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Advent 
Advent, vycházející z latinského adventus – příchod i očekávání, je svátkem 
pohyblivým a zapálení první svíčky na prostých i honosnějších adventních 
věncích na našich stolech připadlo letos na neděli 2. prosince. 
A když se na to podívám jinou optikou, tak v Praze 2 máme advent – očekávání 
čehosi, vlastně permanentně. Srovnatelně krásné období to ale věru není. V situaci, 
kdy s privatizací, opravdu lépe řečeno prodejem domů a bytů v Praze 2, nehnula ani 
letní vedra ani náhlý vpád prvních letošních mrazů, jsme mnozí už poněkud unaveni 
a bude vhodné si odpočinout. A protože stokrát nic umořilo osla, neupínejme se teď 
zbytečně na něco, co bude, AŽ… Pusťme o adventu a svátcích vánočních starosti 
z hlavy a letos si určitě neslibujme v otázce prodeje zázrak (ale ani po Novém roce). 
Buďme rádi, pokud jsme v rámci možností zdraví, bohatí svými rodinami a dětmi a 
šťastni za to, co máme. Nakonec, uvědomit si, že jsme na tom vlastně opravdu ještě 
dobře, skvěle vystihuje čísi parafráze na časté citáty pana Kalouska: „Mnozí ve světě 
jsou boháči, když mají vodu a kousek chleba. A já z vás udělám takové boháče, že 
budete za ten kousek chleba a vodu vděční.“ 
Všem vám přeji, aby se tato fiktivní, ani jiné vize pana Kalouska nestaly realitou a 
všichni jsme si řekli – vždyť se nám žije dobře a ty Vánoce jsme ve zdraví a 
společně příjemně prožili. Žel Bohu, samozřejmé to mnohdy a mnohde není. 

Text a foto Michaela Mazancová 
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právě teď. Slyšel jsem, že politika, 
třebaže jen ta komunální, je svým 
způsobem drogou – v takovém pří-
padě si tedy ordinuji lehkou 
odvykací kůru. 
Abych však rozptýlil možné spe-
kulace: neopouštím OSB, zůstávám 
členem týmu a pokračuji dále ve 
žlutém dresu, i když už nepojedu 
v čele pelotonu. 
Na závěr dlužím upřesnění: protože 
plánovaná volba nového předsedy 
klubu zastupitelů proběhne až za-
čátkem příštího roku, do té doby 
bude klub OSB řídit místopředseda 
klubu Jaroslav Šolc. 

Petr Hejna 
 

 

 
Čí jsou Noviny Prahy 2? 
nepředpokládané pokračování 
V minulém čísle jsem úvahu o No-
vinách Prahy 2 končil citací e-
mailu ze dne dne 30.10.2012: 
„Vážení členové redakční rady, 
rozhodnutím Rady městské části 
Praha 2 mně bylo uloženo vyřadit 
článek o elektromobilu (str. 6) 
z listopadového čísla Novin Prahy 
2. Z diskuse vyplynulo, že si RMČ 
nepřeje politizaci Novin Prahy 2.“ 
S pozdravem 

Michal Uhl, předseda redakční rady 
Nikterak mne to nepotěšilo, ale 
vzal jsem na vědomí. Tím záleži-
tost ovšem neskončila. Hned násle-
dujícího dne jsem spolu s ostatními 
členy redakční rady obdržel e-mail 
tohoto znění: 
„Vážení členové redakční rady No-
vin Prahy 2, zřejmě došlo ze strany 
člena redakční rady pana Otto 
Hoffmanna k nepochopení závěrů 
diskuse ke článku o elektromobilu 
zapůjčeném Centru sociálních slu-
žeb. Radní MČ Praha 2 se v diskusi 
vyjádřili odmítavě proti uvádění 
komerčních, politických aktivit jed-
notlivých subjektů v Zastupitelstvu 
MČ Praha 2. Článek bude v No-
vinách Prahy 2 zveřejněn, avšak 
bez komerční, politické presentace. 

Doplňuji tímto informaci, kterou 
Vám zaslal předseda Redakční ra-
dy Prahy 2 Michal Uhl dne 30.10. 
2012. 

Mgr. Jana Černochová, starostka MČ 
Praha 2“  

Když jsem jako člen redakční rady 
obdržel obtah Novin Prahy 2 č. 11, 
zděsil jsem se. Z textu hned v první 
větě byla vyřazena zkratka OSB 
(mimochodem jediná v celém tex-
tu), tím vzniklo dokonalé zkreslení 
celé záležitosti a uvedení čtenáře 
v omyl, protože zastupitelé – tedy 
celé zastupitelstvo MČ – na zapůj-
čení elektromobilu nemá vůbec 
žádné zásluhy. Proto jsem také ob-
ratem žádal vedoucí redaktorku, 
aby celý článek kvůli zavádějící 
první větě zcela z vydání stáhla. 
S takovým textem jsem nemohl 
souhlasit i proto, že jsem pod ním 
byl podepsán. Překvapením pro 
mne bylo zjištění, že článek přesto 
v této hloupé verzi vyšel i s mojí 
parafou. 
Okamžitě jsem napsal dopis star-
ostce, ve kterém jsem s odvoláním 
na Tiskový zákon žádal zveřejnění 
odpovědi (termín ze zákona) na za-
vádějící článek. Odpověď jsem od 
ní dosud neobdržel. Text odpovědi 
ke zveřejnění jsem i s náležitým 
vysvětlením zaslal redakci: 
„ELEKTROMOBIL SLOUŽÍ 
SENIORŮM 
Na tomto místě v listopadovém čís-
le Novin Prahy 2 byl uveřejněn člá-
nek o elektromobilu. K článku se 
Radní MČ Praha 2 v diskusi vyjád-
řili odmítavě proti uvádění komerč-
ních, politických aktivit jednotli-
vých subjektů v Zastupitelstvu MČ 
Praha 2. Z toho důvodu došlo k zá-
sahu do první věty textu, z níž byla 
vyškrtnuta zkratka právnické oso-
by. Otištěná věta zněla: „Zastupi-
telé vyjednali bezplatné tříměsíční 
zapůjčení elektromobilu pro Cen-
trum sociálních služeb.“ To je 
ovšem zcela zavádějící informace. 
Zastupitelé, tedy všech 35, nevy-
jednali vůbec nic. Myšlenku 
vyzkoušení využití elektromobilu 

v městském provozu realizovalo 
jen osm zastupitelů za občanské 
sdružení OSB a finančně celou akci 
zabezpečil Dan Richter.“  
Následně se mi dostalo sdělení, že 
podle právníků ÚMČ z mé žádosti 
nelze dovodit jakému subjektu, 
tedy které konkrétní fyzické či 
právnické osobě, měla být zveřej-
něním tohoto článku způsobena új-
ma v podobě dotčení cti, důstoj-
nosti nebo soukromí (pokud se 
mělo jednat o fyzickou osobu) či 
jména nebo dobré pověsti (v pří-
padě právnické osoby). Zjevně 
přivlastnění si něčí zásluhy a neres-
pektování požadavku autora, žádná 
újma způsobena nikomu nebyla. 
Inu, nic nového pod Sluncem.  

elektromobil, foto OH 
Celá záležitost měla dohru ještě na 
listopadovém jednání Redakční ra-
dy Novin P2, kdy mi bylo vysvět-
leno, že článek nemohl být stažen, 
protože už nebyl čas (od náhledu 
po předání do tisku je údajně půl 
dne), a tak nebylo možno článek 
nahradit jiným. Dobrá. Co následo-
valo, překonalo vše. Byl to totiž 
velmi hlasitý projev p. Perlína, kte-
rý mne obvinil z obcházení redak-
ční rady a prosazení článku do 
tisku (ač jsem naopak žádal jeho 
vyřazení), neboť přepracovaný člá-
nek měl znovu jít na jednání Re-
dakční rady a ne do tisku. Ba vy-
hrožoval mi i tím, že jestli chci 
takto pracovat, tak v redakční radě 
nemám co dělat. Kdyby to nebylo 
míněno vážně, musel bych se smát. 
O zařazení článku (byť zkomole-
ného) rozhodla Rada MČ, tedy vy-
davatel a tudíž jsem nejen z obliga, 
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ale rozhořčený řečník zcela mimo 
mísu. 
Věřím, že tímto extempore celá 
kauza skončila. Dala jasnou odpo-
věď, kdo a jak Novinám vládne 
a komu slouží. A tak si místo naší 
odpovědi na inkriminovanou zále-
žitost můžeme na str. 6 prosin-
cového čísla prohlížet fotografii 
s paní starostkou a titulkem „Sta-
rostka Jana Černochová prodejem 
výrobků „vydělala“ pro handica-
pované děti celých 600 korun. Sa-
ma si také nakoupila drobné 
dárečky.“   

Otto Hoffmann 

Z naší pošty 
Vážení členové OSB, 
Již dříve jsme Vás informovali, že 
se naše sdružení musí začít postu-
pně připravovat na nové komunální 
volby, které budou již za dva roky 
v roce 2014. Ano, proces privati-
zace sice byl nastartován, po po-
slední úpravě pravidel je ale více 
než zřejmé, že musíme bojovat dál 
a to jak v případě poloviny domů, 
které zatím jsou určeny k prodeji, 
tak té druhé, která zatím byla vy-
řazena. Musíme tedy být připraveni 
hájit v zastupitelstvu zájmy občanů 
i v dalším volebním období.  
V této souvislosti nám nezbývá, než 
důsledněji apelovat na všechny čle-
ny, aby kromě aktivní podpory čin-
nosti sdružení nezapomínali na 
plnění povinnosti člena sdružení, 
která je zakotvena ve stanovách – 
tedy včasná úhrada členského pří-
spěvku, abychom kromě financo-
vání chodu sdružení mohli vytvořit 
i fond na financování volební 
kampaně.  
Chápeme, že v dřívější době byla 
možnost osobního kontaktu ztížena 
tím, že jsme neměli stálé sídlo. To 
se ale na konci minulého roku 
změnilo a nyní jsme Vám k dis-
pozici v kanceláři OSB v Blanické 
22, vždy ve čtvrtek od 15:00 do 
17:30 hod., případně je možné 
domluvit i jiný termín návštěvy na 
telefonním čísle 603 949 551.  

Rovněž můžete příspěvky zasílat na 
účet sdružení č. 2800315245/2010 
vedený u FIO banky.  
V současnosti je také vedení člen-
ské databáze (a tedy i příspěvků) 
převedeno na technicky vyšší úro-
veň, která výrazně usnadňuje mož-
nost efektivní správy databáze. 
V průběhu roku tedy budeme prů-
běžně e-mailem oslovovat ty členy, 
u kterých některé platby postrá-
dáme. Nelze ovšem vyloučit situaci, 
že například během výběru pří-
spěvků třeba během členské schůze 
mohlo dojít při zápisu do databáze 
k nepřesnosti a některý člen obdrží 
výzvu k úhradě, i když příspěvek 
uhradil. V takovém případě se pře-
dem omlouváme a po předložení 
příjmového dokladu provedeme 
v databázi opravu. Dále může na-
stat situace, kdy například platba 
za rok 2012 byla v databázi při-
psána na úhradu dlužné částky 
v některém z předchozích roků, 
a proto se v letošním roce neproje-
vila. Takové případy pak dořešíme 
individuálně. Zároveň prosíme čle-
ny bez e-mailového spojení, aby 
příspěvky uhradili buď osobně 
v kanceláři, nebo převodem na 
účet.  
V každém případě Vám děkujeme 
za podporu a za pochopení, pokud 
se někdy stane nějaká chyba. Je to 
prostě proto, že se činnosti OSB 
věnujeme ve svém volném čase, 
zdarma, bez profesionálního apa-
rátu, který mají k dispozici běžné 
politické strany, a to pro nás 
představuje určité limity.       

Za výbor OSB Martin Jírovec, předseda 
 

když někdo spáchá 3 dopravní přestupky 
naráz, foto DR 

Bude sociální nájemné vyšší 
než tržní? 
Po dlouhé době a s velkou slávou 
schválila Rada MČ Pravidla soci-
álního bydlení. S jejich plným 
zněním budou občané seznámeni 
ale až po Novém roce. Základní 
teze však byly zveřejněny v pro-
sincovém čísle Novin Prahy 2 a 
„Pravidlům“ byla věnována 
i politická diskusní stránka 3. 
Rozhodně nebude na závadu si 
k celé věci připomenout náš po-
hled na věc. 
Pravidla zavádějí novinky, z nichž 
některé lze označit za dobré, patří 
mezi ně to, že podmínky podpory 
jsou stejné bez ohledu, zda žadatel 
– nájemce bydlí v domě soukro-
mém či obecním. 
U bytů pro sociálně potřebné je 
hlavní změnou dočasnost podpory. 
Záměr je čitelný: motivovat ty, 
kterým bude pronajat sociální byt 
(netýká se seniorů a zdravotně po-
stižených) k soběstačnosti, aby ne-
spoléhali, že byt mají „navždy“. 
Pravidla vylučují, aby nájemce 
v něm zůstal déle než čtyři roky. Je 
třeba si ale položit otázku: odpo-
vídá dnešní společensko-ekono-
mické realitě představa, se kterou 
pravidla počítají, že sociálně po-
třebný se dokáže postavit na nohy 
a vyřešit svou tíživou situaci 
během dvou až tří let? 
Klíčovou je však výše sociálního 
nájmu. Je odvozena od základního 
nájemného, které radní pro letošní 
rok stanovili na paušálních 120 
Kč/m2. Částka nijak nezohledňuje 
čtvrť, ulici, polohu nebo kvalitu 
bytu. Skutečné, tedy tržní nájemné, 
přitom klesá. V aukcích o nájem 
obecních bytů zájemci mohli (po-
kud netrvali na nejžádanějších 
lokalitách) získat bydlení podstatně 
levněji, mnohdy za méně než 80 
Kč/m2. Komu bude přiznáno právo 
na sociální byt (se slevou, která se 
každým rokem snižuje), musí pra-
videlně dokládat výši příjmů, ne-
zřídka ale bude platit již od počátku 
stejné, a později vyšší nájemné, než 
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soused, který bydlí za tržní cenu. 
Trochu to připomíná rčení „nechci 
slevu zadarmo“. Lépe na tom ne-
budou ani senioři nebo zdravotně 
postižení, kteří za „nadměrné me-
try“ v bytě zaplatí základní nájem-
né 120 Kč/m2, v řadě případů by 
také oni pořídili výhodněji v aukci. 
Nechce se věřit, že tvůrci pravidel 
měli v úmyslu přesměrovat žadate-
le o sociální byty do aukcí. 
Rizikem je zavedení fluktuačních 
bytů pro sociálně potřebné. Bude-li 
jich v domě více, mohou vzniknout 
sociální ghetta. Jak bude vypadat 
byt, jehož nájemce ví, že jej brzy 
bude muset opustit, přitom každým 
rokem platí vyšší cenu? Bude 
šetrný k vybavení? Nepředpoklá-
dám, že fluktuační má být synony-
mem pro holobyt… 

Petr Hejna 

neskončí takto i sociální byty? foto DR 
Jak je to se sociálním 
bydlením? 
Potřebu přijmout jasná pravidla pro 
tzv. sociální bydlení nelze zpo-
chybnit. Občan tak ví, na co se 
v případě nouze může spolehnout, 
kde hledat pomoc. 
Potud je z pohledu obce i občana 
naprosto jasno, snad jen přijetí 
těchto pravidel mohlo přijít dříve. 
Zajímavý však je způsob, jak pra-
vidla určují výši sociálního nájmu. 
Ten je odvozen z nájmu základní-
ho, který byl vykonstruován z prů-
měru posledního deregulovaného 
nájmu a průměrů vydražených 
obecních nájmů. Pro letošní rok je 
stanoven na 120 Kč/m2 a pomocí 
slev je z něj vypočítán nájem soci-
ální. Sociálně potřební se tak 
v prvním roce dostanou přibližně 
k nájmu, který platí ostatní obecní 

nájemníci, kteří v loňském roce po-
depsali dodatek k nájemní smlouvě 
a zvyšování jim pro příští léta hrozí 
již jen o inflaci. 
Kamenem úrazu je však to, že 
(snad vyjma seniorů a zdravotně 
postižených) ostatním potřebným 
bude nájem pravidelně zvyšován, 
až dosáhnou na oněch 120 Kč/m2. 
Paradoxně tak člověk, který bojuje 
s nezaviněnou zdravotní či sociální 
krizí, zaplatí po čtyřech letech 
nájem podstatně vyšší, než jeho 
sousedé, kteří v nouzi nejsou. 
Základní nájemné navíc nezohled-
ňuje adresu, tedy polohu bytu. 
V posledních dražbách obecních 
nájmů si tak zájemci (pokud netr-
vali na nejžádanějších lokalitách) 
mohli vydražit bydlení za pod-
statně méně peněz, mnohdy i pod 
hranicí 80 Kč/m2.  
Z tohoto pohledu se taková kon-
strukce jeví jako naprosto ne-
vhodná, pro sociálně slabé doslova 
demotivující. Kdo se bude snažit 
řešit svou situaci, bude za to ve 
výsledku potrestán určením vyšší-
ho nájmu, než jeho sousedé. 

Proč tedy taková konstrukce? 
Možná, že koalici nejde jen o sy-
stém sociálního bydlení, ale urče-
ním dvou základních kategorií ná-
jemného (sociální nájemné pro po-
třebné a základní pro ostatní) tak 
hodlá do budoucna prolomit výši 
současných nájmů v obecních by-
tech v těch případech, kdy vlastník 
dekretu zemře či odejde do soci-
álního zařízení a obec bude uza-
vírat s ostatními spolubydlícími no-
vý nájemní vztah. A podobná situ-
ace dříve či později čeká každého. 
Od koalice by bylo jen férové 
takové úmysly přiznat, ale hlavně 
upravit tato pravidla tak, aby 
nedocházelo k výše popsaným 
paradoxům. 

Karim Pinto 

první pozdravy paní Zimy, foto OH 

To se skoro ani nechce věřit 
William Shakespeare byl buď jas-
novidec, nebo genius. Dost možná, 
že obojí. Je to staré cca 400 let, ale 
že by se nic nezměnilo? 
Znaven tím vším, já chci jen smrt 

a klid...  
Jen nevidět, jak žebrá poctivec,  
jak dme se pýchou pouhý parazit, 
jak pokřiví se  každá dobrá věc...  
Jak lidskou slušnost korumpuje 

moc,  
jak zchromlá vláda na nás bere bič,  
jak blbost zpupně chytrým poroučí,  
jak prostá pravda je všem jenom 

pro smích,  
jak zlo se dobru chechtá do očí... 

 
Co nového v OSoBáčku po 
Novém roce? 
S příchodem Nového roku se obvy-
kle bilancuje. My jsme si tu bilanci 
udělali již o něco dříve, čtenářskou 
anketou (vyšla v č. 5/2012) a s je-
jími výsledky jste byli seznámeni 
v čísle následujícím. Nezůstalo jen 
u vyhodnocení ankety. Již sama 
hlavička ankety naznačila změnu 
grafiky titulu OSoBáčku. Další 
změnou, kterou se snažíme vyjít 
vstříc vašim požadavkům, je změna 
formátu. OSoBáček bude přizpůso-
ben obrazovce, a tudíž bude „na-
ležato“. A abychom zpřehlednili 
text, bude lámán jen do dvou 
sloupců. Přibudou některé další 
stálé, ale i nepravidelné rubriky. 
Navíc se budeme snažit o to,
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