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Uvnitř tohoto vydání: 

Jsme dostatečně chráněni před útoky vandalů? 
 

 Před několika dny jsme mohli sledovat díky kamerovému 

systému takřka v přímém přenosu, jak neznámý vandal poničil 

sochu hvězdáře Staroměstského orloje. Protoţe je tato památka 

pod permanentním dohledem, kamerový systém zaznamenal, jak 

útočník na orloj hází obsah odpadkového koše. Na místo obratem 

dorazili městští stráţníci, vyslechli skupinku cizinců, ale po podání 

vysvětlení nebyl pachatel zjištěn. Díky kamerovému systému má-

me alespoň popis tohoto vandala, videozáznam převzaly zpravo-

dajské servery, a veřejnost se můţe zapojit do pátrání. Pokud bu-

de pachatel zjištěn, existuje proti němu nezpochybnitelný dů-

kaz. Dalo by se říci, ţe důvody pro existenci kamerového systé-

mu byly v tomto případě prokázány. Díky přítomnosti kamery se zachytilo protiprávní 

jednání, bezprostředně na to reagovala policejní hlídka a byly zajištěny důkazní pro-

středky. Jediné co nám v tomto okamţiku schází je pachatel, o ruce sochy hvězdáře 

nemluvě. 

 

 Vandalský útok na orloj je jen pomyslná špička ledovce případů, kdy dochází 

k bezdůvodnému ničení veřejného nebo soukromého majetku. S výsledkem činností 

vandalů se setkáváme denně prakticky na kaţdém kroku. Jen při cestě hromadnou 

dopravou naráţíme na projevy sprejerů, rytců do oken tramvají, stanice metra či lavič-

ky v parku jsou ozdobeny taggy a s výčtem dalších projevů by se dalo pokračovat. 

Na rozdíl od staroměstského útočníka, jsou pachatelé anonymně skryti v davu a cítí 

se zcela beztrestní. Dalo by se říci, ţe oprávněně. Sice technicky je moţné umístit 

kamery na kaţdé veřejné prostranství, umístit stráţníka do kaţdé ulice a do všech 

stanic metra, ale naráţíme jak na limity finanční, tak i legislativní. A pokud dojde k 

náhodnému dopadení samozvaného zkrašlovatele dopravního prostředku nebo nové 

fasády, tak si můţe být téměř jistý, ţe jeho jednání bude posuzováno jen jako přestu-

pek a hrozí mu sankce v řádu stokorun. 

 

 Nejsem idealista, proto se domnívám, ţe k absolutnímu odstranění projevů 

vandalů nedojde, neboť nejsme v Singapuru, kde za odhození ţvýkačky hrozí trest 

deseti ran holí, ale můţe se hledat řešení, jak jejich projevy minimalizovat. První moţ-

ností je cesta represe. Znamená víc kamer, víc stráţníků v ulicích a spravedlivé tres-

tání vandalů, nejlépe v podobě veřejně prospěšných prací. Další moţností je vydat se 

cestou komunitního plánování nasměrovaného na činnosti, u kterých nedochází 

k poškozování cizích práv. Například uvolněním většího mnoţství ploch pro street art 

ve vhodné lokalitě, kladení většího důrazu na prevenci apod. Ideálně bychom měli jít 

cestou sloučením obou dvou variant. Kaţdý kdo záměrně poškozuje cizí majetek, by 

si měl být vědom toho, ţe jej můţe čekat citelný trest a naopak bychom měli najít 

prostor, kde určité alternativní projevy budou tolerovány. 

 

 A ještě jedna drobnost. Moţná by cizince před házením odpadků po orloji 

odradila tabulka v několika jazykových mutacích s výrazným nápisem, ţe oblast je 

pod kamerovým dohledem a stráţník je na místě do dvou minut. 
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Zpráva z OVV ze dne 21. dubna 2010  

Hospodaření obvodní organiazce 

Př. Rödig a př. tajemník Vašek krátce přítomné seznámili s materiálem o hospodaření v 1. kvartálu roku 

2010, příjmová i výdajová strana rozpočtu se pohybuje v očekávaných ukazatelích. Dále byli členové infor-

mováni o finančním stavu na účtu OVV Praha 8. Materiál o hospodaření vzali členové bez připomínek na 

vědomí. 

Příprava akcí 

V rámci předvolební kampaně do PSP ČR př. Petrus oficiálně vyzval přítomné členy OVV, zastupitele a kandi-

dáty do komunálních voleb k účasti v call centru. V případě zájmu vyzval, aby informovali tajemníka. Ten 

sdělil, ţe dny, kdy členové Prahy 8 mají být v call centru jsou 6. a 20. 5. Dále vyzval přítomné k účastem 

v okrskových volebních komisích, nebo jejich rodinné příslušníky, naše voliče a příznivce. K volbám se váţe 

tzv. volební studio, které se tradičně uskuteční v prostorách sekretariátu Prahy 8 dne 29. 5. cca od 14:00 

hodin, kde budeme společně sledovat aktuální výsledky voleb do PSP ČR. Proběhla krátká diskuse 

k nejbliţšímu předvolebnímu mítinku, jeţ se uskuteční u stanice metra Florenc, v pondělí 26. 4. od 16:30 

hodin,  přítomní se seznámili s materiály, jeţ byly dnes na sekretariát přivezeny a vyzval přítomné k účasti 

nejen na této akci, ale i těch následujících. Proběhla diskuze k Praţským listům. KVV Praha nabídlo obvo-

dům moţnost vloţení do tohoto periodika  vlastní obvodní mutaci, která bude pouze o daném obvodu. Př. 

Petrus navrhl, abychom do Praţských listů zaslali články, texty a fotografie. To vše bude redakčně upraveno 

a následně přes Českou poštu distribuováno speciálně ve volebních okrscích, kde jsme ve volbách do PSP 

ČR v roce 2006 měli nejmenší podporu voličů. Členové v diskusi vyjádřili s návrhem př. Petruse souhlas. 

Tajemník př. Vašek poţádal přítomné o podporu dne 3. 5. kdy máme vedle předvolebního mítinku akci 

„modrá sanitka“ – petiční akce „Odmítáme placené zdravotnictví“ ve FN Bulovka. Př. Kubešová a př. Ševčík 

přijdou pomoci s petiční akcí. Př. Petrus a př. Bartoloměj přislíbili pozvat př. Škromacha. 

Příprava OK a příprava primárních voleb do zastupitelstev  

Př. Petrus informoval o nutnosti přípravy nové OK, zvolení termínu, nové volby delegátů a dalších podrob-

nostech. Před OK proběhne „Shromáţdění místních organizací“, které budou mít jako hlavní bod programu 

schválení navrţených kandidátek do komunálních voleb, bez delegátů MO Ďáblice. Po ukončení shromáţdě-

ní MO pak proběhne standardní OK ČSSD Praha 8, dle pokynů KKK Praha a KVV Praha bude kvórum 1:3, 

stop stav členské základny pak k 30. 6. 2009. Proběhne volba delegátů na KK ČSSD Praha, volba kandidát-

ky do ZHMP a další. Stop stav konání OK byl KVV Praha určen k 18. 6. Po diskusi k navrţenému termínu 

svolání OK ČSSD Praha 8 bylo přijato usnesení č. 1/4/10: „OVV ČSSD Praha 8 svolává Shromáždění míst-

ních organizací a Obvodní konferenci ČSSD Praha 8 na 12. 6. 2010, od 10:00 hodin na sekretariátu Prahy 

8. Klíč konference je 1:3 a STOP stav je určen k 30. 6. 2009. “  
Členové OVV byli podrobně informováni o výsledcích jednání obvodního volebního štábu Prahy 8 

ke komunálním volbám do ZHMP a ZMČ Prahy 8. Výsledky jednání byly diskutovány, projednány a následně 

byly návrhy volebního štábu členy OVV Prahy 8 schváleny. 

Personální politika 

Př. Petrus informoval o podle jeho pohledu tzv. „velrybářském útoku“ na MO Bohnice, jeţ konzultoval s př. 

MO Bohnice př. Ševčíkem, kdy na členskou schůzi měli přijít 4 zájemci převodem z ČSSD Praha 14 a dva 

noví členové, o kterých nebyl př. Ševčík informován. Ţádný z těchto zájemců o vstup do MO Bohnice se však 

na tuto členskou schůzi nedostavil, proto o jejich přijetí nebylo jednáno. Př. Petrus upozornil všechny před-

sedy MO na Praze 8, ţe je moţné, ţe i další MO budou vystaveny hromadným ţádostem více lidí o vstup, 

nebo převod z jiných obvodů, aby proto byli velmi opatrní při přijímání takovýchto zájemců. Na základě uve-

dených skutečností a po diskusi bylo přijato usnesení č. 3/4/10: „OVV ČSSD Praha 8 žádá KVV ČSSD Pra-

ha, aby neschvaloval jakékoliv převody členů z Prahy 8 a na Prahu 8, před projednáním na příslušné MO 

Prahy 8 a OVV ČSSD Prahy 8.“  

Různé, usnesení, Závěr 

Př. Petrus připomněl předsedům MO, ţe je nutné na nejbliţších schůzích MO volit delegáty OK a členy 

„shromáţdění MO Prahy 8“. Dále př. Šída seznámil přítomné s předvolebními novinami strany TOP 09, kde 

je článek o „Paláci Svět“. K danému proběhla diskuse, bez konkrétního závěru. Př. Ševčík poţádal, aby se 

předseda PS ČR př. Vlček drţel příkazu ÚVV a raději mlčel. 
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Jednání řídili př. Hulinský, předseda KVV podle schváleného programu, KVV mimo jiné jed-

nal o: 

 

Zajištění volební kampaně 

 Př. Poche apeloval na všechny kandidáty a obvodní organizace, aby dodávaly člán-

ky a informace z dění na obvodech a zastupitelstvech MČ pro Praţské listy. V průběhu dal-

ších týdnů se bude interval vydávání Praţských listů zrychlovat, bude se přecházet na tý-

denní vydávání, a proto bude ta součinnost s obvody mnohem důleţitější. Dnes byla zahá-

jena činnost Call centra v Dejvicích a výsledky, které máme zatím k dispozici, jsou velice 

pozitivní. V následujících dnech dostanou obvody seznamy 5ti nejhorších okrsků z minulých voleb do PSP za 

kaţdý obvod – př. Poche vyzve členy KVV, volební manaţery a předsedy MO k uskutečnění mimořádných akcí 

v těchto lokalitách s nejhoršími volebními výsledky, pokud se takovéto akce podaří uskutečnit, budou finanč-

ně či materiálně podpořeny. Dále př. Poche nabídne volebním manaţerům vydávání lokálních mutací Praţ-

ských listů, které by byli částečně či zcela dotovány. Na závěr př. Poche uvedl, ţe pokud bude mít kdokoliv 

nějakou pochybnost, např. ke článku v Praţských listech, k chodu call centra nebo k pořádání nějakých akcí 

na obvodech, ať neváhá a př. Pocheho kontaktuje. Př. Klíma doplnil informace o posledním vydání inzerce 

v Metru, která vyšla v pátek a byla věnována petici „Odmítáme placené zdravotnictví“. Dále se v současné 

době spolu s prvními patnácti kandidáty dává dohromady nová broţura Představení kandidátů do PSP ČR. Př. 

Poche ještě doplnil, ţe z Call centra budeme dostávat ověřené kontakty (adresy, e-maily, mobily) lidí, kteří si 

přejí, abychom s nimi byli dále v kontaktu – kaţdý týden v pátek dostanou tajemníci tyto kontakty a předse-

dové OVV dostanou mustr, podle kterého budou těmto sympatizantům odpovídat tak, abychom s nimi i nadá-

le zůstali v kontaktu. Dále vystoupil se př. Hulinský s vyvrácením informací z článku v MfD, ve kterém se píše 

o odvolání př. Klímy z funkce volebního manaţera kvůli situaci na Praze 7. 

Informace k zajištění obvodních konferencí k volbám do ZHMP  

 Informace k zajištění obvodních konferencí k volbám do ZHMP a k metodice postupu k zajištění kan-

didátek ČSSD do ZMČ podal př. Březina. Nejprve se věnoval zajištění primárních voleb do ZHMP, které se řídí 

Řádem přípravy do volby KZ a ZHMP. Nejzazší termín pro komunální volby je 15.-16.října 2010, kandidátky 

se podávají nejpozději 66 dnů před volbami (tj. 10.8.2010), 85 dnů před volbami (tj. 22.7.2010) musí ZHMP 

určit počet volených zastupitelů a případně i rozdělit území do více volebních obvodů. Termín voleb musí být 

vyhlášen nejpozději 90 dnů před volbami (tj. 17.7.2010). KVV musí v souladu s přípravou na volby do ZHMP 

vyhlásit konání obvodních nominačních konferencí  - pro ně platí klíč max. 1:7 (Řád přípravy na volby do KZ a 

ZHMP) a stopstav k 30.6.2009 (usnesení ÚVV). Př. Březina upozornil na teoretickou moţnost, ţe ZHMP roz-

hodne o rozdělení Prahy a o počtu volených zastupitelů aţ na svém zasedání 22.7.2010 (do té doby nemůţe 

KK sestavit kandidátní listinu či listiny). Dále musí KVV stanovit klíč a stopstav pro volbu delegátů na kraj-

skou konferenci. Dále ještě musí KVV stanovit počet kandidátů do ZHMP za kaţdou obvodní organizaci.  

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

ZHMP v termínu od 1.4. do 13.6.2010, KVV ČSSD Praha určuje klíč pro volbu delegátů na krajskou konferen-

ci 1:20 na stav členské základny k 30.6.2009 a určuje počet kandidátů za kaţdou obvodní organizaci na 5. 

 Dále se př. Březina věnoval sestavování kandidátek do MČ. Existují tři varianty, jak sestavit kandidát-

ku do MČ. Prví variantou je sestavení kandidátky tam, kde nemáme příslušnou MO – tuto kandidátku schva-

luje OVV. Druhá varianta je ta, kde je jedna MČ, která se kryje s územní působnosti jedné MO – takovou kan-

didátku schvaluje schůze MO. Třetí varianta je ta, kde je jedna MČ na území více MO. V takovém případě 

vzniká výbor místních organizací na základě usnesení OVV, který také určuje, v jakém klíči se tento výbor se-

stavuje. Tento výbor místních organizací sestaví příslušnou kandidátní listinu, kterou poté schvaluje schůze 

sdruţení místních organizací. U této varianty je problematické to, ţe pro schůzi sdruţení místních organizací 

je moţný maximální klíč 1:3, coţ způsobuje komplikace zejména obvodům, které mají hodně členů a pouze 

jednu MČ. Př. Březina navrhuje na základě jednání PKVV navrhnout, abychom pověřili zástupce v PČSSD, aby 

iniciovali na jednání PČSSD změnu volebního řádu a to v tak, aby do 200 členů byl max. klíč 1:3, od 200 do 

400 členů max. klíč 1:5 a od 400 členů max. klíč 1:7. Př. Březina bude k dispozici pro případ, ţe by některé 

obvody potřebovaly metodickou pomoc při přípravě sestavování kandidátek do MČ.  

Zpráva z KVV ze dne 22. března 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,  
který se koná  12. a 26. května 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 sdruţení OSM Vás zve 

na výstavu fotografií z cest 

 

Zdendy Boudy z Hutě 

a Jirky Bouďáka z Dupandy 
 

 

 

Výstava prodlouţena 

do poloviny 

měsíce května 2010. 
 

 
Občanské sdružení Bytová poradna při ČSSD Praha 8 

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

 bude konat 
18. května 2010 od 17:00 hodin 

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

KVĚTEN       

Předvolební kampaň 3.5. 16:30 Metro Kobylisy 

MO Karlín a MO Libeň 4.5. 18:00 sekretariát    

Klub zastupitelů 5.5. 18.00 sekretariát    

Předvolební kampaň 10.5. 16:30 Metro Ládví 

MO Kobylisy 11.5. 18:00 sekretariát    

Klub deskových her 12.5. 18:00 sekretariát    

Předvolební kampaň 17.5. 16:30 Metro Palmovka 

MO Bohnice 18.5. 18:00 Staroměstské náměstí 

Bytová poradna při 

ČSSD Praha 8 
18.5. 17:00 sekretariát    

OVV Praha 8 19.5. 18:00 sekretariát    

Předvolební kampaň 24.5. 16:30 Metro Florenc 

MO Čimice 27.5. 18:00 Chvatěrubská 

MO Ďáblice 25.5. 19:00 Restaurace Na růţku 

Klub deskových her 26.5. 18:00 sekretariát    

Volební studio Prahy 8 29.5. 20:00 sekretariát    

ČERVEN       

MO Karlín a MO Libeň 1.6. 18:00 sekretariát    

Klub zastupitelů 7.6. 18.00 sekretariát    

MO Kobylisy 8.6. 18:00 sekretariát    

Klub deskových her 9.6. 18:00 sekretariát    

Rozloučení se školním 

rokem 
10.6. 16:00 Grábova vila 

Obvodní konference 12.6. 9:30 sekretariát    

MO Bohnice 15.6. 18:00 
Staroměstské 

náměstí 

Bytová poradna při 

ČSSD Praha 8 
15.6. 17:00 sekretariát    

OVV Praha 8 16.6. 18:00 sekretariát    

Vnitrostranické vzdělá-

vání 
19.6. 9:30 sekretariát    

MO Ďáblice 22.6. 19:00 
Restaurace Na 

Růţku 

Klub deskových her 23.6. 18:00 sekretariát    

MO Čimice 24.6. 18:00 Chvatěrubská 

Stalo se před deseti lety 

Květnové OVV se nejprve zabývalo hodnocením činnosti. Někteří členové se účastnili akcí rozdávání růţí, 1. 

Máje a Kobyliské střelnice. Všechny MO nebyly v dubnu usnášeníschopné. OVV navrhuje předsedům MO, 

aby se dlouhodobě touto problematikou zabývali a tajemník musí připravit analýzu nechodících členů. Př. 

Hron, Pokorný, Teplá a Hejkrlík musí připravit informační zpravodaj pro členy. Do prázdnin se připravují dvě 

akce jiţ související se senátními volbami.  Především se jedná o setkání občanů s př. Zemanem a Paroub-

kem v KD Krakov. O něco později dne 29. 6. 2000 se bude konat „Dětský den s Jiřím Paroubkem.“ Jako ga-

rant je za OVV zvolen př. Hejkrlík. MSD a SDŢ je přikázáno spolupracovat. Komunální politika přinesla dvě 

zajímavosti. Jednak zrušení pošty v ulici Na Stírce a dále se objevily v rozpočtu nové peníze, a to čtyři miliony 

získané z poplatků za hrací automaty. Starosta za ODS navrhuje jednorázově uklidit celou MČ. ČSSD nesou-

hlasí, protoţe nejde o systémovou věc.  

 

V květnu se na MO Libeň rozdávaly noviny Právo lidu, kde byl vytištěn „Dlouhodobý program ČSSD“. Velmi 

podnětná byla diskuse o konci 2. sv. války v Libni, do které se zasvěceně zapojili pamětníci př. Bechyně, Ší-

da, Lenděl, Rak a Heryán. Př. Bechyně navrhuje, aby vznikly z těchto událostí paměti. Bohuţel k tomu nikdy 

nedošlo. 

 

V květnu se na MO Čimice řeší problém účasti členů na schůzích a dlouhodobý program strany. 

 

Ostatní MO Karlín, Kobylisy a Bohnice se v květnu sešly bez zápisu či se nesešly vůbec. 
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Volby 2010 

Jaromír Šída, předseda MO Libeň 

Jak letos volby dopadnou, 

Neví ani děd Vševěd. 

Neuděláte však chybu ţádnou, 

Zvolíte-li číslo devět. 

Momentky z vnitrostranického vzdělávání 
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Východiska z krize 

Milan Bartoloměj, člen KVV 

 Současná hospodářská krize je krizí alokační. Finanční systém z mnoha důvodů 

selhal při své funkci alokace volného kapitálu a nerovnováhy vystoupily na povrch. Proč 

selhal a chronicky selhává tento systém, bude na dlouhý rozbor, nicméně hlavní vinu nese 

stát a kouzelný proutek v podobě, ţe na vše je trh, nezabral. Je však dobře, ţe dochází v 

celé společnosti k odklonu od tohoto způsobu myšlení. Pravda, řada z těchto selhání je 

tak či onak výsledkem oněch regulatorních excesů, avšak sami bankéři v tom rozhodně 

nejsou nevinně. Celé toto odvětví se totiţ proměnilo v jeden obří mechanismus na dobývá-

ní renty, ztratilo své dlouhodobé zaměření a orientuje se nyní velmi krátkodobě. Obrazně 

řečeno, zisk a ne zákazník, je pánem. Finančníci se zaměřují na krátkodobé spekulace, 

místo aby dlouhodobě investovali. Příkladem za vše jsou dlouhodobé penzijní programy. Bohuţel, lze říci, ţe 

necháte-li peníze v polštáři, budete na tom nakonec mnohem lépe. Celá ta myšlenka, ţe nějaký finanční po-

radce můţe výnosně spravovat vaše peníze, je jen vodění za nos. No a jak z toho ven? Nemusíme nic vymýš-

let.  

 

 Stabilizační role vlády povede k obnovení normálních ţivotních funkcí. Pro hospodářství je tímto im-

pulzem aktivní stát, vyuţití jeho kreditu a „napumpování“ peněz do zastavující se ekonomiky. Ekonomický 

růst táhne poptávka. Okolní země ji stimulují. Rozpočtové schodky slouţí v době krize ku prospěchu věci, 

mají stabilizační efekt, zabránily růstu nezaměstnanosti a volnému pádu ekonomiky. Někdy je problémem 

soukromá sféra a řešením vláda. Pokud chceme řešit příčinu krize, musíme ustoupit od hesla klasického 

liberalismu vyjadřující hlavní ekonomickou zásadu, aby hospodářskému dění byla ponechána volnost a aby 

zejména stát do něj nezasahoval nebo se maximálně omezil na arbitra a tvůrce pravidel, jejichţ dodrţování 

by od ekonomických subjektů vymáhal. Musíme opustit teorie samospasitelného a vše řídícího trhu, a nasta-

vit nová pravidla fungování ekonomiky.  

 

 Je však nutné utáhnout opasek státu, nikoli občanům. Jaká je role státu v krizi? Má vytvořit prostře-

dí, v němţ se maximálně vyuţije potenciál ekonomiky pro znovunastartování růstu. Růst však nenastartuje-

me proklamací. Současně je naprosto nezbytné důsledně kontrolovat. Globální krize dosud neskončila. 

Podle dostupných analýz se spíše rozdělila a to na země, které se od ní víceméně úspěšně odpoutávají, 

zejména země s levnou prací a na ostatní svět, kde převáţně pokračuje nevyváţený růst, který můţe vyústit 

ve stagnaci. Navzdory všem pobídkám, však světová nezaměstnanost vzrostla. Musí se zvýšit produktivita 

práce. Některé projekty lze částečně financovat pomocí fondů EU. Obecně řečeno, je třeba vyuţít současné-

ho krizového období a pokusit se z něj vyjít silnější. Víme, ţe turistika je nevyuţitým zdrojem. Je to běh na 

dlouhou trať, jde o budování dobré pověsti i získávání návyků, které jsou v turistickém průmyslu důleţité. 

Český číšník a taxikář je stále synonymem něčeho nepříjemného. 

 

 Nutností je zeštíhlení státu. Úspory vyplývající z centralizace a zjednodušení výkonu státní správy a 

samosprávy. Je naprosto nezbytné důsledně kontrolovat vyuţívání sociálních dávek a zabránit zneuţívání 

systému. Ti kdo pracovat chtějí, musejí dostat pomocnou ruku. Ti, kdo systém pouze zneuţívají, musejí po-

znat, ţe se to hrubě nevyplácí. Ekonomická krize ukázala, kam neregulovaná trţní ekonomika vede. Takový 

posun v myšlení však vyţaduje odvahu být otevřený novým myšlenkám.  Nic jsme zatím neudělali pro stimu-

laci tvorby hodnot. Samozřejmě, ţe nelze zvyšovat zadluţení s tím, ţe deficit bude projeden. Lze však akcep-

tovat vyšší dluh s tím, ţe bude stimulována poptávka. Prozatím liberálně-konzervativní strany nepřicházejí 

s návodem, jak odstranit příčinu krize. Nic konkrétního zatím učiněno nebylo. Pokud v pasivní roli setrváme i 

my, můţe se skutečně stát, ţe budoucí prostředky státu na financování mandatorních výdajů narostou a i 

my budeme na straně viníků. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberalismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arbitr
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Volby do Poslanecké sněmovny 

Jaromír Šída, předseda MO Libeň 

 Stojíme těsně před volbami do Poslanecké sněmovny. Politické strany usilovně 

agitují mezi občany a propagují své volební programy. Vrcholí boj o voliče. 

 

 Média téměř denně informují veřejnost o preferencích hlavních politických stran, 

o pravděpodobné účasti voličů, jak bude pravděpodobně vypadat příští sněmovna a kdo 

bude sestavovat příští vládu. 

 

 Teoreticky o výsledku voleb rozhodnou voliči, tj. ti, kteří se k volbám skutečně 

dostaví. Výsledek voleb však mohou negativně  ovlivnit také nevoliči, volební absentéři. 

Tito lidé jsou většinou nespokojeni s politickou či ekonomickou situací ve státě, ale místo 

aby dali hlas některé politické straně, jejíţ program by povaţovali pro sebe jako vyhovující  nebo aspoň přija-

telný, tak z trucovské nerozváţnosti nejdou volit. 

 

 Letošní květnové sněmovní volby ovlivní moţná také nově zaloţené politické strany nebo úbytek sym-

patizantů několika stran v důsledku poklesu jejich preferencí pod pět procent. 

 

 Není vyloučeno, ţe mnozí občané ovlivnění současnou krizí změní svůj politický názor a hodí svůj hlas 

jiné straně, něţ jakou volili v předchozích volbách. Jde většinou o občany, kteří dosud volili některou pravico-

vou stranu. Činili tak uţ od Listopadové revoluce z pseudovlasteneckého cítění, aby dali najevo, ţe se distan-

cují od bývalého komunistického reţimu. 

 

 Takto se chová především naše inteligence. Příznačné je to hlavně pro většinu umělců. Právě ti 28. 

ledna 1977 v Národním divadle předsedající komunistické herečce Švorcové ochotně podepsali prohlášení, 

tzv. antichartu, které bylo vlastně „ rudou“ odpovědí na Chartu 77 ze dne 7. ledna 1977, vyhlášenou českým 

disidentem. 

 

 Při volbách se také pozná, zda občané pochopili, kam vlastně bytostně patří, nebo ţe volí impulzivně 

podle momentální politické situace. Jsou případy, ţe mnozí občané v minulých volbách vystřídali jiţ tři nebo 

dokonce i více stran. Takoví občané i letos budou se pravděpodobně před urnou opět rozpakovat, pro kterou 

stranu tam mají vhodit svůj hlas. Jsou tito občané objektivními voliči? 

 

 Od Listopadové revoluce voliči střední generace, kteří předtím znali volby jen za komunistické totality, 

a voliči mladší generace, kteří získali volební právo aţ po r. 1989, aţ dosud často volili stranu naprosto neu-

váţeně. Tak jsme  měli mezi sebou pravicové dělníky, komunistické podnikatele, ateistické lidovce apod. 

 

 Takový problém naprosto nemají občané, kteří jsou členy některé politické strany, nebo jsou jejími 

věrnými příznivci, sympatizanty. Ty nemusí nikdo agitovat, ti bezpečně vědí, koho mají volit. 

 

 V sociální demokracii takové starosti nemáme. Jsme nejstarší českou politickou stranou, naši členové 

mají pevné politické přesvědčení a jsou ochotni hájit demokratická a sociální práva. 

 

 Pro zajištění volebního úspěchu sociální demokracie květnových volbách dejme proto všechny své 

znalosti a síly, abychom účinnou agitací a názornou propagací získali co nejvíce sympatizantů a tím i voličů. 

 

 Snaha naší strany vyhrát letošní volby do Poslanecké sněmovny dá se vyjádřit smysluplným logem : 

 

Č - čestné jednání 

S  - solidarita 

S – sociální cítění 

D – demokracie 
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Zprávy z komisí a výborů 

Bytová komise – Roman Petrus 

 

V dubnu proběhla jedna z nejrychlejších bytových ko-

misí. Neměla ţádné specifické úvodní body a tak se 

vrhla hned na jednotlivé případy. Probírali jsme ţá-

dosti o sniţování nájmů, které bytová komise velmi 

nerada povoluje, ale tentokrát přiznala dočasné 20% 

sníţení nájemného z oprávněných důvodů. Dále pak 

byly ţádosti o přechod nájmů, jedna ţádost o výměnu 

atd.  

 

Kontrolní výbor – Roman Petrus 

 

Byl uspořádán na přelomu března a dubna. Hlavní 

částí bylo projednání informace z účasti na projedná-

vání výsledků hospodaření MČ Praha 8 za rok 2009. 

Všichni členové výboru se zúčastnili jednotlivých kont-

rol a sdělili své připomínky, které byly jen drobné a ne 

nijak zásadní. Dále byl výbor seznámen s termíny do-

hodnutými ke kontrole hospodárnosti vynaloţených 

prostředků na opravy obecního majetku správními 

firmami (AUSTIS a.s., PROMINECON GROUP a.s. a 

JUDr. Slabá). Následně P. Petrus podal další informa-

ci o kontrole pronajímání nebytových prostor, která se 

týkala správní firmy AUSTIS a.s., provozovny Karlín a 

Kobylisy. Výbor vzal informaci na vědomí. 

 

Územní rozvoj – Roman Petrus 

 

Komise pro územní rozvoj měla několik zásadních 

bodů. Hned první se týkal revitalizace prostoru Těšno-

va a Florence. Tuto studii připravili architekti pro 

Útvar rozvoje hlavního města Prahy. S materiálem, 

který byl velmi obsáhlý se komise seznámila a odmít-

la většinu jeho návrhů. Jediným bodem, s kterým se 

ztotoţnila, byla dostavba budov kolem metra Florenc. 

Studie je k dispozici na Grábově vile v sekretariátu př. 

Petruse. V dalších bodech komise povolovala některé 

další reklamní tabule a vyjadřovalo se k řadě ţádostí 

o povolení ke stavbě. 

 

Sociální a zdravotní – Jana Štollová (březen) 

 

Komise doporučila prodlouţení nájemních smluv ve 

třech sociálních bytech a projednala šest ţádostí o 

sociální byt. Na návrh sociálního kurátora komise do-

poručila přidělení sociálního bytu klientovi snaţícímu 

se o resocializaci za podmínky důsledného dohledu 

sociálních kurátorů a spolupráce klienta se sociálním 

odborem. V jednom případě komise doporučila ţada-

teli podat ţádost do DPS. U dalších ţádostí nebyly 

splněny podmínky pro přidělení sociálního bytu. Komi-

se dále projednala ţádost občanského sdruţení o 

finanční příspěvek a doporučila informovat o moţnos-

ti získání finančního příspěvku v rámci grantového 

řízení.  

 

Školská komise dne 27.4.2010 – Lenka Majerová 

 

-komise vzala na vědomí informaci o počtu zapsaných 

dětí do MŠ na Praze 8.V červnu bude dodatečný zápis 

do 3 nově otevřených tříd pro děti,které nebyly přijaty. 

-proběhlo představení vhodných uchazečů o místo 

ředitelky MŠ Šiškova a MŠ Chabařovická. Komise 

vybrala a radě budou navrţeny 2 vhodné uchazečky. 

 

Sociální a zdravotní komise dne 18.4.2010 – Lenka 

Majerová 

 

-byly projednány 3 ţádosti o přidělení sociálního bytu 

a ţádostem bylo vyhověno 

-bylo projednáno předčasné ukončení 2 nájemních 

smluv. 

 

Majetková komise – Daniel Rödig 

 

Dubnové jednání Komise RMČ Prahy 8 pro obecní 

majetek (MK) se uskutečnilo dne 13. dubna. Jednání 

MK řídil její předseda JUDr. Penk a její jednání bylo 

usnášeníschopné. Na jejím zasedání byla projednává-

na např. ţádost nájemce nebytového prostoru č. 601, 

o výměře 122,37 m2, který je vyuţit jako cukrárna o 

sníţení nájemného z důvodu hospodářské krize. MK 

doporučila ponechat nájemné ţadatelce sníţit jen 

částečně a na dobu do srpna 2011. Dále se řešila 

otázka moţnosti převodu nájemní smlouvy na nebyto-

vý prostor v Karlíně na jiného nájemce. MK toto pře-

vedení doporučila. Toto byl i případ převedení prosto-

ru, který slouţí jako kadeřnictví v Karlíně. Řešila se i 

ţádost o zpětvzetí  výpovědi z nájmu nebytového pro-

storu v Křiţíkově ulici v Karlíně. Nájemce nezaplatil 

nájemné a byla mu zaslána výpověď.  MK po projed-

nání doporučila zpětvzetí výpovědi z nájmu nebyto-

vých prostorů pod podmínkou, ţe nájemce uhradí 

50% úroků z prodlení. 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 

11. května 2010. 
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V Kobylisích začne celoplošná oprava chodníků 

 

V květnu začne v Kobylisích celoplošná oprava chod-

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

investuje čtyři miliony korun, Technická správa komu-

nikací (TSK) přidá další milion. Kvůli povodním v roce 

2002 se chodníky v severních částech Prahy 8 systé-

mově rekonstruují teprve tři roky.V rámci oprav by 

nemělo dojít pouze k opravám děr, ale naopak ke 

kompletní opravě celých úseků chodníků včetně je-

jich podloţí. Rekonstruovat se budou chodníky v uli-

cích 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 poduličních sítí tak, aby nedo-

šlo 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 první 

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 kritiku 

odmítá. Krajský úřad v Plzni přitom před časem vy-

měřil 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 před dvěma týdny 

začala stavět administrativní budovu s názvem 

Keystone. V osmi nadzemních a třech podzemních 

podlaţích nabídne 6500 metrů čtverečních kancelář-

ských 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 osob-

nosti, které ţily nebo ţijí vedle nás a mohou nás in-

spirovat 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 

Co se stalo a stane na Praze 8 
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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 pře-

hodnocen s ohledem na celosvětovou finanční krizi. 

Developer nyní zahájil v lokalitě demoliční práce. U 

Vltavy má následně vyrůst kancelářský a bytový kom-

plex, který má mít celkem 120.000 metrů čtvereč-

ních kanceláří a bytů. Samotné administrativní plochy 

zaberou 80.000 čtverečních metrů. V první fázi jich 

má vzniknout 9700 čtverečních metrů. Crestyl má v 

současnosti uzavřené smlouvy na nájem 1100 čtve-

rečních metrů kanceláří, před podpisem jsou údajně 

kontrakty na dalších 3800 čtverečních metrů. V areá-

lu 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 čištěním vodních 

ploch, budou odstraněny mimo jiné i sedimenty na 

dně přístavních bazénů. Ale co je na záměru develo-

pera neobvyklé, není jen způsob zastavění místa, ale 

především fakt, ţe proti zamýšleným změnám tento-

krát nikdo neprotestuje. A co je důvodem? Nikomu 

zřejmě nebudou chybět zchátralé industriální stavby, 

které architekturou nezaujaly ani památkáře, ani in-

vestory. Ti jinak v Karlíně a Libni s oblibou starou prů-

myslovou zástavbu rekonstruují. Okolí Vltavy je atrak-

tivní lokalitou a záměr by tuto část libeňských doků 

mohl proměnit k lepšímu. Zatím totiţ zapadlejší kouty 

obývali bezdomovci a mnoţství odpadu také místu na 

kráse nepřidalo. Pro městskou část lokalita doků ne-

měla význam, vše bylo zanedbané a v podstatě nees-

tetické. Kdo to tam zná, ví, o čem je řeč. Perličkou je, 

ţe v inkriminované oblasti stávala i vila, v níţ se ode-

hrávala reality show Vyvolení.  

 

 

Škola dostala nově hřiště  

 

Nové víceúčelové sportoviště za více neţ 4,1 milionu 

korun mají k dispozici ţáci ze ZŠ Burešova v Praze 8. 

Areál vyrostl na původně zchátralých asfaltových plo-

chách. „Nové sportoviště má velice kvalitní umělý 

povrch z recyklované pryţe, který má všechny potřeb-

né atesty a lze jej vyuţít na veškeré míčové hry. Na 

sportovišti se nachází lajnování na 2 hřiště pro bas-

ketbal a pro volejbal, nohejbal a házenou. Vše je 

oploceno rámy ze zesíleného pletiva. Nové hřiště bu-

de přístupné nejen ţáky školy a děti v druţinách, ale 

v pozdějších odpoledních hodinách i pro zájemce z 

řad veřejnosti. Praha 8 ještě letos postaví 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 podzemní 

vykopávky. Neodborně provedená rekonstrukce ze 

sedmdesátých let, při které se podzemní prostory 

odkryly, způsobila praskání zdí. Podle archeologů 

zřejmě bude nutné vykopávky z jedenáctého století 

zasypat. Přes své nepopíratelné umělecko-historické 

hodnoty nepatří kostel k příliš známým a často na-

vštěvovaným památkám Prahy především proto, ţe 

leţí na vzdáleném okraji metropole. 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 pozůstatky dvou ještě 

starších sakrálních budov. Jestliţe kostel datujeme 

asi do poloviny nebo třetí čtvrtiny 12. století, s rotun-

dou se dostáváme někam na přelom 11. a 12. století 

a podélná stavba je ještě starší. Při rekonstrukci kos-

tela před pětatřiceti lety byly v hloubce dvou metrů 

objeveny základy původních staveb: patka, jeţ nesla 

tribunu kostela, a také dlaţdice z pálené hlíny se zají-

mavými reliéfy. Většina z reliéfů se na území Čech 

vůbec nevyskytuje. Z těch s lidskými postavami lze 

jmenovat poprsí císaře Nera nebo Daniel v jámě lvo-

vé. A právě odkryté podzemí stojí podle archeologů 

za špatným technickým stavem kostela. Způsobuje 

práskání zdí a vzlínání vlhkosti do románských fre-

sek. Stále častěji se tedy mluví o nutnosti ho zasypat. 

Ještě letos statici společně s památkáři rozhodnou, 

zda je moţné v kostele podzemní vykopávky zachovat 

a navrhnou způsob opravy celé budovy. Finanční po-

moc přislíbil také magistrát.  
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