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Volby roku 2009
Začátkem letošního června konaly se volby do parlamentu
EU. Výsledky nás, sociální demokraty, sice nepotěšily, protoţe
vyhrála pravice, a to jak u nás, tak i ve většině evropských
států, ale přesto jsme získali podstatně více mandátů neţ
před pěti roky.
Uvnitř tohoto vydání:
Zpráva z OVV
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Plánované a volební 5
akce
Na výloze řádí naši 6
odpůrci
Historie a součas- 7
nost EU
Představujeme naše 7
kandidáty
Teorie není vše
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Co děláme v Ďábli- 9
cích
Zprávy z komisí
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Zpráva ze zastupi- 10
telstva a klubu zastupitelů
Co se stalo a stane 12
na Praze 8

Podivné na výsledcích těchto voleb především je, ţe zvítězila pravice v době, kdy nejen v Evropě, ale i na jiných kontinentech vládne hospodářská krize. Tato skutečnost je
v naprostém rozporu s krizí ve třicátých letech 20. století, kdy
sílila hlavně levice.
Letošní volby do evropského parlamentu se také vyznačovaly velmi nízkou účastí
občanů. Není to poprvé. To zcela jasně svědčí o nízkém nezájmu lidí o veřejné záleţitosti, tj. kdo řídí stát či obec, jaké máme zákony, jak se hospodaří s veřejnými prostředky, jaké máme zdravotnictví a školství atd.
Volební právo pro mnohé jiţ není samozřejmost patřící k demokracii, ale spíše jen
obtěţující břemeno, které je obírá o volný čas. Přitom si vůbec neuvědomují, ţe o všeobecné a rovné hlasovací právo naši předkové byli nuceni dlouho a tvrdě usilovat.
Prvně to bylo 1. ledna 1893 na táboru lidu sociální demokracie v Praze, 24. září
1905 na Havlíčkově náměstí v Praze, kde promluvil i prof. Tomáš Masaryk, a při lidových demonstracích ve dnech 4. a 5. listopadu 1905 v Praze na Příkopech a u Prašné
brány, kdy policie posílená vojskem krutě zakročila a zastřelila jednoho demonstrujícího dělníka.
Pak teprve pod tímto tlakem dne 26. ledna 1907 císař František Josef I. Podepsal
zákon o všeobecném rovném hlasovacím právu.
Většině lidí tato historická fakta zřejmě nejsou asi známá, a to pravděpodobně vinou
našeho školství. Jinak by snad lidé ani nemohli být tak apatičtí vůči svým občanským
právům. Však také v některých státech účast na volbách je podle zákona povinná.
Nízká účast občanů na volbách jejich výsledky můţe dělat nevěrohodnými. Volebními
absentéry jsou většinou nespokojení občané. Právě ti po kaţdých volbách nejvíce
kritizují zvolený parlament a následně ustanovenou vládu.

230 000 000 000

Na podzim nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Tyto volby budou důleţitější
neţli loňské krajské a senátorské nebo červnové volby d parlamentu EU. Podzimní
volby rozhodnou, zda příští roky bude u nás vládnout pravice v čele s Topolánkem,
kterému by ještě více narostl hřebínek, a kdy krize by se řešila jen ve prospěch podnikatelů a zahraničního kapitálu, nebo se vlády uchopení sociální demokracie, aby pomohla dostat stát z krize ve prospěch lidí a nikoliv pro zisk bank a velkého byznysu.

Dvěstětřicet miliard Kč, tolik činí možný
schodek rozpočtu České republiky pro
následující rok. Nově vzniklá Poslanecká sněmovna a vláda bude muset tento
hrozivý deficit okamžitě řešit.

Proto bude třeba včas a důsledně vést předvolební kampaň, nebát se slovních, vajíčkových nebo jiných útoků a hlavně pádnými příklady seznamovat veřejnost s naším
programem, který je zaměřen ve prospěch občanů, podobně jako jsme agitovali před
krajskými a senátorskými volbami loňského roku. To vyţaduje aktivitu kaţdého člena
a především získávat příznivce pro sociální demokracii.

Číslo měsíce

Jaromír Šída, předseda MO Libeň
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Zpráva z OVV ze dne 17. června 2009
Schůzi OVV ČSSD Praha 8 v 18:05 hodin zahájil a řídil př. Hejkrlík. Informoval členy, ţe př. Petrus a př. Bartoloměj jsou
na jednání obvodních volebních manaţerů, na jednání OVV přijedou díky této skutečnosti později.
1) Příprava akcí OVV
Př. Hejkrlík připomněl pozvánku př. Petruse a př. Rödiga na akci „Rozloučení se školním rokem“, jeţ se v Grabově vile
uskuteční 18.6. od 17:00 hodin. Př. Rödig osobně přítomné pozval. Zastupitelské dny 23.6. od 17:00, na sekretariátu
bude pro veřejnost přítomen př. Hejkrlík. Současně bude probíhat „bytová poradna“. Další akcí, jeţ je plánována na
13.8., je návštěva památníku na Vítkově, kterou zorganizoval př. Bartoloměj. Počet účastníku je cca 12. Kdo bude mít
zájem a čas, ať se hlásí u tajemníka.
Př. Hejkrlík seznámil přítomné s kandidátní listinou do PS PČR, která byla schválena delegáty krajské konference dne
15.6.09. Dále lídrem kandidátky byl zvolen př. Hulinský, předseda praţské sociální demokracie. Př. Bartoloměj byl zvolen na 15. místě této kandidátky. K průběhu a výsledkům krajské konference proběhla obsáhlá diskuse.
2) Prodej ţidlí 2
Tajemník, př. Vašek informoval o zápůjčce dvaceti kusů nových ţidlí od př. Bartoloměje. Jedná se o jiţ dříve schválený
plán obnovy zařízení sekretariátu OVV. Na základě toho navrhl vyřadit dvacet kusů opotřebovaných ţidlí, dle schváleného plánu obnovy sekretariátu OVV. Po proběhlé diskusi navrhli členové OVV následující usnesení č. 1/06/09: „OVV
ČSSD Praha 8 nabízí přednostně členům ČSSD Praha 8 k odkupu židle vyřazené z majetku OVV, židle jsou prodávány
jednotlivě za minimální cenu 60,- Kč za kus a v případě zájmu budou prodány za nejvyšší nabídku za členské kupony.
Termín uzávěrky nabídek je 7.9.2009.
3) Zprávy z ÚVV, KVV
ÚVV – hlavním bodem jednání byla volba místopředsedkyně ČSSD, paní Borůvkové, která nebyla zvolena. Nadále tedy
ČSSD nemá dle platných Stanov zvolenu v předsednictvu strany ţenu.
KVV – př. Bartoloměj informoval o hlavních bodech jednání : volba lídra za KVV ČSSD Praha k volbám do PS PČR – př.
Hulinský; schválení kandidátní listiny k volbám do PS PČR; příprava KK a příprava k volbám do PS PČR.
4) Komunální problematika
Dne 27.5.09 byl odhalen pomník k operaci „Anthropoid“, v místě kde byl členy československého odboje zabit za II.
Světové války „zastupující říšský protektor“ R. Heydrich. Jednání ZMČ Praha 8 proběhne 24.6. Př. Hejkrlík, př. Majerová, př. Kubešová, př. Rudová a př. Rödig sdělili informace z průběhu a výsledku jednání komisí při ÚMČ Praha 8.
5) Zprávy z místních organizací
MO Karlín a MO Libeň – schůze proběhla dle návrhu programu. MO Bohnice – dne 16.6. nebyli usnášeníschopní ani
2/5 hlasů. MO Troja – proběhne 22.6. zřejmě na základě jednání vystoupí na jednání ZMČ Praha 8 s dotazem na vedení radnice. Jsou 2 zájemci o vstup do MO Troja. MO Čimice – volba kandidátů do PS PČR, tajná volba delegátů na
OK ČSSD Praha 8.
6) Různé
- Př. Petrus informoval o jednání volebních manaţerů. Seznámil členy s materiálem od P. Dolínka, se skutečností, ţe
Praha 8 bude organizovat předvolební akce v rámci „Prahy – sever“. Seznámil s projektem, který proběhne na rádiu
„Regina“, kde budou probíhat rozhovory s lídry jednotlivých obvodů a dalšími podrobnostmi chystané předvolební kampaně. Současně navrhl zváţit na začátek září pozvat všechny členy ČSSD Praha 8 na sekretariát a vysvětlit podrobnosti
k předvolební kampani a dohodnout se s členy na jejich účasti v kampani. Př. Bartoloměj informoval o programové
konferenci ČSSD, která proběhne 4.7.09 po jednání ÚVV.
- Tajemník př. Vašek a př. Rödig informovali o technických problémech s „IP“ telefonem a jednáních s operátorem, který nám tyto sluţby poskytuje. Př. Dluhoš nabídl svou pomoc. Na základě diskuse vzniklo usnesení č. 2/06/09: „OVV
ČSSD Praha 8 ustavuje pracovní skupinu ve sloţení př. Vašek, Rödig, Dluhoš, a pověřuje je vyřešením problému s „IP“
telefonem a připojením k internetu.
- Př. Petrus informoval o poruše kopírky na sekretariátu, krátce před jednáním OK ČSSD Praha 8. Dle technika, kterého
tajemník kontaktoval došlo k poruše motoru kopírky. Výměna tohoto dílu včetně příjezdu a práce technika by stála cca
12.000,- Kč, předpokládaná ţivotnost po výměně je maximálně 2 roky. Zmíněnou kopírku jsme zakoupili od KVV Praha
v září 2007 za 5.000,- Kč, dosud nás opravy této stáli 15.000,- Kč. Na základě zmíněné skutečnosti se OVV rozhodl
kopírku neopravovat a zakoupit jinou. Po diskusi bylo přijato usnesení č. 3/06/09: „OVV ČSSD Praha 8 zřizuje pracovní
skupinu ve sloţení př. Petrus, Šašek, Vašek a pověřuje je vyřešením tiskových sluţeb OVV ČSSD Praha8. V návaznosti
na výsledek pracovní skupiny ukládá tajemníkovi př. Vaškovi vyřešení zmíněné skutečnosti s příslušnými odbory ÚS
ČSSD.“

Sedmé číslo, ročník
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Zpráva z KVV ze dne 16. dubna 2009
Milan Bartoloměj, člen KVV
Jednání řídili předseda KVV ČSSD Praha Petr Hulinský a místopředseda KVV Karel Klíma.
Ústředním tématem 6. zasedání KVV byla příprava volební kampaně do PSP a její průběh. Zásadním bylo rozhodnutí, o konání pravidelných porad volebních manaţerů při účasti kandidátů.
Tyto porady musí dát jasný scénář nadcházejících voleb a konkretizovat nosné akce ČSSD Praha. KVV projednal první podobu scénáře akcí:
Seznam plánovaných akcí praţské ČSSD – VOLBY do PS P ČR
I. METRO : V termínu od 1.9. do 8.10.2009 je 24 pracovních dnů
Mezi 7 – 9 hodinou První vlna
Mezi 15 – 17 hodinou Druhá vlna
Celkem 48 akcí (na trasách Metra A, B, C tj. celkem 54 stanic )
II. Denně 5 x Setkání s občany ( z toho vţdy 1 hlavní mítink)
tj. 24 hlavních mítinků a 86 ostatních mítinků
III. Výjezdy vozidel: anotace mítinků v příměstských obcích
1. 9 – 12.00 24 výjezdů
2. 13 – 15.00 24 výjezdů
IV. První verze ostatních doplňujících akcí :
Anenský festival – odpoledne s Praţany k tradičnímu svátku ANNY
Oranţová kola – výjezdy po cyklistických stezkách Prahy
Dobrý den seniorů – tradiční akce s praţskými seniory
VOLEBNÍ TRUCK – Vyvrcholení praţské kampaně ( předpoklad 5.října 2009)
HARMONOGRAM bude průběţně doplňován o praţské obvodní akce
SHRNUTÍ : zatím plánováno
48 akcí, 24 hlavních mítinků, 86 ostatních mítinků
III.
48 výjezdů
IV.
4 celoměstské akce
Celkem 210 akcí
Konkrétní akce jednotlivých MO a ústředních orgánů, včetně jejich harmonogramu, budou odsouhlaseny na 7. KVV
dne 27.8. 2009 a bude rozeslán všem MO k další distribuci
Př. Klíma informoval o přípravě volební kampaně. Zatím proběhly dvě schůzky obvodních manaţerů, na které kromě
manaţerů dochází tajemníci a jedničky z obvodních kandidátek. Př. Klíma vyzval k zasílání obvodních volebních akcí,
aby se mohlo začít pracovat na volebním harmonogramu. Všichni dostali projekt volební kampaně, který se postupně
doplňuje, navíc je dnes v materiálech prvotní návrh akcí ve volební kampani. Připravují se akce v průběhu léta – např.
Praţská Anna, Oranţová kola, Promenády seniorů na Novodvorské. Vyzval také k zasílání nápadů na akce během léta.
Kaţdý týden máme k dispozici jednu stránku ve čtyřstránkové inzerci, která vychází týdně v Blesku, Mladé frontě, Právu a Metru – mimo jiné na této stránce můţeme zvát občany na naše akce. Př. Klíma dále vítá objem reklamních nosičů poskytnutých z ústředí – v tuto chvíli se ještě jedná s ÚVT o přepuštění části těchto nosičů pro specificky praţskou
kampaň. Dále bude třeba vytvořit malý krizový štáb pro řešení náhlých událostí, jako např. tento týden svíčky pro oběti
komunismu před LD – na který se podařilo úspěšně reagovat připomenutím, ţe řada obětí komunismu byla z řad sociálních demokratů. Př. Hodek se v diskusi zeptal, jestli ÚVT chystá, kromě reklamních nosičů, nějakou výraznou pomoc
Praze. Př. Klíma uvedl, ţe ÚVT chystá zvláštní pomoc Praze – vše se domluví na chystané schůzce s př. Tvrdíkem. Př.
Weinert poznamenal, ţe volič v Praze je jiný neţ třeba na Moravě, proto by v Praze měla být určitě specifikovaná praţská kampaň. Př. Smetana uvedl, ţe v bytové komisi, která se schází kaţdých čtrnáct dní, se vytvářejí teze a náměty pro
volební kampaň v bytové problematice. Př. Křeček navrhuje vytvoření vlastní (praţské) oranţové knihy bydlení, ve které
budeme voličům sdělovat, co budou naši poslanci prosazovat. Podle př. Křečka je celostátní oranţová kniha bydlení
pro Prahu nevyhovující. Př. Hodek vyzval př. Smetanu k co nejrychlejšímu vygenerování hesel, které se budou publikovat v našich volebních tiskovinách. Př. Německý uvedl, ţe z analýzy volebních výsledků vyplívá, ţe ODS se podařilo
v Praze vyuţít 53% svého voličského potenciálu, zatímco ČSSD necelou pětinu. Př. Weinert poznamenal, ţe neţ vloţená inzerce do tisku, je lepší inzerce přímo v novinách – přílohy většinou lidé nečtou a rovnou vyhazují. Př. Svoboda
vyzval k odlišení praţské kampaně, např. zvýšení daňové zátěţe pro vyšší příjmové skupiny bude výrazně motivovat
zaměstnavatele (a jejich zaměstnance) k nevolení ČSSD. Podle př. Svobody by to chtělo pozitivnější kampaň. Př. Kucián navrhuje dělat kampaň dům od domu, kterou jsme u nás zatím nevyzkoušeli, v zahraničí však má úspěch. Dále př.
Kucián vyznal k lepšímu mediálnímu vystupování našich politiků.
Kopie všech projednaných a schválených materiálů je uloţena a k nahlédnutí u tajemníka př. J. Vaška
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Občanské sdružení OSM
vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům starších 15 let,
který se koná 9. a 23. září 2009
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Vedle moderních strategických deskových her si můžete s námi poměřit síly v šachu a v mariáši.
Občanské sdružení
OSM
vás zve na výstavu
Zuzany Tenzerové,
která se koná
v prostorách sekretariátu ČSSD Praha 8.
Výstavu můžete navštívit až do 2. října 2009.

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

Sedmé číslo, ročník

V.
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Plánované akce
ZÁŘÍ
MO Karlín a MO Libeň

1.9.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

Den s ČSSD v Ďáblicích

5.9.

16:00

Restaurace u Holců

MO Kobylisy

8.9.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

Klub deskových her

9.9.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

Klub zastupitelů
MO Bohnice

14.9.
15.9.

18.00
18:00

Zenklova 27, sekretariát
????

Bytová poradna při ČSSD Praha 8

15.9.

17:00

Zenklova 27, sekretariát

OVV Praha 8

16.9.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

Návštěva Vítkova

17.9.

17:30

Vítkov

MO Čimice

22.9.

18:00

????

Klub deskových her

23.9.

18:00

Zenklova 27, sekretariát

Derniéra výstavy pí. Tenzerové

24.9.

17:00

Zenklova 27, sekretariát

6.10.
10.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15. - 17. 10

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

Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Praha

20.10.
21.10.
27.10.
27.10.

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

????
Zenklova 27, sekretariát
????
Zenklova 27, sekretariát

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

Volební akce
3. 9. 2009 - (ČT)
- Florenc – před Delvitou - rozdávačka

Obvodní výkonný výbor
ČSSD Praha 8

5. 9. 2009 - (SO)
- Ďáblice (Staré) – naše velká akce

Vás zve na návštěvu
památníku na Vítkově,

7. 9. 2009 - (PO)
- Palmovka – před Komerční bankou – rozdávačka

která proběhne
17. září 2009

10. 9. 2009 – (ČT)
– Florenc – před Delvitou – velká akce
22. 9. 2009 - (UT)
- Ládví – před KD Ládví – velká akce
1. 10. 2009 - (ČT)
- Kobylisy mezi metrem a tramvajemi - rozdávačka
5. 10. 2009 - (PO)
- Krakov – OC Krakov, Bus zastávky - rozdávačka

Bližší informace včetně místa a hodiny srazu
Vám sdělí tajemník př. Vašek.
Zároveň Vás žádáme o potvrzení Vaší účasti
nejlépe emailem na adrese
ovv.praha8@socdem.cz
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Na výloze řádí naši odpůrci
Za tři roky jsme řešily: odstraňování dvou rozbitých skel, odstraňování nastříkaných čuníků ve spreji, odstraňování řady nalepených materiálů na sklo a bohuţel i odstraňování lidských exkrementů.

Sedmé

číslo, ročník

V.
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Historie a současnost EU
Jaromír Šída, předseda MO Libeň
Při letošních červnových volbách do evropského parlamentu slušelo se připomenout historické
mezníky EU. Byly jimi Římská smlouva r. 1957, Jednotný evropský akt r. 1986, Maastrichtská
smlouva z r.1992, Amsterodamská smlouva r. 1997, Smlouva z Nice v r. 2001 a návrh Evropské ústavy z r. 2003. Tolik všeobecně známá historie EU.
Avšak pohledem do minulosti zhruba o sto let zpět můţeme zjistit, ţe podobnou myšlenkou se
zabýval jiţ T. G. Masaryk. Ten v r. 1919 napsal knihu Nová Evropa. V ní prezentoval myšlenku
na zaloţení Spojených států evropských. K tomu ho zřejmě inspiroval několika letý pobyt za
první světové války ve Spojených státech amerických. Z tohoto Masarykova díla na ukázku
dva postřehy: “Má-li Evropa dosáhnout nedotknutelnosti a nejvyšší účinnosti, musí její ústřední státy vypracovat nějakou jednotu.“, „My stojíme za federativním systémem, my chceme
Spojené státy evropské!“
Tomuto návrhu na evropské uspořádání říkalo se u nás Velká dohoda. Nenašla však pochopení. Velmoci (Anglie a
Francie) ve federativním systému viděly ztrátu svých vlivů a Německo, Rakousko, Maďarsko a Polsko, které byly vlastně diktaturami, se ani neskrývaly se svým odporem k federaci. Kdyţ Masarykova idea Velké dohody naprosto selhala,
této myšlenky se ujal Edvard Beneš, který po 1. světové válce aţ do svého zvolení čs. prezidentem zastával funkci
ministra zahraničí a čelné funkce ve Společnosti národů (jako dnešní OSN). Jiţ v r.1919 Beneš začal vyjednávat zaloţení obdobné Malé dohody s Jugoslávií a s Rumunskem. Tato dohoda měla zajišťovat kolektivní bezpečnost ve střední Evropě proti narůstajícímu nacismu a fašismu. Trojdohoda byla uzavřena v r.1923. Dohoda však nenaplnila očekávání a nedokázala čelit německé nacistické expanzi.
Ani v současné době Evropská unie nemá na růţích ustláno. Jiţ dlouho se řeší spor o uznání Lisabonské smlouvy,
která má nahradit dnes jiţ neplatnou Smlouvu o Ústavě pro Evropu. Lisabonská smlouva má své odpůrce hlavně
v Irsku a Polsku a koketuje s ní i naše pravice. Jejím přímo zavilým nepřítelem je prezident Klaus a jemu sekunduje
celá ODS. Říká se jím euroskeptici. Funkce jejich skepse se jiţ podobá spíše punktování rozvratu celé Evropy. Je
smutné, ţe naše pravice, která jinak uznává zásluhy T: G: Masaryka a Edvarda Beneše o náš stát, nectí jejich názory
na zapojení naší republiky do Evropské unie a její dohodnuté kroky. Neměla by jí dát lekci v chápání solidarity internacionálního jednání naše sociální demokracie v podzimních volbách?

Představujeme naše kandidáty do Poslanecké sněmovny
Milan Bartoloměj, MBA, MSc.
obchodní ředitel stavební společnosti
„ V politice je největším měřítkem výsledek, proto chci dát konkrétní význam slovům Jistoty a
Prosperita“.
Co je mým cílem v politice? Pokračovat v tom, co umím. Stavět.
Pomoci stavět Prahu a Českou republiku bez nadbytečné byrokracie pro občany a podnikatele
Pomoci vystavět opravdu funkční a kvalitní sociální systém pro stále se zvětšující skupinu
seniorů a osob s omezenou pohyblivostí a orientací, zejména dostatečný počet lůţek
v domech s pečovatelskou sluţbou
Pomoci stavět systém podporující rovné podmínky uplatnění ţen, ať jiţ zvolí cestu kariéry nebo budování rodinného
zázemí
Pomoci vystavět rozpočtový program zabezpečující vrácení finančních prostředků z privatizace občanům, jejich
vloţením do skutečně potřebných investic
Pomoci postavit systém, který spojí rozumné zákony do celku ve prospěch občanů
Zákonné stanovení horní hranice splatnosti faktur
Změna plateb DPH aţ ze skutečně přijatých plnění
Právní a daňové jistoty pro kaţdého, kdo přispívá k rozvoji státu
Nadešla doba pro návrat k ideálům. Dokáţu Vám, ţe Svoboda, Solidarita a Spravedlnost nejsou prázdná slova.
www.bartolomej.eu
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Dětství a dospívání jsem proţil v praţské Libni a s Prahou je spojen i celý můj současný ţivot. Po vyučení a následném
ukončení středního vzdělání jsem od roku 1983 pracoval v dělnických profesích a získával první zkušenosti. Můj profesní ţivot je spojený se stavebnictvím. Dále jsem vystudoval MBA (2006) a MSc. (2008). V sebevzdělávání pokračuji i
nadále a to na SVŠE, s.r.o. Praha 8.
Postupem času, na základě praxe a získaných zkušeností s řízením staveb a vedením lidí, jsem začal působit jako obchodní a výkonný ředitel. Na svou práci jsem dodnes hrdý a její výsledky jsou vidět nejen v Praze, ale i celé ČR. Vedl
jsem výstavbu nových pavilonů FN Bulovka, v Thomayerově nemocnici, v Českých Budějovicích a mnoho dalších. Od
roku 1997 pracuji ve stavebních společnostech v řídících pozicích a mám tedy moţnost spojit své teoretické poznatky
zaměřené na strategické řízení s praxí vedení firem a jednání s lidmi.
Jsem ţenatý s manţelkou Marcelou a otcem dvou dětí.
Návrat k hodnotám solidarity a názor, ţe se nemá jen planě povídat a kritizovat, je motivem mého vstupu do politiky a
plného zapojení do veřejné práce, kde mohu nabídnout své zkušenosti.

Teorie není vše
Milan Bartoloměj, člen KVV
Moţná vás uklidňuje, ţe se objevují optimističtější zprávy a konec krize se uţ jeví jako zřetelné světlo na konci tunelu.
Jenţe představa, ţe bude všechno jako dříve, je mylná. Současné ekonomické potíţe jsou jen pokračováním dlouhodobějších globálních problémů. Z krize se nevymaníme, dokud nezměníme postoje a chování. A je docela jedno, jestli s
tím souhlasíte nebo ne a jste-li ochotni změny akceptovat. I Baťovo rozhodnutí ve své době povaţovali mnozí jeho konkurenti za nesmyslné. Raději zavřeli továrny a čekali. Kdyţ však krize pominula a oni chtěli začít tam, kde předtím skončili, zjistili, ţe na trhu uţ není místo. Krize je tedy pro mnohé pohromou, ale pro někoho i příleţitostí.
Uţ následovníci starověkého matematika Pythagora se snaţili prosadit myšlenku, ţe matematická logika je základem
všeho. Dnešní úroveň a šíře nasazení výpočetní techniky umoţnila se k této myšlence nejen vrátit, ale široce ji rozvíjet a
prosazovat i tam, kde dosud neměla pevnou oporu. Důvod je nasnadě, máme-li vzorec, je vše moţno v krátké době
spočítat a řídit, včetně budoucnosti. Globální ekonomiku tak lze snadno a v podstatě mechanicky nastavit na časově
neomezenou prosperitu. Prosadila se tedy představa, ţe vše kolem nás a to včetně lidí se chová podle vzorců. Coţ by
znamenalo, ţe se za stejných podmínek vţdy rozhodujeme a jednáme stejně.
Ekonomové měli přiznat, ţe matematika není všemocná, ale místo toho a s motivem, ţe představa, jak ovládají přítomnost i budoucnost několika vzorci, je prostě neodolatelná, začali falšovat realitu. Přesvědčovali nás, ţe těch faktorů ve
hře zase tolik není a jen málo z nich má nějaký význam. Pokud se toto tvrzení týká i například sociální solidarity, tak je
logické, ţe všichni musíme být příznivci jejího útlumu, protoţe na faktor, ţe ne kaţdý prostě měl šanci být ve správný
čas na správném místě, nelze brát zřetel.
Uţ mnoho let se hovoří o potřebě zakládat podnikatelské školy, které by se soustředily především na praktické vyuţití
získaných poznatků a vědomostí. Obávám se však, ţe taková myšlenka u nás zatím nemá příliš šancí na úspěch. Problém je v tom, ţe v současné atmosféře není o takto vybavené absolventy zájem, coţ zejména u menších a středních
firem, které jsou nezanedbatelnou silou v naší ekonomice, můţe mít fatální dopady. Mají totiţ zhruba třetinový podíl na
HDP i objemu exportu, zaměstnávají kolem 60 % ekonomicky aktivních osob. Jestliţe se tedy vzdělávání zaměří pouze
na teorii a druhou část podniků, kdy výstupy jsou přizpůsobeny jenom jí, zjevně něco není v pořádku. A tvrzení, ţe například marketing je pro všechny stejný, jednoduše není pravdivé. Určitě ne v té podobě, v jaké je dnes prezentován.
Vina za rozpoutání současné krize je dávána především bankám a jejich nenasytnosti. Někteří odborníci ale upozorňují, ţe stejně tak je moţno hovořit o významném podílu ekonomie a ekonomické teorie. Skutečnost ovšem nejde
donekonečna křivit. Výsledkem je krize a chaos v názorech, jak z ní ven. Vzorce, které k tomuto stavu významně přispěly, lze totiţ stěţí pouţít pro jeho nápravu.
Pouţité materiály: Toman M., Marketing: teorie kontra praxe
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Co děláme v Ďáblicích
Marcel Janek, Předseda MO Ďáblice
Kdyţ návštěvník Ďáblického háje dojde od Kobyliské vozovny přes kopec Ládví aţ
k hvězdárně, naskytne se mu úţasný výhled nejen na severní část středních Čech, ale také
na katastrální území Ďáblic. Shlédne-li z kopce dolů, spatří v dolíku pod sebou zrekonstruovaný komín bývalé továrny na výrobu prvních betonových panelů. Zde má v budoucnu vzniknout
náměstí, pomyslný střed Ďáblic.
V současné době ţije v Ďáblicích asi 3200 obyvatel. S výstavbou rodinných i bytových domů,
jich bude stále přibývat. Budou se měnit jejich potřeby, zejména podle věku a z hlediska volno časových aktivit. Je potřeba se těmto změnám pravidelně a pruţně přizpůsobovat.
V Ďáblicích působíme od ledna 2009, kdy proběhla první schůze přípravného výboru MO Ďáblice a od této chvíle vyvíjíme různé činnosti a aktivity. Některé z nich Vám chci nyní ve stručnosti představit.
Jako první jsme si zvolili cíle, kterými chceme přispět ke zkvalitnění ţivota v Ďáblicích. Vyuţít skládku nejen jako zdroje energie, zabránit šíření hluku od teplické dálnice, zvýšit dohled policie a tím omezit průjezd nákladních vozidel přes
obec, zvýšit bezpečnost občanů zavedením kontrolních stanovišť policie, zapojit občany do rozhodování o věcech veřejných formou místního referenda.
Tyto cíle jsme zformulovali do únorového inzertního letáku formátu A5 s avízem, ţe vzniká MO ČSSD Ďáblice.
V inzerátu jsme rovněţ uvedli, ţe občané se s námi mohou setkávat v hospodě Na Růţku. Vlastními silami jsme leták
v počtu 1000 ks roznesli do schránek. S přípravou a tiskem letáků nám pomáhá R. Petrus. Na únorové setkání přišli
celkem tři lidé, jeden z nich se stal našim členem. V roznosu letáků pokračujeme i nadále.
Další aktivity na zviditelnění a prezentaci naší MO směrem k občanům, jsou sportovního charakteru. Námi organizovanou první sportovní akcí byl „Ďáblický dortík“. Jednalo se o sportovní klání, v kterém se utkalo muţstvo Sdruţení ďáblického míče s MS ODS Ďáblice a MO ČSSD Ďáblice. Utkání proběhlo 18. 4. 2009 v tělocvičně ZŠ v přátelském duchu. Poprvé jsme si na této akci vyzkoušeli, jak důleţitá je příprava a organizace.
Na sobotu 23. 5. 2009 naše sportovní druţstvo MO ČSSD Ďáblice pozvali zástupci Sdruţení ďáblického míče na kaţdoročně jimi konaný turnaj ve volejbale. Byla to naše druhá účast na sportovní akci pořádané v Ďáblicích. Naše druţstvo dostalo přezdívku oranţáda. Druţstvo je sloţeno z členů i nečlenů ČSSD. Poprvé jsme nastoupili v dresu ţluté
barvy, který se skládá z trička a kšiltovky. Soutěţ jsme zakončili na krásném „čtvrtém“ místě, takţe máme co dohánět.
Dále jsme podali ţádost o stanovení dopravního značení v ulici Kostelecká/Chřibská Silničnímu správnímu úřadu Hl.
m. Prahy. Docílili jsme umístění tří informativních značek směrujících nákladní vozidla zásobující skládku odpadem na
cestu mimo území Ďáblic. Budeme mít našeho zástupce ve Volební okrskové komisi při volbách do Europarlamentu.
Více se o nás můţete dozvědět na našich internetových stránkách www.dablice.estranky.cz. V tomto příspěvku jsem
chtěl čtenáři poskytnout jen zlomek informací, aby si udělal sám představu o činnosti MO ČSSD Ďáblice.
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Zprávy z komisí Rady Městské části Praha 8
Kulturní komise – Roman Petrus - červen
Komise se nesla v duchu odhalení památníku Operaci
Anthropoid. Dále probíhá druhá etapa opravy kapličky
na Stříţkově a připravuje se oprava Pomníku Petra
Strozziho před Invalidovnou. Dále se komise zabývala
návrhem na vybudování připomínky na Bohumila Hrabala. Po obšírné diskusi se komise shodla na tom, ţe připomenout osobnost B. H. je dobré, ale díky jeho názorům asi ne sochou, ale jiným způsobem. Dalším diskusním bodem pak bylo posuzování názvu Divadla Karla a
Hackera nebo také Jiskry – Divadla Karla Hackera. Byl
potvrzen ten druhý a tudíţ původní název a odbor kultury bude zodpovídat za provedení všech změn.
Kontrolní výbor – Roman Petrus - červen
Výbor projednal, ţe na minulém jednání byli Dr. Bouša a
p. Ševčík pověřeni provedením poslední akce naplánované na 1. pololetí 2009, a to kontrolou úrovně přípravy
volných bytů určených k dalšímu pronájmu. Kontrola
proběhne v červnu 2009 na správní firmě AUSTIS a.s.,
provozovně Libeň. Termín provedení kontroly domluví
s vedoucím provozovny tajemník výboru. Předseda výboru následně zodpověděl dotaz z minulého jednání, jak
jsou řešeny pronájmy bytů v domech, kde je MČ Praha 8
spoluvlastníkem.
Komise pro územní rozvoj – Roman Petrus - červen
Komise měla několik závaţných bodů. Například se projednávala změna stavby Libeňských doků. Vyuţití objektů se zde totiţ měnila z bydlení na administrativu a obchody. Komise toto schválila.Přesně opačný problém,
tedy povolení pro více bytů a méně administrativy, chtěl
projekt, který má vzniknout na Stříţkově kousek od nově opravené kapličky. Jedná se o 146 bytů a 54 ateliérů. Také přišel projekt zástavby dlouholeté proluky mezi
ulicí Křiţíkovou a Sokolovskou – měly by zde vzniknout
tři novostavby bytových domů s průchozí pasáţí. Nejzávaţnějším bodem pak ale bylo opětovné zařazení ţádosti PRE, která chce v oblasti rozvodny Sever na rozhraní Čimic a Bohnic postavit novou spalovací turbínu.
Komise se jiţ potřetí postavila proti tomuto námětu.

ba doloţit, ţe jmenovaná
bydlení.

je schopna samostatného

Finanční výbor – Daniel Rödig - červen
Poslední předprázdninové jednání Finančního výboru
Zastupitelstva MČ Praha 8 (FV) se konalo v pondělí
68.6.2009. Na jednání FV byl přizván vedoucí Odboru
kultury ÚMČ. Na programu jednání byl totiţ materiál,
který zařadil právě tento odbor. Jednalo se o návrh na
prominutí nedobytných pohledávek zástupce Odboru
kultury materiál uvedl a po diskusi byl materiál přijat.
V dalším průběhu jednání FV přijal materiál Rozpočtová
opatření. FV odsouhlasil rámcové termíny jednání FV do
konce roku 2009. V diskusi členů FV se diskutovalo především o dalším vývoji vztahů ÚMČ ke správním firmám.
Majetková komise – Daniel Rödig - červen
Poslední předprázdninové jednání Komise RMČ Prahy 8
pro obecní majetek (MK) se uskutečnilo dne 9. června.
MK na tomto svém jednání projednávala ţádost společnosti GLORIO, s.r.o. o odkoupení pozemku o celkové
výměře 1 014 m2 v Libni. Jako důvod uvedla, ţe se stala vlastníkem sousedního pozemku. Předmětný pozemek se nachází ve stavební uzávěře a MK prodej pozemku nedoporučila. MK dále jednala o ţádosti společnosti VAKOS XT a.s o umístění vnějšího výtahu na pozemku v Karlíně v místě přiléhajícímu k objektu na adrese Pernerova 28a, k. ú. Karlín, a to z důvodu rozšíření
skladových prostor. Tato společnost ţádala o odkoupení
části pozemku v Karlíně o výměře cca 5 m2, popř. o
dlouhodobý pronájem tohoto pozemku nebo uzavření
věcného břemena, za účelem výstavby výtahové šachty.
MK prodej doporučila pod podmínkou, ţe ţadatel nechá
na své náklady zpracovat oddělující geometrický plán
předmětné části pozemku. MK dále jednala o ţádosti o
odkoupení pozemku o výměře 188 m2 v Čimicích, a to
manţelům, kteří pozemek mají dlouhodobě v pronájmu.
MK tento prodej nedoporučila a trvá na pronájmu tohoto pozemku. Vzhledem k omezenému místu jsou zde
uvedeny pouze některé body jednání MK. Celý zápis je
pro zájemce připraven k nahlédnutí v Grábově vile.
Majetková komise – Daniel Rödig - srpen

Sociální a zdravotní komise – Lenka Majerová - červen
Komise projednala ţádost o převedení sociálního bytu
na jeho osobu. Ţádost byla zamítnuta, protoţe mezi rodiči a dětmi bylo prokázáno domácí násilí ze strany
otce. Matka s dětmi v této době bydlí na utajeném místě. Po vystěhování muţe bude byt přidělen ţeně s dětmi.
Další ţádost se týkala o přidělení sociálního bytu. Komise konstatovala, ţe k dalšímu projednání ţádosti je tře-

Komise RMČ Prahy 8 pro obecní majetek (MK) jednala i
o prázdninách, a to dne 18. srpna. Jednání bylo usnášeníschopné a zabývalo se například návrhem MO na prodej pozemku v Libni o výměře 446 m2 za cenu dle znaleckého posudku zadaného MČ Praha 8, tj. za 935 460,
-. MK dále doporučila prodej id. podílu 1/3 pozemku
parc. č. 810/1, o výměře 198 m2, id. podílu 1/3 pozemku parc. č. 810/2, o výměře 31 m2, id. podílu 1/3 po-
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zemku parc. č. 811, o výměře 154 m2, včetně id. podílu 1/3 bytového domu čp. 704, postavené na pozemku
parc. č. 810/1, a id. podílu 1/3 garáţe bez čp./če, postavené na pozemku parc. č. 810/2, vše v k. ú. Kobylisy, spoluvlastníkovi pí Haně Zajdové za cenu dle znaleckého posudku zadaného MČ Praha 8 za cenu
3 384 967,- Kč. MK dále doporučila dlouhodobý pronájem části pozemku v Libni (163m2) jako zahrádku.
Dále doporučila prodej pozemku pod budovou BD PYRAMIDA. Naopak negativní stanovisko MK zaujala
k otázce ţádosti o pronájem části pozemku v Libi účelem umístění 1 ks jednostranného a 1 ks oboustranného reklamního zařízení o rozměru 5,1 x 2,4 m za cenu
35 000,- Kč/rok. Majetková komise odsouhlasila nově
upravená kritéria pro 4. etapu prodeje bytových domů
(členové ČSSD návrh nepodpořili). Vzhledem
k omezenému místu jsou zde uvedeny pouze některé
body jednání MK. Celý zápis je pro zájemce připraven
k nahlédnutí v Grábově vile. Příští jednání komise pro
obecní majetek Rady Městské části Praha 8 se uskuteční dne 22. září 2009.
Bytová komise – Roman Petrus - červen
Komise měla dva zásadní body. Proběhla debata o
aktualizaci pravidel promíjení poplatků z prodlení. Bytová komise byla seznámena se změnou v textu
v Pravidlech promíjení poplatků z prodlení a tento text
schválila. Šlo o technický materiál. Z majetkového odboru přišel podnět k projednání změny doby nájmu, u
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nájemních smluv uzavřených na dobu určitou u nájemců účastnících se procesu prodeje bytových domů, na
dobu neurčitou. Bytová komise s tímto podnětem souhlasí a doporučuje bytovému a majetkovému odboru
předloţit radě MČ návrh na uzavření dodatku
k nájemním smlouvám.
Územní rozvoj – Radim Zátopek – červenec
V Klapkově 4 byla povolena půdní vestavba. Dále byla
řada menších bodů, kde komise většinou vyjádřila nesouhlas. Jednalo se především o případné prodeje pozemků, které by ale při případném prodeji mohly ohrozit sousedy. Na druhém červencovém jednání komise
se řešily ţádosti o prodej pozemků v k.ú. Libeň. Z důvodů nedostatečného zdůvodnění nebo kolize se zájmy
MČ komise povolila pouze prodej těch pozemků, na
kterých stojí budovy ţadatelů. Kuriozní byla další ţádost jedné naší invalidní spoluobčanky, která v Libni
ţádala o pronájem parkovacího místa pro drţitele ZTP
ale dle zákresu do mapy bylo toto místo v jiné ulici,
značně vzdálené od bydliště ţadatelky a navíc ţádala o
plochu 40 m2 ( běţná výměra cca 10m2). Komise samozřejmě poţádala o bliţší vysvětlení této ţádosti. Další ţádosti se vesměs týkaly vyjádření komise k plánované výstavbě. Zde se komise z větší části vyjádřila
negativně , a to z důvodů architektonické nevhodnosti
staveb v dané lokalitě nebo z důvodů špatné dopravní
dostupnosti ( nesouhlas odboru dopravy)

Zápis z jednání klubu zastupitelů 8. června 2009
Jednání Klubu zastupitelů (KZ) zahájil Radim Záto- před zahájením schůze Zastupitelstva MČ Praha 8.
pek, který přivítal všechny přítomné a seznámil je
s programem jednání dnešní schůze KZ. K programu
Radim Zátopek dal v dalším průběhu schůze
nebyly vzneseny připomínky.
prostor dotazům jednotlivých přítomných. Poté otevřel
diskusi na téma „Vnitrobloky“.
Vzhledem k tomu, ţe materiály, které byly zařazeny na program jednání Zastupitelstva MČ Praha 8, kteRoman Petrus podal přítomným informaci o akturé se uskuteční dne 24.6.2009, nebyly do termínu ální situaci na Radnici MČ Praha 8. Následovalo podákonání KZ dodány ze strany ÚMČ Praha 8, vyzval pří- ní informací z jednotlivých komisí MČ Praha 8.
tomného Romana Petruse, aby ostatní členy seznámil
s programem jednání zastupitelstva.
V závěru schůze KZ proběhla diskuse na téma
výsledků proběhlých voleb do EP.
Roman Petrus ve své informaci přítomné členy KZ
seznámil s jednotlivými body jednání Zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, ţe program jednání schůze KZ
Ţádný z bodů se v rámci diskuse nejevil jako problé- byl vyčerpán a nikdo nenavrhl další body k projednání,
mový a stanovisko KZ bylo ke všem bodům jednotné. Radim Zátopek poděkoval všem přítomným a schůzi
Předseda KZ Radim Zátopek poděkoval Romanu Pe- KZ ukončil.
trusovi a vyzval přítomné členy KZ, aby své případné
pozdější námitky k jednotlivým bodům sdělili na předsedovi KZ. V případě potřeby se KZ sejde výjimečně
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Zápis z jednání klubu zastupitelů 24. června 2009
.Jednání Klubu zastupitelů (KZ) zahájil Radim Zátopek,
který připomenul důvod konání dnešního KZ výjimečně
před konáním schůze Zastupitelstva, přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání dnešní schůze
KZ. K programu nebyly vzneseny připomínky.
Radim Zátopek předal slovo přítomnému Romanu Petrusovi, aby s jednotlivými materiály, které byly zařazeny na
program jednání Zastupitelstva MČ Praha, 8 seznámil
ostatní členy KZ tak, aby stanovisko klubu bylo jednotné.
Roma Petrus připomněl přítomným skutečnost, ţe na
program jednání Zastupitelstva bylo zařazeno 10 bodů
k projednání. V následujícím průběhu schůze KZ byly jednotlivé materiály konzultovány s cílem sjednotit stanovisko
KZ:

6. Poskytnutí finančního daru Fakultní nemocnici Na˙Bulovce
- na základě diskuse k tomuto bodu se KZ rozhodl tento bod v hlasování podpořit.
7. Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
- na základě diskuse k tomuto bodu se KZ rozhodl tento bod v hlasování podpořit.
8. Úplatný převod nemovitosti ve vlastnictví obce na
adrese Ronkova 4
- vzhledem ke komunálnímu programu ČSSD
Praha 8 se po diskusi k tomuto bodu KZ rozhodl tento bod v hlasování nepodpořit.

Návrh na prominutí nedobytné pohledávky ZŠ Hovorčovická
- na základě diskuse k tomuto bodu se KZ rozhodl tento bod v hlasování podpořit.

9. Úplatný převod nemovitosti ve vlastnictví obce na
adrese Heydukova 4
- vzhledem ke komunálnímu programu ČSSD
Praha 8 se po diskusi k tomuto bodu KZ rozhodl tento bod v hlasování nepodpořit.

Návrh na uzavření "Darovacích smluv“
- na základě diskuse k tomuto bodu se KZ vzhledem k neupotřebitelnosti tohoto majetku rozhodl tento bod v hlasování podpořit.

10. Úplatný převod nemovitosti (pozemek pod domem)
- po proběhlé diskusi k tomuto bodu se KZ rozhodl tento bod v hlasování podpořit.

Body 3-5 Návrhy na poskytnutí finančních darů
(grantů)
- na základě diskuse k tomuto bodu se KZ vzhledem k tomu, ţe materiál byl odsouhlasen příslušnými komisemi, kde ČSSD měla své zástupce, rozhodl tento bod v hlasování podpořit.

Přítomní členové KZ byli informováni o záměru Jana
Vaška vystoupit na Zastupitelstvu s problematikou týkající
se Botanické zahrady.
Vzhledem k tomu, ţe program jednání schůze KZ byl
vyčerpán a nikdo nenavrhl další body k projednání, Radim
Zátopek poděkoval všem přítomným a schůzi KZ ukončil.

Informace o jednání zastupitelstva
Červnové zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo dne
24.6.2009 od 14:00 v prostorách Velkého sálu "bílého
domu" v Praze 8 - Libni, U Meteoru 8. Na programu jeho
jednání bylo pouze 10 bodů a vzhledem k nově instalovanému čtecímu zařízení se dal očekávat jeho klidný a rychlý
průběh.

Dalším projednávaným bodem byl návrh uzavření
"Darovacích smluv" mezi Městskou částí Praha 8 a Městem Sázava, Městskou částí Praha 8 a Správou sluţeb
hlavního města Prahy a mezi Městskou částí Praha 8 a
občanským sdruţením - Východočeský klub přátel vojenské techniky. Předmětem návrhu bylo darování techniky,
se kterou hospodařila bývalá příspěvková organizace
Zastupitelstvo mělo na programu svého jednání návrh na Městské části Praha 8, Jednotka civilní ochrany Městské
prominutí nedobytné pohledávky ZŠ Hovorčovická. Zde se části Praha 8. Zastupitelstvo uzavření darovacích smluv
jednalo o pohledávku, která sahá aţ do roku 2001. Jelikoţ schválilo.
na majetek dluţníka, kterým je Občanské sdruţení SK Viktorie Praha 8, je vyhlášen konkurz, byla záleţitost projed- Toto zastupitelstvo schválilo i poskytnutí finančních grantů
nána i ZMČ Praha 8. To pohledávku ve výši 470 226,- Kč v sociální oblasti na rok 2009. Tento materiál byl jiţ projedz důvodu nevymahatelnosti odepsalo.
nán jednotlivými komisemi rady MČ a zastupitelstvo přidělení grantů schválilo v navrhovaném znění.

Sedmé číslo, ročník

V.

Fakultní nemocnice Na Bulovce se na městskou část obrátila se ţádostí o poskytnutí finanční částky v celkové výši
cca. 300.000 Kč za účelem dovybavení pediatrického oddělení nemocnice a zkvalitnění poskytované péče o občany zejména Městské části Praha 8. Finanční prostředky
budou pouţity konkrétně na zakoupení inkubátoru. Tento
materiál byl projednán Radou MČ a Zastupitelstvo
s předloţenou darovací smlouvou souhlasilo.
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za cenu dle znaleckého posudku. Klub ČSSD Praha 8 se i
nadále drţel svého volebního programu a prodej nepodpořil. Vzhledem k tomu, ţe názor klubu ČSSD zůstal
v menšině, zastupitelstvo prodej schválilo.

Z důvodu odstranění duplicitního vlastnictví k pozemkům
v Kobylisích zastavěných domem v podílovém vlastnictví
Bytového druţstva Sluţská 778 a Druţstva nástavby Sluţská zastupitelstvo hlasovalo o prodeji pozemků pod těmito
Na červnové schůzi Zastupitelstva Městské části Praha 8 domy. Vzhledem k tomu, ţe oba subjekty s odkoupením
se jednalo i o úplatném převodu nemovitostí svěřených do souhlasily, nebyl důvod, proč takovémuto postupu bránit.
správy Městské části Praha 8. Konkrétně se jednalo o dům Zastupitelstvo s prodejem souhlasilo.
čp. 482, na adrese Ronkova 4 včetně pozemku a dům čp.
421 na adrese Hejdukova 4. Oba tyto domy v Libni splnily Konec schůze zastupitelstva patřil jako vţdy připomínkám
všechny podmínky, uvedené v Zásadách postupu prodeje a dotazům z řad občanů. Dotazy se týkaly především rozšíbytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěře- ření seznamu bytových domů určených k prodeji a situace
ných do správy Městské části Praha 8, které byly schvále- týkající se botanické zahrady. Na všechny dotazy starosta
ny jedním z předchozích usnesení Zastupitelstva Městské slíbil zaslat písemnou odpověď.
části Praha 8. Zastupitelstvo tedy jednalo o jejich prodeji

Co se stalo a stane na Praze 8
Libeňský most bude uzavřen
Stav Libeňského mostu je absolutně katastrofální. Praţané to zatím pocítili jen tím, ţe přes něj přestaly jezdit kloubové tramvaje a tramvaje, které přes most jezdí, tudy projíţdějí takřka krokem. Hrůzostrašnou zchátralost vnímají i
chodci, pod nimiţ se mostní konstrukce chvěje při kaţdém
průjezdu tramvaje nebo nákladního auta. Nyní uţ není na
co čekat. Most padá a musí být uzavřen. Stane se tak
v průběhu srpna. Regionální organizátor Praţské integrované dopravy jiţ zveřejnil nové trasy tramvají, které se budou muset Libeňskému mostu vyhnout. Jde o šest linek čtvrtinu všech, co ve městě jezdí. Není to ovšem nadlouho.
Generální oprava dosluhující most mezi Libní a Holešovicemi teprve čeká. Výluka potrvá týden pro tramvaje. Auta
zde neprojedou jen jeden víkend. Omezení začne 14. srpna v osm hodin večer. Dělníci se poté pokusí vybudovat
betonové podpěry tří mostních kloubů tak, aby nemusela
dráţní inspekce definitivně zatrhnout provoz tramvají v
tomto místě. Dopravní podnik zároveň vymění neuvěřitelně zprohýbané kolejnice mezi Palmovkou a zastávkou Dělnická. Kvůli špatné statice přemostění a zdevastovaným
kolejím sem uţ museli na začátku prázdnin dispečeři podniku zakázat vjezd několika linek, aby tolik most neničily.

milionů korun. Tato nově zrekonstruovaná sportoviště ocení zajisté nejen děti, které jsou nuceny být přes prázdniny
v Praze, ale zahrát si tenis či fotbal přijdou jistě i dospělí. V
letošním roce má radnice v plánu zprovoznit ještě sportoviště mezi ulicemi Taussigova a Střekovská na Ďáblickém
sídlišti. Plán na příští tok je pak zprovoznění dalších pěti
sportovišť.
Změnu kolem okruhu Prahy moţná bude opět řešit soud

Změna územního plánu, která se týká mimo jiné části
praţského okruhu přes Suchdol, zřejmě opět skončí u soudu. Napadnout ji chce znovu městská část Praha-Suchdol.
Změnu loni na podzim na návrh tohoto obvodu a tří vlastníků pozemků zrušil Nejvyšší správní soud. Změna aktualizuje současný územní plán a upřesňuje trasy některých
významných komunikací, jako je například praţský silniční
okruh, městský okruh, vysočanská radiála nebo obchvat
Zličína. Změna ale upravuje také trasy biokoridorů a vymezení velkých rozvojových území. Zároveň aktualizuje seznam veřejně prospěšných staveb na území metropole.
Původně zahrnovala i rozšíření ruzyňského letiště, město
ale bude tuto část nakonec řešit zvlášť v připravovaném
novém územním plánu. Ten bude schvalovat aţ zastupitelstvo v roce 2010. Se změnou nesouhlasí kromě Suchdola,
Osmička má dvě nová sportoviště
který je dlouhodobě kritikem takzvané jiţní trasy praţského okruhu mezi Ruzyní, Suchdolem a Březiněvsí, také
Dvě zrekonstruovaná hřiště jsou nově k dispozici v ulici sdruţení Arnika.
Kubíkova v Kobylisích a v Lodţské ulici v Bohnicích. Mohou se na nich konat například florbalová utkání, malý Místní odmítají rozšíření Ďáblické skládky
fotbal, nohejbal, košíková, ale i tenis. Na obě sportoviště
byla instalována herní aréna a obě mají nový pryţový po- Ďáblická skládka je v provozu od roku 1993. V současné
vrch. Náklady na rekonstrukci obou hřišť činí zhruba osm době má dvě etapy s celkem 25 sektory. Odpad se naváţí
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do třech sektorů, první etapa byla ukončena a rekultivována. Nová etapa by měla mít 0,9 hektaru. Na ni by mělo
během jednoho roku být vyvezeno aţ 290 tisíc metrů
krychlových odpadu, tedy 350 tisíc tun. Jenţe to má i svou
stinnou stránku. Ovzduší plné igelitových sáčků, nekonečný křik ptáků poţírajících odpadky, nelibý zápach, hluk buldozerů a projíţdějících náklaďáků. Není se co divit, ţe místní obyvatelé skládku nechtějí. Vedení Ďáblické radnice uţ v
roce 2008 odmítlo rozšiřování skládky a poţaduje její uzavření podle původního plánu v roce 2012. Rozšíření skládky chtějí zabránit i místním referendem, které se uskuteční
na podzim, ve stejném termínu jako předčasné volby. Praţský magistrát a sousední Březiněves naopak s rozšířením
skládky souhlasí a prosazují ji, mimo jiné i návrhem změny
územního plánu. Jiţ za dva roky totiţ bude skládka zaplněna a bude nutné ji buď rozšířit, nebo zavřít. Provozovatel
skládky, firma ASA, ale kaţdoročně městu odvede miliardu
korun. To představuje v 48 miliardovém rozpočtu nezanedbatelnou poloţku. Zatímco nyní dostává Březiněves od
firmy ASA pět milionů a Ďáblice deset milionů korun ročně,
v budoucnu by se mohly tyto částky změnit, neboť rozšíření
je plánováno na katastr Březiněvsi. Praţský magistrát je
pro rozšíření skládky údajně i proto, ţe by její uzavření znamenalo pro Praţany zdraţení poplatků za odpad.

s platnou legislativou zrušeny, se uţ na své místo nevrátí.
Nevrátí se například pět přechodů v Kobylisích, další dva v
Seifertově ulici na Ţiţkově nebo zebra u zastávky ČSAD
Smíchov. Některé návrhy se nelíbí sdruţení Praţské matky.
Celkem bylo zrušeno 79 přechodů, z toho 21 uţ je zpět na
svém místě. Jedná se o 16 přechodů, které byly buď na
vyvýšeném tramvajovém pásu, kde být nesmí, nebo jsou v
lokalitách, kde byla minimální intenzita dopravy a nemají
tam smysl. V centru metropole se budou muset lidé rozloučit s přechodem u zastávky Národní divadlo na Smetanově
nábřeţí. V Praze 2 se nedočkají například lidé, kteří přecházejí u křiţovatky ulic Ječná a Ke Karlovu nebo Jugoslávská a Bělehradská u Tylova náměstí. V osmém obvodu
zůstane bez pěti přechodů ulice Klapkova mezi stanicí
metra Kobylisy a kobyliskou vozovnou a dále křiţovatka
ulic U Balabenky a Novákových. Vyhláška z poloviny roku
2006 stanovila, ţe přes tramvajovou trať můţe vést přechod pro chodce pouze tam, kde jsou semafory. V Praze
vede přes tramvajové pásy více neţ 700 přechodů, předpis
by se týkal více neţ 300 z nich. Na splnění podmínek vyhlášky měly obce půldruhého roku. Pracovníci TSK začali
na ţádost magistrátu a některých městských částí rušit
přechody na začátku května. To způsobilo zmatek. Poté, co
se zvedla vlna kritiky občanských sdruţení a městských
částí, magistrát rušení zastavil a slíbil jejich obnovu.

Bude Libeňský most širší?
Novogotická kaplička v praţském Stříţkově je opravena
Betonový most navrţený v kubistickém slohu je nejdelším
silničním mostem v hlavním městě. Pro veřejnost byl otevřen 29. října 1928, a to při příleţitosti 10. výročí vzniku
Československé republiky. Podle projektu, který nyní čeká
na vydání stavebního povolení, má být zachován středový
tramvajový pás, ale v kaţdém směru má přibýt jeden jízdní
pruh. Zároveň má být kaţdý z chodníků zúţen o 60 centimetrů. Celková šířka mostu by se tak zvýšila ze současných 21 na 26 metrů. Pro srovnání: Nuselský most, který
je nejvytíţenější dálnicí v centru Prahy, je široký 26,7 metru. Zatím nejpravděpodobnější budoucí podoba Libeňského mostu je tedy jeho dvojnásobné rozšíření. Uţ nyní ale
na povrch vyplouvají pochybnosti. Kritika se týká zejména
toho, ţe bude v Praze vytvořena další kapacitní komunikace, která zbytečně naláká tisíce řidičů. A ulice v Libni ani v
Holešovicích přitom nemají takovou kapacitu. Před rozšířením varuje například Iniciativa AutoMat, která se zabývá
dopravou v Praze a usiluje zejména o šetrné omezování
dopravy a posilování MHD. Při plánování rekonstrukce
mostu se prý například zapomnělo na cyklisty a kvůli zvýšení počtu jízdních pruhů mají být zúţeny chodníky. Dnes
má most v kaţdém směru jeden jízdní pruh pro auta a poměrně široké chodníky. Přes most přitom vede cyklistická
trasa A1. Libeňský most, který je v havarijním stavu, se má
přestavovat od křiţovatky Dělnická - Jankovcova aţ po křiţovatku Palmovka.

Novogotická kaplička na Stříţkově je opravena. Rekonstrukce omítek, nová barva fasády, injektáţ prasklin, doplnění chybějících štuků, sanace zdiva a kompletní výměna
nevyhovujících střešních tašek stála městskou část přes
600.000 korun. V letošním roce se obměny dočkalo také
bezprostřední okolí kapličky. Zbytky původní cihlové zdi
řemeslníci zbourali, plot získal potřebné základy a hydroizolaci. Nové vstupní interiérové dveře mají repliku starého
kování. Za ručně kovaným plotem je kromě kapličky i opravený pomník vojákům padlým za první světové války. Nechybí ani nový přístupový chodníček ke kapli. Tak jsme
zvědavi, jak dlouho nová podoba kapličky bude odolávat
útokům hloupých vandalů.
Na osmičce bude více míst v mateřinkách

Praha 8 hodlá zvyšovat kapacitu mateřských školek. V září
přibude v mateřské školce Krynická na bohnickém sídlišti
pátá třída. Další vzniknou příští rok ve školkách v Kobylisích. Důvodem je rostoucí počet narozených dětí. Jsou oblasti, kde je situace lepší, například v Karlíně, ale třeba v
Kobylisích byl letošní zápis do školek dramatičtější neţ
obvykle. V objektu mateřské školky v Šiškově ulici v Kobylisích prý uvolní místo Servisní středisko pro správu svěřeného majetku městské části. Stará se mimo jiné i o udrţování a rekonstrukci škol. Účad MČ Praha 8 počítá s tím, ţe
servisní středisko se zhruba na přelomu let 2009 a 2010
Pětina zrušených praţských přechodů se nevrátí
přestěhuje do upravených prostor objektu U Synagogy 2 v
Praze 8 – Libni. Nyní na rekonstrukci prostor vzniká projekPětina praţských přechodů, které byly na jaře kvůli rozporu tová dokumentace. Pojmout by měly 56 dětí. Pokud vše
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půjde podle plánu, mohly by se nové dvě třídy, tedy pátá a
šestá, otevřít v září 2010. Podobný plán existuje s prostorami mateřské školky Bojasova, které vyuţívá policie. Policii byl nabídnut objekt v Rajmonově ulici poblíţ stanice
metra Ládví. Ve školce by mohlo vzniknout 112 nových
míst. Loni se mateřské školky v Praze 8 rozšířily o pět nových tříd.
Financování praţského DP bude řešit komise
Financování Dopravního podniku hlavního města Prahy
(DP) bude řešit speciální komise, ve které usednou zástupci metropole, DP a organizace Ropid, které v Praze a
okolí plánuje veřejnou dopravu. První návrhy komise by
mohly být známy do října. Praha letos sníţila podniku dotaci, odborové organizace DP kvůli tomu zvaţují vyhlášení
stávky. Komise by měla řešit přípravu dlouhodobé smlouvy, která by zajistila objednávku veřejné dopravy podle
nové legislativy EU. Ta začne platit 3. prosince. Podle tohoto nařízení si města a kraje objednají u dopravců určitý
počet ujetých kilometrů a podle toho pak bude vypočítána
výše dotace, kterou samospráva dopravci přidělí. V současné době město vyhradí podniku vţdy určitou dotaci,
která ale neodpovídá výkonům, které si u DP objedná Ropid. Komise bude řešit i financování letošního roku. Vedení města podniku pro letošní rok přidělilo na provoz 7,12
miliardy korun, coţ je asi o 120 milionů méně neţ pro rok
2008. V březnu Praha navýšila neinvestiční dotaci o 37
milionů korun. Opoziční zastupitelé tvrdí, ţe to ale podniku
nebude stačit. Rovněţ podle Zprávy o hospodaření firmy je
moţné očekávat, ţe pokud nebude společnosti navýšena
neinvestiční dotace, mohla by jeho roční ztráta dosáhnout
aţ 1,95 miliardy korun. Uţ v prvním čtvrtletí podnik vykázal ztrátu 2,3 miliardy korun, coţ bylo o 717 milionů více,
neţ očekával. Na investice dostal podnik na letošek 1,99
miliardy korun, údajně nejméně za posledních deset let.
Téměř 400 milionů korun na investice dostane podnik z
evropských fondů a další 1,2 miliardy mu město dalo z
přebytku z loňského roku na nákup nových tramvají a autobusů.
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Lze konstatovat, ţe současný stav je stále velmi nevyhovující a situace v provozování hazardních her se na území
Prahy nezlepšuje. Rozdíl mezi oběma "stroji" sice není na
první pohled nijak velký, ve skutečnosti se ale od sebe
značně liší. Zatímco hrací automat stojí v herně a funguje
jako samostatný stroj, videoterminály jsou napojeny na
server, jenţ je v sídle firmy, která jej provozuje. Tyto stroje
navíc umoţňují vsadit mnohem vyšší částky a hráči je prohrají mnohem rychleji neţ u běţných automatů. Kromě
toho, ţe o terminálech Praha nerozhoduje, navíc přichází o
peníze, které jí na poplatcích musí ze zákona provozovatelé hracích automatů platit. Peníze z videoloterijních terminálů jdou totiţ do státního rozpočtu. Město se proto chystá
předloţit nový loterijní zákon, který by dal oba druhy automatů na stejnou úroveň, tedy ţe by o nich rozhodovala
Praha.
Stávka řidičů MHD? Moţná jiţ brzy!

Stávka řidičů městské hromadné dopravy je blíţ, neţ kdy
za poslední léta byla. Můţe za to přetahování o peníze
mezi Dopravním podnikem a magistrátem. Všech čtrnáct
odborových organizací, které na půdě městského dopravce působí, se totiţ na konci června spojilo ve volání o peníze na provoz podniku. Ten se od začátku roku potácí ve
finančních potíţích a manaţeři stejně jako odboráři z tohoto neutěšeného stavu viní magistrát. Zastupitelé totiţ letos
dopravci poslali na běţný provoz autobusů, tramvají a metra téměř o dvě miliardy korun méně neţ tomu bylo v roce
předchozím. Odbory proto poslaly na konci června výzvu
městské radě, aby okamţitě začala řešit tíţivou finanční
situaci firmy. Následoval i dopis přímo primátorovi Pavlu
Bémovi, který městskou kasu spravuje. Odboráři upozorňovali na to, ţe dopravce jiţ prošel zeštíhlovací kúrou a
bez protestů zrušil 1 100 pracovních míst, a tak u sebe
úspory jiţ hledat nemůţe. Primátor Bém z tíţivé situace
Dopravního podniku viní jeho vedení. Nejen management
v čele s ředitelem Martinem Dvořákem, ale také představenstvo, jemuţ předsedá Bémův kolega, radní Radovan
Šteiner. Podle jeho slov právě představenstvo společnosti
nese vedle managementu rozhodující díl odpovědnosti za
řešení naznačených problémů. Nutno ale poznamenat, ţe
Herny se mění ve videoterminály, vyhláška se míjí účin- v představenstvu sedí i sám primátor. Ten ale odpovědnost odmítá.
kem
Město Praţanům slibovalo, ţe zmizí více neţ dvě stovky
heren s hracími automaty. Právě k nim se totiţ často stahují například narkomani nebo zloději. Jenţe místo toho
se stal pravý opak. Řada provozovatelů hracích automatů
totiţ vyuţila finty, jak na město vyzrát. Hrací automaty,
jejichţ provoz reguluje městská vyhláška, jednoduše vyměnili za takzvané „videoloterijní terminály“. Ty povoluje
ministerstvo financí, a městská vyhláška se tak změnila
jen v potištěný papír. Pokud bychom to chtěli vyjádřit čísly,
vypadalo by to následovně: V roce 2008 povolilo ministerstvo 682 videoloterijních terminálů, letos jen za první pololetí to bylo neuvěřitelných 2 749. To znamená, ţe jejich
počet se v hlavním městě zvýšil o zhruba tři sta procent!

V Praze 8 instalovali nové semafory
Díky instalování nových semaforů nebo díky opravě současných světelných křiţovatek se několik frekventovaných
přechodů a křiţovatek v Praze 8 stalo bezpečnějšími. Nová světla jsou na křiţovatce ulic Ďáblická a Bešťákova,
kde auta v minulosti s velkým rizikem přejíţděla přes tramvajovou trať. Důkladnou rekonstrukcí prošly semafory a
světelná signalizace i na křiţovatkách ulic Ţernosecká a
Šimůnkova, Čimická a Ústavní a také na přechodu pro
chodce v Ďáblické ulici u konečné tramvají. Na Ţernosecké byla zároveň s rekonstrukcí světelné signalizace opravena zastávka autobusů MHD včetně nových přístřešků.

