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Uvnitř tohoto vydání: 

Neonacisté a „volby na zkoušku“ na středních školách 
 

 Začátkem letošního května proběhly v českých a moravských gymnáziích a 

středních školách tzv. „volby na zkoušku“, pod patronací společnosti při České televi-

zi „Člověk v tísni“. Dohoda mezi hejtmany krajů, které jsou zřizovateli gymnázií a 

„Člověkem v tísni“ byla taková, ţe výsledky studentských voleb se zveřejní aţ po sku-

tečných volbách do parlamentu. Bohuţel se tak nestalo, a tak nejen pravici nakloně-

ná média intenzivně mnoho dní probírala skutečnost, ţe studenti údajně nejvíce hla-

sů dali TOP 09 a ODS. ČSSD prezentovaná tradičně čistě levicově získala pouze ko-

lem 5% hlasů. Senzace, psal tisk pravice a následně několik dní tuto skutečnost ze 

všech moţných i nemoţných stran probíral. Bylo to báječné téma. 

 K mému překvapení se sdělovací prostředky téměř nezmínily o volebním 

výsledku Dělnické strany, jeţ kandiduje do voleb pod názvem Dělnická strana sociální 

spravedlnosti. Lidé sdruţení v této straně jsou neonacisté. Tedy ti, kteří se ztotoţňují 

s Hitlerovou zločineckou organizací, jeţ známe pod zkratkou NSDAP. Více neţ 7% 

studentů dalo hlas Dělnické straně. Kaţdého, kdo sleduje názorové trendy různých 

věkových skupin obyvatel, tedy i studujících středoškoláků, toto nepřekvapí. Překvapí 

mlčení médií, tedy mne překvapilo. 

 Vrátím se teď do roku 2006, tehdy jsem si uschoval článek z deníku Právo, 

ze dne 27. října. Reportér M. Kavka zde píše o tehdy jedenatřicetiletém Ondřeji Ca-

klovi. Píše o něm proto, ţe jej Senát ČR navrhl spolu s dalšími 35 lidmi na státní vy-

znamenání, o jehoţ udělení rozhoduje prezident. Jaké zásluhy má tento mladý muţ, 

proč je navrţen na státní vyznamenání? Zachránil někomu ţivot, je významným vyná-

lezcem, sportovcem, vojákem, policistou, proslavil naši republiku ve světě? 

 Ne, Ondřej Cakl bojuje s neonacisty. Jestli Vás zajímá jak, tak jistě ne formou 

fyzického násilí, ale tím co policie před rokem 2006 nedělala a nedělá mnohdy ani 

dnes, tedy zjišťuje, co neonacisté dělají na demonstracích, koncertech hudebních 

skupin, sleduje jejich webové stránky, podává trestní oznámení, sám je při tom 

v ohroţení, na internetu zveřejňují neonacisté jeho adresu, fotky a vyhroţují mu fyzic-

kou likvidací. To by člověk od „nácků“ nečekal. Sám říká, ţe i díky sdělovacím pro-

středkům policie začala chápat kdo jsou neonacisté, a proto proti nim zasahuje nejen 

fyzicky, ale i po stránce trestní. A co člověka nejvíce potěší, je jeho názor, ověřený 

praxí: „Pravicových extremistů ubývá“ říká Ondřej Cakl v říjnu 2006. Jsou špatně or-

ganizovaní, nemají peníze a podporu veřejnosti, nemají osobnosti, nedokáţí oslovit 

českou společnost. Na rozdíl od Německa, kde se dostali po volbách do parlamentu, 

je u nás mnohem klidnější stav. 

 Tento článek vychází z bezprostředních zkušeností mladého muţe, který jako 

kaţdý z nás není neomylný, ale má jiţ s neonacisty bohaté zkušenosti. A tak se sám 

sebe ptám, kdy to vlastně začalo, ţe je nyní všude „nácků“ spousta a kandidují do 

parlamentu. Mají peníze, jsou organizovaní, mají drahé právníky a své následovní-

ky ?! A ve volbách „na zkoušku“ jim dalo svůj hlas přes 7 % středoškoláků. 

 Je to další významné varování. Mnoho zejména pravicových politiků straší lidi 

jiţ 20 let návratem komunismu, lţou jim tvrzením, ţe sociální demokracie = komunis-

ti. Mne znepokojuje, řečeno slovníkem mírným a spisovným, ţe nevarují před neona-

cismem a jeho hrozbou. Ta je reálná a děsivá. Byl začátek května roku 2008, 2009, 

2010 a my byli uctít památku obětem nacismu na Kobyliském památníku, bývalé 

střelnici a popravišti. Doufám, ţe i v roce 2010 bojuje Ondřej Cakl s neonacisty a není 

na to sám, doufám, ţe je víc takových, kteří bojují a vysvětlují, aby nejen naši středo-

školáci nebyli tupým a zmanipulovaným stádem. 

Jan Vašek, tajemník ČSSD Praha 8 
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Hlasů získala Česká strana 
sociálně  demokratická v červ-
nových poslaneckých volbách 
na našem obvodě. Všem na-
šim voličům děkujeme a dou-
fáme, že v komunálních vol-

bách Vás bude více !!! 
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Zpráva z OVV ze dne 19. května 2010  

Příprava akcí 

Př. Petrus poţádal o aktivní účast členů OVV i členské základny na předvolebním mítinku dne 27. 5. od 

16:30 hodin u metra „Kobylisy“. Na sekretariátu se dne 29. 5. od 16:00 hodin začnou scházet, jak je na 

Praze 8 tradicí, naši členové ke sledování televizního volebního studia. Pozváni budou všichni členové, o 

přípravu se postarají př. Bartoloměj a Hejkrlík, dále př. Petrus a př. Rödig pozvali přítomné a členy ČSSD na 

Praze 8 do Grabovy vily na akci „Rozloučení se školním rokem“ dne 10. 6.  V sobotu 19. 6. proběhne na 

sekretariátu třetí blok „Vnitrostranického vzdělávání“, na který bude opět pozvána celá členská základna. 

Dále informoval o Praţských listech, kdy s př. Rödigem předali články našich členů do zmíněných listů, 

v současné době však není jisté, zda do voleb ještě příloha Prahy 8 vyjde. 

Příprava OK a příprava primárních voleb do zastupitelstev  

Všem přítomným delegátům OK a shromáţdění MO byli rozdány pozvánky s programem, ostatním delegá-

tům jiţ byly pozvánky zaslány poštou. Členové OVV se detailně seznámili s obsahem pozvánky.  

Informace z obvodní volebního štábu pro komunální volby 

Př. Petrus a př. Rödig informovali o projednání první verze volebního programu do komunálních voleb, který 

volební štáb navrhnul. Všechny návrhy a připomínky byly do první verze zapracovány a byly volebnímu štábu 

zaslány k připomínkám. Po zpracování připomínek bude materiál zaslán členské základně k vyjádření, připo-

mínkám a návrhům. Stop stav připomínek členské základny bude k 10. 6, tak, aby tato verze mohly být pro-

jednána delegáty OK ČSSD Praha 8, dne 12. 6. a návrhy mohli být zapracovány do druhé verze volebního 

programu. Dále př. Petrus informoval, ţe s tajemníkem př. Vaškem osobně navštívili všechna místa, kde 

zamýšlíme pořádat setkání s občany před komunálními volbami. Tato místa byla vybrána volebním štábem. 

Focení kandidátů do ZMČ Prahy 8 je jiţ dohodnuto na měsíc červen s př. Pokorným. K informacím a ná-

vrhům volebního štábu proběhla diskuse spojená s dalšími připomínkami a návrhy členů OVV. 

Komunální problematika 

Př. Hejkrlík informoval o jednání ZMČ Prahy 8, jejímţ hlavním bodem bylo „uvolnění finančních prostředků 

ke studii stavby nové radnice“. Studie obsahující 70 stran stála téměř 5 milionů Kč.  Při hlasování byl klub 

ČSSD proti uvolnění prostředků, přesto ODS těsnou nadpoloviční většinou zaplacení studie schválila. Př. 

Petrus zdůraznil, ţe je bohuţel téměř jisté, ţe ODS ještě na jednání zastupitelstva v září sama rozhodne o 

stavbě radnice a všech souvisejících podmínkách, včetně praktické nemoţnosti smlouvu po volbách vypově-

dět. 

Zprávy z místních organizací 

Př. Šída – MO Karlín přijala novou členku pí. Totičovou. Spolu s MO Libeň bylo hlavním tématem předvoleb-

ní kampaň, politická situace a volby. Proběhla tajná volba delegátů shromáţdění MO a OK Prahy 8. Př. Ru-

dová - MO Kobylisy - proběhla volba delegátů OK a shromáţdění MO, diskuse k volbám, kampani. Př. Ševčík 

– MO Bohnice – volba delegátů na OK a shromáţdění MO, diskuse k převodu členů z Prahy 14. Ţádost na 

tajemníka př. Vaška ohledně př. Jiříka, jehoţ matka poslala př. Ševčíkovi dopis s tím, ţe její syn Štěpán Jiřík 

je nesvéprávný, MO mu chce ukončit členství. Př. Vašek (účastnil se jako tajemník) – MO Čimice – volba 

delegátů OK a shromáţdění MO, jinak dle programu. Př. Vašek – MO Troja – proběhla volba delegátů OK a 

shromáţdění MO, z komunální politiky zvaţujeme, zda odpovídat na dopis od starosty MČ Prahy 8 p. Noska, 

či nikoliv, dále předvolební kampaň a volby obecně. Př. Janek -  MO Ďáblice – členská schůze bude příští 

týden, nadále probíhají diskuse členů Ďáblic s obyvateli, př. Janek byl pozván na jednání občanského sdru-

ţení, jeţ kandiduje do zastupitelstva MČ Ďáblice. Př. Petrus – nadále sestavujeme kandidátku v Dolních 

Chabrech, zatím s dobrým výsledkem. 

Různé, usnesení, Závěr 

Př. Rudová – způsob rozdávání Praţských listů naprosto nevhodným způsobem dnes na metru Palmovka; 

př. Bartoloměj – v domě, kde bydlí, je 18 bytů. Balík Praţských listů (cca 250 kusů) je poloţen pod schrán-

kami. Př. Petrus konstatoval, ţe snad nebude potřeba do komunálních voleb, aby kandidáti museli ţádat o 

lustrační osvědčení. Z časových důvodů by to mohlo být pro některé odrazující. 

Dále informoval členy volebního štábu Prahy 8 a OVV ohledně pracovního výhledu do komunálních voleb 

během letních prázdnin. 
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Jednání řídili př. Hulinský, předseda KVV podle schváleného programu, KVV mimo jiné jed-

nal o: 

 

Informace předsedy klubu zastupitelů hlavního města Prahy 

Zpráva předsedy KZ byla předloţena písemně, ústně jí doplnil př. Slezák. Zmínil se o po-

sledním zasedání ZHMP 25. 3., o zrušení dubnového a květnového ZHMP a o mimořád-

ném zasedání ZHMP 12. 4., které ODS svolala kvůli projednávání změny loterijního záko-

na. ČSSD povaţuje svolání tohoto mimořádného zasedání ZHMP za protizákonné. Zprávu 

doplnil př. Březina informacemi o mnohých problémech ODS.  Př. Poche doplnil, ţe dlouho-

dobé porušování snad všech norem i zákona o hl. m. Praze ze strany ODS přivedlo př. Hulinského a Ludvíka 

k podání stíţnosti na svolání mimořádného zasedání ZHMP. Př. Hodek také připomenul termín dalšího zase-

dání PKZ dne 12. Května a apeloval na všechny, aby předali tuto informaci na svých obvodech a aby se 

z kaţdého obvodu zúčastnil minimálně jeden zastupitel za kaţdou MČ. 

Plnění usnesení KVV 

Zpráva o plnění usnesení byla podána písemně. 

KVV ČSSD Praha bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 13. zasedání KVV  a konstatuje: 

KVV přijalo 14 usnesení, z nichţ 11 usnesení je v pracovním pořádku jednání. V platnosti nadále zůstává: 

Usnesení 5/13/10 – svolání mimořádné schůze ZHMP, informaci k plnění usnesení podá předseda KZ ČSSD 

ZHMP př. Slezák. 

Usnesení  9/13/10 – nerespektování usnesení KVV o zrušení usnesení přijatých OVV ČSSD Praha 7, ke svo-

lání obvodní konference, zprávu podá předseda KKK př. Tampa. 

Usnesení 11/13/10 – stav k svolání obvodních konferencí je předloţen členům KVV písemně a dále bude 

aktualizován na příštím zasedání. 

Př. Klíma podal návrh na revokaci usnesení KVV ČSSD Praha 11/13/10, kterým se schválilo, ţe obvodní kon-

ference se musí konat do 13. 6. 2010 – dvě obvodní organizace jiţ poţádaly o prodlouţení tohoto termínu do 

18. 6. 2010 

KVV ČSSD Praha revokuje usnesení KVV ČSSD Praha 11/13/10. 

 

Informace k obvodním konferencím 

KVV ČSSD Praha ukládá obvodním organizacím v Praze provést obvodní nominační konference pro volby do 

ZHMP v termínu od 1. 4. do 18. 6. 2010, KVV ČSSD Praha určuje klíč pro volbu delegátů na krajskou konfe-

renci 1:20 na stav členské základny k 30. 6. 2009 a určuje počet kandidátů za kaţdou obvodní organizaci 

na 5. 

Informace z Poslanecké sněmovny 

Informace z PSP byla předloţena písemně, ústně jí doplnil př. Svoboda. Schůze PSP, která právě proběhla, 

byla poslední řádnou schůzí, dále se uskuteční ještě mimořádná schůze PSP 18. května, na které by se měly 

projednat zákony vetované Senátem nebo prezidentem.  

Informace Krajské kontrolní komise 

Informace z KKK podal př. Tampa. KKK se od minulého zasedání KVV nesešla, nicméně př. Tampa uvedl, ţe 

je rád za diskusi o sestavování klíčů na konference, na ÚKK přišla stíţnost z Prahy 7 na zrušení jejich konfe-

rence – na toto téma se 29. dubna sejde KKK, ÚKK a zástupci dotčených stran 

Celopraţský volební program 

Informace k volebnímu programu praţské ČSSD k volbám do ZHMP pro volební období 2010 – 2014 a ke 

stavu příprav volební kampaně k volbám do ZHMP a ZMČ podal př. Poche.  Předloţený volební program pro 

období 2010 – 2014 by měl být jakýmsi východiskem pro tvorbu volebních materiálů nejen pro volby do 

ZHMP, ale i pro volby do ZMČ. Informace doplnil př. Březina. V diskusi vystoupili př. Smetana, Hodek, Rybní-

kář, Kucián, Ptáčník, Svoboda. 

Zpráva z KVV ze dne 19. dubna 2010  

Milan Bartoloměj, člen KVV 
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Občanské sdružení OSM 
vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům  

starším 15 let a  
který se koná  9. a 23. června 27, Praha 8. 

Vedle moderních strategických deskových her si můžete s námi poměřit 
 síly v šachu a v mariáši. 

OVV ČSSD Praha 8 

 a Občanské sdruţení OSM 

Vás zvou 

na výstavu obrazů 

Pavla Udrţala 

„Moře můj osud“ 
 

 
Občanské sdružení Bytová poradna při ČSSD Praha 8 

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

 bude konat 
15. června 2010 od 17:00 hodin 

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

Obrazy Pavla Udržala  se věnují oblastem Řecka, Španělska, Bulharska, 
Rumunska, Německa, Polska, Itálie a  především Francie  - Bretani  a jižní  

Francii.  

Výstava je prodejní 
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Plánované akce 

Stalo se před deseti lety 

OVV na Praze 8 se v červnu 2000 nesešlo, ale akce se konaly, a to v souvislosti s předvolební kampaní Jiřího 

Paroubka do Senátu. Do prázdnin se připravily dvě akce jiţ související se senátními volbami.  Především se 

jedná o setkání občanů s př. Zemanem a Paroubkem v KD Krakov. O něco později, dne 29. 6. 2000, se ko-

nal „Dětský den s Jiřím Paroubkem.“ Jako garant byl za OVV zvolen př. Hejkrlík. MSD a SDŢ je přikázáno spo-

lupracovat. Komunální politika přinesla dvě zajímavosti. Jednak zrušení pošty v ulici Na Stírce a dále se obje-

vily v rozpočtu nové peníze, a to čtyři miliony získané z poplatků za hrací automaty. Starosta za ODS navrhuje 

jednorázově uklidit celou MČ. ČSSD nesouhlasí, protoţe nejde o systémovou věc.  

Z místních organizací byl doloţen v červnu zápis pouze z MO Libeň. Ta schválila poslání dopisu pro členy, 

kteří nechodí na schůze. Ten má obsahovat výzvu, aby začali na schůze chodit.  

ČERVEN       

MO Karlín a MO Libeň 1.6. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub zastupitelů 7.6. 18.00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Kobylisy 8.6. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Klub deskových her 9.6. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Rozloučení se školním rokem 10.6. 16:00 Grábova vila 

Obvodní konference 12.6. 9:30 Zenklova 27, sekretariát    

MO Bohnice 15.6. 18:00 Staroměstské náměstí 

Bytová poradna při ČSSD Praha 8 15.6. 17:00 Zenklova 27, sekretariát    

OVV Praha 8 16.6. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Vnitrostranické vzdělávání 19.6. 9:30 Zenklova 27, sekretariát    

MO Ďáblice 22.6. 19:00 Restaurace Na růžku 

Klub deskových her 23.6. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

MO Čimice 24.6. 18:00 Chvatěrubská 

Předvolební kampaň v praxi 

Rozdíl mezi tím, jak běţně média vnímají předvolební kampaně a tím, jak je vnímá většina z řadových 

členů politických stran, je výrazně jiný. Praxe z našich kampaní a našich setkání s lidmi je přeci jiná neţ se 

můţeme dočíst v médiích. Například minulý týden jsme se mohli dočíst, ţe studenti jsou proti nám ve školách, 

někdo po našich představitelích hodil láhev, někdo udeřil pěstí př. Sobotku a spálil nám stánek. Média tedy 

pěstují informace o tom, ţe větší část národa je zaměřena proti ČSSD a nesouhlasí s její politikou. 

Jaká je však realita na kampani. Zatím proběhlo na Praze 8 pět setkání s našimi voliči. Ve čtyřech pří-

padech (dva mítinky a dvě podpisové akce s tzv. „modrou“ sanitkou) byl průběh akce naprosto poklidný. Ob-

čané s námi buď diskutovali, nebo si brali naše materiály a nebo je dle své nátury odmítali. Většinou poměrně 

slušně, i kdyţ všude se najdou vyjímky. Jen v posledním případu bylo vše jinak. Na Kampaň do Ládví přišli 

čtyři mladíci. Dle výpovědi části z nás tam byli jiţ na nás připravení. Mladíci byli v „dobré náladě“ a jeden 

z nich vykřikoval hesla proti sociální demokracii. 

Zatímco sociální demokraté na to nereagovali, tak občané ano. O to víc si brali naše materiály a do-

cházelo i k hádkám mezi občany a mladíky. Výsledek byl paradoxně pozitivní. My jsme rozdali více materiálů a 

zjistili jsme, ţe někteří občané si nás dokonce vzali pod jakousi ochranu. Bohuţel vše „dobré“ jednou končí a 

někdo zavolal na mladíky Městskou policii, která je usměrnila a oni odešli. Pro náš mítink měl jejich odchod 

spíše negativní dohru, protoţe nám spolu s útočníky zmizeli i ochránci. Tak snad zase příště. 

Roman Petrus, předseda OVV 
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Momentky z vernisáţe „Moře můj osud“ 
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Jak dopadly volby 

Jaromír Šída, předseda MO Libeň 

 Květnové volby do Poslanecké sněmovny máme za sebou. Umístili jsme se sice 

na prvním místě, ale teď bude záleţet na prezidentovi republiky, koho pověří sestave-

ním vlády, protoţe součet hlasů pro pravicové strany by mohl znamenat důvod 

k sestavení silné pravicové vlády. Přesto naše sociální demokracie by měla učinit řadu 

zásadních kroků vedoucích ke změně v chápání občanů pravé demokracie se sociálním 

cítěním. 

 

 1.  Předně je nutno přesvědčivě vysvětlit naší občanské veřejnosti, ţe ČSSD je 

demokratickou levicí a ţe od komunistů se názorově distancuje rozhodnutím bohumín-

ského sjezdu ČSSD v r. 1995. K tomu je třeba přidat následující vysvětlení. Sociální de-

mokraté jiţ ve třicátých letech 20. století v rámci Socialistické internacionály zavrhli Marxovo učení, a tudíţ 

se i zásadně distancovali od později komunisty přepracovaného tzv. marxleninismu. Byli to totiţ právě komu-

nisti, kteří sociální demokracii nejvíce poškodili. Stalo se tak nejméně dvakrát. Jednou to bylo v r.1920, kdy 

marxistická levice násilně obsadila praţský Lidový dům. Podruhé se tak stalo v r. 1948, kdy podlou zradou 

zinscenovali fingované sloučení sociální demokracie s komunisty. Pevné jádro naší strany se tehdy  odebralo 

do zahraničí a převáţná většina členů čtyřicet let musela snášet komunistický totalitní reţim. Kdo však nao-

pak ochotně spolupracoval s komunisty v Národní frontě, byli lidovci a tzv. socialisti, rekrutovaní z čs. strany 

národně sociální (říkalo se jim brkouni). 

 2. O těchto skutečnostech měli by se dovědět naši občané, pro něţ to jsou stále ještě většinou ne-

známá fakta. To by mělo být úkolem pro naše média, která se převáţně prohlašují za nezávislá, ačkoliv jejich 

činnost mluví o opaku. Většina našeho tisku, rozhlasu i televizní stanice aţ doposud nesporně stranila pravi-

ci. Tento postoj přímo souvisí s politickým názorem většiny naší inteligence, která se po Listopadové revoluci 

bez rozmýšlení obrátila doprava. Bylo to bezhlavé a unáhlené rozhodnutí. Rozhodli se tak hlavně naši uměl-

ci, aby odčinili svou hanbu z podepsání tzv. anticharty v r. 1977. Tudíţ je teď na médiích napravit své svědo-

mí, a i celá inteligence měla by zpytovat své svědomí, zamyslet se, zda chce být solidární s lidem a hlavně 

veřejnost informovat objektivně a bez postranních úmyslů zavádějících občany k pravicovému smýšlení. 

 3. Hlavní politické kroky měly by se provést v poslanecké sněmovně. Týká se to zákonů přijatých za 

Topolánkovy vlády, které pro svou asociální povahu neodpovídají poţadavkům většiny občanů. Novelizovat 

bude nutno všechny zákonné normy z pera Julínka, Cikrta a Schneidera, které zavedly zdravotní poplatky a 

privatizovaly nemocnice. 

 4. Nový předseda vlády měl by také kontrolovat činnost prezidenta Klause, zda nepřekračuje své 

pravomoci. Klaus si totiţ delší dobu přivlastňuje práva, která mu vůbec nepatří. Doma kritizuje kde co, napo-

míná vládu, peskuje poslance a troufá si dokonce i na ústavní soud. Na svých zahraničních cestách kritizuje 

nejen jednotlivé politiky a ekonomy, ale především celou Evropskou unii. I taková kritika Klausovi nestačí, on 

si troufá i na vědecké odborníky a to v oblasti klimatologie. Na vulkanology při výbuchu islandské sopky si jiţ 

však nedovolil. Klaus vţdy a všude hlásá, ţe trh vše vyřeší. Taková zvrhlá zásada mohla platit jen v 19. stole-

tí pro majitele manufaktur a latifundisty. Klausovy názory jsou proto zastaralé, překonané a v moderní době 

jiţ nepouţitelné. Aby se Klausovo jednání a chování umravnilo, bude nutno dát mu jasně na vědomí, ţe se 

musí drţet v mezích svých práv a povinností. Aby nám nedělal ostudu v cizině, bude třeba pro jeho cesty do 

zahraničí mít souhlas předsedy vlády. Také jeho uvaţované projevy v cizině měl by předseda vlády předem 

schválit, aby nedošlo k hanobení naší republiky. Pokud by Klaus jako prezident bez dodrţení těchto zásad 

přesto vycestoval, cestovní výlohy by musel hradit ze svého a na jeho cestu by se pohlíţelo jako na soukro-

mou. 

 5. Zákonné úpravy bude nutno provést i v působnosti Ústavního soudu, který se jiţ několikrát dostal 

do sporu s prezidentem Klausem, s parlamentem i s politickými stranami. Nejzávaţnější případ se udál na 

podzim 2009, kdy vzniklým rozporem byly dokonce zmařeny volby do poslanecké sněmovny. 

 

 Závěrem dá se tedy zcela oprávněně usoudit, ţe příští vládu čeká jiţ předem odhadnutelná celá řada 

úkolů a řešení velkých nedostatků v řízení státu, které bude nutno nejen projednávat, ale také jednou pro-

vţdy prosadit. Teď jde hlavně o to, aby přitom hlavní slovo sociálně demokratická vláda. 
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Fotografie z obvodního volebního studia 
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Volební výsledky 

22,08
20,22

16,7

11,27 10,88

ČSSD ODS TOP09 KSČM VV

Celorepublikové výsledky 
voleb 56

53

41

26 24

ČSSD ODS TOP09 KSČM VV

Získané mandáty

15,17

24,79
27,27

6,53

10,31

ČSSD ODS TOP09 KSČM VV

Výsledky voleb v Praze

17,31

22,79
24,96

8,3
10,34

ČSSD ODS TOP09 KSČM VV

Výsledky voleb v Praze 8

Zvolení poslanci za ČSSD v Praze 
Kandidát Navrhující Politická 

Povolání Bydliště 

Přednostní hlasy 

Pořadí příjmení, jmé-

no, tituly 
věk 

strana 
přísluš-

nost abs. v % 
    

Hulinský Petr 
JUDr. Ph.D. 

42 ČSSD ČSSD předseda 
fin.výboru 
Zast.HMP 

Praha 7 744 8 2 

Koskuba Jiří 
prim.MUDr. 

54 ČSSD ČSSD primář 
II.int.kl FN 
Na Bulov-

ce 

Praha 7 368 7,61 4 

Křeček Stani-
slav JUDr. 

72 ČSSD ČSSD advokát Praha 7 723 7,98 3 

Pecina Martin 
Ing. MBA 

41 ČSSD BEZPP ministr vni-
tra 

Frýdek-
Místek 

15 095 15,6 1 

Váţení přátelé, 

cítím potřebu vyjádřit své díky Vám všem, kdo jste mne podporovali a přicházeli se zajímavými náměty na oblasti, které 

Vás trápí a se kterými bych Vám mohl v následujících čtyřech letech pomoci. Ať uţ jste se na mne obraceli prostřednic-

tvím internetových stránek či při osobních setkáních a na mítincích. 

Po celou dobu jsem cítil, ţe Vám mohu být nápomocen a je mi ctí, ţe i Ti z Vás, se kterými jsem hovořil, mají podobný 

názor. 

Vás, kteří se mnou sympatizujete, ţádám o zachování přízně a vězte, ţe boj za naše společné zájmy nevzdávám! 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří jste přišli k volebním urnám a vyjádřili svůj názor. Přeji naší republice dobré 

časy nejen v nadcházejících čtyřech letech. 

         Děkuji za vaše preferenční hlasy.  Milan Bartoloměj  
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- Příspěvková organizace Městské části Servisní středisko se přestěhovalo z Kobylis na adresu 

U Synagogy 2. 

- Rada chce zateplit objekt polikliniky Mazurská. Vypracování projektové dokumentace bylo předmětem vý-

běrového řízení. 

- V poliklinice Mazurská se i dále opravují výtahy. Opět v dubnu skončilo jedno z výběrových řízení. 

- Rada projednala schválení grantů jak v oblasti sociální, tak v oblasti primární prevence rizikového chování 

u dětí a mládeţe. V obou komisích, které granty doporučovaly, byla zástupkyně ČSSD. 

- V ZŠ Mazurská se bude sniţovat energetická náročnost za peníze Evropské unie. Byla uzavřena smlouva 

s Fondem ţivotního prostředí. 

- Rada schválila 4 milióny korun na Chodníkový program. Chodníky by se měly opravit v ulicích Zdibská, Ma-

šínova, Klecanská a Nad Rokoskou. 

- Rada schválila Závěrečný účet Městské části za rok 2009 a předloţila jej zastupitelstvu. 

- Rada schválila další pokračování realizace projektu kamerového systému na školních objektech. Tentokrát 

se jedná o objekt ZŠ Ústavní, kde byl vybrán zhotovitel. 

- Dále pokračuje příprava na výstavbu nové radnice. Rada schválila ţádost zastupitelstvu o uvolnění 10 000,

- na pokračování akce a dále se negativně vyjádřila k námitkám stěţovatele na probíhající soutěţ. Zásadním 

bodem pak bylo schválení koncesního projektu na stavbu. 

- Česká spořitelna bude společností, která se bude starat o Správu aktiv Městské části. Tedy těch volných 

prostředků, které ODS nestačí utratit do konce funkčního období. 

- Ještě před privatizací se bude vyměňovat výtah v ulici Cafourkova a v ulici Řešovská. Budoucí druţstevníci 

jsou jistě potěšeni, ţe ušetří milión kourun. 

- V MŠ Milovická na zahradě u dětského hřiště by mělo vyrůst WC a měly by být předělány tělocvičny. Výběro-

vé řízení je vypsáno. 

- Rada také v dubnu stanovila počet volebních okrsků a počet členů budoucího zastupitelstva. To vše předlo-

ţila pro jednání zastupitelstva. 

- K výměně oken dojde v domech městské části na adresách U libeňského pivovaru 1139 a 1140. Dále pak 

v ulici Taussigova 1. 

Informace z Rady Městské části Praha 8 

Informace z jednání zastupitelstva dne 5. května 2010 

 Květnové jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 5. května v jednacím sále Bílého domu 

v Libni. Zastupitelstvo bylo zahájeno starostou Prahy 8 s cca 10 ti minutovým zpoţděním. Pan starosta přiví-

tal přítomné zastupitele a poţádal členy rady o přednesení jednotlivých návrhů. 

 

 Prvním bodem byl návrh „Závěrečného účtu“ Městské části za rok 2009. Tento návrh byl diskutován 

na klubu zastupitelů ČSSD a na doporučení členů finančního výboru byl návrh podpořen. Návrhy č. 2-5 byly 

organizačního rázu a také byly zastupitelstvem přijaty. Body programu 6-13 se týkaly majetkových převodů. 

V tomto případě se u návrhů řešících „privatizaci“ bytových domů zastupitelé za ČSSD zdrţeli hlasování. Ná-

vrhy číslo 14-16 se týkaly poskytnutí finančních grantů a byly našimi zastupiteli podpořeny. V bodě č. 18, 

který se týkal koncesního projektu výstavby „Centra Palmovka“, byla jednotlivými opozičními zastupiteli na-

padnuta výše ceny koncesní studie, jejíţ vypracování (cca 70 stránek) stálo bezmála 5 milionů korun. 

  

 Schůze zastupitelstva byla poté na cca 20 minut přerušena, jelikoţ jednotlivé kluby se chtěly poradit 

o dalším postupu v otázce hlasování o výstavbě Centra Palmovka. Kritizována byla hlavně snaha pana sta-

rosty Noska o okamţité schválení projektu. Opoziční strany (kromě pana Musílka) byly proti takovému rychlé-

mu postupu  a doporučovaly přesun rozhodnutí na nové zastupitelstvo. 

 

 Pan starosta přesto nechal hlasovat a těsnou většinou hlasů svůj návrh prosadil. Bod číslo 19 o uvol-

nění 10 milionů z účelové rezervy na výdaje spojené s výstavbou radnice nebyl přijat a peníze budou čerpány 

po souhlasu zastupitelstva. Po vystoupení občanů kritizujících výstavbu Sběrného dvora na sídlišti Stříţkov 

bylo jednání zastupitelstva ukončeno. 
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Informace z klubu zastupitelů 

 Jednání klubu zastupitelů ČSSD Praha 8 (KZ) se konalo před jednáním Zastupitelstva MČ Praha 8 

dne 5. května 2010. Jednání bylo zahájeno ve 13.10 a řídil ho Radim Zátopek, předseda KZ, který přivítal 

přítomné zastupitele a seznámil je s programem jednání. K předloţenému programu nebyly vzneseny připo-

mínky. 

 

 V dalším bodě jednání KZ byly prodiskutovány jednotlivé body programu zastupitelstva tak, jak byly 

uvedeny v Seznamu materiálů projednávaných Zastupitelstvem MČ Praha 8. Následovala diskuse k jednotli-

vým bodům. Návrhy, které se netýkaly privatizace majetku MČ, se KZ rozhodl svým hlasováním podpořit. Bo-

dy jednání schůze Zastupitelstva MČ Praha 8, které souvisely s privatizací bytových jednotek, se KZ po dis-

kusi rozhodl svým hlasováním nepodpořit a jednotliví členové KZ se na jednání Zastupitelstva zdrţí hlasová-

ní. Závěrečná diskuze KZ byla věnována připravované výstavbě „Obchodního centra Palmovka s radnicí“. 

Většina členů KZ s tímto způsobem řešení souhlasí, ale nelíbí se jim rychlost, s jakou se snaţí současné ve-

dení radnice svůj zájem prosadit. Zde se KZ rozhodl hlasovat na základě vývoje situace s tím, ţe vystoupí 

přítel Petrus a vznese oprávněné připomínky KZ.  

Informace z komisí a výborů 

Komise pro územní rozvoj – Roman Petrus 

Květnová komise pro územní rozvoj se sešla na dva-

krát a v řadě bodů tentokrát nebylo nic zásadního. 

Nově se rozmohly na Praze 8 ţádosti o stavby mobil-

ních prodejních stánků. Tentokrát se jednalo o jeden 

v areálu Ládví a druhý v areálu Odra. Oba projekty 

byly zamítnuty a komise konstatovala, ţe volných pro-

dejních ploch je v okolí dostatek. Dále komise zamítla 

několik návrhů na stavby v Praze 8. Jejím  důvodem 

bylo příliš mnoho pater, které by nekorespondovaly 

s okolím. Jednalo se o plánované stavby v ulici Na 

Ţertvách, Stejskalova a v Sokolovské. 

Kontrolní výbor – Roman Petrus 

Květnový kontrolní výbor se zabýval pěti provedenými 

kontrolami hospodárnosti vynaloţených prostředků 

na opravy obecního majetku správními firmami 

(AUSTIS a.s., provozovny Karlín, Libeň a Kobylisy, 

PROMINECON GROUP a.s. a JUDr. Slabá). Výsledky 

kontrol byly zpracovány v samostatných protokolech. 

Předseda vyzval přítomné o případné stručné ústní 

doplnění písemných materiálů. Po diskusi vzal výbor 

výsledky kontrol na vědomí. Zajímavostí můţe být 

způsob fungování oprav na Městské části v reţii 

správních firem. Opravy probíhají na základě spolu-

práce s Městskou částí, konkrétně s majetkovým od-

borem. Opravy se dělí na tři druhy: 

1) Do částky 50 000,- Tyto opravy se vyřizují přímo na 

provozovně a čtvrtletně se na majetkový odbor posílá 

souhrn těchto oprav. Opravy se řeší formou objednáv-

ky. 

2) Od 50 000,- do 500 000,- Kč. Tyto akce probíhají 

ţádostí na Majetkový odbor a po schválení se formou 

výběrového řízení – na tři firmy – vybere odpovídající 

nejvýhodnější nabídka. 

3) Nad 500 000,- Výběrové řízení probíhá na Odboru 

zakázek a investic v reţii Městské části Praha 8.  

Majetková komise – Daniel Rödig 

Květnové jednání Komise RMČ Prahy 8 pro obecní 

majetek (MK) se uskutečnilo dne 11. května. Jednání 

MK řídil její předseda JUDr. Penk a její jednání bylo 

usnášeníschopné. Na jejím zasedání byla projednává-

na např. ţádost o vybudování nového chodníku o vý-

měře cca 8,55 m2 na pozemku parc. č. 1285/4, k. ú. 

Troja svěřeném do správy Městské části Praha 8. Dů-

vodem ţádosti je výstavba rodinného domu na po-

zemku parc. č. 1273/7, k. ú. Troja. Majetková komise 

doporučila prodej předmětné části pozemku za cenu 

dle cenové mapy stavebních pozemků, tj. za 3 000,- 

Kč/m2, pod podmínkou, ţe ţadatel nechá na své ná-

klady vypracovat oddělující geometrický plán. Dále 

byla projednávána ţádost odboru kultury ÚMČ Praha 

8 o svěření částí pozemku parc. č. 2364/296, k. ú. 

Kobylisy do správy Městské části Praha 8 (Pietní úze-

mí – Kobyliská střelnice). Majetková komise v této 

souvislosti doporučila předloţit k projednání Radě 

Městské části Praha 8 a Zastupitelstvu Městské části 

Praha 8 návrh na svěření pozemků parc. č. 

2364/321 o výměře 1607 m2 a parc. č. 2364/320 o 

výměře 16239 m2 („ostatní plocha – jiná plocha“), 

vše na k. ú. Kobylisy. Dále MK projednávala ţádost 

nájemce nebytového prostoru v Čimicích o sníţení 

nájemného z důvodu ekonomické situace, nízké kou-

pěschopnosti obyvatel v dané lokalitě, ukončení pro-

vozu prodejny BILLA a.s. Nájemce je v současné době 

v prodlení s úhradou nájemného. MK doporučila za-

bývat se sníţením nájemného po doloţení dokladu o 
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uhrazení dluţného nájemného ze strany nájemce. 

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 15. června 2010. 

Finanční výbor – Daniel Rödig 

Květnové jednání Finančního výboru Zastupitelstva 

MČ Praha 8 (FV) se konalo v pondělí 17. května. Na 

programu  jeho  zasedání  bylo  projednání  návrhu 

předloţených rozpočtových opatření. Tento materiál 

byl široce prodiskutován, jelikoţ s plánem výstavby 

nového centra na Palmovce se objevily z řad patřič-

ných úředníků poţadavky na další finanční prostřed-

ky, za které by byly zhotoveny potřebné studie. Tyto 

prostředky ale nebyly v rozpočtu pro tento rok náro-

kovány, proto FV přijetí těchto opatření nedoporučil. 

Celý  zápis  z  jednání  FV  je  připraven  zájemcům 

k nahlédnutí v Grábově vile. Další jednání se usku-

teční dne 31. května 2010. 

Sociální a zdravotní komise – Jana Štollová 

Komise projednala prodlouţení nájemních smluv v 

sociálních bytech. V pěti případech doporučila pro-

dlouţení smluv, v jednom případě nebylo prodlouţení 

doporučeno z důvodu neobývání bytu. Bylo projedná-

no několik ţádostí o přidělení sociálního bytu. Komi-

se doporučila přidělení sociálního bytu ve třech pří-

padech, kdy se jednalo o matky s nezletilými dětmi. 

Sociální byt nelze přidělit manţelskému páru, který z 

důvodu nevyhovujícího vybavení a výše nájemného 

odmítl převzetí bytu v DPS. Sociální byt totiţ poskytu-

je méně komfortu neţ byt v DPS. 

Komise dále projednala případ seniorky, která svým 

nestandardním chováním obtěţuje sousedy v domě 

a hrozí ji vystěhování z bytu. Jednání se zúčastnila 

dcera i vnučka této paní a obě projevily ochotu situa-

ci řešit ve spolupráci s oddělením sociální péče. 

Bytová komise – Roman Petrus 

Bytová komise tentokrát neřešila ţádné zásadní věci. 

ODS se uţ rozhodla nezvyšovat dál nájemné na maxi-

mální moţnou mez, tak jako ve všech předchozích 

letech. To víte, jsou volby. Takţe v květnové komisi 

bylo jen několik výpovědí z nájmů, především neplati-

čů a další administrativní záleţitosti. Komise rozhod-

la o všech bodech jednomyslně. 

Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek – Milan 

Hejkrlík 

Květnové jednání komise řešilo několik stíţností ob-

čanů, občané Karlína si stěţovali na provoz herny 

Victory 66 v Karlíně, zástupci Policie České republiky 

informovali, ţe hernu monitorují, scházejí se v ní zá-

sahové osoby, byla zde zadrţena osoba celostátně 

hledaná. Předseda komise poţádal zástupce Policie, 

aby zejména v nočních hodinách posílili v okolí herny 

hlídkovou činnost. Další stíţnosti byly ze stran 

„pejskařů“ v Čimicích, kteří jsou údajně napadáni 

obyvateli panelových domů, kteří po nich z balkonů 

hází kameny. Stěţovatele zkontaktuje přímo Policie, 

a provede místní šetření s podezřením na páchání 

přestupku. Komise dále diskutovala bezpečnostní 

opatření související s průběhem volebních kampaní a 

voleb. 

 

Co se stalo a stane na Praze 8 

V květnu začne v Kobylisích celoplošná oprava chod-

níků 

V květnu začne v Kobylisích celoplošná oprava chod-

níků. Skončit by měla o prázdninách. Praha 8 do ní 

investuje čtyři miliony korun, Technická správa ko-

munikací (TSK) přidá další milion. Kvůli povodním v 

roce 2002 se chodníky v severních částech Prahy 8 

systémově rekonstruují teprve tři roky. 

V rámci oprav by nemělo dojít pouze k opravám děr, 

ale naopak ke kompletní opravě celých úseků chod-

níků včetně jejich podloţí. Rekonstruovat se budou 

chodníky v ulicích Zdibská, Mašínova a Klecanská. 

Dokončí se také oprava chodníku v ulici Nad 

Rokoskou v horní Libni, která začala loni. Lokality 

byly vybrány s ohledem na koordinaci se správci po-

duličních sítí tak, aby nedošlo v nejbliţších letech po 

opravě chodníku k jeho opětovnému rozkopání. 

Zpackaná oprava: 240 kamenů z Karlova mostu bylo 

zničeno 

Zhruba 240 historických kamenů z Karlova mostu se 

nenávratně změnilo v písek a štěrk. Dělníci totiţ v 

počátcích rekonstrukce jedné z nejcennějších čes-

kých památek házeli vyřazené kusy pískovce rovnou 

do drtičky. Ještě nedávno se spekulovalo, ţe takto 

skončilo jen pár kamenů. Podle zjištění Národního 

památkového ústavu (NPÚ) je ale skutečnost daleko 

horší. NPÚ si vyţádal od dodavatele stavby dokumen-

taci skutečného provedení stavby, jejíţ součástí je i 

evidence jednotlivých kamenů. Z ní vychází, ţe v prv-

ní fázi rekonstrukce bylo rozdrceno 240 kamenů. Je 

pravděpodobné, ţe mezi zlikvidovanými kameny byly 

i původní kusy z tzv. "praţského pískovce", který se 

pouţíval na stavbu mostu a na jeho pozdější opravy 

mezi 14. a 19. stoletím. Šéf odboru kultury a památ-

kové péče praţského magistrátu Jan Kněţínek kriti-
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ku odmítá. Krajský úřad v Plzni přitom před časem 

vyměřil praţskému magistrátu více neţ třímilionovou 

pokutu za zpackanou rekonstrukci mostu. Zdůvodnil 

ji mimo jiné tím, ţe nejméně 300 kamenů z celkově 

vyjmutých několika tisíc bloků se dalo do konstrukce 

Karlova mostu vrátit. 

Prodlouţení trasy metra „A“ oficiálně začalo 

Odlehčit dopravně přetíţenému Vítěznému náměstí a 

zjednodušit dopravu do motolské nemocnice má za-

hájená stavba prodlouţení trasy metra A. Zlepšení 

dopravní obsluţnosti se týká 90 tisíc lidí, kteří ţijí v 

okolí nových stanic, a dalších 90 tisíc, kteří dojíţdějí 

kaţdý den ze středních Čech do metropole za prací. 

Šest nových kilometrů metra a čtyři stanice, Červený 

Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol má být zprovozněno 

v roce 2014. Pro stavbu bude pouţita technologie 

plně mechanizovaných razicích štítů. Ty byly naposle-

dy při stavbě praţského metra pouţity před čtyřiceti 

lety. Pokud v Praze nebude probíhat výstavba metra 

ve stejném profilu, pro oba štíty bude společnost po 

skončení výstavby hledat uplatnění v zahraničí. 

Všechny stanice budou samozřejmě bezbariérové – 

ta v Motole získá jednu technickou zajímavost. Vesti-

bul stanice Motol bude pod úrovní kolejiště, které je v 

úrovni ulice. Z nástupiště bude tedy přímý vstup do 

motolské nemocnice, aby to bylo pro cestující co nej-

komfortnější. Předpokládané náklady jsou nyní 18,7 

miliardy korun. Z nich zhruba osm miliard půjde z 

fondů EU, zbytek zaplatí město Praha ze svého roz-

počtu. 

Stavebnictví je zřejmě opět na vzestupu 

Nové administrativní budovy se na počátku krize v 

Česku prakticky přestaly stavět. To ovšem prakticky 

znamená, ţe se nestaví v Praze. Regiony totiţ uţ před 

jejím propuknutím suţovala velmi nízká poptávka. 

První letošní kancelářská vlaštovka, která by mohla 

signalizovat, ţe nejhorší máme za sebou, se uhnízdila 

v Karlíně. Firma Karlin Group tam začala stavět admi-

nistrativní budovu s názvem Keystone. V osmi nad-

zemních a třech podzemních podlaţích nabídne 

6500 metrů čtverečních kancelářských a komerčních 

ploch. 

V polovině května se uskuteční Oslavy Prahy 

Na polovinu května je připravován druhý ročník Oslav 

Prahy. Dvoudenní slavnosti se v hlavním městě letos 

ponesou v duchu 600. výročí sestrojení Staroměst-

ského orloje. Podle autora projektu nabídnou oslavy 

39 akcí, mezi nimi budou divadelní představení, kon-

certy, opera v ulicích, čtení poezie, besedy s vědci i 

autogramiády sportovců. Součástí budou i barokní 

slavnosti Svatojánské Navalis. 

Oslavy představí osobnosti, které ţily nebo ţijí vedle 

nás a mohou nás inspirovat svými činy a myšlenkami. 

Zpřístupní nám pohled na fenomény, které vytvořili 

Češi, fenomény, které jsou originální i ve světovém 

měřítku. 

Developerská firma oţivila projekt za 7,5 mld. Kč 

Bytový a kancelářský projekt společnosti Crestyl na 

rozhraní praţského Karlína, Libně a Holešovic je těs-

ně před zahájením. První etapa stavby za 7,5 miliardy 

korun měla být původně dokončena v letošním prv-

ním čtvrtletí, hospodářská krize ale zahájení stavby 

posunula. Pro zahájení stavby ale musí developer 

ještě předem pronajmout a prodat část plánovaného 

areálu. 

Na konci října 2008 byly zahájeny přípravné práce s 

tím, ţe dokončení první etapy se plánuje v prvním 

čtvrtletí 2010. Tento termín ale musel být přehodno-

cen s ohledem na celosvětovou finanční krizi. Develo-

per nyní zahájil v lokalitě demoliční práce. U Vltavy 

má následně vyrůst kancelářský a bytový komplex, 

který má mít celkem 120.000 metrů čtverečních kan-

celáří a bytů. Samotné administrativní plochy zabe-

rou 80.000 čtverečních metrů. V první fázi jich má 

vzniknout 9700 čtverečních metrů. Crestyl má v sou-

časnosti uzavřené smlouvy na nájem 1100 čtvereč-

ních metrů kanceláří, před podpisem jsou údajně 

kontrakty na dalších 3800 čtverečních metrů. 

V areálu chce firma postavit 346 luxusních bytů. 

Provoz školek na léto je zajištěn 

Také letos v létě budou mít rodiče, kteří nemají moţ-

nost trávit s dětmi prázdniny nebo je svěřit dalším 

příbuzným, šanci vyuţít celou řadu školek v Praze 8. 

Letos by měly být školky uzavřeny pouze prvních pět 

pracovních dní v červenci a posledních sedm pracov-

ních dní v srpnu. Rodiče, kteří budou mít zájem o let-

ní provoz, musí nejpozději do pátku 14. května nahlá-

sit poţadavek ve své školce. 

Přestavba libeňských doků 

Bezprostřední okolí Libeňského mostu se mění. Zača-

la další demolice starých objektů a místo autobazarů 

a second handu nábytku vyroste v blízkosti dvou sle-

pých vltavských ramen nové městské centrum. Pro-

stranství, které projekt čtvrti DOCK zabírá, je 120 

000 metrů čtverečních a jeho výstavba ve čtyřech 

etapách přijde na 7,5 miliardy korun. 

Úprava území potrvá aţ do léta a počítá se i s čiště-

ním vodních ploch, budou odstraněny mimo jiné i 
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sedimenty na dně přístavních bazénů. Ale coo je na 

záměru developera neobvyklé, není jen způsob za-

stavění místa, ale především fakt, ţe proti zamýšle-

ným změnám tentokrát nikdo neprotestuje. A co je 

důvodem? Nikomu zřejmě nebudou chybět zchátra-

lé industriální stavby, které architekturou nezaujaly 

ani památkáře, ani investory. Ti jinak v Karlíně a 

Libni s oblibou starou průmyslovou zástavbu rekon-

struují.  

Okolí Vltavy je atraktivní lokalitou a záměr by tuto 

část libeňských doků mohl proměnit k lepšímu. Za-

tím totiţ zapadlejší kouty obývali bezdomovci a 

mnoţství odpadu také místu na kráse nepřidalo. 

Pro městskou část lokalita doků neměla význam, 

vše bylo zanedbané a v podstatě neestetické. Kdo 

to tam zná, ví, o čem je řeč. Perličkou je, ţe v inkri-

minované oblasti stávala i vila, v níţ se odehrávala 

reality show Vyvolení. 

Škola dostala nově hřiště 

Nové víceúčelové sportoviště za více neţ 4,1 milio-

nu korun mají k dispozici ţáci ze ZŠ Burešova v Pra-

ze 8. Areál vyrostl na původně zchátralých asfalto-

vých plochách. Nové sportoviště má velice kvalitní 

umělý povrch z recyklované pryţe, který má všechny 

potřebné atesty a lze jej vyuţít na veškeré míčové 

hry. Na sportovišti se nachází lajnování na 2 hřiště 

pro basketbal a pro volejbal, nohejbal a házenou. 

Vše je oploceno rámy ze zesíleného pletiva. Nové 

hřiště bude přístupné nejen ţáky školy a děti v dru-

ţinách, ale v pozdějších odpoledních hodinách i pro 

zájemce z řad veřejnosti. Praha 8 ještě letos posta-

ví v areálu ZŠ Burešova fotbalové hřiště s umělým 

povrchem. V příštích letech počítá s poloţením 

umělého povrchu na atletický ovál, včetně běţecké 

rovinky, a úpravou doskočiště. 

Podzemí kostela v Dolních Chabrech je v ohroţení 

Románskému kostelu Stětí svatého Jana Křtitele v 

obci Dolní Chabry hrozí, ţe přijde o unikátní pod-

zemní vykopávky. Neodborně provedená rekon-

strukce ze sedmdesátých let, při které se podzemní 

prostory odkryly, způsobila praskání zdí. Podle ar-

cheologů zřejmě bude nutné vykopávky z jedenác-

tého století zasypat. Přes své nepopíratelné umě-

lecko-historické hodnoty nepatří kostel k příliš zná-

mým a často navštěvovaným památkám Prahy pře-

devším proto, ţe leţí na vzdáleném okraji metropo-

le. 

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech by 

se dal popsat také jako tři v jednom. Jako jediná 

románská stavba na území Prahy v sobě skrývá po-

zůstatky dvou ještě starších sakrálních budov. 

Jestliţe kostel datujeme asi do poloviny nebo třetí 

čtvrtiny 12. století, s rotundou se dostáváme ně-

kam na přelom 11. a 12. století a podélná stavba je 

ještě starší. Při rekonstrukci kostela před pětatřiceti 

lety byly v hloubce dvou metrů objeveny základy 

původních staveb: patka, jeţ nesla tribunu kostela, 

a také dlaţdice z pálené hlíny se zajímavými reliéfy. 

Většina z reliéfů se na území Čech vůbec nevyskytu-

je. Z těch s lidskými postavami lze jmenovat poprsí 

císaře Nera nebo Daniel v jámě lvové. 

A právě odkryté podzemí stojí podle archeologů za 

špatným technickým stavem kostela. Způsobuje 

praskání zdí a vzlínání vlhkosti do románských fre-

sek. Stále častěji se tedy mluví o nutnosti ho zasy-

pat. Ještě letos statici společně s památkáři rozhod-

nou, zda je moţné v kostele podzemní vykopávky 

zachovat a navrhnou způsob opravy celé budovy. 

Finanční pomoc přislíbil také magistrát. 

Libeňský přístav čeká demolice 

Přístav v Libni se bourá. Areál s dvěma bazény kou-

pila developerská společnost Crestyl, která zde na 

místě starých nevyuţívaných přístavních budov po-

staví luxusní byty a kanceláře a slibuje, ţe na rozdíl 

od sousední holešovické maríny, jejíţ nová zástav-

ba se dostala pod palbu kritiky velké části odborné i 

laické veřejnosti za to, ţe zastínila historické objek-

ty, bude projekt na libeňské straně střídmější. I přes 

přetrvávající krizi na realitním trhu se developer 

nebojí v libeňském přístavu investovat zhruba 7 

miliard korun. 

Libeňský přístav byl vybudován na konci 19. století 

a dimenzován na vykládání patnácti velkých říčních 

lodí zároveň. Kvůli sílící konkurenci holešovického 

přístavu se však jeho vyuţití ve dvacátých letech 

minulého století změnilo. 

V Libni vznikla opravna lodí a loděnice na výrobu 

lodí, později po roce 45 se tu vyráběly speciální lo-

dě, různé sací bagry a podobné věci. Kaţdé ráno v 

sedm hodin tady houkla siréna, coţ znamenalo za-

čátek pracovní doby. 

Na začátku 90. let dvacátého století byly loděnice 

zrušeny a od té doby areál chátral. Ojediněle se zde 

konaly výstavy. Haly si pronajímali výtvarníci a filma-

ři. 

Nyní se radnice snaţí stabilizovat území tak, aby se 

přiblíţilo městu a aby zde bylo příjemné prostření. 

Developer zde chce postavit zhruba 200 tisíc metrů 

čtverečních bytů, bude tady drobná administrativa, 

budou zde také sluţby. 

 


