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Uvnitř tohoto vydání: 

Ještě jednou k vánocům 

 
 Odezněla vůně jehličí, doutnajících fran-

tišků a chuťové pohárky dráţdící směsi vanilky, 

skořice, čokolády a rumu, coţ je neklamným 

znakem toho, ţe Vánoce jsou jiţ pryč.  

 

 Vánoce  uţ  nejsou  tím,  čím  bývaly. 

V mnoha zemích světa ztratily svůj náboţenský 

význam a jsou svátky přejídání, utrácení, kon-

zumního šílení v obchodech.  

 

 Přesto, alespoň v našich krajích, přetrvává jedna silná vazba. 

Dárky českým dětem nosí Jeţíšek. A na tom se nic nemění. I letošní 

průzkumy ukázaly, ţe letos naděloval dárky u většiny dotázaných. Děda 

Mráz a Santa Klaus mají shodně po nějakém ubohém procentu.  

 

 Česká vánoční klasika se bez cukroví neobejde. Odkud se ale 

všechny ty vanilkové rohlíčky, zdobené perníčky, vosí hnízda nebo li-

necké koláčky vzaly? A proč se jejich pečení stalo takřka povinností 

většiny českých ţen? 

 

 Můj zájem o Jeţíška je na hony vzdálený pozornosti různých 

„zasvěcených historiků“, jejichţ spiklenecké teorie a verze o manţel-

kách Jeţíše loví zájem čtenářů nebo naplňuje sály kin. Nenajdeme u 

mě ani stopu necitlivosti k lidem křesťanské víry, kteří nepochybují ani 

o neposkvrněném početí, ani o Boţím původu, ani o zmrtvýchvstání 

Jeţíše Vykupitele. Jak to ale vlastně bylo? Jaká skutečnost je základem 

křesťanské víry, kde končí historie a kde začíná legenda? Co se skuteč-

ně stalo, kdyţ se Jeţíš údajně 25. prosince narodil a v jakém roce to 

bylo? A o to právě jde. Hledání pravdy, oddělování mýtu od historických 

faktů. Vykladači bible byli šťastni, ţe vyřešili problém panenského po-

četí, a to jednoduše tím, ţe ho nazvali zázrakem. 

 

 Nevědomé šťastné dětství netrvá dlouho a vánoční rozjímání je 

ideálním časem pro snahu o pochopení významu všech těchto příběhů. 

 

Milan Bartoloměj 

člen KVV 

Informace z OVV 2 

Zprávy z KVV 3 

Plánované akce 5 

Rozpočet 6 

Dětské kluby 6 

Prevence zdraví 7 

20. výročí ČSSD na 

Praze 8 

8 

Před volbami do 

Poslanecké sněmov-

ny 

10 

Informace z komisí 10 

Informace z Rady 12 

Co se stalo na  

Praze 8 

12 

Číslo měsíce 

 

20 let 
 

25. ledna 1990, tedy před dva-
ceti lety se v libeňské Čechii 

sešla ustavující schůze ČSSD 
na Praze 8 . 

 
U této příležitosti vydal předse-
da OVV Praha 8 Roman Petrus 

výpravnou publikaci shrnující 
těchto dvacet let. 
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Zpráva z OVV ze dne 20. ledna 2010  

1. Kooptace člena OVV 

Př. Petrus přivítal př. Janu Štollovou, která se stává jako náhradnice člena OVV zvolená na OK ČSSD Praha 8 řádnou 

členkou za Josefa Baxu, který členství v ČSSD ukončil.  

2. Příprava akcí OVV 

Př. Petrus informoval o akcích, které jiţ proběhly – „Ďáblický úklid“ – kompletně byl uklizen chodník, na tuto akci uvol-

nil OVV finanční prostředky, pro členy MO Ďáblice spolu se sympatizanty a místními občany. Dále podal správu o usku-

tečněných Valných hromadách Občanských sdruţení při ČSSD Praha 8 a změnách, které byly ve stanovách schváleny. 

Dále „rozloučení s rokem 2009“ v Grabově vile. Akce na rok 2010 budou omezeny, vzhledem k volbám do PSP ČR, do 

MHMP, MČ Praha 8. Budou nadále probíhat bytové poradny pro občany, setkání se zastupiteli ČSSD Praha 8 a některé 

výstavy při OS OSM, deskové hry, v červnu „konec školního roku“. Přítomní byli pozváni na akci „20 let obnovené ČSSD 

na Praze 8“. Př. Rudová informovala o připravovaných výstavách v sekretariátu. 

3. Zpráva o hospodaření OVV 

Členové se podrobně seznámili s předloţenou zprávou a komentářem k plnění rozpočtu OVV, kterou vypracovali př. 

Rödig a př. tajemník Vašek. Po krátké diskusi a komentáři př. Rödiga a Petruse ji členové vzali na vědomí. 

4. Rozpočet OVV na rok 2010 

Také tento materiál vypracovaný př. Rödigem a př. Vaškem měli členové k dispozici k vyjádření a návrhům. Př. Rödig – 

rozpočet je koncipován jako vyrovnaný v příjmové a výdajové části, vychází z rozpočtu na rok 2009. Př. Petrus připo-

mněl, ţe peníze na volby od ÚS ČSSD budou účtovány zvlášť, v tomto rozpočtu nejsou zahrnuty, jejich výše zatím není 

známa. Členové OVV takto navrţený rozpočet po diskusi schválili.  Hlasování (12 – 0 – 0)  

5. Příprava Obvodní konference 

Př. Petrus informoval o volbách delegátů na OK Prahy 8, začínají se jiţ připravovat kandidátky do primárních voleb, 

proběhla schůzka předsedů všech MO, kde se způsob a postup voleb diskutoval. Bylo zde doporučeno, aby kaţdá MO 

navrhla dva kandidáty do ZHMP. Kandidátku do MČ Praha 8 od MO Ďáblice, coţ je samostatná MČ nebude OK Prahy 8 

schvalovat. Př. Petrus krátce informoval o současných volebních preferencích v Praze. Na OK bude vypracována Zprá-

va předsedy OVV.  

6. Zprávy z KVV, ÚVV 

Př. Bartoloměj informoval z KVV – na jednání byli pozváni autoři tzv. Vyšehradské výzvy, kteří se však nedostavili,  pro-

jednávala se situace v DP Praha a „Opencard“, dále na mimořádném jednání KVV 25. 1. na Ţofíně budou pozváni a 

odměněni čestnou plaketou praţští členové ČSSD, kteří před dvaceti lety obnovovali činnost ČSSD v Praze. Za Prahu 8 

byli navrţeni na ocenění př. Ševčík, Matyáš a Máša. Činnost odborných komisí – nepracují, stejně tak Tým pro Prahu, 

obnovením činnosti byl pověřen př. Březina. Dále byla projednávána změna stanov.  

ÚVV – př. Petrus: nebudou se měnit kandidátky do PSP ČR; zpráva z jednání „PES“ v Praze; místopředsedkyně ČSSD 

opět nebyla zvolena, další jednání proběhne 30. 1. 2010. 

7. Vnitrostranická diskuse ke stanovám 

Na základě návrhů z jednotlivých MO, které k navrhovaným změnám stanov diskutovaly a hlasovaly, bylo stejně tak 

hlasováno v OVV.  

8. Personální politika 

Nezaplacené členské příspěvky za rok 2009, informaci podal př. Petrus. Na základě informací od předsedů MO a ta-

jemníka, bylo navrţeno ukončení členství těmto členům: usnesení č. 2/1/10: „OVV ČSSD Praha 8 ukončuje členství 

pro neplacení členských příspěvků př. Kristýně Landové, Lucii Musilové, Josefu Ptáčníkovi, Blance Jančákové, Sta-

nislavu Bockovi, Marku Menclovi, Liboru Rolínkovi, Zdeňkovi Steinitzovi.“  Hlasování (12 – 0 – 0). 

9. Komunální politika 

Předseda KZ – př. Zátopek informoval o jednání ZMČ Prahy 8 v prosinci 2009. Př. Rödig z jednání Finančního výboru 

MČ Prahy 8 – výbor schválil rozpočet. Př. Petrus – v časopise „Osmička“ začala ODS vlastní předvolební kampaň – 

vyjádřili jsme zásadní nesouhlas. MČ Praha 8 zakoupila nové lavičky, na něţ však nemůţe umístit placenou reklamu, 

vzhledem k vlastnictví průmyslového vzoru na tyto lavičky soukromou osobou, která ţádá u soudu jejich odstranění. Př. 

Ševčík – informace z výběrových řízení (obálková metoda) na prodej nájemních smluv do obecních bytů. Př. Zátopek – 

oslovilo jej občanské sdruţení, které nechce, aby firma „Ipodec“ v Kobylisých rozšířila jiţ pronajaté prostory pro sběrný 

dvůr, který tam má být přemístěn z Libně. V následné diskusi k tématu hovořili př. Bartoloměj, Petrus, Zátopek a bylo 

navrţeno několik návrhů k dalšímu postupu v této situaci.  

10. Zprávy z místních organizací 

MO Karlín a MO Libeň – přijetí nového člena, projednávání stanov, volba delegátů na OK. MO Troja – návrh kandidátky 

do primárních voleb, volba delegátů na OK, dopis starostovi Prahy 8. MO Bohnice – proběhla dle programu, dovolba 

VMO, volby delegátů na OK, návrh kandidátky do primárních voleb. Byl podpořen dopis MO Troja starostovi Prahy 8, 

s doporučením zaslat dopis i na MHMP na stavební odbor. MO Čimice – výběrové řízení na prodejnu potravin vyhrála 

společnost „Ţabka“, prodejna zatím není otevřena. MO Ďáblice poprvé nebyla usnášeníschopná. MO Kobylisy – dotaz: 

bude se měnit praţská kandidátka do PSP ČR ?! Př. Bartoloměj – kandidátky stále platí, konečné rozhodnutí přijme 

30. 1. ÚVV. KVV Praha zatím ţádnou změnu nenavrhnul. 
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Milan Bartoloměj, člen KVV 

Zpráva z  KVV ze dne 14. prosince 2009  

Jednání řídili př. Hulinský, předseda KVV a př. Klíma, místopředseda KVV ČSSD Praha, 

podle schváleného programu. K jednotlivým vybraným bodům: 

 

Ad 3) 

Zpráva předsedy KVV byla podána písemně, ústně jí doplnil předseda KVV př. Hulinský, zmí-

nil se o zasedání Klubu zastupitelů (jednalo se o problematice školství, dopravy, rozpočtu, 

Opencard). Dále se zmínil o zasedání P KVV, které se mimo jiné zabývalo situací na Praze 5 

(odvolání místostarosty Smetany) a situací na Praze 7 (medializace vnitrostranických záleţi-

tostí). Př. Hulinský se také zmínil o zasedání ÚVV, které se kromě jiného zabývalo i moţnou 

obranou proti velrybářským útokům. V následné diskusi, ve které se debatovalo zejména 

k situaci na Praze 5 a 7, k velrybářským útokům a k systému primárek, vystoupili př. Smeta-

na, Dienstbier, Březina, Hulinský, Svoboda, Bílek, Hodek, Landovský, Krajíčková, Křeček, 

Kucián 

KVV ČSSD Praha ukládá PKVV ČSSD Praha ustavit pracovní skupinu ke zpracování  návrhu 

na úpravu Řádu přípravu pro volby do ZHMP. 

KVV ČSSD Praha bere na vědomí zprávu předsedy KVV ČSSD Praha. 

KVV ČSSD Praha ţádá OKK ČSSD Praha 5 o prošetření dodrţování Stanov, usnesení obvodní konference a stranických 

orgánů v případě postupu členů klubu zastupitelů ZMČ Prahy 5 za ČSSD ve věci změn členů Rady MČ Prahy 5. 

 

Ad 4) 

Př. Hodek předloţil ţádosti o souhlas se vstupem do MO mimo trvalé bydliště, které byly schváleny pracovní skupinou 

při KVV. V následné diskusi se hovořilo k dané problematice a byl podán návrh na neprojednávání některých ţádostí na 

tomto zasedání KVV. V této diskusi vystoupili př. Dienstbier, Klíma, Kucián, Adámek, Prošková, Ptáčník. 

KVV ČSSD Praha souhlasí s vyřazením bodu Schválení ţádostí o přijetí a přestupů členů ČSSD do organizací mimo jejich 

trvalé bydliště z programu jednání KVV. 

 

Ad 5) 

Zpráva předsedy KZ byla předloţena písemně. 

Zpráva z PSP byla předloţena písemně. 

 

Ad 6) 

Zpráva ze zasedání ÚVV  byla projednána v bodě Zpráva předsedy KVV. 

 

Ad 7) 

Informace z KKK byla projednána v bodě Zpráva předsedy KVV. 

 

Ad 8) 

Zpráva o činnosti Odborných komisí byla podána písemně, ústně jí doplnila př. Kalábková a př. Hodek informací z P KVV, 

které uvolnilo z funkce předsedy komise př. Landovského a dočasně ustanovilo předsedou komise informatiky př. Březi-

nu, který je v rámci ZHMP odborníkem na informatiku, mimo jiné se velice dobře orientuje v problematice Opencard. 

 

Ad 9) 

Př. Hulinský informoval o příštím zasedání KVV, které se uskuteční 25. 1. 2010, na Ţofíně a bude pokračovat slavnost-

ním zasedáním, na kterém budou oceněni osobnosti z obvodů, které se zaslouţily o znovuobnovení ČSSD v Praze a 

osobnosti, které se zaslouţily o rozvoj praţské sociální demokracie na posledních 20 let. Návrhy na ocenění osobností 

se zasílají na KVV.  

 

Ad 10) 

Př. Klíma připomenul zasedání PKZ dne 6. ledna 201, na Magistrátu. 

 

Kopie všech projednaných a schválených materiálů je uloţena a k nahlédnutí u tajemníka př. J. Vaška 
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Občanské sdružení OSM 
vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům  

starším 15 let,  
který se koná  10. a 24. února 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. února 2010 od 17:00 hodin 

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

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 růţku 

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

MO Čimice 25.2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Vnitrostranické vzdělávání 27.2. 10:00 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 růţku 

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

MO Čimice 25.3. 18:00 Zenklova 27, sekretariát    

Co se stalo před 10 lety v ČSSD na Praze 8 

Na únorovém OVV se začala řešit senátní volební kampaň. Kandidát do Senátu př. Paroubek dodá všechny adminis-

trativní materiály pro kandidaturu. Mezi další body jednání patří následující: OVV souhlasí s přestupem př. Chromíkové 

a Al-Malikiové na Prahu 5. OVV schvaluje zaplacení příspěvků na SON ve výši 2 600,- Kč. Dosavadní příspěvky nestači-

ly ani na pokrytí právníka. Kanceláře ČSSD Praha se v Lidovém domě stěhují do prvního patra. V dolních prostorách 

bude restaurace. Př. Teplá informuje o své zprávě na OK ke komunální politice. Vyzývá členy OVV k aktivitě při psaní 

článků do radničního časopisu Osmička. Rada MČ schválila stavbu metra.  

 

V MO Libeň př. Bechyně a Hejkrlík informovali o podnětech z OVV, předvolební kampani kandidáta do Senátu a samo-

zřejmě o všem z komunální politiky. V únoru př. Bechyně jednal s př. Panochou, Bartoňkem a Mesiereurem a všichni 

se vyjádřili kladně k novému výboru MO Libeň. Zatím však ještě nevstoupili do nové MO Libeň. Byli přijati však jiní čtyři 

členové a MO měla tedy jiţ 15 členů. 

 

V únoru odchází z MO Čimice př. Chromíková a stabilizuje se členská základna. 

 

MO Karlín, Kobylisy a Bohnice byly v únoru neusnášeníschopné. 

Plánované akce 
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Dětské kluby 

Rozpočet 

Milan Bartoloměj, člen KVV 

 Vláda neprosadila „šetrný“ rozpočet. Ministr financí Eduard Janota váhal, 

zda odejít z kabinetu. Nakonec zůstává, ale to je jedno, o Janotu vlastně nejde. Při-

pravil šatný rozpočet a neprosadil ho. Poslanci byl přijat jiný špatný balík a dluh 

šplhá výš a výš do rozměru nesplatitelnosti. To jiţ ale jedno není. Problém je starý 

dvacet let. Václav Klaus s ODS povýšil ekonomiku a „neviditelnou ruku trhu“ na 

podstatu demokracie a ona se jí záhy stala. Taková ta naše hezká, spravedlivá, 

česká ekonomika. Z toho vyplývá, ţe nemůţeme mít politické strany, nýbrţ ekono-

mické strany. Ideje se vytratily a předním zájmem musí být peníze. Jak se k nim 

dostat, jak ke kontrolním mechanismům nad jejich toky dostat své lidi, se stalo pri-

oritou. Velké firmy rychle pochopily, ţe k zakázkám a slušnému zisku nejsnáze při-

jdou přes stranu, která k těmto mechanizmům má nejblíţe, tedy přes současnou 

vládnoucí garnituru. Neprůhledné státní tendry a korupce, tak to tu chodí. Krade 

se. Stát je rozebrán. Platíme my. 

 

 Přehodit odpovědnost za neúspěch rozpočtu a „balíčku“ na ČSSD je vzhledem k oblastem škrtů po-

měrně jednoduché. Ministr financí totiţ připravil rozpočet s hrubými chybami. Sniţovat platy učitelům je ne-

smysl. Škrtit výdaje na občany, kteří jsou odkázáni na naši pomoc, je nemorální a hyenismus. Vyplácet méně 

hasičům a policii je opravdu úlet. Ţádný div, ţe „balíček“ neprošel. Co měl ale Janota dělat? Stačí na takový 

úkol ministr, který je úředníkem, i kdyţ se bezesporu vyzná ve tvorbě státního rozpočtu, jak, odkud a kam 

přestrkat peníze, ale nemá za sebou politickou sílu a hlavně spolu s celou vládou rozhodovací pravomoc? 

Nestačí.  Rozpočet je politika a rozhoduje se politickou mocí. Lze asi souhlasit s  tím, ţe v  období 

„hospodářské krize“ je logickým dopadem pokles příjmů. Nelze ale souhlasit s trapnou výmluvou, ţe za výši 

schodku můţe ekonomická krize.  

 

 Stále opakované „řešení“ černé díry vytvořené korupcí je však v nedohlednu. Vznešeně se tomu říká 

předraţené státní zakázky. Kaţdý rozumí, o čem jde řeč, bohuţel však inklinujeme k rezignaci nad tímto pro-

blémem. „Tak to bylo vţdy a my to nezměníme“ Rozhlédněme se kolem sebe, kolik nesmyslů se staví, jaké 

absurdní akce úřady pořádají. A stát, lépe řečeno státní úředníci, brečí, ţe nemáme peníze a škrty i v sociální 

sféře jsou nutné. Za vytvořením „langerovské“ přestavby ministerstva a policie však nestálo nic jiného, neţ 

aby se do toho vládnoucím politikům nikdo nepletl a aby je policie a soudy příliš nerušilyi. Tím chyby nekončí. 

Stát špatně vybírá daně. Špatně brání zaměstnávání načerno. Sociální dávky se vyplácí i lidem, kteří je nepo-

třebují. Plýtvá se a mnohde se dá šetřit. Zcela jistě heslo: „Šetřit se musí na výdajích státu a ne na lidech“ 

podpořené konkrétními návrhy nelze povaţovat za populismus, ale za jedinou moţnou cestu. 

 

 Rozpočet státu není proţírán, jak hlásají politici, ale rozkrádán. Kaţdý Čech dluţí téměř 120 tisíc ko-

run. Povětšinou si je stát nechal rozkrást. Na tohle Janota nestačí. Změnit tento katastrofální stav vyţaduje 

změnit českou politiku.  

Roman Petrus, předseda OVV 

 Téma týkající se dětí jsem získal díky dvěma malým dětem, které se nám se ţenou narodily v posled-

ních třech letech. Jak se tedy Městská část stará o ţivot maminek s menšími dětmi, tedy řekněme předškol-

ního věku? 

 

 O dětských hřištích jsme si něco málo řekli jiţ před několika měsíci, tak teď se podívejme na další 

vymoţenost, a tou jsou dětské kluby. Ty jsou na Praze 8 dva, a to „Osmík“ v KD Krakov a „Karlík“ v Karlíně. 

Nejprve zjišťuji první informace a následně se ptám manţelky, proč tam se starším synem nechodí. Její pokr-
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čení ramen, ţe tam uţ byla a chodí nyní jinam, stejně jako její kamarádky s dětmi, mě 

nenaplňuje optimismem. Výsledkem však je, ţe se rozhodnu vzít syna a zajít do obou 

klubů sám. Ale ouha - první překáţkou je, ţe otevřeno je jen dopoledne od 8.00 do 

12.00. Pro pracující tatínky, celkem problém. No nic, vezmu si dovolenou. 

 

 „Osmík“ v KD Ládví je vlastně jeden a půl klasického panelákového dětského 

pokoje. Všude spousty hraček a syn byl nadšený. Po zaplacení poplatku (jak jinak taky 

ţe ano), si jdeme hrát. Za začátku je to příjemné, aţ na trochu větší špínu na zemi neţ 

snesu. Pak ale začíná přicházet více a více maminek a začíná být těsno. Kdyţ se v ma-

lém prostoru natěsná devět dětí a maminek vzdávám to a radši jdeme ven. 

 

 „Karlík“ je po této stránce lepší a je tam i o něco více čisto. Velký prostor je lépe 

vyuţit a devět - deset dětí s rodiči zde není ani vidět. Zrovna v den mé „kontroly“ jsem narazil i na kurz vede-

ný paní místostarostkou. Přiznám se, ţe jsem se díky své vrozené nešikovnosti nepřidal, ale všichni ostatní 

rodiče si svíčky vyrobili. “Karlík“ má tedy jen jednu velkou nevýhodu a tou je parkování. 

 

 Ţeně jsem po kontrolách řekl, ţe minimálně „Karlík“ je moţné navštěvovat bez problému, načeţ jsem 

byl se synem poslán do podobného zařízení, které je pravda v soukromých rukách. Jednalo se o rodinné cent-

rum Paleček na Flóře. Velká vymoţenost je pracovní doba od 9.00 do 19.00, takţe si tatínkové nemusí brát 

dovolenou. Pokud jde o hračky a základní vybavení jsou na tom dětské kluby podobně, byť v Palečku mají 

všeho nějak více a lépe vyřešeno. Například přebalovaní pulty mají i pro větší děti. Čistota a velikost této 

„herničky“ je však o několik tříd výše neţ u dětských klubů na Praze 8. Je však pravda, ţe místo třiceti korun 

zaplatím korun padesát. Dále hlídacím tatínkům doporučuji i Obchodní centrum v Letňanech - zde jsou dvě 

herničky a stačí jen hledat. Velkou výhodou je provoz i o víkendu. 

 

 Takţe jaké je shrnutí? Prošel jsem se synem asi deset podobných zařízení v Praze. Dětské kluby na 

Praze 8 a to především „Karlík“, patří k těm lepším. Do průměru je sráţí nešťastná pracovní doba a bohuţel i 

špína. Doporučil bych všem, kteří tento jinak výborný projekt vymysleli, zaměřit se na tyto dva problémy. A 

všem hlídacím tatínkům přeji do dalšího roku mnoho zdaru. 

Prevence zdraví 

Daniela Coufalová, členka MO Karlín 

 Kaţdý z nás by se měl starat o své  zdraví, protoţe to se vţdy vyplatí. Ne aţ 

na poslední chvíli shánět  lékaře a trápit se nemocemi. Je určitě lepší docházet na 

pravidelné preventivní lékařské prohlídky. Prevence je velice důleţitá  a hlavně bez-

bolestná, neţ pozdější  nákladná  psychicky a fyzicky vynaloţená léčba. 

 

 Na základě výsledků nezávislých výzkumů mohou preventivní prohlídky sní-

ţit náklady aţ o 5% z celkové výše výdajů na zdravotní péči. V České republice toto 

číslo představuje hodnotu přibliţně 10 miliard korun na jeden rok. Toto číslo oprav-

du není zanedbatelné. 

 

 Naše populace v české republice nezadrţitelně stárne a s tím je spojen velký nárůst civilizačních cho-

rob. Jedná se zejména o nádorové onemocnění nebo onemocnění srdce a cév. Těmto chorobám lze však 

účinně předcházet. Většina pacientů dlouhodobě zanedbává právě tyto preventivní prohlídky a také vede ne-

zdravý ţivotní styl. 

 

 V preventivní kontrole zdravotního stavu by mimo jiné mohla pomoci i modernizovaná IZIP – Elektro-

nická zdravotní kníţka. Na základě údajů z této kníţky můţe kaţdý z nás, který tuto „  El. kníţku „ vlastní, lépe 

sledovat svůj zdravotní stav, a tak sníţit riziko onemocnění těmito chorobami.  Elektronická zdravotní kníţka 

je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě jako je věk, hmotnost 

nebo hodnota krevního tlaku.Všechny tyto hodnoty jsou nezbytně důleţité pro zdraví a hodnotný ţivot. 



S t r á n k a  8  

20. výročí ČSSD na Praze 8 

Jaromír Šída, předseda MO Libeň 

 Dne 25. ledna 2010 v sekretariátu  OVV ČSSD Praha 8 konala se oslava u 

příleţitosti 20. výročí obnovení činnosti České strany sociálně demokratické na Pra-

ze 8. 

 

 Slavnosti se zúčastnila většina členů a jako hosté se dostavili poslanec 

ČSSD a člen představenstva KVV Miroslav Svoboda, poslankyně ČSSD Kalábková, 

předseda OVV ČSSD Praha 4 Jan Kolda s tajemnicí a dokonce i host ze zahraničí, 

předseda ţupy Slovenského Smeru, sociálné demokracie, Jozef Tarkanič. Slavnost-

ní pořad zahájil a řídil předseda OVV ČSSD Praha 8, Roman Petrus. Ve stručnosti 

vylíčil činnost sociální demokracie na Praha 8 a vyzdvihl práci pro stranu některých 

členů, kteří se na ní nejvíce podíleli.  

 

Hlavní přehled této činnosti bylo představení výstavy písemností, dokumentů a fotografií na dvaceti 

tabulích. Vernisáţ téměř umělecky zpracovaných dokladů o politické práci sociálních demokratů na Praze 8 

byla zúčastněnými na místě velice kladně hodnocena. 

 

Součástí slavnosti bylo i ocenění členů, kteří se nejvíce zaslouţili o práci pro sociální demokracii. Čle-

nům Mášovi, Matyášovi a Ševčíkovi byly uděleny čestné plakety a řada členů dostala pamětní listy. Na závěr 

oficiální části slavnosti kaţdý účastník obdrţel kniţní publikaci „Dvacet let ČSSD na Praze 8“, jejímţ autorem 

je náš předseda OVV ČSSD Praha 8, Roman Petrus. 

 

K této publikaci je dluţno podat náleţitou recenzi. Sestavit knihu z tisíců písemných i jiných dokladů 

bylo doslova mravenčí prací, pro niţ bylo třeba uvědomění, tvůrčího zapálení a nekonečné trpělivosti. Dílo je 

důslednou kompilací dnes jiţ převáţně historických událostí srovnaných do precizní časové souvislosti. Pub-

likace je napsána ve čtivém slohu, srozumitelným jazykem a hlavně správnou češtinou. 

 

Kniha tak čtenáři poskytne nejen informace, ale hlavně poučení, jak se vyvarovat případných podob-

ných chyb v naší stranické a politické práci. Domnívám se, ţe publikace Romana Petruse by si zaslouţila po-

všimnutí Lidového domu a podobné historické přehledy by měly vypracovat i ostatní okresní a obvodní vý-

konné výbory ČSSD. 

 

Romane, děkujeme Ti za všechny naše členy ČSSD na Praze 8 za uspořádání oslavy k 20. výročí ob-

novení činnosti ČSSD v osmé praţské čtvrti a za vydání tak zásluţné publikace. 
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Před volbami do Poslanecké sněmovny 

 Letos v květnu čekají nás volby do Poslanecké sněmovny. Tyto volby rozhod-

nou, jakou budeme mít vládu, tedy opět vládu politickou. Jaký bude výsledek letošních 

poslaneckých voleb, bude záleţet jednak na voličích resp. na tom, kolik se jich 

k volbám dostaví a jednak na tom, co zapůsobí na voliče, kteří se voleb zúčastní. 

 

 V kaţdém případu volby ovlivní jak politická, tak i hlavně ekonomická momen-

tální situace, a to nejen vnitřní, ale i celosvětová. Poučení bychom si mohli vzít 

z minulosti. Kdyţ po Listopadové revoluci roku 1989 nálada občanů se otočila větši-

nou zcela doprava, levicově zaměřené politické strany neměly vůbec šanci na zvolení. 

 

 Jakmile však Klausovo ekonomické heslo „vše vyřeší trh“  se ukázalo jako ne-

pouţitelné za kaţdých podmínek v politice (jeden důkaz za všechny – kuponová privatizace), lidé pochopili, 

ţe levice nejsou jen komunisti, ale ţe je tady také demokratická levice, sociální demokracie. Nejnázorněji 

toto politické uvědomění lidí se projevilo na podzim 2008 v krajských volbách. Impulzem k tomu bylo zave-

dení zdravotnických poplatků ministra Julínka. Občané vnímali poplatky jako zásah Klausova ekonomického 

hesla do zdravotnictví, které se tím mělo zapojit do trţního hospodářství. Proto také krajské volby byly vlast-

ně „ hlasem lidu“. Lidé tehdy poznali, ţe jedině sociální demokracie jim můţe pomoci. 

 

Letos je situace obdobná. Na občany doléhá krize a s ní i nezaměstnanost. Znovu se ukazuje, ţe trh, 

který je celosvětově v drţení politické pravice, vţdy vše nevyřeší, pokud není regulován. A tady je znovu příle-

ţitost ukázat lidem, kdo krizi a s ní nezaměstnanost zavinil a jak by se mělo čelit vzniklé nouzi. Moţná by 

neškodilo ohlédnout se opět do minulosti, a to do třicátých let 20. století. Je třeba občanům ukázat, kdo se 

chová asociálně a své jednání vydává za snahu o sníţení výdajů státního rozpočtu. Naopak je nutno lidi pře-

svědčit, ţe politika sociální demokracie vychází z principu sociální spravedlnosti a solidarity. 

 

A tato myšlenka by měla být letošním hlavním posláním všech organizací ČSSD a úkolem pro všech-

ny její členy, aby ji šířili na svých pracovištích i ve svých domovech. 

Informace z komisí Rady Městské části Praha 8 

Kontrolní výbor –Roman Petrus 

Kontrolní výbor se usnesl na plánu činnosti 

do voleb. Jedná se především o tyto body: 

1. Kontrola plnění vybraných usnesení Rady a Zastu-

pitelstva MČ, 2. Kontrola  hospodárnosti  vynaloţe-

ných  prostředků  na  opravy  obecního  majetku 

správními firmami  (AUSTIS a.s., PROMINECON 

GROUP a.s. a JUDr. Slabá), 3. Následná kontrola hos-

podaření příspěvkové organizace Servisní středisko, 

4. Účast na projednávání výsledků hospodaření za 

rok 2009 

 

Bytová komise – Roman Petrus  

Bytová komise probrala v lednu tři zásadní 

body. 1) Schválila podmínky pro získání sociálního 

bytu pro seniory. Městská část Praha 8 připravuje 

pro seniory moţnost získání sociálních bytů 

v domech ve vlastnictví MČ Praha 8. Tyto byty, vyčle-

něné z bytového fondu Městské části Praha 8 pro 

účely sociálního bydlení, budou postupně převáděny 

do správy OÚSZS v Praze 8, příspěvkové organizace 

zřízené MČ Praha 8 a budou při splnění předepsa-

ných podmínek podnajímány seniorům, občanům 

Městské části Praha 8. 2) Bytová komise dále aktua-

lizovala pravidla promíjení poplatků z prodlení. 3) 

Dalším bodem pak bylo vyhlášení nových výběrových 

řízení pro čtvrtou vlnu tzv. privatizace. Nová změna je 

dána tím, ţe jiţ nebudou souteţeny jen byty, které 

jsou opraveny, ale budou soutěţeny i ty, které opra-

veny nejsou.  

 

Finanční výbor- Daniel Rödig 

Na  programu  jednání  FV  byl  materiál 

s návrhem na odpis a prominutí pohledávky, která se 

ukázala být nedobytnou. Zástupce obchodního oddě-

lení ÚMČ záleţitost uvedl, osvětlil a materiál byl FV 

přijat. Na programu jednání FV bylo i schválení návr-

hu rozpočtu MČ na rok 2010 a rozpočtového výhledu 

Jaromír Šída, předseda MO Libeň 
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do roku 1012. Z tohoto důvodu byl jednání FV účas-

ten radní MČ Prahy 8, který materiál uvedl a zodpově-

děl všechny dotazy jednotlivých členů FV. Po diskusi 

byl tento materiál členy FV nakonec přijat a Zastupi-

telstvu doporučen ke schválení. V diskusi na konci 

schůze FV bylo přijato usnesení, ve kterém členové 

FV poţadují předloţení investičního záměru  výstavby 

radnice a obchodního centra. Materiál by měl obsa-

hovat i návrh na vyuţití finančních prostředků získa-

ných z privatizace bytového fondu MČ Praha 8. 

 

Majetková komise- Daniel Rödig 

Na svém jednání MK projednávala mj. ţádost 

pí. Dany Kohoutové a p. Jiřího Kohouta, fyzických 

osob, o prodej pozemku o výměře 111 m2 v Čimicích. 

MK tento prodej doporučila  cenu dle cenové mapy 

stavebních pozemků, tj. 4 250,- Kč/m2. MK dále řeši-

la ţádost p. Pavla Chovance, fyzické osoby o prodej 

pozemku o výměře 205 m2 v Kobylisích. K této ţá-

dosti MK doporučila vyhlásit výběrové řízení na prodej 

tohoto pozemku s tím, ţe minimální vyhlašovaná ce-

na ve výběrovém řízení bude dle cenové mapy staveb-

ních pozemků, tj. za 4 720,- Kč/m2. Na programu 

jednání MK byla i ţádost p. Petera Tomašky o prodej 

pozemků o celkové výměře cca 700 m2 v Libni. Tento 

prodej MK nedoporučila. MK se dále zabývala ţádostí 

Bytového druţstva Horňátecká 18 o sníţení kupní 

ceny a její úhrady formou splátek na pozemek parc.  

č. 1019/6, o výměře 217 m2 („zastavěná plocha a 

nádvoří“) pod domem čp. 791 na adrese Horňátecká 

18, 182 00 Praha 8. MK doporučila prodej výše uve-

deného pozemku za cenu dle cenové mapy, tj. 3 000,

- Kč /m2 s úhradou kupní ceny do třiceti dnů ode dne 

podpisu kupní smlouvy dle standardního textu kupní 

smlouvy. MK dále projednala ţádost společnosti 

Design Development CZ s. r. o. o pronájem fasády na 

objektu čp. 1851, na k. ú. Libeň a na adrese Sokolov-

ská 157, 180 00 Praha 8, k umístění megaboardu 

o rozměrech  900 x 900 cm, za nájemné ve výši 

120 000,- Kč/rok, předpokládaná doba nájmu by by-

la 3 roky. Po proběhlé diskusi MK tuto ţádost nedo-

poručila. Vzhledem k omezenému místu jsou zde uve-

deny pouze některé body jednání MK. Celý zápis je 

pro zájemce připraven k nahlédnutí v Grábově vile. 

Příští jednání komise se uskuteční dne 09. února 

2010. 

 

Bezpečnostní komise- Milan Hejkrlík 

Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek se 

sešla na svém řádném jednání ve středu 20. ledna 

2010. Jak je pravidlem, jednání komise se také zú-

častnili zástupci Policie České republiky a Městské 

policie hl. m. Prahy. Komise projednala stíţnost na 

liknavý postup Městských stráţníků při hlídkové čin-

nosti, který měl způsobit rozšíření poţáru domu v 

Křiţíkově ulici. Tato stíţnost jiţ je v řešení odborem 

Kanceláře starosty a byla předána Městské policii k 

prošetření. O výsledku šetření bude komise informo-

vána na svém dalším zasedání. Komise dále projed-

nala zprávu o činnosti Městské policie za rok 2009 a 

statistiku přestupků za měsíc leden 2010. Vedoucí 

odboru krizového řízení podal zprávu o rozšiřování 

kamerového systému, ke konci února 2010 by mělo 

být zapojeno 19 objektů a bude rozšířen počet pra-

covníků dohledového centra na 2 pracovníky v non-

stop provozu. V prosinci 2009 došlo také ke několika 

krádeţím kamer a dalšího vybavení kamerového syté-

mu v hodnotě cca 330 tis. Kč. Díky nasazení pracov-

níků odboru krizového řízení byli pachatelé dopadeni 

na místě krádeţe v Gerontologickém centru a předání 

Policii ČR.  Komise proto navrhla Radě Městské části 

Praha 8 poskytnutí mimořádné odměny pracovníkům 

tohoto odboru. 

 

Komise pro územní rozvoj – Radim Zátopek 

Na této první letošní komisi byly hlavním bo-

dem programu dvě ţádosti, a to vyjádření 

k připravované akci: 183/2009  Ţádost o stanovisko 

k úpravě ÚPn, z OV-H na OV-I a z SV-I na SV-K  

(koeficienty výstavby) za účelem výstavby administra-

tivního a bytového komplexu Palác Praga, k.ú. Karlín, 

ul.Pernerova, parc.č. 350/9, 350/16, 350/18, 

350/34, 350/35, 351 a ţádost letiště Ruzyně: 

9/2010. Posuzování vlivů na ţivotní prostředí podle 

zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpi-

sů – zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Paralelní 

RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ – na ţivotní pro-

středí. 

Co se týče připravované výstavby Paláce Pra-

ga, navštívil naší komisi zástupce architekta s velmi 

pěkně připravenou prezentací záměru. Komise se 

domnívá, ţe uvedená výstavba přispěje k nenásilné a 

vkusné modernizaci Karlína a plynně naváţe na jiţ 

rekonstruované budovy mezi ulicemi Křiţíkovou a 

Pernerovou. Komise tedy souhlasila s navýšením pří-

slušných koeficientů i samotnou výstavbou. 

Opačný názor komise zaujala k připravované 

výstavbě nové paralelní ranveje Ruzyňského letiště, 

která by výrazně přispěla k hlukové zátěţi obyvatel 

severozápadní části Prahy 8. 

Resumé komise  zní takto:  KUR zásadně nesouhlasí 

s dokumentací vlivu záměru „Paralelní RWY  

06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ na ţivotní prostředí. 

KUR zásadně nesouhlasí se samotným záměrem  

„Paralelní RWY  06R/24L, letiště Praha Ruzyně“. 

KUR pověřuje svého člena p.Ing.Korfa přípra-

vou odůvodnění výše uvedeného nesouhlasu. Případ-

ným zájemcům o odůvodnění vypracované Ing. Kor-

fem zašlu na e-mailovou adresu, případně předám 

osobně v listinné podobě. 
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Informace z Rady Městské části Praha 8 

Prosinec 2009 

- Rada Městské části shrnula vyjádření a připomínky ke Konceptu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 

Prahy týkající se území Prahy 8. 

- Rada se dále kladně vyjádřila k projektové dokumentaci na umístění stavby „Libeňské doky“. 

- Mateřská škola Kynická 2 získala novou ředitelku v osobě paní Jany Bernasové. Paní ředitelka byla vybrá-

na výběrovou komisí a rada ji jmenovala. 

- Rada projednala vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace – 

sníţení energetické náročnosti v objektu ZŠ Hovorčovická a ZŠ Na Šutce. 

- Rada darovala 20 000,- Kč občanskému sdruţení Smelka na vybavení jejich centra.  Sdruţení pracuje 

s lidmi s onkologickým či jiným váţným onemocněním. 

- Rada vyhlásila výběrové řízení o nejvhodnější nabídku uzavření nájemní smlouvy o nájmu 250 kusů re-

klamních laviček v majetku Městské části. 

- Rada zamítla ţádost o umístění technického zařízení Multi Lotto v Hejdukově ulici 2. Toto technické zaříze-

ní funguje na podobném principu jako výherní automaty. 

- Rada schválila veřejné výběrové řízení pro Revitalizaci Kaizlových sadů a Parku před Invalidovnou. 

 

Leden 2010 

- Rada se rozhodla opravit patnáct uvolněných bytů v domě s pečovatelskou sluţbou v Burešově ulici. Po 

proběhlém výběrovém řízení uzavřela smlouvu s vítěznou firmou. 

- V Burešově ulici v DPS se také bude nově budovat jídelna. Bohuţel první výběrové řízení nevyšlo, a tak mu-

selo proběhnout jeho opakování. 

- Rada projednala prodeje bytových domů ve čtvrté vlně tzv. privatizace a pochopitelně schválila tento pro-

dej ve všech případech. 

- Rada dále vypsala uzavřenou soutěţ na pojišťovacího makléře Městské části Praha 8. Ten by měl rozhod-

nout, jak dále postupovat s pojištěním, které Městská část potřebuje. 

- Rada schválila rozpočet Městské části Praha 8 a předloţila jej Zastupitelstvu městské části Praha 8 

k projednání. 

Co se stalo a stane na Praze 8 

Kauza opencard je na odstoupení městské rady 

Kvůli případu praţské karty opencard by měla od-

stoupit celá městská rada, tvrdí předseda ČSSD Jiří 

Paroubek. Představitelé ODS, kteří na magistrátu 

vládnou, by měli podle něho uplatnit presumpci viny. 

Na tiskové konferenci Paroubek vyzval radní, aby 

kvůli kartě podali trestní oznámení na neznámého 

pachatele. Podle praţského primátora Pavla Béma je 

Paroubkovo prohlášení populistické.  "Okolnosti pro-

jektu opencard jsou neskutečným případem plýtvání 

veřejnými prostředky," řekl šéf sociálních demokratů. 

Jde podle něho o symbol finančních praktik ODS 

"dalíkovského charakteru". "Tohle se dá přirovnat 

jenom k prodeji Karlštejna," zdůraznil Paroubek, kte-

rý byl v minulosti řadu let primátorovým ekonomic-

kým náměstkem. Uvidíme, jestli se radním podaří 

celý případ zamést pod koberec. Pravdou však zů-

stává, ţe podle auditu stál celý projekt 888 milionů a 

jeho výsledky rozhodně nepředčila očekávání. 

Místo devíti kamerových systémů jich bude šestnáct 

S blíţícím se koncem roku nabírá radniční projekt 

Prahy 8 „Bezpečná Osmička“ na rychlosti. Z původně 

plánovaných devíti kamerových systémů ve školních 

areálech jich bude spuštěno o sedm víc. Podle vyjád-

ření odboru krizového řízení je tento nárůst moţný 

díky dotaci obdrţené ze státního rozpočtu. Jiţ v říjnu 

byly uvedeny do provozu kamerové systémy v Mateř-

ské škole Korycanská, začátkem listopadu následo-

vala Základní škola Burešova a po ní mateřinka Lib-

čická. Do konce roku bude dokončeno zbylých jede-

náct kamerových systémů. Podle ředitelů škol, je-

jichţ okolí jiţ kamery sledují, klesl počet vniknutí ne-

ţádoucích osob na pozemky škol a obecně se zvýšila 

bezpečnost ţáků i učitelů. Kamerové systémy budou 

do konce roku vybudovány i v Gerontologickém cent-

ru v Šimůnkově ulici a také v jeho pobočce v ulici 

Benákova. Dění před kamerami sledují na monito-

rech stráţníci městské policie. 
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Příští rok ubude spojů MHD 

V ulicích Prahy bude v příštím roce jezdit méně spojů, 

neţ kolik jich jezdilo letos. Společnost Ropid, která 

plánuje v Praze jízdní řády a trasy autobusů a tramva-

jí, se totiţ chystá, ţe bude některé spoje rušit. Které 

to budou, zatím ještě není jasné. Materiál, jenţ určí, 

které spoje případně zmizí, zatím se zatím připravuje, 

a nic tak není rozhodnuto. To, ţe z jízdních řádů zmizí 

jednoduše řečeno zhruba kaţdý dvacátý spoj, vyplývá 

také z materiálu, který schválili radní hlavního města. 

Ten totiţ mění způsob, kterým hlavní město bude do-

tovat provoz Dopravního podniku. Namísto paušální 

částky dostane zaplaceno za ujeté kilometry. A právě 

jejich mnoţství bude v roce 2010 o 5,3 procenta niţ-

ší neţ letos. To znamená, ţe vozy dopravce ujedou 

157,2 milionu kilometrů. Město vylučuje, ţe by se 

kvůli tomu zhoršila situace v městské dopravě. Jde 

hlavně o odstranění souběhu jednotlivých linek, 

zejména pak se ţeleznicí. 

 

Záchranka kvůli ledovce před vánocemi ošetřila de-

sítky lidí 

Ledovka v Praze naplno zaměstnala záchrannou sluţ-

bu. Záchranáři museli ošetřit asi 60 lidí, kteří se zra-

nili pádem na chodník. Některým pokazily vánoce i 

několikačetné zlomeniny. Kvůli výraznému nárůstu 

práce musela záchranná sluţba povolat záloţní tým 

lékařů. Namrzající déšť na chodnících přiblíţil praţ-

skou záchrannou sluţbu k rekordním číslům. Sanitky 

musely den před štědrým dnem od půlnoci do 11:00 

vyrazit celkem na 220 výjezdů, přitom průměrně za 

celý den vyjíţdí k 250 aţ 300 případům. Počet přípa-

dů kulminoval kolem 07:00, poté se situace uklidni-

la. Ale i nadále záchranáři na pomoc lidem se zraně-

ními způsobenými náledím vyjíţděli. Nejčastěji si lidé 

pádem poranili ruce, nohy, páteř a hlavu, oběťmi jsou 

především starší lidé, kteří mají horší stabilitu. Osm z 

nich si zlomilo nohu v krčku. 

 

Nové psí louky? Moc lokalit uţ není 

Čtyři z deseti praţských domácností vlastní psa. Psi 

jsou nedílnou součástí naší společnosti, přitom ji do-

káţou nemilosrdně rozdělovat. Na pejskaře a na ty, 

co psy nemají v lásce. Libeň je v tomto vztahu unikát-

ní. Oddělila prostor určený pro chovatele od prostoru 

pro ostatní obyvatele - vybudovala psí louku. Mezi 

„bílým domem“ a Grabovou vilou tak vznikla louka 

určená přímo k venčení psů. Nápad se ujal a svou 

louku vybudovaly i Bohnice v Katovické a Ústavní uli-

ci. Nyní se na radnici rozjela diskuse, zda takováto 

místa patří k rozvoji města či nikoli. Utváří se totiţ 

nový územní plán pro následující dekádu, který můţe 

rozvoj podobných lokalit urychlit. Volné pobíhání psů 

povoleno „Pes, který je na psí louce, není v blízkém 

parku nebo na dětském hřišti. Cílem je, aby postupně 

vznikala místa jako v Katovické ulici, kde je dětské 

hřiště, sportoviště a psí louka vedle sebe a kaţdý si 

zde nalezne svoje místečko bez toho, aby vadil ostat-

ním. Výhodou psí louky je totiţ to, ţe psi mohou v 

oploceném prostoru volně pobíhat, coţ v ulicích ani 

parcích nemohou - všude musí být totiţ uvázáni na 

vodítku. Kroky radnice vítají také opoziční zastupitelé, 

i kdyţ mají drobné výhrady. Například tu, ţe libeňská 

psí louka, na níţ si jiţ obyvatelé zvykli, se bude muset 

chtě nechtě zmenšovat. To proto, ţe jeden její cíp za 

několik let uřízne výstavba městského silničního 

okruhu. Výhoda této lokality je v tom, ţe je dobře do-

stupná všem obyvatelům Libně. Nové psí louky na 

sídlišti v Bohnicích uţ tak ideální nejsou. Je k nim z 

větší části sídliště daleko. Při ranní procházce se k 

nim z časových důvodů moc lidí nedostane. 

 

Nové radary na hlavní silnici 

Na území Prahy 8 přibyly 2 nové radary. Celkově jich 

je tedy jiţ šestnáct. Motoristé se nově setkají s radary 

v Lodţské ulici u bohnického obchodního centra Od-

ra. Tento úsek byl vybrán na základě poţadavku míst-

ních obyvatel. Jedná se o dlouhou rovinku, kde bohu-

ţel část řidičů nerespektuje povolenou rychlost. Navíc 

je zde přechod pro chodce, který vyuţívají zejména 

ţáci blízké základní školy a gymnázia. S instalací dal-

ších radarů je počítáno i v roce 2010. Pokud zastupi-

telstvo schválí rozpočet na rok 2010, objeví se v uli-

cích další čtyři preventivní radary. 

 

Löwitův mlýn a libeňský pivovar 

Velký mlýn v Libni, objekt z počátku 16. století, který 

byl od svého prvopočátku závislý na vodě z kdysi ne-

dalekého ramene Vltavy, byl před 7 lety právě vodou 

z Vltavy poničen. Stalo se tak ve chvíli, kdy Praha 8 

mlýn i s přilehlým pivovarem za desítky milionů korun 

opravila a chystala se ho prodat. K prodeji nakonec 

dochází aţ nyní. Pokud o prodej obou objektů, ten 

proběhl jiţ před několika lety, ale bohuţel byl neú-

spěšný. Radnice Prahy 8 se k prodeji těchto památek 

rozhodla proto, ţe náklady na jejich uvedení do pro-

vozu a na to, aby vypadaly tak hezky, jak vypadají 

zvenčí, i uvnitř, se odhadují zhruba na 100 milionů 

korun. Soukromá firma zaplatí za obě rozsáhlé nemo-

vitosti 60 milionů korun a podle smlouvy musí 20 let 

udrţet předmět podnikání. 

Firma plánuje v objektu provozovat restauraci staro-

českou, bude tam víc stylů, bude provozovat vinoté-

ku, nějaký cigaras club, a chce v objektu udělat uby-

tovací zařízení. Nový majitel věří, ţe celý mlýn s pivo-

varem začne novému účelu slouţit do půl roku. Ostat-

ně vyuţití těchto historických objektů bývalo v minu-

losti různé. Mlýn ztratil svou funkci zhruba v 70. le-

tech 19. století, kdyţ se dělala regulace Vltavy, tím 
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pádem i Rokytky. A samozřejmě ten, ten náhon byl 

ustřihnut. Takţe to koupil Joachim a Matylda Löwito-

vi v 90. letech a provozovateli zde ţivnost pecnář-

skou, neboli pekařskou. Odtud pochází často pouţí-

vaný název Löwitův mlýn. Poté, co Löwitovi mlýn 

přenechali městu, tu býval i sklad brambor. Pivovar 

ze 16. století uvařil své poslední pivo před 110 lety. 

V dobách své největší slávy zásoboval 8 libeňských 

hospod, které odběr piva odtud měly nařízen. Po-

sledním vlastně nájemcem pivovaru byl Jan Štolc, 

který v roce 1888 přistavěl ty budovy nahoře a zřídil 

tam vlastně velikánský taneční sál, který měl rozmě-

rů skoro 250 metrů čtverečních a patřil k největším 

sálům zde v Libni. V 60. letech minulého století byla 

zbourána zdejší varna s komínem a pivovar se pro-

měnil ve sklad Divadla S. K. Neumanna. Uvnitř jsou 

přes povodňové řádění zachovalé unikátní staré 

pivovarské sklepy. Rozsáhlý labyrint končí aţ pod 

skálou přilehlého kopce. 

 

Bulovka získala od Prahy 8 inkubátor 

Pediatrické oddělení Fakultní nemocnice na Bulov-

ce má nový inkubátor. Moderní zařízení Atom V 

2100 G zakoupila zhruba za 300 tisíc korun měst-

ská část Praha 8. I kdyţ radnice Prahy 8 není zřizo-

vatelem nemocnice na Bulovce, je třeba vzájemné 

spolupráce, neboť jde o jedinou nemocnici v naší 

městské části. Poskytnutím daru chce v době baby-

boomu městská část pomoci velmi vytíţenému no-

vorozeneckému oddělení. Ráda by tak přispěla ke 

zkvalitnění péče o nejmenší, ale také pomohla 

usnadnit práci zdravotnickému personálu nemocni-

ce. 

 

Další zdraţování? 

Městská část Praha 8 letos rozhodně nebude zvyšo-

vat nájemné o 100 procent. To, o čem je ochotna 

nyní uvaţovat, tak je maximum do 50 procent. 

Podraţit ale můţe i veškeré zboţí a sluţby. Daň z 

přidané hodnoty se totiţ zvedá o jedno procento, 

sníţená sazba 9 procent na 10, základní devatenác-

tiprocentní na 20. Ceny potravin by se i přesto podle 

dosavadních odhadů výrazně zvedat neměly. Tlačí 

je totiţ dolů velká konkurence supermarketů. I kdyţ 

by potraviny neměly příliš podraţit, dá se očekávat, 

ţe právě jejich nákup zatíţí domácí pokladničky o 

desítky korun měsíčně navíc. 

Vyšší spotřební daně i DPH nejsou jediné, co vytáh-

ne peníze z rodinných pokladniček. Porostou i ná-

klady na bydlení, naopak niţší bude výše příspěvku 

během mateřské. 

 

Invalidovna s novou fasádou opět prokoukla 

Karlínská Invalidovna prokoukla a nedávno sunda-

né lešení odhalilo její původní podobu. Zrekonstruo-

vaná je také část střechy a vyměněna jsou okna. 

Opravy přišly na dvacet miliónů korun. Objekt však 

přesto nemá vyhráno, protoţe do rekonstrukce, kte-

rou nutně potřebuje, zatím nikdo nechce investovat 

miliardu korun, kterou objekt ještě potřebuje. V sou-

časné době je v Invalidovně Vojenský ústřední ar-

chív, ale není to na dlouho, neboť ten se má za ně-

kolik let stěhovat do budovy bývalého vojenského 

gymnázia v Ruzyni. V jakých rukou Invalidovna skon-

čí, to zatím není jasné. I kdyţ zájem o ni projevilo jiţ 

několik firem, které by z ní rády udělaly luxusní ho-

tel. V souladu s platnou legislativou bude objekt 

přednostně nabídnut k převodu ostatním organizač-

ním sloţkám státu a státním organizacím. V přípa-

dě, ţe ţádná z nich neprojeví zájem, předpokládá 

se, vzhledem k atraktivitě lokality, vypsání výběrové-

ho řízení na jeho koupi. Hlavní město zájem nemá, 

pro ministerstvo bude budova nepotřebná. Radnice 

Prahy 8, na jejímţ území se stavba z počátku 18. 

století nachází, podporuje záměr Filozofické fakulty 

UK, která by v Invalidovně chtěla vybudovat Univer-

zitní kampus. 

 

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 rychlost měří. Sníţení rychlosti ze 70 na 50 

kilometrů v hodině znamená pokles hluku o 2,7 de-

cibelu, tedy zhruba o polovinu. To je významné sní-

ţení. Na magistrále je sedmdesátka u Hlávkova 

mostu Nechápavě však motoristé kroutí hlavou na 

dalších místech, kde město od 1. ledna razantně 

sníţilo rychlost - na Praţském okruhu v Ruzyni mezi 

Evropskou ulicí a odbočkou do Horoměřic a také na 

Cínovecké ulici mezi Stříţkovem a Letňany. V obou 

případech jde totiţ o rychlostní silnici se čtyřmi pru-

hy. V Ruzyni se musí jezdit místo 70 kilometrů pade-

sátkou, v Letňanech pak místo 130 pouhých osm-

desát. Na rozdíl od magistrály tyto silnice vedou v 

polích, od nejbliţší zástavby jsou vzdálené stovky 

metrů. Obyvatelé Letňan a Ďáblic na řev motorů aut 

stěţovali. Protihlukové stěny by tu ale nebyly efektiv-

ní. Sníţení rychlosti bylo jediné moţné opatření. 

Proč se ale značky omezující rychlost objevily právě 

zde v polích, a ne například i na silnicích uvnitř měs-

ta? 

 

Město chce jednat o placení na okruhu 

Zástupci hlavního města jednají znovu s minister-

stvem dopravy o moţném zpoplatnění některých 

úseků Praţského okruhu, které ministerstvo poţa-

duje. Celý Praţský okruh nebude ale zpoplatněn 

dříve neţ v roce 2020. Řidiči, kteří budou vyuţívat 

jiţní trasu okruhu od dálnice D1 po silnici R6, však 

budou zřejmě platit uţ od letošního září. 


