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Letošní zima není pro Praţany zrovna idylická 

 

 Letošní leden přinesl Praţanům velkou sněhovou nadílku, 

to by nebylo překvapivé, sníh uţ prostě k zimě patří. Trochu pře-

kvapivé však je, ţe je téměř konec února a mnoţství sněhu 

v ulicích mimo centrum se příliš nezměnilo. Nemá na to vliv ani tak 

stálé zimní počasí a teploty pod bodem mrazu, které nepřejí přiro-

zenému úbytku v podobě oblevy, ale spíš tzv. Kuberova chodníko-

vá novela. Od Nového roku jsou totiţ za úklid chodníku odpovědni 

jeho majitelé a nikoliv vlastníci přilehlé nemovitosti. Ve většině 

českých měst jsou to tedy přímo obce, v Praze příslušné městské 

části. Došlo tak odstranění nerovnosti, kdy majitelé domů odpoví-

dali za schůdnost chodníku, který jim nepatřil. A pokud tuto povin-

nost nesplnili, tak jim řada obcí hrozila pokutou. Naopak, pokud chtěli majitelé budo-

vy opravit například plot a poţádali obec o zábor veřejného prostranství (o které se 

v zimě pod hrozbou pokuty starali) museli opět platit. 

  Obce prošly hned začátkem ledna zatěţkávací zkouškou v podobě 

sněhové kalamity. Mírný průběh zimy v několika předchozích letech mi nedovoluje 

srovnávat, zda by majitelé domů plnili svoji povinnost lépe, neţ naše městská část. 

Nicméně začátkem ledna jsem byl rád, ţe jsem měl doma sněţnice, které jsem 

k pobavení několika sousedů nasadil během cesty na autobus. Očekával jsem, ţe 

večer cestou z práce je nebudu potřebovat a zhruba tři stovky metrů dlouhý chodník 

od zastávky autobusu bude schůdný i bez zimní výbavy. Bohuţel nebyl, stejně jako 

prakticky většina libeňských chodníků. Na místo uklizených chodníků jsme se 

v posledním měsíci setkávali jen s půl metru širokými vyšlapanými cestičkami, které 

byly čas od času přerušovány širšími pásy, které uklidili majitelé či nájemníci, tak jak 

byli zvyklí z předchozích let. „Radniční“ sněhovou frézu uklízející chodník jsem v naší 

ulici viděl všeho všudy jen dvakrát, v obou případech aţ několik dní po sněhové nadíl-

ce. O vozidle silničářů, které by protáhlo a upravilo silnici v ulicích Františka Kadlece, 

Karla Hlaváčka,  Pod Bání nebo U Pekařky ani nemluvě. 

 Sněhová nadílka však má i pozitiva. Pokud není chodník schůdný pěšky, o to 

lépe to jde na běţkách. Zejména na cyklostezce podél Vltavy k Zoologické zahradě 

nebyl problém narazit na běţkaře. Na tuto trasu jsem si vyjel hned dvakrát. Jednou 

bezprostředně potom, co přestalo sněţit, kdy jsem prakticky vyšlapával stopu. Za dva 

dny jsem si tento výlet zopakoval. Byl jsem však nemile překvapen, ţe v aleji podél 

Vltavy jezdí multikára s radlicí a odklízí sníh. Vyjetá stopa byla přerušována pásy as-

faltu a na ostatních místech na ni řidič nahrnoval sníh. Nemohu pochopit, proč komu-

nikace podél Vltavy, která slouţí především k rekreačním účelům, má v úklidu sněhu 

přednost před chodníky na sídlištích, po kterých denně chodí stovky lidí. Zamyslel se 

nad prioritami v údrţbě komunikací některý z odpovědných pracovníků radnice? 

 Pokud jsem v předchozích odstavcích kritizoval radnici, tak v závěru bych 

chtěl poděkovat majitelům rodinných domů a nájemníkům bytových domů, kteří vzali 

do ruky hrabla a lopaty, a nebyli lhostejní ke svému okolí. Na rozdíl od radnicí na-

smlouvaných firem za to nemohli očekávat odměnu, a přesto přiloţili ruku k dílu. Ješ-

tě jednou Vám děkuji. 
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Zpráva z OVV ze dne 17. února 2010  

Příprava akcí OVV 

 Př. Petrus informoval o připravovaném vnitrostranickém vzdělávání, jehoţ první část se uskuteční 

na sekretariátu dne 27. 2. 2010 od 9:30 hodin, pozváni budou všichni členové Prahy 8. Jeho hlavní náplní 

jsou komunální témata, zejména způsob fungování jednotlivých odborů, a činnosti starosty, radních, zastu-

pitelů apod. 

 Př. Petrus podrobně informoval o termínech předvolební kampaně, které Praze 8 určil bez předchozí 

konzultace KVV Praha. Na základě vyjádření názorů jednotlivých členů OVV bylo přijato usnesení č. 1/2/10: 

„OVV ČSSD Praha 8 nechápe, z jakého důvodu byly bez jakýchkoliv konzultací s předsedy obvodů, obvod-

ních volebních manažerů, případně zástupců v KVV navrženy termíny předvolebních mítinků. Ty následně 

byly prohlášeny za povinné pro obvody, s tím, že je obvody mezi sebou mohou měnit. Trváme na tom, že 

předvolební mítinky provedeme v námi určených časech a termínech. OVV Praha 8 volil a konzultoval jed-

notlivé termíny volebních mítinků tak, aby byla zajištěna co největší účast straníků na těchto akcích. OVV 

Praha 8 se rozhodlo konat předvolební mítinky v těchto termínech: 26. 4. - Florenc (před Billou); 3. 5. - Ko-

bylisy (mezi zastávkou metra a tramvají); 10. 5. - Ládví (před KD Ládví); 17. 5. 2010 - Palmovka (před Ko-

merční bankou); 24. 5. 2010 – Kobylisy (mezi zastávkou metra a tramvají). Vždy od 16:30 do rozdání mate-

riálů.“     Hlasování  (10 – 0 – 0). 

Informace z KVV 

 Př. Bartoloměj – informoval o plánované předvolební kampani, o diskusi jeţ k připravované kampa-

ni na KVV proběhla, sdělil, ţe důvodem, kterým bylo určení dnů mítinků jednotlivých obvodů je zejména ko-

ordinace předvolebních automobilů. Dále sdělil informace od př. Pocheho, který je volební manaţerem do 

komunálních voleb v Praze a připravované kampani, která by měla probíhat ve stylu předvolební kampaně 

v USA. K těmto informacím, které doplnil př. Petrus proběhla obsáhlá diskuse.  

 Následně byl zvolen volební štáb a manaţer pro komunální volby (pro volby do PSP ČR je volebním 

štábem OVV Praha 8 a volebním manaţerem př. Petrus), ve sloţení: volební štáb jsou členové OVV a z kaţdé 

kandidátky do ZMČ Prahy 8 první čtyři kandidáti, dohromady dvanáct (plus OVV). Volebním manaţerem byl 

navrţen a zvolen př. Daniel Rödig. 

Prodej vyřazené kopírky 

Kopírka byla dle usnesení vyřazena a prodána zájemci, který zaplatil za kopírku formou členské známky, jeţ 

nenahrazuje jeho povinnost zaplatit řádné členské příspěvky za rok 2010. 

Příprava OK a příprava primárních voleb do zastupitelstev 

 Na základě doporučení členů OVV bylo po diskusi přijato usnesení č. 2/2/10: „OVV ČSSD Praha 8 

mění termín konání OK ČSSD Praha 8 z 20. 3. 2010 na termín 27. 3. 2010, čas i místi konání zůstávají 

v platnosti.“    Hlasování (10 – 0 – 0). Bylo konstatováno, ţe všechny MO jiţ navolily delegáty a náhradníky 

OK. Tajemník př. Vašek byl poţádán, aby zjistil, kolik ţen a mladých chybí k naplnění kvót, jak určují stanovy 

ČSSD, na základě tohoto budou předsedové MO, MSD a SDŢ tajemníkem informováni, kolik ţen a mladých 

je potřeba dovolit, aby mohli na členských schůzích navrhnout doplnění a tito by pak jiţ na OK ČSSD Praha 

8 byli delegáty schvalováni. 

 Primární volby do zastupitelstev zatím zdárně probíhají, 22. 2. 2010 proběhne schůze MO Bohnice, 

Čimice, Troja, která bude schvalovat navrţenou kandidátku. Př. Petrus vyzval předsedy MO, MSD a SDŢ , 

kteří dosud nenavrhli maximálně dva kandidáty do ZHMP, aby tak učinili do konání OK ČSSD Praha 8. 

 Dále bylo na základě diskuse a zjištěných skutečností přijato usnesení č. 3/2/10: „OVV ČSSD Praha 

8 konstatuje, že bude sestavena kandidátka do komunálních voleb do MČ Praha 8, MČ Praha 8 – Ďáblice. 

Do MČ Praha 8 – Dolní Chabry bude OVV informovat, zda se podaří sestavit kandidátku předseda KZ př. 

Zátopek, do konce února 2010. Dále OVV konstatuje, že se nepodařilo sestavit kandidátku do MČ Praha 8 

– Březiněves.“ Hlasování (10 – 0 – 0). 

Projednání Zprávy z OKK 

 Zpráva OKK ČSSD Praha 8 byla členům k dispozici, konstatuje počty členů, kteří za rok 2009 neza-

platili členské příspěvky a ukládá OVV do konce února dořešit příspěvek od př. Minaříka. (Zpráva je přílohou 

zápisu OVV). OVV ČSSD Praha 8 bere zprávu na vědomí. 
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Personální politika 

 Tajemník př. Vašek informoval o situaci kolem př. Luboše Minaříka (viz zpráva OKK), kde dotyčný slí-

bil, ţe nejdéle do konce února zaplatí členský příspěvek za rok 2009, byl tajemníkem vyrozuměn, ţe pokud by 

tak neučinil, bude dle stanov ČSSD konstatováno ukončení jeho členství. Na základě této informace bylo při-

jato usnesení č. 4/2/10: „OVV ČSSD Praha 8 konstatuje, že pokud př. Luboš Minařík nezaplatí členské pří-

spěvky za rok 2009 do 28. 2. 2010, bude mu ukončeno členství pro neplacení členských příspěvků.“    Hlaso-

vání (10 – 0 – 0). 

Komunální politika 

 ředseda KZ př. Zátopek informoval o jednání ZMČ Praha 8, o zařazení do rozpočtu MČ Prahy 8 částky 

60ti milionů Kč, za účelem přípravy stavby nové radnice MČ Prahy 8 v oblasti Palmovky. O skutečnosti stavby 

nové radnice rozhodne aţ zastupitelstvo vzešlé z voleb v roce 2010. Dále byl schválen prodej dalších bytů 

oprávněným nájemníkům, zastupitelé ČSSD se zdrţeli hlasování. Byl schválen rozpočet MČ na rok 2010 ve 

výši 1, 2 miliardy Kč. Dále informovali př. Ševčík a Rödig. 

 Ţádost a informace př. Šináglové, týkající se rozšíření sběrného dvora v Kobylisých – př. Petrus infor-

moval, ţe k dané problematice, která byla schválena napříč politickým spektrem stran v MČ prahy 8 se vyjádří 

v březnovém „Informačním zpravodaji OVV“. 

Zprávy z MO 

 MO Karlín a MO Libeň – př. Šída – hlavním tématem byla volba kandidátů do voleb ZMČ Praha 8. Ja-

ko lídr kandidátky byl v tajné volbě zvolen př. Rödig. MO Kobylisy – př. Rudová – také proběhla volba kandidá-

tů a lídra do ZMČ Praha 8, lídrem byl zvolen př. Petrus. MO Bohnice – př. Ševčík – byli dovoleni členi na spo-

lečnou kandidátku, lídrem byl zvolen př. Ševčík. Do MHMP byl zvolen př. Kilian a Kříţek. MO Čimice – př. Dlu-

hoš – také proběhla volba kandidátů, do MHMP byli navrţeni př. R. Petrus a př. Janeček. VMO Bohnice, Čimi-

ce, Troja navrhli jako lídra do ZMČ Praha 8 př. Ševčíka a navrhli kandidátku, jeţ bude schvalována dne 22. 2. 

10. MO Ďáblice – př. Janek – vrcholí přípravy kandidátky a příprava dalších akci v Ďáblicích. 

Různé, usnesení, Závěr 

 Př. Petrus informoval, ţe KVV Praha poskytl OVV další čestné medaile ke 20. výročí obnovení ČSSD 

v Praze a poţádal OVV o navrţení jmen, kterým bude udělena. Po obsáhlé diskusi a hlasování byli zvoleni ná-

sledující členové: Př. Šída, Vaněk, Stará, Zemek, Pokorný, Vogel, Prokopius - „in memoriam“. V pátek 19. 2. 

vyjde v deníku „Metro“ příloha, kde jsou propagovány všechny praţské obvody, tajemník př. Vašek byl poţá-

dán, aby do archivu toto vydání zajistil. 

 

 

Jednání řídili př. Hulinský, předseda KVV podle schváleného programu: 

 

1. schválení programu 

2. zpráva o plnění usnesení KVV ČSSD z 14. 12. 2009 

3. zpráva předsedy KVV 

4. projednání přípravy volebního programu praţské ČSSD pro léta 2010-2014 

5. informace předsedy ZK ZHMP + informace z PS PČR 

6. informace k zajištění nominací praţské ČSSD do Senátu, k plesu ČSSD a 

oslavě MDŢ, prezentaci praţské ČSSD v deníku Metro 

7. informace a doporučení KKK ČSSD Praha 

8. návrh programu 12. zasedání  

9. různé 

10. závěr jednání 

Zpráva z KVV ze dne 17. února 2010  

Milan Bartoloměj, člen KVV 



S t r á n k a  4  

 

K jednotlivým bodům: 

Ad 1) 

KVV ČSSD Praha schvaluje program jednání. 

Ad 2) 

Zpráva o plnění usnesení byla podána písemně. 

KVV ČSSD Praha bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 10. zasedání KVV a konstatuje: Zasedání přijalo 

12 usnesení, z nichţ 1-3 a 6-12  jsou usneseními v pracovním pořádku.  

V plnění dále zůstává: 

Usnesení 4/10/09 

Pracovní skupina, Řád přípravy voleb do ZHMP     

Usnesení  5/10/09 

Bylo projednáno v OVV Praha 5 

Ad 3) 

Zpráva předsedy KVV byla podána písemně, ústně jí doplnil předseda KVV př. Hulinský. Př. Hulinský kriticky 

zhodnotil debatou v ČT „Otázky V. Moravce“, který měl být debatou lídrů, (C.Svoboda a P.Bém nejsou lídři) a 

J.Dolejš a C.Svoboda nejsou ani zastupitelé ZHMP. Zástupci sociální demokracie nebyli osloveni. Dále připo-

mněl, ţe kauzu Opencard poprvé otevřela sociální demokracie. Př. Kucián v diskusi vznesl dotaz, zda oddě-

lení PR v LD vědělo o nedělní debatě v ČT. Ke kritice ČT se přidali a do další diskuse se zapojili i ostatní. 

KVV ČSSD Praha schvaluje zprávu předsedy KVV ČSSD Praha. 

Ad 4) 

Zprávu o přípravě volebního programu praţské ČSSD pro léta 2010-2014 přednesl př. Poche. V prosinci se 

poprvé sešla pracovní skupina k přípravě volebního programu, konala se také schůzka předsedů odborných 

komisí k přípravě volebního programu. Podklady k přípravě volebního programu budou rozeslány členům 

KVV elektronicky. Odborné komise, členové KVV a obvody mohou zasílat své připomínky k tomu pracovnímu 

materiálu do 1. 3. 2010 na miroslav.poche@cityofprague.cz. Př. Poche přivítá pozvání na zasedání OVV 

k diskusi o přípravě volebního programu. Volební kampaň do ZHMP bude částečně provázána s kampaní do 

PS PČR. V diskusi př. Březina představil návrh (a důvody) novely zákona o volbách do ZHMP. Dále v diskusi 

vystoupili př. Šplíchal, Šesták 

KVV ČSSD Praha bere na vědomí zprávu o přípravě volebního programu praţské ČSSD pro léta 2010-2014. 

KVV ČSSD Praha souhlasí s návrhem novely zákona „o hlavním městě Praze“  (a souvisejících zákonů) tak, 

aby Praha byla vţdy jedním volebním obvodem a měla pevně stanovený počet zastupitelů (stejně jako u 

ostatních krajů). 

KVV ČSSD Praha pověřuje praţské poslance k vyjednání podpory pro předkládaný návrh novely zákona o hl. 

m. Praze. 

Ad 5) 

Zpráva předsedy KZ byla předloţena písemně, PSP od posledního jednání KVV nezasedala. 

KVV ČSSD Praha bere na vědomí zprávu předsedy KZ. 

Ad 6) 

Př. Poche podal informace o zajištění nominací praţské ČSSD do Senátu – Praha 10 navrhuje př. Weinerta, 

Praha 11 př. Kárského, Praha 15 př. Davida a Praha 6 navrhuje více kandidátů. Dále informoval o přípravě 

plesu, oslavy MDŢ a prezentaci praţské ČSSD v deníku Metro. 

KVV ČSSD Praha bere na vědomí informace  o zajištění nominací praţské ČSSD  do Senátu, k plesu ČSSD 

(předloţený program bude upřesněn) a k oslavě MDŢ (filmové představení) , prezentaci praţské ČSSD 

v deníku Metro (první inzerát vyšel 22. 1., dále bude vycházet 1x za měsíc). 

Ad 7) 

Informace z KKK podal př. Tampa – zatím nebyl podán ţádný podnět k šetření KKK 

KVV ČSSD Praha bere na vědomí informace a doporučení KKK. 

Ad 8) 

V různém se hovořilo o pravidlech pro sestavování kandidátek. V březnu na zasedání ÚVV budou definitivně 

schválené kandidátní listiny, do té doby se případnými změnami bude zabývat i KVV. 

Ad 9) 

Příští jednání KVV se bude konat 22.úrora 2010 od 17hod ve Steinerově sále LD. 

 

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

mailto:miroslav.poche@cityofprague.cz
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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  10. a 24. března 2010 

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 Bytová poradna při ČSSD Praha 8 

Vás zve na pravidelnou veřejnou poradnu v oblasti bydlení, která 
se 

 bude konat 
16. března 2010 od 17:00 hodin 

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

Občanské sdruţení OSM Vás zve 

na výstavu fotografií z cest 

 

Zdendy Boudy z Hutě 

a Jirky Bouďáka z Dupandy 
 

 

vernisáţ proběhne 

25. března 2010 v 17:00 

v sekretariátu ČSSD Praha 8 

Zenklova 27, Praha 8. 
Součástí vernisáţe bude i beseda o českém  

prvovýstupu na pamírský Pik Ozbrojených sil.. 
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Plánované akce 

Stalo se před deseti lety 

 Březnové OVV hodnotí Obvodní konferenci. Její průběh členové označují za konstruktivní a věcný, 

ale kupodivu i za dost nudný. OVV uvaţuje o uspořádání všeplenární schůze pro členy, aby zvýšil jejich in-

formovanost. Nakonec se v roce 2000 ţádná další větší schůze jiţ neuskuteční. Řeší se problém s razítkem 

MO Libeň. V té době ještě stále mají jednotlivé MO svá vlastní razítka. Razítko MO Libeň má bývalý předse-

da MO př. Pluskal, který neodpovídá na dopisy ohledně jeho vrácení. Věc je předána právnímu odboru Lido-

vého domu. Př. Petrus referuje o MSD, stejně jako na dalších OVV. Mezi témata komunální politiky patřilo: 

„Př. Teplá navrhuje dát starostovi poţadavek, aby se členové rady nedozvídali o akcích aţ z tisku“. Také je 

poprvé připomenuta kauza Ďáblického hřbitova a případných dvou vchodů. Jeden, nový, by měl být u ko-

nečné tramvaje. Tento poţadavek se později několikrát objeví i ve volebním programu ČSSD.  Př. Novotný 

sděluje, ţe se bude kontrolovat hospodaření jednotlivých odborů.  

  

 Na schůzi MO Libeň se v březnu nejvíce jednalo o dlouhodobém programu strany. Ostatní MO se 

v březnu roku 2000 vůbec nesešly. 

ÚNOR       

MO Karlín a MO Libeň 2.2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub zastupitelů 8.2. 18.00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Kobylisy 9.2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub deskových her 10.2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Troja 15.1. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Bohnice 16.2. 18:00 Staroměstské náměstí 

Bytová poradna při ČSSD Praha 8 16.2. 17:00 Zenklova 27, sekretariát    

OVV Praha 8 17.2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Ďáblice 23.2. 19:00 Restaurace Na růžku 

Klub deskových her 24.2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Čimice 25.2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Vnitrostranické vzdělávání 27.2. 9:30 Zenklova 27, sekretariát    

        

BŘEZEN       

MO Karlín a MO Libeň 2.3. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub zastupitelů 8.3. 18.00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Kobylisy 9.3. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub deskových her 10.3. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Troja 15.3. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Bohnice 16.3. 18:00 Staroměstské náměstí 

Bytová poradna při ČSSD Praha 8 16.3. 17:00 Zenklova 27, sekretariát    

OVV Praha 8 17.3. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Ďáblice 23.3. 19:00 Restaurace Na růžku 

Klub deskových her 24.3. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Čimice 25.3. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Obvodní konference 27.3. 10:00 Zenklova 27, sekretariát    



T ř e t í  č í s l o ,  r o č n í k  V I .  S t r á n k a  7  

Globální krize a společnost svobody 

Miloš Pick, makroekonom 

V pozadí soudobé globální 

ekonomické krize je krize spo-

lečenská, obdobně jako v krizi 

třicátých let. Tehdy v podmín-

kách monopolizovaných trhů 

selhal neregulovaný kapitalis-

mus devatenáctého století a 

toto selhání otevřelo cestu 

nacismu a druhé světové vál-

ce. Po této draze vykoupené 

zkušenosti svět – nejen u 

nás, ale i na Západě – odmítl 

návrat k předválečnému kapi-

talismu. V USA pokračoval 

Rooseveltův Nový úděl. Evropa začala úspěšně rozvíjet svůj 

sociální stát, zaloţený na souhře neviditelné ruky trhu 

s viditelnou rukou státu – v pluralitě vlastnictví kapitálu, v 

regulaci trhu i v sociálním přerozdělování příjmů – a k to-

mu směřovalo i úsilí o trţní socialismus v reformách Praţ-

ského jara. Tyto reformní procesy však byly odstřihnuty a 

převráceny v procesy antireformní: nejen u nás a v ostat-

ních zemích sovětského bloku na základě Breţněvovy dok-

tríny od šedesátých let, ale i na Západě na základě wa-

shingtonské doktríny šokové restaurace kapitalismu – šo-

kovou liberalizací, totální privatizací a makroekonomickou 

restrikcí poptávky – od sedmdesátých let v Latinské Ameri-

ce a od devadesátých let v postkomunistické Evropě; po-

stupně i v Evropské unii oklešťováním a (částečnou) priva-

tizací sociálního státu. Od osmdesátých let s nástupem 

globalizace i snahami o totální deregulací světových trhů 

nejen zboţí a sluţeb, ale i práce a kapitálu. Poválečné re-

formy, směřující k překonání předválečného kapitalismu, 

byly tak zvráceny neoliberálními snahami o jeho postupnou 

restauraci pod hesly čistého trhu. Tyto antireformy byly 

uskutečňovány přitaţlivou skrytou formou – byly vydávány 

za reformy. Překonání prvotních příčin vyţaduje zásadní 

reformy společenského systému – nestačí jen dílčí posílení 

regulace trhu. Zatímco od šedesátých let selhaly pseudoso-

cialistické systémy „čistého“ státu, zaloţené na téměř vý-

lučné úloze státu téměř bez působení trhu, dnes, obdobně 

jako v krizi třicátých let, selhává naopak kapitalismus, zalo-

ţený na téměř výlučné úloze trhu téměř bez regulační úlohy 

státu. Tento trh selhává jak při „čištění“ ekonomiky od plýt-

vavého konzumu, jehoţ symbolem je soudobá neudrţitelná 

podoba individuálního automobilismu, tak při osvojování 

nových znalostních, nehmotných faktorů růstu a i při rozvoji 

nejchudšího světa. Na troskách obou krajností by si jiţ ko-

nečně měla podat ruku neviditelná ruka trhu s viditelnou, 

proti současnosti účinnější rukou rozvinuté znalostně-

sociální společnosti. Ruka sociálního státu byla uplatňová-

na především ve vytváření pravidel férových postupů na 

trhu, v souţití různých forem vlastnictví kapitálu, 

v makroekonomické i mikroekonomické intervenční politi-

ce včetně intervencí k ochraně ţivotního prostředí, v pře-

váţně solidární formě veřejných sluţeb, počínaje vzdělává-

ním, zdravotním a penzijním pojištěním a v sociálním pře-

rozdělování příjmů v míře, která by čelila pasti chudoby, a 

přitom neoslabovala, ale naopak posilovala výkonnostní 

motivaci. Po této krizi se však sociální stát jiţ nejen nevrátí 

k dnešní své značně okleštěné podobě, ale nejde ani o 

pouhý návrat do jeho původní podoby, neokleštěné antire-

formami. Ironií osudu sama krize si vynucuje jeho další 

rozvinutí do podoby znalostně sociální společnosti. Netřeba 

uměle vymýšlet, ale vyuţívat zejména zkušeností Skandiná-

vie. Stejně tak zkušeností úspěšných reforem souţití trhu a 

veřejné ruky v rozvíjejících se zemích, zejména v Číně. A 

moţná jít ještě dál. Zde je moţno uvést jen příklady, které 

jiţ nazrály. 

 

Globální předpoklady 

Tato společnost se nemůţe rozvíjet a globální krizi 

překonávat jen v národním měřítku, musí tak činit v měřít-

ku globálním. V minulých dvou stoletích se hledaly mocen-

ské předpoklady překonávání kapitalismu v alternativách 

revoluce či reformy v jednotlivých zemích či regionech. V 

éře globalizace se základním mocenským předpokladem 

společenských změn stává především překonání jednopo-

lárního uspořádání světa, převáţně podřízeného zájmům 

jediné supervelmoci, která sice dokázala zastavit uvedené 

antireformy pseudosocialistické, ale stala se záštitou uve-

dených antireforem kapitalistických. Prvním předpokladem 

je rozvíjení rodícího se vícepolárního světa, umoţňujícího 

vyvaţování a postupně i kooperaci a koordinaci zájmů jed-

notlivých regionů včetně reforem institucí OSN na tomto 

základě. Za těchto podmínek můţe zápas mezi reformami 

a antireformami probíhat mírovým soutěţením, v němţ se 

zvyšuje váha úspěšných reformních zemí. Současně je ne-

zbytné i překonávání asymetrické, nevyváţené liberalizace 

světového obchodu. Ta méně vyspělým zemím ponechává 

jako jedinou ochranu osvojování sloţitějších výrob a sluţeb 

extrémně nízké kursy jejich měn. Touto politikou levné prá-

ce diskriminuje země méně vyspělé a současně podřezává 

konkurenceschopnost zemí vyspělých. Marxův pojem vyko-

řisťování práce kapitálem se v těchto podmínkách projevu-

je prvotně jako vykořisťování méně vyspělých, chudých 

zemí zeměmi vyspělými, bohatými, a tím sekundárně pola-

rizuje tento vztah i v rámci vyspělých zemí. To je patrně 

prvotní příčinou současné globální krize, kterou je nutno 

překonat. 

 

Vlastnická kontrola 

Pluralita vlastnictví v původním sociálním státu 

byla vyjádřena zejména veřejnými solidárními systémy 

vzdělávání, zdravotní a sociální ochrany, ale v trţní sféře 

byly zpravidla ve veřejných rukách jen vybrané strategické 

podniky. Dnes patrně bez veřejné vlastnické kontroly hlav-

ních bank nelze ani překonat krizi. Do bank, vytunelova-

ných jejich hazardními spekulacemi, bylo nutno k záchraně 

nalít bilióny dolarů z veřejných zdrojů. Tam, kde si stát tyto 

injekce nepojistil svou vlastnickou kontrolou bank, vázne 

dosud obnovení jejich úvěrové činnosti, zejména v USA i v 

Evropě. Není ani náhoda, ţe zejména v Číně a v Brazílii 
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polostátní banky nejen nedovolily hazardní spekulace, ale 

ani za krize nepřestaly půjčovat. Do budoucna se otevírá 

otázka veřejné vlastnické kontroly i ve značně zmonopoli-

zovaných odvětvích jako zejména v energetice, vodním 

hospodářství, spojích a veřejné dopravě – a to i z hlediska 

ekonomické bezpečnosti. Týká se to i lokálních monopolů, 

jako jsou vodárny a kanalizace, jejichţ privatizace vede ke 

zdraţování i při zhoršování kvality, a proto ve světě – od 

USA po Austrálii – sílí hnutí velkých měst za návrat těchto 

sluţeb do veřejného vlastnictví. Vlastnická kontrola několi-

ka stovek největších nadnárodních společností, které 

dnes dominantně ovládají dvě třetiny světového obchodu, 

a tím i světovou ekonomiku a politiku, se dlouhodobě stá-

vá podmínkou soutěţních trhů. Měly by být posuzovány i 

moţnosti, zda by například malé softwarové společnosti, 

které se v rostoucí míře stávají zprostředkovatelskými od-

běrateli těchto gigantů, odčerpávají jim značnou část zisku 

a mají na ně zvyšující se vliv (Reich, Dílo národů), mohly 

mít nějakou úlohu při této kontrole.  

 

Regulací ke znalostnímu obratu 

Nezbytné je překonání extrémní deregulace trhů – 

počínaje trhy finančními. Ta patřila ke spouštědlům krize a 

její překonání je dnes jiţ široce uznávanou podmínkou 

stabilizace. Současně je nezbytná intervenční politika jak 

makroekonomická k usměrňování souhrnné poptávky, tak 

i mikroekonomická k podpoře konkurenceschopnosti 

osvojovaných produkcí. Jestliţe intervenční mikroekono-

mická politika byla původně zaměřena zejména na prů-

myslovou a zemědělskou politiku, do budoucna se posu-

nuje zejména k vědní a vzdělávací politice. Současné sna-

hy o záchranu automobilového průmyslu však rehabilitují i 

průmyslovou politiku. To ale otvírá i zásadnější otázku: 

není krize i příleţitostí nejen k modernizaci a ekologizaci 

automobilů, ale dlouhodoběji dokonce i k zastavení orgií 

osobního automobilismu tak, aby sice zůstaly prostřed-

kem pohodlné rekreační dopravy, ale jen velmi omezeným 

luxusem dopravy do zaměstnání? Po dlouhodobém řešení 

však volají i zásadnější otázky. Dnešní úzce ekonomická 

trţní optimalizace nákladů neoceňuje omezenost přírod-

ních zdrojů a vede k nepřiměřenému plýtvání zejména 

prvotními energiemi, vodou a surovinami, které jsou i v 

ideálním případě jen částečně recyklovatelné. Konzumní 

společnost zvyšuje spotřebu i neomezeným zkracováním 

ţivotnosti předmětů nejen krátkodobé, ale i dlouhodobé 

spotřeby jako luxus, přesahující racionalitu. Neměla by 

tento luxus moţná postihovat daň ze vzácných přírodních 

zdrojů, zejména surovin, prvotních energií a vody? Také 

neomezená extenzivní expanze původní vnitrodílenské 

dělby práce aţ do globálních měřítek neomezeně rozvíjí 

nákladní dopravu na úkor ţivotního prostředí. Neměla by 

také být omezována zdaněním? A protoţe taková zdanění 

představují odchylku od úzce ekonomického optima, vedla 

by ke zdraţení. Proto by musela být hledána konkurenčně 

i sociálně únosná řešení a postupy. V širším pohledu: ne-

měli bychom nejen hasit důsledky ničení ţivotního prostře-

dí, ale předcházet mu obratem od dosavadního, do znač-

né míry extenzivního růstu, zaloţeného na zvyšování 

mnoţství výrobků a sluţeb, tedy hmoty a energie, k růstu 

kvalitativnímu, znalostnímu, zaloţenému na zvyšování 

znalostí, vtělených do jednotky výrobku a sluţeb, tedy do 

jednotky hmoty a energie? Je nezbytná patrně nejen pod-

pora rozvoje znalostí, ale i tlumení spotřeby hmoty a ener-

gií. To vyţaduje na jedné straně podporu rozvoje člověka a 

jeho znalostí, a to převáţně solidárně poskytovanými ve-

řejnými sluţbami zdravotní a sociální ochrany a zejména 

systémem vzdělávání, překonávajícím sociální síto v pří-

stupu mozků ke znalostem, moţná i pomoc méně vyspě-

lým zemím časovým omezením duševního vlastnictví. Na 

druhé straně i tlumení spotřeby hmoty a energií uvedeným 

ekologickým zdaněním, odráţejícím jak vzácnost přírod-

ních zdrojů, tak i náklady na ozdravování ţivotního prostře-

dí; moţná také tlumením nadměrného zkracování ţivot-

nosti produktů i nadměrné nákladní dopravy. To vše vyţa-

duje takovou míru souhrnného zdanění, která by veřejné 

ruce umoţnila plnit její poslání. 

 

Volný čas místo nezaměstnanosti 

Ke klíčovým krokům k udrţení zaměstnanosti ne-

bo alespoň částečné zaměstnanosti i produkčních kapacit 

by měla patřit také záchrana ohroţených ţivotaschopných 

podniků, které mohou dočasně pracovat jen po část týd-

ne, a to i přispěním veřejných prostředků k částečnému 

mzdovému vyrovnání. A moţná nouzová práce na kratší 

pracovní týden s niţší mzdou, produktivitou i výrobou 

v době sníţené poptávky můţe být i předzvěstí pokrmové-

ho budoucího postupného přechodu na čtyřdenní pracovní 

týden na opačném principu – bez sníţení mzdy, produktivi-

ty a produkce – jako tomu bylo kdysi s pětidenním pracov-

ním týdnem v třicátých letech za Nového údělu v USA. Ne-

můţe i tohle být součástí budoucího obratu od hmotného 

ke kvalitativnímu rozvoji? Jde tedy o vyuţití soudobého 

typu technického rozvoje ve vyspělých zemích, umoţňující-

ho překrývat růst produktu růstem produktivity bez růstu 

zaměstnanosti tak, aby rozšiřoval volný čas místo dosa-

vadního zvyšování nezaměstnanosti. Příští etapou – po 

překonání krize – můţe být patrně zavádění čtyřdenního 

pracovního týdne. 

 

Proti extrémní polarizaci 

K účinné mzdové motivaci v původním sociálním 

státu v šedesátých letech postačovala nejvyšší mzda mé-

ně neţ desetinásobná v poměru k průměrné. Čistý kapita-

lismus před dvaceti lety tyto rozdíly polarizoval na čtyřiceti-

násobek a dnes na čtyřistanásobek i v rámci vyspělých 

zemí – USA. Dolní pól této polarizace je sniţován konku-

rencí zemí s levnou prací méně vyspělých zemí, horní pól 

je závratně zvyšován nejen dnešní přesilou kapitálu ve 

vztahu k práci, ale i rostoucím osamostatňováním úlohy 

vrcholových manaţerů Ti se ve zvýšené míře podílejí na 

vlastnictví kapitálu a v tomto dvojakém postavení své roz-

hodování stále více osamostatňují od kontroly ostatních 

vlastníků Vzniká a rozvíjí se manaţerský kapitalismus jako 

výsměch pohádkám o kapitalismu lidovém. To má jiţ málo 

společného s výkonnostní motivací. Coţpak má generální 

ředitel desetkrát vyšší výkonnost neţ před dvaceti lety 

(Samuelson, 2002) a čtyřicetkrát vyšší neţ před čtyřiceti 

lety? Dnešní platy vrcholových bankéřů jsou pro rozhořče-

nou veřejnost vyspělých zemí jen symbolem neudrţitelnos-

ti této málo zásluhové extrémní polarizace. Tím spíše baj-
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ky o rovné, neprogresivní dani se stávají pobuřujícím ana-

chronismem. I zde v širším pohledu „čistý“ trh práce, při 

němţ kapitál, podnikatel vstupuje do individuálního vyjed-

návání s jednotlivými zaměstnanci, je ze své podstaty 

trhem nerovným. Tuto nerovnost částečně oslaboval histo-

rický vývoj odborového hnutí. Sociální stát tento vývoj koru-

noval rovnováhou, dosahovanou tripartitním společenským 

vyjednáváním vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců na 

nadpodnikové úrovni. Na podnikové úrovni je v různé míře 

uplatňováno spolurozhodování zaměstnanců. V Německu 

je ve velkých podnicích rovnováţně bipartitní spolurozhodo-

vání kapitálu a práce. Vkladem Praţského jara je pokus o 

vícepartitní spolurozhodování, včetně státu a externích 

účastníků, jako jsou představitelé vědy nebo regionu. Úlo-

ha tohoto spolurozhodování dnes vystupuje do popředí 

moţná i jako podmínka čelení manaţerskému kapitalismu 

a jeho překonávání. Jde tedy o překonávání extrémní pola-

rizace příjmů za práci, která se zcela odpoutala od účelné 

motivace výkonu, a to především v důsledku přesily kapitá-

lu v poměru k práci. K vytvoření rovnováhy sil je nutno roz-

víjet společenské tripartitní vyjednávání i účast práce na 

rozhodování a vlastnictví podniků. Nezbytné je i progresivní 

zdanění těchto příjmů a uplatňování standardů pracovních 

podmínek. 

 

Demokracie 

K vytvoření širších společenských podmínek je 

však nezbytné i prohlubování demokracie, a to především: 

– Prohlubování politické demokracie, která vznikala před 

dvěma staletími, kdy moc ekonomická – moc kapitálu – 

byla slabá. Dnes, kdy neregulovaná moc kapitálu je silnější 

neţ stát, je uvedená kontrola největších nadnárodních spo-

lečností i dalších hlavních strategických ekonomických sub-

jektů podmínkou i politické rovnováhy a účinnosti demo-

kracie. – Překonávání mediokraciie, kterou umoţnil zejmé-

na technický rozvoj masmédií. Ta jiţ přestávají být 

„hlídacím psem“ svobody slova a stávají se ve značné míře 

kapitálově náročným monopolizovaným „podnikáním s 

pravdou“. Proto je účelné posilovat roli solidárně hraze-

ných, zejména veřejnoprávních médií, kontrolovaných vole-

nými orgány – nikoli samozvanými klikami – i kapitálově 

méně náročné, svobodnější blogosféry. – Sledování moţ-

nosti dlouhodobě přecházet – s technickým rozvojem spojů 

– od zastupitelské k přímé demokracii. V historickém nad-

hledu na rozdíl od dob Marxových nyní nejen Evropu, ale 

celý svět obchází strašidlo. Strašidlo společnosti svobody, 

blahobytu a mírového souţití. Svobody, jakou svět nepo-

znal. Svobody nejen jednotlivce, ale i svobody solidární 

společnosti. Svobody nejen politické, ale i osvobození od 

bídy a sociálního strádání, od národnostního a rasového 

útlaku, od válek a ekologického sebezničení. Osvobození 

morálky od jednostranného trţního sobectví i od planého 

moralizování netrţních systémů a její zušlechtění spojením 

regulované trţní motivace s morální motivací lidskou 

soudrţností – tedy osedláním toho, co je v člověku zvířecí-

ho, tím, co je v člověku lidského. Zde uvedené náměty se 

nepokoušejí nabídnout k tomu kuchařku, jsou jen podně-

tem k zamyšlení. 

Problematika sběrného dvora na Praze 8 a změna územního plánu  

V měsíci únoru členové ČSSD na Praze 8 dostali email od kolegyně př. Růţeny Šináglové, 

který se týkal problematiky  Sídliště Stříţkov a sběrného dvora. Slíbil jsem na něj odpově-

dět v tomto časopisu, protoţe jsem nechtěl zahlcovat vaše emailové schránky. Zmíněná 

problematika byla otevřena díky schvalování nového znění územního plánu. Ten se schva-

luje přibliţně jednou za 10 let na úrovni Magistrátu hlavního města Prahy. Městská část 

navrhla celou řadu změn a jednou z nich byla i změna územního plánu na pozemcích ko-

lem současného sídla firmy Ipodec z SV (smíšená výstavba) na TIN (technická infrastruk-

tura). Krom toho jste si v emailu mohli přečíst celou řadu dalších okolností od skutečnosti 

o nebezpečných odpadech, vlastníkovi Ázerbájdţánu o panu Reinerovi a dalších. Takţe se 

pojďme podívat na fakta.  

Ţádný záměr Prahy 8 na rozšíření činnosti firmy IPODEC o sběrný dvůr na nebezpečné 

odpady neexistuje, takový záměr nemá ani management firmy, ani akcionáři, kterým je mimo jiné z menší 

části Městská část Praha 8. Radnici Prahy 8 se v loňském roce podařilo od  hlavního města získat do správy 

pozemek 527/97, s cílem zabezpečit tolik potřebný rozvoj  firmy IPODEC.  Rada MČ Praha 8 následně (v lis-

topadu 2009) schválila uzavření nájemní smlouvy na tento pozemek firmě IPODEC, která zde plánuje, jako 

konkrétní opatření ke sníţení hlukové zátěţe domů nacházejících se v těsné blízkosti areálu firmy, vybudová-

ní hlukově odstíněné parkovací plochy a provozního zázemí firmy. To je v souladu se stávajícím územním plá-

nem a v případě získání stavebního povolení a následně kolaudace bude realizováno.  Samozřejmostí je vyu-

ţití přírodních prvků tlumících hluk (výsadba nových a vyuţití části stávajících stromu) v kombinaci s dalšími 

segmenty. Zde budou rozhodující závěry hlukové studie, jejíţ zpracování firma bude realizovat.  

Roman Petrus, předseda OVV 
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  MČ Praha 8 ale současně stojí před závaţným problémem: dosluhující sběrný dvur ve Voctářově 

ulici, jehoţ více jak 50% návštěvníků tvoří obyvatele Prahy 8. Tento sběrný dvůr je potřeba nahradit, neboť 

jinak by více jak stotisícové město zůstalo bez jakéhokoliv zařízení tohoto typu, určeného ke třídní odpadu. 

To by jistě bylo velmi negativní a mohlo by to mít dopady, které si jistě dovedete představit. V návaznosti na 

výše uvedené má Městská část  zájem vyuţít část pozemku (527/97), v případě schválení změny územního 

plánu (tzn. reálně nejdříve v roce 2012), a na této ploše vybudovat sběrný dvůr. Tedy jakousi kopii stávající-

ho sběrného dvora ve Voctářově ulici, se stejným sortimentem přijímaných odpadů, z nichţ naprosto nejdů-

leţitějšími jsou komunální objemné odpady, odpady z rekonstrukcí bytů a domů, stejně jako odpady ze ze-

leně. Zařízení tohoto typu slouţí také jako místo zpětného odběru elektro-zařízení a jako stabilní místo sbě-

ru třeba plechovek od barev a autobaterií, které se řadí do nebezpečných odpadů. Provoz sběrného dvora 

se odehrává pouze v denních hodinách, v neděli a o svátcích je sběrný dvůr uzavřený, shromáţděné odpa-

dy jsou pravidelně odváţeny, v případě nebezpečných odpadů jsou navíc vţdy ukládány do vodotěsných 

sběrných nádob. Provozovatel tohoto zařízení je vybrán ve veřejné soutěţi hlavním městem. 

 Na závěr jen několik slov, proč přesunout sběrný dvůr. V Libni je delší dobu a na místě zcela ne-

vhodném díky tomu, ţe je umístěn v záplavovém území. O nevhodnosti tohoto umístění jsme se mohli pře-

svědčit v roce 2002, kdy větší část sběrného dvora putovala po řece. Kdyţ komise pro územní rozvoj, kde 

jsem členem i já, hledala náhradní prostory na Praze 8, narazila na problém, ţe vhodné prostory prostě ne-

existují. Na celém území Prahy 8 neexistuje prostor pro sběrný dvůr, který by nebyl problémový z hlediska 

blízkosti lidských obydlí či ţivotního prostředí. Nakonec byl tedy vybrán prostor u firmy IPODEC jako nejmen-

ší zlo ze všech moţných zel.  

Volby a média 

 V květnu nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Proto jiţ několik měsíců 

média téměř denně píší a mluví o nich. Také několik agentur kaţdý měsíc vydává pro-

gnosy o tom, jakou šanci má která politická strana a jaké by podle nich měla mít sně-

movna sloţení. 

 

 Mediální politické komentáře, hlavně ty v tisku, většinou však postrádají objek-

tivitu. Do listopadu 1989, ještě za komunistické diktatury, novináři psali v duchu samo-

cenzury. Po Listopadové revoluci se média otočila o 180 stupňů a píší převáţně ve pro-

spěch pravice, i kdyţ se vydávají za nezávislý tisk a mají to dokonce zdůrazněné 

v hlavičce svých novin. Média tak zase píší v duchu samocenzury (překabátěné). 

 

 Věčná škoda toho, ţe naše sociální demokracie nemá vlastní tisk, PRÁVO LIDU, jak tomu bývalo za 

první republiky. 

 

 Kdyţ tomu tak není, měla by se aspoň kritizovat média, pokud píší a mluví neobjektivně a asociál-

ně. Kritizovat lze buď okamţitě telefonicky či přes internet, nebo písemně příslušným redakcím. 

 

 Pokud nezazní kritika, média se mohou zcela zákonitě domnívat, ţe s jejich publikovaným názorem 

občané souhlasí. 

 

 Proto nebuďme apatičtí k tomu, co čteme nebo slyšíme a naučme se jednat. To je také jeden ze 

způsobů agitace a propagace pro náš společný cíl, demokratickou cestou dosáhnout  vybudování sociální-

ho státu. 

 

 Můj názor na média jen potvrzuje článek z letošního prvního čísla sociálně demokratického časopi-

su Trend na str. 21 obsahující recenzi knihy Tyranie médií, jejímţ autorem je francouzský univerzitní profe-

sor a zkušený novinář Ignacio Ramonet. 

Jaromír Šída, předseda MO Libeň 
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Ideální rozpočet Městské části Praha 8 v době krize 

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, PhD., člen zastupitelstva MČ Praha 8 

 V článku popíši svůj názor na ideální podobu rozpočtu Prahy 8 v současné době spojené 

s dopady hospodářské krize. Prioritou rozpočtu v době hospodářského útlumu by měly být potřebné 

a smysluplné investiční výdaje, které stimulují ekonomický růst. To platí pro rozpočet státní stejně 

jako rozpočty obecní. Mělo by se jednat o výdaje do obecního bytového fondu, stejně jako o výdaje 

do školských a kulturních zařízení v majetku městské části. Významná část výdajů by měla směřo-

vat do oblastí, které mohou Praze 8 vytvářet příjmy, respektive šetřit výdaje. Jedná se zejména o 

energetické úspory budov, kde se navíc naší městské části daří velice úspěšně čerpat fondy EU, 

investice do nemovitostí, které se pronajímají fyzickým či právnickým osobám. Připadají v úvahu 

také investice do solární energie na budovách městské části či investice do recyklačních linek pro 

zpracování odpadů, za jejichţ vyuţití by městská část vybírala poplatky. Na druhé straně je nutno 

v době hospodářské krize hledat úspory v provozních výdajích. Zejména je potřebné minimalizovat 

výdaje na činnost externích subjektů a maximálně vyuţít personální kapacity zaměstnanců Prahy 8. 

Je nutné otevřít jednání s externími správci obecního majetku o cenách jejich sluţeb a pokusit se o jejich sníţení. Je 

také nutné nastavit cenové stropy a systém obvyklých cen při výběru dodavatelů na stavební práce pro naší městskou 

část či externích sluţeb. Ve výběrových řízeních by kritérium ceny mělo mít váhu nejméně 75 ideálně 100%. Stejně tak 

je třeba omezit nákupy nového nábytku, kopírek, počítačů a dalšího provozního majetku, který není zcela nezbytný. Výše 

uvedené samozřejmě platí také pro organizace spadající pod Prahu 8. Je třeba zastavit nárůsty provozních výdajů, které 

jsou markantní. Například provozní výdaje na městskou infrastrukturu (zejména správa zeleně, chodníků) vzrostly 

z částky 27,8 milionů Kč v roce 2001 na navrhovanou částku 70,8 milionů na rok 2010. Výdaje na bezpečnost vzrostly 

oproti roku 2001, kdy činily 366 tisíc Kč na 31,4 milionů Kč v návrhu na rok 2010. Je otázkou, zda úměrně nárůstům 

těchto výdajů klesla či klesne kriminalita a naopak vzrostla či vzroste kvalita a rozsah zeleně či čistota chodníků. V kapi-

tole vnitřní správa čili výdaje na vlastní chod úřadu stouply provozní výdaje z hodnoty cca. 157 milionů Kč v roce 2001 

na hodnotu cca 284 milionů Kč v návrhu na rok 2010. Celkově stouply provozní výdaje městské části z cca 400 milionů 

Kč v roce 2001 na cca 654 milionů v roce 2010. Celková výše rozpočtu v roce 2001 činily 580 milionů Kč, oproti tomu 

návrh na rok 2010 činí 1 166 milionů Kč, coţ je dvojnásobný nárůst za 10 let. Přitom lze pochybovat také o potřebnosti 

všech investičních výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2010 zejména v době hospodářské krize. Tento trend je střednědo-

bě neudrţitelný, protoţe růst výdajů jiţ nebude moţné v řádu několika let krýt příjmy městské části. Na straně příjmů je 

nutné těţit z investic, které příjmy vytvářejí, o čemţ jsem se jiţ zmínil. Kromě toho je nutno vyuţít všech dostupných 

zdrojů z dotačních titulů fondů EU. Je třeba neprodleně zahájit jednání s praţským Magistrátem o přerozdělení daňo-

vých příjmů mezi městské části, které jsou v současné době rozdělovány mezi městské části podle klíče, který není pro 

naší městskou část výhodný. Je vhodné pokusit se ještě lépe zhodnotit volné prostředky, kterými Praha 8 disponuje 

(zejména v souvislosti s rozsáhlým prodejem obecního majetku. V ţádném případě není vhodnou cestou prodej obecní-

ho majetku, zvláště v případě, kdy generuje výnosy či plní sociální popřípadě jinou funkci ve prospěch občanů Prahy. 

Informace z klubu zastupitelů ze dne 10. února 2010 

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 navrhl projednat bod Rozpočet MČ na rok 2010 za na konci schůze KZ. Tento návrh byl jed-

nomyslně přijat. Následovala diskuse k jednotlivým materiálům. Body nesouvisející s privatizací majetku MČ se 

KZ rozhodl svým hlasováním podpořit. Body jednání schůze Zastupitelstva MČ Praha 8, které souvisely 

s privatizací bytových jednotek se KZ po diskusi rozhodl svým hlasováním nepodpořit a jednotliví členové KZ se 

zdrţí hlasování. 

 

Na závěr jednání KZ proběhla diskuse k rozpočtu MČ Praha 8, které se zúčastnili všichni přítomní zastupite-

lé. Po proběhlé diskusi se KZ dohodl, ţe v případě, ţe Zastupitelstvo bude jednat o materiálu v nezměněné po-

době (včetně 60 mil. Kč na výstavbu nové radnice), KZ materiál nepodpoří. V případě, ţe dojde v průběhu zastu-

pitelstva ke změně materiálu rozpočtu na rok 2010 ve smyslu úpravy poloţky 60 mil. Kč na výstavbu nové rad-

nice, KZ se dohodl na volném hlasování. 
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Informace ze Zastupitelstva Městské části Praha 8 

 První letošní Zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo dne 10. února. od 14:00. Jako kaţdé Zastupitel-

stvo MČ bylo i toto veřejně přístupné a konalo se v tradičních prostorách velkého sálu „Bílého do-

mu“ v Libni. Jednotlivá usnesení zde byla promítána na velkou tabuli a nebyla tedy nahlas předčítána. To 

jednání zastupitelstva značně urychlilo.  

 Zastupitelstvo schválilo prominutí a odpis nedobitných pohledávek za společností GANGES INTER-

NACIONAL ve výši cca. 600 tis. Kč, a to z důvodu nedostatečného majetku společnosti. 

Dále Zastupitelstvo projednalo návrh zpracování a předloţení projektů „Sníţení energetické náročnosti u 

objektů ZŠ Burešova a ZŠ Ústavní“ v rámci 16. výzvy Operačního programu Ţivotní prostředí. V případě 

schválení dotace z OPŢP je předpoklad realizace tohoto projektu v roce 2011. Na tento projekt Zastupitel-

stvo schválilo i návrh smlouvy. 

 Na program celého jednání tohoto zastupitelstva bylo zařazeno projednání dvaceti bodů. Tím nejdů-

leţitějším z hlediska chodu naší městské části bylo schválení rozpočtu městské části na tok 2010 a roz-

počtového výhledu do roku 2012. Tento materiál byl zastupiteli podroben důkladné analýze, která poukazo-

vala na fakt, ţe vedení naší městské části chce vyčlenit na výstavbu nové radnice ještě v letošním roce 60 

milionů korun. Po vášnivé diskusi nad tímto bodem bylo zmíněných 60 milionů převedeno do rezervy, o je-

jímţ dalším vyuţití bude moci rozhodnout pouze zastupitelstvo. Po této úpravě byl rozpočet na letošní rok 

zastupitelstvem schválen. Městská část Praha 8 tedy v roce 2010 vyrovnaným rozpočtem ve výši přesahují-

cí 1 miliardu korun (1 166 050 tis. Kč). 

 Na základě této úpravy předkládaného materiálu Klub zastupitelů ČSSD Praha 8 po předchozím 

projednání hlasoval volně, část zastupitelů materiál podpořila, část se jich zdrţela hlasování.  

 Občany ale více zajímaly další zastupitelstvem projednávané body, které se týkaly probíhající privati-

zace bytového fondu Prahy 8. Zastupitelům ČSSD opět nebylo ze strany radnice zodpovězeno, jak bude Pra-

ha 8 řešit výpadek příjmů po ukončení privatizace. Z tohoto důvodu se zastupitelé ČSSD drţeli svého voleb-

ního programu, se kterým byli zvoleni pro toto volební období a prodej majetku nepodpořili. 

 Nicméně Zastupitelstvo nakonec v 11 bodech svého jednání odhlasovalo prodej domů v Libni, 

v Kobylisích a v Troji. 

 Poslední bod jednání zastupitelstva byl jako jiţ tradičně věnován připomínkám a námětům občanů, 

které se nejvíce týkaly změny územního plánu a s tím souvisejícím umístěním sběrného dvoru. Na  všechny 

tyto dotazy a výtky odpovídal pan starosta, který záleţitost osvětlil a slíbil vţdy zaslání písemné odpovědi. 

Zprávy z komisí a výborů 

Komise územního rozvoje – únor – Petrus 

Schůze komis byla velmi krátká a měla jen několik 

bodů. Zajímavostí byla snaha soukromé osoby o pro-

nájem pozemku pro provoz psí louky. Tento pozemek 

se nachází v Karlíně a je to jedna z mála volných 

ploch. Tento poţadavek byl zamítnut. Dalším a po-

sledním zajímavým materiálem byla ţádost společ-

nosti KIDsACADEMY s.r.o. o povolení stavby 

v proluce v Neklově ulici. Nový objekt by měl být 

vedle prodejny samoobsluha kousek pod Bulovkou. 

Komise projekt povolila, ale nepovolila vyčkávací 

stání na chodníku, který ţadatel také poţadoval.   

Zpráva ze sociální komise dne 25. 1. 2010 -   Maje-

rová 

bylo projednáno 10 ţádostí o prodlouţení ná-

jemních smluv v sociálních bytech. 8 ţádos-

tem bylo vyhověno, 2 ţádostem ne. 

bylo projednáno 5 ţádostí o přidělení sociální-

ho nebo azylového bytu, 3 ţádostem bylo vyho-

věno, 2 ţádostem ne. 

komise vzala na vědomí informaci připravova-

ného bydlení pro seniory. 

Zpráva ze sociální komise dne 15. 2. 2010 - Majero-

vá 

byly projednány 4 ţádosti o prodlouţení ná-

jemních smluv a všem ţádostem bylo vyhově-

no. 

byly projednány 3 ţádosti o přidělení sociální-

ho bytu a všem ţádostem bylo vyhověno. 

komise vzala na vědomí vyhlášení grantů MČ 

pro sociální oblast. 

vzala téţ na vědomí zprávu o plnění plánu a 

rozpočtu hospodaření za r. 2009. 

Zpráva z jednání protidrogové komise dne 

11. 2. 2010 - Majerová 

komise vzala na vědomí informaci  o výběro-
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vém řízení na projekty prevence na r.2010 pro 

školy a školská zařízení. 

vzala na vědomí sníţení prostředků na protidro-

govou prevenci. 

byla informována o nedočerpání finančních 

prostředků z důvodu nemoţnosti realizovat  

plánovaný projekt, který se týkal instalace bez-

pečnostních kontejnerů pro pouţitý infekční 

injekční materiál. 

Finanční výbor  -   Rödig 

Únorové jednání Finančního výboru Zastupitelstva 

MČ Praha 8 (FV) se konalo v pondělí 22.2.2010. Na 

programu jeho zasedání bylo projednání předběţných 

výsledků hospodaření MČ Praha 8 za rok 2009. Jed-

nalo se o technický materiál. FV ho projednal a vzal 

na vědomí. Stejný postoj zaujali členové FV 

k předloţenému návrhu finančního vypořádání MČ 

Praha 8 za rok 2009. Na programu jednání FV byl i 

harmonogram projednávání výsledků hospodaření 

MČ Praha 8 za rok 2009. I tento materiál členové FV 

vzali na vědomí a část členů se přihlásila na jednotli-

vé termíny projednávání výsledků. Celý zápis 

z jednání FV je připraven zájemcům k nahlédnutí 

v Grábově vile. Další jednání se uskuteční aţ dne 6 

dubna 2010. 

Obecní majetek - Rödig 

Únorové jednání Komise RMČ Prahy 8 pro obecní 

majetek (MK) se uskutečnilo dne 9. února. Zasedání 

MK bylo usnášeníschopné a projednávalo mimo jiné 

ţádost Bytového druţstva V Mezihoří 15 o odpuštění 

smluvní pokuty 25 000,- Kč, a to v souvislosti 

s pozdějším podepsáním smlouvy o postoupení po-

hledávek v důsledku změny představenstva druţstva 

a s tím souvisejícím nabytím právní moci k podepiso-

vání dokumentů novým předsedou druţstva. Po pro-

běhlé diskusi MK prominutí smluvní pokuty doporuči-

la. MK se na svém jednání zabývala návrhem majet-

kového odboru na prodej domů Na Truhlářce 29, Nad 

Mazankou 32 a 34, U Hercovky 1. Důvodem pro ten-

to návrh byly údajně vysoké náklady na údrţbu výše 

uvedených domů. V těchto domech stále bydlí nájem-

níci a dle názoru zástupců ČSSD se zde jedná neúčel-

ný prodej majetku MČ. Z tohoto důvodu se postavili 

proti tomuto prodeji. Nicméně vzhledem k tomu, ţe 

zástupci ČSSD zůstali v menšině, MK prodej před-

mětných domů doporučila, a to formou vyhlášení vý-

běrového řízení na prodej předmětných nemovitostí 

po provedené nabídce náhradních bytů v domech 

svěřených do správy MČ Praha 8 oprávněným nájem-

cům bytů v uvedených domech. Vzhledem 

k omezenému místu jsou zde uvedeny pouze některé 

body jednání MK. Celý zápis je pro zájemce připraven 

k nahlédnutí v Grábově vile. Příští jednání komise se 

uskuteční dne 16. března 2010. 

Kontrolní výbor  - Petrus 

Členové výboru byli seznámeni s harmonogramem 

projednávání výsledků hospodaření MČ Praha 8 za 

rok 2009. Po diskusi byla schválena následující účast 

na jednotlivých jednáních takto: ZŠ, KD Krakov - Ing. 

Bílková, Mgr. Frouz, p. Petrus, Majetkový odbor - p. 

Ševčík, Gerontologické centrum - Ing. Beneš a Ing. 

Bílková, OÚSS - Ing. Beneš a Ing. Bílková, SeS -Ing. 

Beneš a p. Ševčík. Jednotlivé rozbory hospodaření 

obdrţí členové výboru na jednání KV dne 1.3.2010 

nebo si je vyzvednou jiţ na konci února u tajemníka 

výboru. 

Bytová komise – Petrus 

Bytová komise tentokrát měla jen několik zásadněj-

ších bodů. Několik nájemníků z nejrůznějších částí 

Prahy poţádali o slevu na nájemném. Tuto citlivou 

otázku komise řešila jednotlivě a slevu na nájemném 

uznala jen v opravdu oprávněném případu, kdy byl 

sníţena kvalita bydlení nájemníků. Dále byly přiděle-

ny byty policistům Městské policie. 

Co se stalo a stane na Praze 8 

V Karlíně vyroste obchodní centrum Gourmet Palace 

První obchodní centrum pro gurmány v Česku vznik-

ne v praţském Karlíně. Chystá ho tam společnost 

Gourmet Europe poté, co sešlo z plánů na vznik 

"domu potravin" v praţském Vinohradském pavilonu. 

Obchodní dům Gourmet Palace, který se bude speci-

alizovat na potraviny a gastronomii, by měl být ote-

vřen začátkem příštího roku. Výhodou Karlína má být 

lepší dopravní dostupnost a moţnosti parkování. 

Gourmet Palace je nyní připravován společně s deve-

loperem Karlin Group a realitní společností Max Im-

mo. Trţnice a nákupní centrum vzniknou v prostoru 

bývalých industriálních hal ČKD Dukla v Pernerově 

ulici, kterou vlastní Karlin Group. Prodejní plocha pa-

láce bude 4000 metrů čtverečních. Developerská 

firma Karlin Group plánuje propojit palác potravin s 

chystaným projektem majitele firmy Ticketpro Serge-

ho Grimauxe. Ve druhé polovině areálu bude výstavní 

síň. Společnost Gourmet Europe původně zamýšlela 

otevřít své první centrum pro gurmány na Slovensku. 

Tvůrci Gourmet Palace hledají inspiraci v jiných ev-

ropských velkoměstech. 

Omezení hluku. Proč v polích? 

Na sníţení rychlosti na magistrále ze 70 na 50 kilo-

metrů v hodině si řidiči jiţ zvykli. Drtivá většina z nich 

tu limit dodrţuje. Aby ne, policisté tu kaţdou chvíli 
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rychlost měří. Sníţení rychlosti ze 70 na 50 kilometrů 

v hodině znamená pokles hluku o 2,7 decibelu, tedy 

zhruba o polovinu. To je významné sníţení. Na magis-

trále je sedmdesátka u Hlávkova mostu Nechápavě 

však motoristé kroutí hlavou na dalších místech, kde 

město od 1. ledna razantně sníţilo rychlost - na Praţ-

ském okruhu v Ruzyni mezi Evropskou ulicí a odboč-

kou do Horoměřic a také na Cínovecké ulici mezi 

Stříţkovem a Letňany. V obou případech jde totiţ o 

rychlostní silnici se čtyřmi pruhy. V Ruzyni se musí 

jezdit místo 70 kilometrů padesátkou, v Letňanech 

pak místo 130 pouhých osmdesát. Na rozdíl od 

magistrály tyto silnice vedou v polích, od nejbliţší zá-

stavby jsou vzdálené stovky metrů.  

Obyvatelé Letňan a Ďáblic si na řev motorů aut stěţo-

vali. Protihlukové stěny by tu ale nebyly efektivní. Sní-

ţení rychlosti bylo jediné moţné opatření. Proč se ale 

značky omezující rychlost objevily právě zde v polích, 

a ne například i na silnicích uvnitř města? 

Plán na zkrácení provozu metra je téměř hotový 

Společnost Ropid, která v Praze a okolí organizuje 

hromadnou dopravu, uţ dokončila plány na úspory v 

Dopravním podniku a zkrácení provozu metra, o kte-

rých jsme hovořili dříve. Zástupci firmy je předali praţ-

skému magistrátu. O změnách by se mělo rozhod-

nout na zasedání Rady na konci letošního ledna. 

Magistrás se s Dopravním podnikem dohodl na ko-

nečné podobě úsporného plánu.  Podle radního Ra-

dovana Šteinera, který má dopravu na starosti, něj 

nemusí být změny, o kterých se v posledních dnech 

tolik mluví, ještě konečné.  Rada praţského magistrá-

tu měla úsporné návrhy projednat na svém zasedání 

26. ledna. Pokud návrh Ropidu schválí, měl by začít 

platit od 7. března, coţ je celostátní termín pro změny 

jízdních řádů. Podle návrhů Ropidu by měly poslední 

vlaky metra vyjíţdět z centra těsně před půlnocí. Po-

slední metro by tedy jelo asi o deset minut dříve neţ 

nyní. Ke zkrácení provozu chce Dopravní podnik i Ro-

pid přistoupit kvůli finanční náročnosti a špatné vytí-

ţenosti posledních spojů metra. 

Řidiče ohlídají nové radary 

Dva nové radary přibyly v ulicích osmé městské části. 

Řidiči se s nimi setkají u bohnického obchodního cen-

tra Odra, a to jak ve směru do centra, tak z centra. 

Celkový počet radarů v ulicích Prahy 8 tak stoupl na 

16. 

Jesle aţ domů 

Rodiče nejmenších dětí vědí, jak je těţké najít místo v 

jeslích. Kdyţ je potřeba oběhnout lékaře, zajít na 

úřad nebo třeba do knihovny, nastupují na scénu pra-

rodiče. Soukromé hlídání bývá drahé a řada rodin si 

je nemůţe dovolit. Mladé rodiny z Prahy 8 však mají 

moţnost zajistit pro své děti hlídání v obecních jes-

lích. „Obecní“ péče o nejmladší děti do tří let. Radni-

ce tak vyšla vstříc rekordnímu počtu narozených dětí 

a zrekonstruovala a rozšířila denní jesle Mirovická v 

Kobylisích. Oprava stála přes 8 milionů korun a 

nejenţe budova prokoukla, ale také zvětšil se prostor 

pro třídy. Tyto kroky umoţnily ještě lépe rozdělit děti 

podle věku do jednotlivých oddělení a zejména pak 

rozšířit velmi vyuţívanou hlídací sluţbu. Navíc je moţ-

né jesle ještě rozšířit. „Osmá městská část zřizuje 

jako jedna z mála denní jesličky. Jesle nabízejí celo-

denní péči o děti do tří let a jsou otevřeny od 6.30 do 

17.30 hodin. Malí návštěvníci jsou rozděleni do oddě-

lení podle svého věku. Rodiče dětí z Prahy 8 platí mě-

síční paušál 1 200 korun plus 35 korun stravného za 

kaţdý den a jsou zvýhodněni oproti rodičům z jiných 

městských částí. Ti platí jiţ 5 tisíc plus stravné. Rad-

nice nyní nabízí i hlídací sluţbu Kromě tradičních slu-

ţeb denních jeslí zde rodičům nabízejí i „hlídací sluţ-

bu“ - takzvaný babysitting. A to ve stejnou dobu, kdy 

jsou otevřeny jesle. Hlídací sluţbu mohou vyuţít rodi-

če, kteří si například potřebují vyřídit pochůzky. Velmi 

často ji vyuţívají rodiče „na zkoušku“ a po tomto 

svém testu dítě přihlašují do denní docházky. Místní 

rodiny za tuto sluţbu platí 200 korun denně plus 30 

korun stravné. Hodinová sazba je pak 50 korun. Pro 

obyvatele jiných čtvrtí, neţ je Praha 8, je sazba dvoj-

násobná. 

Praha láká lidi do vlaků, tam ale neplatí slevy ani 

SMS jízdenky 

Březnové škrty ve spojích praţské městské hromad-

né dopravy mají dostat více cestujících do vlaků. Má 

to však háček. Neplatí tam úlevy pro seniory ani SMS 

jízdenky. Panují totiţ obavy, ţe by lidé mohli ve vlaku 

častěji podvádět. Ve vlaku totiţ cestující mají dosta-

tek času jízdenku si po mobilním telefonu objednat, 

aţ kdyţ spatří průvodčího. Někteří by toho mohli zne-

uţívat a zkoušet jezdit načerno. Průvodčí by navíc 

museli být vybaveni čtečkami, které mají revizoři Do-

pravního podniku na kontrolu SMS jízdenek. O 

"mobilní" jízdenku by byl přitom mezi cestujícími zřej-

mě zájem - v autobusech, tramvajích a metru je kaţ-

dý den vyuţívá přes dvacet tisíc lidí. Větší problém 

neţ se SMS jízdenkou je však se slevou pro cestující 

starší 70 let. Ti se totiţ před nástupem do vozů praţ-

ského Dopravního podniku nemusí vůbec obtěţovat 

nákupem jízdenky - jezdí zcela zdarma. Pokud ovšem 

nastoupí do vlaku v domnění, ţe i zde se svezou bez 

peněz, čekala by je pokuta za černou jízdu. Na dráze 

úlevy neplatí. 

Nájemné u nebytových prostor v Praze 8 letos nepod-

raţí 

Nájemné u nebytových prostor na území Prahy 8 se v 

letošním roce zvedat nebude. Usnesli se na tom rad-

ní městské části na svém zasedání. Rada Městské 

části Praha 8 rozhodla neuplatnit nárok na zvýšení 
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nájemného u nebytových prostor. Vedení radnice se 

tak rozhodlo i přesto, ţe podle údajů Českého statis-

tického úřadu dosáhla loňská míra inflace hodnoty 

jednoho procenta. Moţnost zvyšování nájemného 

nebude vyuţita, jelikoţ náklady na administrativu by 

byly příliš vysoké a nárůst příjmů nízký. Radnice by si 

nijak zvlášť nepomohla a naopak pro některé podni-

katele by tento náš krok mohl být zničující. 

MHD v Praze se nebude omezovat 

Praha nebude letos omezovat rozsah a kvalitu MHD. 

Alespoň podle primátora Pavla Béma. Podle něj je 

pro hlavní město Prahu naprosto nepřijatelné jakéko-

li sniţování rozsahu a kvality městské hromadné do-

pravy. Nepřípustný je pro něj i zásah do provozní do-

by metra a jakékoli omezení intervalů. Provoz metra i 

návazné autobusové dopravy bude tedy zachován v 

dnešní podobě. Nicméně Bém připustil, ţe se letos 

cestující mohou dočkat některých drobných změn 

tam, kde autobusy nejsou vytíţeny. Podle radního pro 

dopravu Radovana Šteinera (ODS) jedinými úpravami 

mohou být tzv. souběhy, tzn. trasy, kde souběţně jez-

dí více spojů, například tramvaj a autobus. Podle ře-

ditele praţského dopravního podniku Martina Dvořá-

ka by ale měly být výkony pouze přesouvány z míst, 

kde jsou spoje nevyuţité, do míst, kde jezdí plné. Ta-

kových slibů jsme ale slyšeli více neţ dost. Obzvláště 

v období před volbami. Uvidíme, nakolik planá tato 

prohlášení jsou. 

Praha 8 revitalizuje Kaizlovy sady a park před Invali-

dovnou 

Radnice MČ Praha 8 během letošního roku zrevitali-

zuje v rámci Operačního programu Praha – Konku-

renceschopnost Kaizlovy sady a park před Invalidov-

nou. Rozhodla o tom Rada MČ Praha 8. Celkové ná-

klady činí 49 mil. Kč, z čehoţ přes 45 mil. půjde z 

evropských fondů a státního rozpočtu. Zbytek (přes 

3,5 mil. Kč) pak z rozpočtu městské části. Prostory 

poničené povodní v roce 2002 nebyly významně ob-

noveny či rekonstruovány, čemuţ odpovídá i jejich 

současný stav. Záměrem je zvýšit jejich atraktivitu 

pro občany a návštěvníky a zároveň zlepšit ţivotní 

prostředí. Je třeba vyřešit problematiku vodovodního 

systému – kanalizaci, vodovod a závlahový systém, 

chystá se koncepční návrh osvětlení a vybudování 

kamerového systému, který přispěje ke sníţení stáva-

jící kriminality a k její prevenci na těchto územích. 

Prostory budou vybaveny lavičkami a odpadkovými 

koši, studnou i pítkem. 

Nevzhledná tvář Palmovky bude minulostí 

Zanedbaný autobusový terminál, nedostatek zeleně a 

celkově nevzhledné prostředí. Takové je náměstí Bo-

humila Hrabala v Praze 8. Pro většinu lidí je však tato 

lokalita známá pod názvem Palmovka. Zde měli de-

velopeři obrovské ambice a připravovali miliardový 

projekt. Celý prostor se měl změnit, na náměstí měly 

vyrůst nové byty a také obchodní centrum. Jenţe s 

plánované akce nakonec sešlo, a tak se do věci vloţi-

la samotná radnice Prahy 8, která je s podobou ná-

městí dlouhodobě nespokojena. Vedení městské čás-

ti proto chce za peníze z privatizace domů právě na 

Palmovce postavit obchodně-administrativní kom-

plex. Měla by se sem přestěhovat většina odborů úřa-

du osmé městské části. Stavba objektu bude stát 

podle hrubých odhadů asi 800 milionů korun. Peníze 

by na to radnice mít měla. Z prodeje domů totiţ získá 

přes dvě miliardy korun. Většina ploch v novém kom-

plexu se podle jeho slov pronajme, počítá se dokonce 

i s místem pro supermarket. Projekt počítá 

s návratností jedenácti let. 

Praha 8 bude pokračovat v opravách chodníků 

Praha 8 bude pokračovat v plošných opravách chod-

níků. Rozšiřovat chce ale také například tabule infor-

mující řidiče o aktuálních komplikacích v dopravě i 

radary, které je upozorňují, ţe překračují povolenou 

rychlost. Osmá městská část se ve srovnání s ostatní-

mi městskými částmi do podobných projektů pouští 

kvůli následkům povodní v roce 2002 s určitým zpoţ-

děním. Těsně po povodni se rekonstruovaly chodníky 

v Karlíně a dolní Libni. Zde po povodni chodníky a 

silnice v podstatě neexistovaly. Co se týče Karlína, 

tam proběhla po povodni kompletní rekonstrukce 

povrchu silnic, chodníků. Sever samozřejmě musel 

počkat do doby, neţ osmička dala dohromady ale-

spoň nějaké peníze. 

Systémové rekonstrukce chodníků se tak v severních 

částech Prahy 8 nezasaţených povodní provádějí te-

prve tři roky. Do té doby se tam chodníky opravovaly 

jen místně. Letos tak na plošné rekonstrukce chodní-

ků Praha 8 vydá čtyři miliony korun, od roku 2006 to 

celkově přesáhne 30 milionů korun. Opravovat se 

pravděpodobně budou chodníky východně od ulice 

Klapkova v Kobylisísch - v ulicích Mašínova, Líbeznic-

ká, Přemyšlenská nebo Bořanovická. 

Informační preventivní radary se budou instalovat 

čtyři. Stát to bude 600.000 korun, a na území Prahy 

8 jich tak bude celkem 20. Tabule Travel Time, které 

řidiče informují o případných komplikacích v dopravě, 

budou postaveny před vozovnou Kobylisy na Ústecké 

ulici a na příjezdu z dálnice D8 na Liberecké ulici. Na 

přechodu pro chodce u obchodního centra Odra v 

Lodţské ulici a na křiţovatce ulic Horňátecká a Ţer-

nosecká se objeví nové semafory. 

Privatizace městských bytů pokračuje 

Bohnice, Kobylisy a také horní část Libně. Tak těmto 

lokalitám letos radnice Prahy 8 hodlá věnovat největ-

ší pozornost. Zastupitelé na Praze 8 schválili rozpo-

čet pro letošní rok. Ten je zřejmě nejvyšší v celé histo-

rii městské části, a to ve výši přibliţně 1,17 miliardy 
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korun. Jednou z nejzásadnějších akcí letošního roku 

je pokračující privatizace bytového fondu Prahy 8. 

Prodej byl zahájen před dvěma lety a radnice po-

stupně prodá zhruba 4,5 tisíce bytů. Další čtyři tisíce 

bytů zůstanou v obecním majetku. Do budoucna 

chce současné vedení radnice vlastnit zhruba tisíc 

bytů, které by pokryly všechny sociální potřeby. 

Zvýšení DPH prodraţí tunely Blanka 

Zvýšení daně z přidané hodnoty prodraţí praţské 

tunely Blanka asi o 700 milionů korun. Vyplývá to z 

materiálů o stavbě severozápadní části městského 

okruhu. Smlouva mezi Prahou a Metrostavem, který 

tunelový komplex pro hlavní město buduje, s případ-

ným zvýšením DPH počítá. Metrostav proto připravu-

je dodatek smlouvy, který chce s magistrátem pode-

psat. 

Metrostav měl část městského okruhu mezi Myslbe-

kovou ulicí a Pelc Tyrolkou postavit za 21,2 miliardy 

korun. Tato cena by se měla zvýšit na 21,94 miliar-

dy korun. Základní sazba DPH se totiţ zvedla od za-

čátku roku z 19 na 20 procent. 

Téměř 22 miliard korun ale není konečná suma, 

kterou město za silniční tunely zaplatí. Jejich techno-

logické vybavení bude stát dalších 4,5 miliardy ko-

run. Celý komplex staveb severozápadní části vnitř-

ního praţského okruhu od Strahovského tunelu aţ k 

Pelc Tyrolce bude podle nového harmonogramu 

zprovozněn 20. prosince 2012. Tunely Blanka při-

tom měly být původně hotovy asi o rok dříve. Nyní se 

buduje další část tunelů mezi Myslbekovou ulicí a 

budoucí křiţovatkou Malovanka u Strahovského tu-

nelu, staví je sdruţení firem Eurovia CS a Energie - 

stavební a báňská. Toto podzemní spojení má být 

dokončeno v polovině roku 2012 a bude stát více 

neţ pět miliard korun. Aţ poté bude podle magistrá-

tu moţné oba tunely propojit a zprovoznit. 

Vila „Milada“ bude vysokoškoláků 

Ještě loni v červnu v praţské vile Milada a sousední 

Milušce přebývali příznivci squatingu vyznávající al-

ternativní způsob ţivota. Přes deset let se mládeţ s 

dredy hádala se správcem státního majetku, kdo je 

vlastně oprávněn v obou zchátralých domech bydlet. 

Teprve nyní je jasno, ţe to budou vysokoškoláci. Ne-

budou však uţívat jen vily Milada a Miluška, Univer-

zita Karlova jim u vysokoškolských kolejí 17. listopa-

du v lokalitě zvané Pelc-Tyrolka dostaví klasický uni-

verzitní kampus. Vznikne tady veškeré zázemí pro 

studium, bydlení i volný čas vysokoškoláků. 

Univerzita tak uţ oprašuje své plány z počátku 90. 

let, kdy se dostavba neuskutečnila kvůli penězům. 

Nyní jí svitla nová šance, ministerstvo školství do-

končuje přípravu bezúplatného převodu tohoto stát-

ního majetku, který do konce února nabídne právě 

univerzitě. Jde o obě vily a pozemky o rozloze zhruba 

30 000 metrů čtverečních. 

 

Vnitrostranické vzdělávání 
 

 V rámci příprav na volby do zastupitelstva Prahy 8 přijal Obvodní výkonný výbor názor, ţe je potřeba pro členy 

připravit vnitrostranické vzdělávání zaměřené na radnici Prahy 8 a všechny základní problémy, které mohou zastupi-

telé i běţní členové potřebovat ve své práci na radnici Prahy 8. 

 Během zářijových dnů čeká všechny zájemce a kandidáty do pátého místa povinně testík znalostí, nejen z 

tohoto vzdělávání.  Obvodní výkonný výbor je přesvědčen, ţe toto vzdělávání zlepší přehled o práci zastupitelů i čin-

nosti Městské části Praha 8. Níţe si můţete přečíst program termíny a stručný program jednotlivých bloků. 

 

1. blok  -  27. února 2010 

rozdíl mezi státní správou a samosprávou, rozdíl mězi městskou částí a Hlavním městem Prahou, pracovní činnost 

starosty, radních a zastupitelů, vztah mezi zastupiteli a odbory ÚMČ,  struktura ÚMČ, popis činností odborů kultury, 

informatiky, dopravy, majetkového včetně příslušných komisí. Dále budou prezentovány výsledky průzkumu  volič-

ských preferencí. 

 

2. blok -  24. dubna 2010 

Politická situace na radnici a politické vyjednávání, organizační řád ÚMČ, jednací řád zastupitelstva, rozpočet MČ, 

finanční zdroje, popis činností odborů bytového, sociálního, školského, hospodářské správy, zdravotnictví a sociál-

ních sluţeb včetně příslušných komisí. 

 

3. blok - 19. červen 2010 

Příspěvkové organizace MČ, projednání nultého návrhu programu, projednání nultého návrhu předvolební kampaně, 

popis činnosti odborů výstavby, zakázek a investic, evropských fondů, ţivotního prostředí, vnitřního auditu, ekonomic-

kého, občansko správního a evidence obyvatel a osobních dokladů včetně příslušných komisí. 


