvatelé čtyř rodinných domů v praţských Čimicích. Krátce po půl deváté ráno zazvonili u jejich
bytů policisté, kteří je vyzvali, aby urychleně odešli. Poblíţ
křiţovatky ulic Čimická a K Mlýnu totiţ našli chvíli předtím
zaměstnanci Technické správy komunikací podezřelý předmět, který připomínal výbušninu. Balíček leţel na korbě
nákladního vozu. Přivolaní policisté okamţitě odklonili vozidla městské hromadné dopravy a oblast uzavřeli. Policisté
evakuovali celkem devět lidí převáţně důchodového věku.
Pyrotechnik totiţ zjistil, ţe nejde o výbušninu, ale pouze o
atrapu. Kolem desáté hodiny dopolední bylo bezpečnostní
opatření v této oblasti zrušeno a provoz obnoven.
Praha 8 zprovoznila dvě nová dětská hřiště
Městská část Praha 8 zprovoznila dvě nová dětská hřiště.
Vznikla na místě starých v ulici Krosenská v Bohnicích a v
ulici U Pentlovky v Troji. V Ouholické ulici v Čimicích je navíc nové sportoviště s pryţovým povrchem. Prahu 8 to dohromady stálo deset milionů korun. Na starých hřištích se
vyboural betonový povrch, sloupky a zídky. Hřiště v Krosenské ulici má novou prolézačku, skluzavku, houpačky, pískoviště a velkou lanovou prolézačku. Na hřišti v ulici U
Pentlovky mají teď děti prolézačku, která zároveň představuje koráb a domeček i s lezeckou stěnou. Kolem obou se
opravily přístupové cesty a umístily lavičky a odpadkové
koše. Hřiště mají také nové ploty.
Parkoviště P+R přibývat nebudou
Parkoviště P+R vyuţívá sice stále víc lidí, přesto je dost
řidičů, kterým se desetikoruna za celodenní parkování zdá
příliš. P+R proto ignorují. Svými vozy zabírají místa obyvatelům sídlišť, jako jsou například Kobylisy, Ďáblice či Prosek.
V současné době je na území hlavního města celkem sedmnáct P+R, která pojmou 3200 vozidel. Za první polovinu
letošního roku se na nich vystřídalo takřka 435 tisíc aut, za

V Čimicích by měla stát plynová elektrárna
Praţská energetika chce v Čimicích na okraji Prahy postavit novou elektrárnu na plyn s výkonem 50 megawatt. Získanou elektřinu chce do sítě dodávat jen ve špičkách. Starousedlíci i radnice Prahy 8 jsou proti. Narozdíl od ministerstva ţivotního prostředí se bojí hluku a znečištění. I kdyţ
na radnici Prahy 8 vládne ODS, zdá se, ţe postoje radních
jsou vůči ţivotnímu prostředí ohleduplnější neţ samotných
zelených. Praţská energetika hodlá ve své rozvodně hned
za Čimickým hájem vybudovat plynovou elektrárnu a ministerstvo ţivotního prostředí k překvapení radnice vydalo ke
stavbě kladný posudek vlivu na ţivotní prostředí EIA, přestoţe místní varují před novým zdrojem znečištění ovzduší.
Praţská energetika však ujišťuje, ţe nová turbína bude
splňovat všechny technické i hygienické normy. Elektrárna
by měla být součástí sítě elektráren, které se do několika
let plánují stavět v hlavním městě a jeho okolí. Na Prahu
se totiţ snesla vlna kritiky Bruselu, ţe nemá dostatečné
záloţní zdroje energie pro případ blackoutu.
Praha prodlouţí DP půjčku o rok
Hlavní město prodlouţí splatnost půjčky 421,9 milionu
korun, které chce dopravní podnik (DP) pouţít na další čtyři
investiční akce. Rozhodli o tom praţští radní. Záměr posoudí ještě zastupitelstvo. Peníze bude moci podnik vrátit aţ v
příštím roce. Částku podnik dostal loni na předfinancování
rekonstrukce a prodlouţení tramvajové trati do Radlic. Do-

Osmé číslo, ročník V.

pravce měl peníze po dokončení akce vrátit, poţádal ale
město, aby si je mohl ještě ponechat. Peníze budou vyuţity
na financování rekonstrukce tramvajové trati Střelničná
včetně smyčky na ďáblickém sídlišti, dále na opravu trati v
Myslíkově ulici a úseku Střelničná -Klapkova. Postaven za
ně bude také výtah ve stanici metra Chodov. Kvůli špatné
finanční situaci DP zvaţovaly nedávno jeho odbory stávku.
Primátora Pavla Béma vyzvaly, aby dopravci zvýšil provozní
dotaci, která údajně neodpovídá výkonům, které si město
u podniku objednalo. Primátor ale jejich poţadavky odmítl
a společně s představenstvem rozhodl o vytvoření pracovní skupiny, která by měla financování podniku řešit do
budoucna.
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tu střední školy na křiţovatce ulic Kollárova a Pernerova v
Karlíně. Karlík bude královstvím her a zábavy pro nejmenší děti v předškolním věku, ale i místem, kde si jejich rodiče v době, kdy zde budou jejich ratolesti řádit, mohou odpočinout. Jednorázové vstupné do herny s bohatým doprovodným programem bude stát 40 Kč, cvičící rodiče zaplatí
méně. Do konce září bude mít Karlík zkušební provoz od 8
do 13 h a jeho dvě zkušené tety rády uslyší podněty maminek a dle moţností jim vyjdou vstříc. Novinkou pro maminky jsou na stránkách www.detskekluby. cz, které byly zřízeny pro oba kluby dohromady.
Invalidovna byla aţ do večera otevřena veřejnosti
Poprvé po několika desetiletích se veřejnosti otevřel lazaret pro válečné mrzáky – Invalidovna v Karlíně. Vojenský
ústřední archiv, který sídlí v barokním objektu, rozhodl o
jeho zpřístupnění na jeden jediný den v rámci oslav kulturního dědictví. Exkurze zahrnovala i prohlídku pracovní linky, kotelny, "sprchárny", ale i vězení. Dominanta Karlína je
běţně uzavřená veřejnosti. Dovnitř, ovšem jen do historického archivu, smějí jen objednaní badatelé. Do druhého
patra, kde se nachází archiv ministerstva obrany, nesmějí
ani oni. Povodeň v roce 2002 se podepsala na stavu budovy, zničila i značnou část archiválií. Ministerstvo obrany
od té doby mluví o nutnosti se přestěhovat. Invalidovna uţ
mohla několik let fungovat třeba jako hotel, stála o ni totiţ
řada soukromých investorů. Pro archiv se ale nenašel odpovídající objekt, a tak z případného prodeje sešlo.

Přechody k nezaplacení
Ze dne na den zmizelo letos na jaře devětasedmdesát
přechodů pro chodce, které vedly přes tramvajové koleje.
Na svá místa se nyní vrátily. Osmé městské části zrušení
pěti přechodů v Klapkově ulici nevadí. Všechny křiţovatky
jsou tam do kříţe a po všech stranách byly přechody. Zmizel vţdy jeden ze čtyř, takţe situace není kritická. Alespoň
podle vyjádření mluvčího Prahy 8. Správa komunikací začala přechody rušit na jaře, protoţe nevyhovovaly vyhlášce
ministerstva dopravy. Obyvatelé Prahy si změn zpočátku
ani nevšimli. Lidé na druhou stranu stejně přeběhnou,
jsou tak zvyklí. Vyfrézování jednoho přechodu stojí zhruba
deset tisíc korun. Opětovné namalování přijde podle pouţité technologie asi na sedm tisíc korun. Vymazání a opětovné namalování přechodů se ţlutým varováním Pozor tram!
zatím Praţany vyšlo na více neţ milion korun. Nejméně sto Administrativní budova v Thámově změnila majitele
tisíc ale ještě padne na úpravu dalších šestnácti zruše- Více neţ 12 milionů eur inkasoval německý investiční fond
ných přechodů.
Invesco za administrativní budovu na adrese Thámova 18
v praţském Karlíně, v níţ sídlí společnost Unilever. Budovu
Miliony z mostu jdou do botanické
koupil soukromý investor. Poradcem prodávajícího byla
Skoro osmnáct milionů korun musí letos oţelet restauráto- společnost Colliers International. Od začátku roku jde teři, kteří pracují na opravě Karlova mostu. Město tuto část- prve o třetí významnější investici. Majitele letos změnily
ku určenou na výměnu kamenných bloků a obnovu izolace pouze praţské kancelářské budovy Jungmannova Plaza a
právě na nejstarším praţském mostě totiţ nedávno pře- Budějovická Alej. Loni proběhlo zhruba 40 investičních
vedlo jinam. Do trojské botanické zahrady. Té chybí cel- transakcí.
kem 17,8 milionu korun na dofinancování stavebních prací, které jiţ však v areálu byly dokončeny. Zahrada od roku Dětí bude víc, školek méně?
2002 zaţívá velký stavební boom. Staví se nová provozní Praţanů kaţdý rok přibývá. Jen za první pololetí letošního
budova, zahradníci se těší novým zásobním skleníkem, ale roku jich bylo o dalších devatenáct tisíc více. Se vzrůstajízahrada má také třeba vlastní čerpací stanice nebo myčku cím počtem obyvatel roste také počet dětí, které budou
aut a pracovních strojů. Nyní se začne v mnohem větší chtít rodiče dát do školky. Přesně tady uţ vzniká problém.
míře myslet i na návštěvníky areálu, kterých sem ročně Míst ve školkách je totiţ málo a rodiče často mívají potíţe
zavítá přes tři sta tisíc. Ti by se měli dočkat restaurace, svého potomka do mateřské školy vůbec dostat. Podle
dalších expozic, lepších cest. Všechno má vést k tomu, ţe „dětské― demografické studie, by mohla být situace do
celý rozlehlý areál, který má expozice roztroušené a osa- roku 2012 ještě mnohem horší. Radní hlavního města se
mocené, bude propojen v jeden celek, kde se nebudou proto na svém úterním jednání rozhodli, ţe vezmou z roznávštěvníci nudit dlouhými nezajímavými procházkami počtové rezervy přibliţně 270 milionů korun a rozdělí je
mezi jeho jednotlivými částmi. Celkem má být v areálu mezi městské části, aby dostavěly, případně rozšířily své
botanické zahrady do roku 2017 investováno na 150 mili- mateřinky. Některým částem problém zůstane i po dotaci.
onů korun.
Například pro Prahu 8 městská dotace situaci nevyřeší.
Podle materiálu, který budou zastupitelé schvalovat, by
Praha 8 otevřela dětský klub
měla osmička dostat tři miliony korun na přestavbu a rozUţ druhý dětský klub – po Osmíku, který funguje od roku šíření mateřské školy Krynická. Kaţdá koruna je dobrá, ale
2007 v Bohnicích – otevřela radnice Prahy 8 zařízení pro náš problém to zdaleka nevyřeší, ale celkově nám pronejmenší děti a jejich rodiče Dětský klub Karlík a Centrum blém vyřešit nepomůţe. Osmička bude muset zbytek pevolného času Karlík. To vyrostlo v přízemí rohového objek- něz platit ze svých prostředků.

