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Nejsem masopustní medvěd, 
jsem dvouletý grizzly z NP 
Denali, Alaska, USA 
foto Otto Hoffmann 

Konec masopustu 
Máme po masopustu a shodou okolností se na Popeleční středu, kterou doba 
hojnosti, zabíjaček a tancovaček končí, konala i výroční schůze OSB o.s. K té se 
ještě vrátíme v tomto čísle. Musím se přiznat, že ač doba masopustní bývá velmi 
rozpustilá až rozverná, tak pro mne byla spíše dobou hektickou a té legrace moc 
nebylo. Asi nezbude nic jiného, než si počkat na ten příští. Řada tradic byla již 
pošramocena, a tak ani nepředpokládám, že by byl onen 40 denní půst dodržován. 
Tady je třeba připomenout, že do celé doby půstu se nepočítají neděle, protože 
neděle není dnem postním a tudíž bylo třeba se o neděli pěkně masem nasytit, aby to 
člověk dalších 6 dní vydržel. Ano, dnes to už tak nefunguje. Jídlo, až na výjimky, 
nás zas až tak moc netrápí, spíš jeho kvalita, ale to si nechám na jindy. Krom jídla 
pak k důležitým životním jistotám patří bydlení. A tady je ono pověstné jádro pudla 
(nevím sic proč právě pudla a ne třeba buldoka, ale budiž). Tady se naše radnice 
chová velmi tržně a dává najevo, že jí na jejích obyvatelích, zejm. těch nemajetných, 
vůbec nezáleží. Pravda, to, co z nich vyždímá na nájemném (tím samozřejmě 
myslím jen nájemníky obecní), to pro blaho všech investuje do parků a restauračních 
zařízení, jakož i do tržnice pod širým nebem na Tylově náměstí. To jen tak pro 
ukázku.  
Ač si i někteří, a to převážně nečlenové OSB myslí, že pro ně děláme málo nebo nic, 
čekajíce, až jim vše naservírujeme bez jejich přičinění na stříbrném podnose, 
můžeme své členy a příznivce ujistit, že i nadále budeme usilovat o naplnění svého 
programu – spokojeného bydlení pro všechny v Praze 2. Třeba i proto, aby ten příští 
masopust mohl být zas v duchu tradic rozverný. 

Otto Hoffmann 
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nechá MČ celou kupní cenu na-
místo pouhé poloviny jako kom-
penzaci za snížení dotace pro le-
tošní rozpočet o 45 mil. Kč. To 
sice zní zajímavě, ale jak bylo zře-
jmé, jde pouze o ústní příslib, ni-
koliv o závaznou dohodu. A to je 
poněkud málo. 

4. Při nedávné kontrole bylo zjištěno, 
že celkový dluh na nájemném 
v roce 2011 přesahuje 104 mil. 
Kč, téměř rovným dílem připadá 
na byty a nebytové prostory. Pro 
srovnání – celkový objem plánova-
ných výnosů z nájemného pro rok 
2012 je 404 mil. Kč. Chápeme, že 
vymáhání dluhů není snadná zále-
žitost a je pro samotné dlužníky 
mnohdy velmi bolestné. V případě 
nebytových prostor ale není vymá-
hání tak silně spojeno se sociál-
ními aspekty, a proto by mělo být 
důslednější. A co je důležitější, 
v době, kdy existují například kau-
ce a možnost rychlé výpovědi ná-
jemní smlouvy, by mělo být rela-
tivně jednoduché vzniku nových 
dluhů účinně předcházet. Jistě, ta-
to otázka si zasluhuje hlubší ana-
lýzu, z níž by bylo zřejmá struktura 
dluhu v čase, jaký podíl mají jed-
notlivé složky dluhu (tedy samotná 
jistina, poplatky z prodlení, nákla-
dy řízení apod.). Takovou analýzu 
ale přinejmenším finanční výbor 
k dispozici nedostal.  

Je jasné, že všechno nepůjde změnit ze 
dne na den. Za rok působení nového 
zastupitelstva již ale zazněla řada pod-
nětů ke zlepšení efektivnosti a trans-
parentnosti. Bohužel, zatím není zřej-
mé, že by o taková opatření vládnoucí 
koalice projevila nějaký zájem, natož 
aby přistoupila k jejich realizaci. 

Předkladatel Jiří Paluska poměrně de-
tailně rozebral ve svém závěrečném 
vystoupení námitky diskutujících. 
Např. proč správní firmy neuvádějí 
podrobnější rozpis použití finančních 

prostředků a nazývají jej běžné opravy 
a výdaje. Jde o to, že tyto finance ve 
výši kolem 20 milionů v každé SF 
připadají kupříkladu na opravu uvol-
něných bytů a jejich rekonstrukci, těž-
ko ale správní firmy odhadnou, kolik 
takových bytů ročně bude. Pokud mají 
správci představu, co hodlají pláno-
vaně opravovat, je to v rozpočtu uve-
deno konkrétně. Přiznal, že hospoda-
ření správních firem není ideální a je 
co napravovat. Kritika, že do veřejné 
zeleně jde financí mnoho, zatímco na 
obecní domy tak nějak nezbývá, byla 
vysvětlena jako nutnost, kdy jsou pro-
jekty pro veřejnou zeleň a prostranství 
podporovány např. granty z EU a v r. 
2012 jde o dokončovací etapy revita-
lizace Grébovky. Kdyby se další etapy 
rekonstrukce nedokončily, o podporu 
by Praha 2 přišla. Na stranu druhou se 
ale v rozpočtu objevila částka na pro-
jektovou dokumentaci pro revitalizaci 
Riegrových sadů, což je projekt nový. 
Věříme, že diskuse k tomu bude vede-
na včas a dostatečně.  Na kritiku OSB, 
že do ZŠ Vratislavova je vyčleněno 10 
mil. Kč, bylo ze strany místostarosty 
Pecha odpovězeno, že oprava topení 
a dalších položek nesouvisí s tím, že je 
tam nově opět základní škola. Oprava 
by byla nutná, i kdyby ve škole zůstal 
původní nájemce. Částka 2,5 mil z cel-
kové částky je na vytvoření školního 
hřiště, které dosud chybělo.  

Z ostatních bodů jsme podpořili návrh 
místostarosty J. Vaňka na nákup části 
domu v Šafaříkově ul. 9., ve kterém 
má MČ možnost získat s dřívějšími 
podíly majoritní podíl. Dům je neo-
bydlený a po rekonstrukci by mohl 
sloužit např. jako domov pro seniory. 
Finance na koupi podílu by pokryl 
prodej podílu v domě v Balbínově 10.  
Účetní odpis nevymahatelných pohle-
dávek za bytové a nebytové prostory 
jsme nepodpořili.  Ne proto, že by-
chom se domnívali, že zázrakem po-
hledávky někdo po létech vymůže, ale 

proto, aby se přešetřilo, kde se stala 
prvotní chyba, vedoucí k nárůstu dlu-
hů. Zda nepochybila např. správní fir-
ma, pokud neplatiči nevypověděla 
ihned nájemní smlouvu apod. Šlo 
o starší záležitosti z roku 2003-5. Kaž-
dopádně pozitivním výsledkem je, že 
smlouvy s nájemci, zejm. s.r.o. budou 
upraveny tak, aby MČ byla co nejvíce 
kryta a zamezilo se nárůstu dluhů. 
Místostarosta J. Vaněk ale upozornil 
na to, že smlouvy musí být i pro pod-
nikatele zajímavé, aby si v Praze 2 
nebytové prostory pronajímali. 
Jednomyslně ZMČ podpořilo záměr 
radní M. Marksové věnovat 90 000 Kč 
Židovskému muzeu. Formou výtisku 
o svědectvích židovských obyvatel 
v Praze 2 jsme se seznámili s probí-
hajícím a již dříve známým projektem 
Stopy židů v Praze 2.  
V bodě Různé komentovali zastupitelé 
informace, které tvořily přílohu k pod-
kladům pro jednání ZMČ, ale nebyly 
samostatnými body k jednání. Týkalo 
se např. stížnosti kavárny Rozmar, 
udělení certifikátu ISO Úřadu MČ 
Praha 2 nebo toho, zda kromě šetření 
na občerstvení na jednáních zastupi-
telstva (počínaje tímto jsou posky-
továny pouze nápoje), se nedá ušetřit 
také na tištěných materiálech. Naopak 
k informaci o úpravě výše nájemného, 
které usnesením č. 44 ze dne 
25.1.2012 schválila Rada MČ Praha 2, 
prakticky žádná diskuse nebyla. 
Celé jednání skončilo v 19:32, takže 
ani celá hodina, o níž bylo prodloužení 
zasedání odhlasováno, využita nebyla. 

redakce 
 

 
Dluhy na nájemném 104 mil. Kč 
a další zvýšení nájmů?!? 
Zastupitelé za OSB se nedávno zúčast-
nili kontroly správních firem, při které 
bylo zjištěno, že celkový dluh na ná-
jemném za rok 2011 je 104 mil. Kč. 
Rovným dílem se na této částce podílí 
nevybraný nájem ve výši 52 mil. Kč 
za byty a nebytové prostory. Městská 
část Praha 2 přitom nyní chystá další 
zvýšení nájmů, přestože k tomu není 
jediný důvod, mimo politického roz-
hodnutí zastupitelů koalice (ODS + 
ČSSD + SZ). 
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Je zajímavé, že si pokles příjmů z ma-
gistrátu do rozpočtu obce ve výši 
"pouhých" 45 mil. Kč vyžádal samo-
statnou diskuzi v Novinách Prahy 2, 
nevybrané nájemné ve výši 104 mil. 
Kč přitom nechává zodpovědné osoby 
naprosto v klidu. S jistotou lze říci, že 
zvýšení nájmů dluh na nájemném nao-
pak ještě více zvýší. 

Obec přitom se svěřeným majetkem 
neumí vůbec hospodařit. Špatná roz-
hodnutí se skrývají za kolektivním po-
litickým rozhodováním rady a zastu-
pitelstva obce, kde nikdo za nic ne-
může a nenese za svá amatérská roz-
hodnutí žádnou zodpovědnost. Zvlášť 
nepochopitelný je dluh za pronájem 
nebytových prostor, při neplacení náj-
mu může totiž obec snadno vypovědět 
smlouvu s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou a také může při uzavírání 
smlouvy vybrat zálohové nájemné prá-
vě pro případ, že by nájemce neplatil. 
K okamžitým výpovědím z nebyto-
vých prostor však z neznámého důvo-
du nedochází. 
Dokud nebude Městská část Praha 2 
sledovat náklady a výnosy po jed-
notlivých bytech a domech, jako tak 
činí např. Praha 6 (viz 
www.praha6.cz/bytove_domy.html) 
a nebude na svých internetových 
stránkách vypisovat výběrová řízení 
na opravy a údržbu obecního bytového 
fondu, neměla by obecním nájemní-
kům zvyšovat nájemné. 
V programu OSB je umožnit všem 
obecním nájemníkům koupi svého by-
tu za dostupnou cenu, pokud o to bu-
dou mít zájem, a snížit ceny nájmů na 
cenu, která bude blížit ceně ekono-
mických nákladů. Na rozdíl od ob-
chodních společností nejsou obce zří-
zeny za účelem dosažení zisku. Výno-
sy z nájemného je pak nutno inves-
tovat zpět do revitalizace domů, která 
dlouhodobě stagnovala. Důvodem by-
lo využívání nájemného na jiné účely, 
než je správa bytového fondu. Obecní 
nájemníci nemohou být rukojmími po-

litiků. Není možné, aby zacelovali díry 
v rozpočtu obce ze svých nájmů, jako 
jediní ze všech obyvatel Prahy 2. 

Dan Richter 

 
4. výroční členské schůze OSB 
konané dne 22.2.2012 
Již 4. výroční schůze OSB o.s. se ko-
nala v Zengerově posluchárně ČVUT, 
Karlovo nám. 13, Praha 2 od 17.00 do 
19.30 hod. Přišlo 129 členů a 20 hostů. 
Tím bylo možno schůzi ve smyslu čl. 
5, odst. 3. stanov prohlásit za 
usnášeníschopnou.  
Členové výboru připravili prezentaci 
k projednávaným bodům programu. 
Schůzi řídil O. Hoffmann, který nej-
prve nechal schválit program jednání. 
Až na jeden zdržený hlas byl program 
schválen. 

Zprávu o činnosti OSB za rok 2011 
přednesl J. Šolc. Zhodnotil, co se za 
uplynulý rok podařilo, ale i to, co se 
naplnit zcela nepodařilo. Připomínky 
z auditoria nebyly žádné, stejně jako 
ke zprávě o činnosti zástupců OSB 
v ZMČ, komisích RMČ a výborech 
ZMČ, kterou přednesl předseda klubu 
zastupitelů OSB P. Hejna. Představil 
jednotlivé členy zapojené do komisí a 
výborů a nastínil obsah práce těchto 
orgánů. Následovala zpráva o hos-
podaření za rok 2011. Tu přednesla 
hospodářka M. Jírovcová, komen-
tovala nákladové položky a zdůraznila 
ne zrovna nejlepší disciplínu v placení 
členských příspěvků. Přes všechny 
nedostatky v placení byl hospodářský 
výsledek vyrovnaný. Ani v tomto bodě 
připomínky z auditoria nebyly. Proto 
také schvalování zprávy o činnosti 
OSB za rok 2011, zprávy o činnosti 
zástupců OSB v ZMČ, komisích RMČ 
a výborech ZMČ a zprávy o hospo-

daření za rok 2011 proběhlo 
jednomyslně. 
Návrh kandidátky výboru pro rok 
2012 a představení jednotlivých kan-
didátů provedl D. Kůta. Volba pro-
běhla aklamací en bloc. Všech 13 čle-
nů výboru bylo zvoleno jednomyslně. 
Po volebním aktu přednesl O. Hoff-
mann návrh na změnu stanov: 
v článku 1, Sídlo a cíl činnosti, odst. 1. 
Sídlo Občané za spokojené bydlení 
o.s. (dále jen „OSB“) je Blanická 
1787/22, Praha 2, 120 00. Dále v člán-
ku 3, odst. 2., odrážka f) platit řádně 
a včas členské příspěvky v souladu 
s rozhodnutím členské schůze. V člán-
ku 5, odst. 13. Odstoupí-li v období 
mezi schůzemi některý z členů výbo-
ru, výbor kooptuje na jeho místo ná-
hradníka z členů OSB tak, aby byl 
vždy zachován lichý počet členů 
v souladu s čl. 5, odst. 19 stanov. 
A ještě odst. 14. Klesne-li v období 
mezi schůzemi počet členů výboru 
na méně než polovinu, svolá předseda 
nebo místopředseda výboru OSB, po-
případě pověřený člen výboru, do jed-
noho měsíce mimořádnou členskou 
schůzi, která zvolí nový výbor. 
V tomto případě byla vznesena jediná 
připomínka: doplnit v odst. 14. ... 
v období mezi výročními schůzemi ...; 
připomínka byla akceptována a schvá-
lení změny stanov vč. doplnění z pléna 
o slovo výroční bylo opět jedno-
myslné. 

Po schválení změn stanov přednesl D. 
Richter návrh plánu činnosti na rok 
2012, nastínil to, co je nutné vykonat 
směrem k vlastním členům, vůči rad-
nici i navenek, včetně medializace naší 
činnosti. S rozpočtem na rok 2012 
seznámila přítomné M. Jírovcová; pro 
tento rok počítáme opět s vyrovnaným 
rozpočtem, přičemž počítáme i s po-
stupným vytvářením rezervy pro ko-
munální volby, které budou v r. 2014. 
Současně počítáme s nutnými úhrada-
mi spojenými s nájmem a provozem 
kanceláře v Blanické ul. A to konto 
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navrhl výbor zvýšení členských pří-
spěvků z 200 na 300,- Kč pro výdě-
lečně činné a ze 20 na 50,- Kč pro 
studenty, důchodce a osoby bez vlast-
ního příjmu. Současně byl navržen 
limit pro placení příspěvků pro stá-
vající členy do 31.3. běžného roku a 
pro nové členy při vstupu. Návrh 
plánu i rozpočet byly, bez připomínek 
z pléna, schváleny jednomyslně. 

Diskusi řídil O. Hoffmann, který 
v úvodu předložil návrh na úpravu 
návštěvních hodin v kanceláři OSB. 
Jednalo se o sjednocení doby v pon-
dělí i čtvrtek od 15:00 do 17:30 hod. 
Připomínky z pléna nebyly a návrh byl 
jednomyslně akceptován. Tyto náv-
štěvní hodiny vstoupí v platnost od 
1.3.2012.  
Přítomní členové byli dotázáni, kdo 
nemá přístup k internetu, aby se výbor 
zaměřil na zlepšení komunikace smě-
rem k členské základně. Z celkového 
počtu se přihlásilo 10 osob. Při dotazu, 
kolik nemá v domě domovním kon-
taktem vyvěšované Novinky sdružení 
a OSoBáček, se přihlásil jen jeden 
člen. Rovněž jsme zjšťovali, kolik čle-
nů by mělo zájem seznámit se s tím, 
kdo ze sousedů v jeho domě je rovněž 
členem OSB. Přihlásila se většina 
přítomných. Přislíbeno, že s ohledem 
na ochranu osobních údajů se výbor 
OSB pokusí tuto problematiku řešit a 
informace zatím neupřesněnou formou 
do budoucna sdělovat. 
Další otázky se týkaly správních fi-
rem, prodeje domů, jak bude naklá-
dáno s volnými byty. Další okruh se 
týkal volby koupě po bytech nebo 
domu jako celku, o cenách domů a 
bytů včetně toho, kdy vlastně prodej 
bude zahájen. V závěru diskuse bylo 
na čle-ny apelováno, aby stejné 
požadavky, jaké mají na OSB na 
pomoc při řešení jejich problémů, 
zasílali i na radnici na příslušná 
oddělení. Nájemníci musí sa-mi 
iniciativně hájit své zájmy, v sou-
činnosti a s naší podporou. 

Na závěr poděkoval O. Hoffmann 
všem přítomným za účast i podporu 
aktivitám OSB a jménem výboru se s 
přítomnými rozloučil.  

K diskusi na této VČS se ještě vrátíme 
v příštím čísle. Otto Hoffmann 

Humbuk a politické tance kolem 
odhadů – překvapení? 
Kdeže…… 
Jak jsme Vás již několikrát informo-
vali, OSB o.s. intenzivně žádalo a pro-
sazovalo, aby byly pilotní odhady na 
domy/byty zpracovány ihned po 
schválení pravidel pro prodej obecního 
majetku. Tato situace nenastala, proto 
jsme znovu žádali o posudky po roze-
slání anketních dopisů, zjišťující před-
běžný zájem nájemníků obecních do-
mů určených k prodeji o jejich koupi. 
Nájemníci se totiž v anketě měli vy-
jádřit jednak k tomu, zda mají zájem 
odkoupit si svůj byt a také preferují-li 
koupi formou po bytech nebo celého 
domu družstvu – bez toho, aby věděli, 
kolik je to bude stát. Také jste kroutili 
hlavou a podivovali se, jak po Vás 
mohou chtít jakékoliv rozhodnutí, aniž 
byste měli srovnání?  
Na náš opakovaný nátlak bylo staro-
stou J. Paluskou přislíbeno, že na kon-
ci listopadu 2011 budou vzorové po-
sudky hotovy, a to jak na domy, tak na 
byty pro možné porovnání cen. Bohu-
žel, zjistili jsme, že prvotní zadání 
bylo velice nešťastné (o postranním 
záměru lze jen spekulovat). Tu byl za-
dán odhad na dům, jinde na byt, 
nehledě na to, že na byt neobsazený! 
Tolik žádaná porovnatelnost pro ná-
jemníky? Téměř nulová. Po zjištění 
této záležitosti jsme dali podnět, aby 
pro vypovídající porovnatelnost, jakou 
formu mají budoucí kupci preferovat, 
byly u již zadaných odhadů na domy 
Kladská 3 a Podskalská 24 (u obou 
domů šlo o aktualizaci již provede-
ných odhadů z roku 2008), také ohod-
noceny 2 obsazené byty, v každém z 
těchto domů. Nakonec soudní znalec 

provedl orientační ocenění všech bytů 
ve zmíněných domech, jako by byl 
dům již rozdělen na bytové jednotky.  
Tyto odhady (respektive nejdříve jen 
na dům Kladská 3), se nám do rukou 
dostaly koncem prvního týdne letoš-
ního roku, a to přesto, že byly hotovy 
a radnici předány již začátkem prosi-
nce. Zadáním pro odhadce byla, jak 
zmíněno výše, aktualizace odhadů z r. 
2008. Odhadce vyhotovil ocenění do-
mů a jejich bytů na cenu v místě a 
čase obvyklou, přesně dle litery záko-
na č. 151/1997 Sb., o oceňování, 
v platném znění, v souladu s modifi-
kací zastupitelstvem schválených pra-
videl pro prodej a se zohledněním 
všech okolností, ovlivňujících výši 
ceny.  

Jaké však bylo naše překvapení, když 
tyto nezávislé odhady byly na majet-
kovém výboru dne 16.1.2012 napade-
ny zejména zástupci TOP 09 s tím, že 
nemůže být brán v úvahu koeficient 
obsazenosti, protože – čtěte pozorně, 
ano, není to vtip – byty se prodávají 
prázdné! Předseda majetkového výbo-
ru p. Svoboda přítomné informoval, že 
hovořil s daným odhadcem a nalezli 
shodu v tom, že tyto odhady, které 
obsahují koeficient obsazenosti snižu-
jící cenu bytu, jsou validní jen pro 
případ prodeje 3. osobě! Rozhodli 
jsme se, že se tedy sami s odhadcem, 
který posudky vypracoval, spojíme 
a sami si zjistíme fakta. Znalec nám 
zřetelně odpověděl, že jej při stanove-
ní ceny nemovitosti v místě a čase 
obvyklé vůbec nezajímá, komu se bu-
de nemovitost prodávat, dokonce ani, 
zda se vůbec prodává! Posudek, vyu-
žitelný pro různé účely, nejen pro 
prodej, vyjadřuje hodnotu bytu v ten 
daný moment a zohledňuje všechny 
okolnosti, které v něm nastaly. A je to 
naprosto logické! Tlaky na „zostu-
zení“ a zpochybnění faktu obsazenosti 
bytů a tím na použití koeficientu obsa-
zenosti byly a jsou těžko uvěřitelné. 
Především argument zástupců TOP 09 



6 
 

a ODS, že prodává-li se oprávněnému 
nájemníkovi, prodává se mu prázdný 
byt. Zohlednění obsazenosti a tím niž-
ší cena je prý na místě jen v případě 
prodeje 3. osobě.  

Volně přeloženo a parodováno:  
1) Při prodeji bytového fondu existují 
dvojí ceny (vzpomínáte, jak dvojí ceny 
byly v jednu dobu v módě a musely 
být soudním rozhodnutím vymýceny?) 
– jedny, ty vyšší pro oprávněné ná-
jemníky, obyvatele Prahy 2, kteří sami 
investovali do svých bytů nemalé fi-
nanční obnosy a suplovali tím správu 
vlastníka (a to opomíjíme fakt, že tyto 
své investice si v ceně mnohdy zapla-
títe podruhé!) a druhé, ty nižší (zhruba 
poloviční) krom jiných pro jakékoliv 
příchozí spekulanty s domy a byty, 
kterým možnost koupě v budoucnu 
může být umožněna.  

2) Představte si hypotetickou situaci, 
která vychází z této zvrácené logiky. 
Nebudete si kvůli výši ceny za prázd-
ný byt, svůj byt (Váš domov) koupit a 
nabídku odmítnete. Ačkoliv to není 
obsaženo v pravidlech a současné do-
hody toto zatím neumožňují, mohla by 
nastat situace, že Váš byt bude nabíd-
nut jejich oblíbené 3. osobě a tou bude 
třeba Váš sourozenec. Jemu byt již na-
bídnou za cenu, která bude zohled-
ňovat obsazenost, tj. za zhruba polo-
viční cenu. Tohoto kupce nemůže ni-
kdo v ničem omezovat, a tak si ná-
sledně byt jen převedete mezi sebou 
a máte ho za cenu, za kterou jste měli 
logicky kupovat již na začátku sami. 
Absurdní, že?  

3) Něco nadneseného: pamatujete si 
někdo z dob velké privatizace (ale 
i kdyby to bylo nyní), že by se pro-
dával nějaký podnik, kde by se řeklo 
vlastnímu managementu, ucházející-
mu se o koupi podniku, ve kterém pra-
cují, že jim se firma prodá za cenu 
vyšší, protože vlastně kupují „čistý“ 
podnik, nezatížený neschopným nebo 
nepohodlným managementem, který 
by jinak 3. osoba usilující o koupi 
rovněž, musela draze vypoklonkovat 
s astronomickými zlatými padáky a tu-
díž této 3. osobě se firma musela 
nabídnout levněji? I to je paralela! 
Úsměvná, že?  
4) Vyhlašujeme soutěž o další paralely 
logiky našich některých kolegů zastu-
pitelů, které Vás napadnou a uvítáme 
je v diskusi k tomuto článku.  
Tento výčet jen logicky dokládá, že 
vůbec není určující, komu se prodává, 
ale co se prodává! A prodávají se ob-
sazené byty! O tom se přeci může 
kdokoliv a kdykoliv přesvědčit, když 
se na ně přijde podívat a poté nahlédne 
do nájemních smluv.  
Je pozoruhodné, jak se rozplynulo 
ujištění, že do zadání odhadů a jejich 
vyhotovení nebude politicky zasaho-
váno, což i na našich stránkách v jedné 
z diskuzí deklaroval předseda zastu-
pitelského klubu TOP 09 MUDr. 
Schwarz.  
Slibujeme Vám, že všemi prostředky 
dohlédneme na zadání posudků tak, 
aby přesně kopírovaly znění schválené 
v pravidlech prodeje. Od začátku jsme 
si byli jisti, že bude-li odhadce pevně 
dodržovat zákon č. 151/1997 Sb. při 
oceňování, musí zohledňovat mimo 
jiné i obsazenost bytů. Nebude-li tomu 
tak, je možné nechat si vypracovat 
oponentní posudek a obracet se hro-
madně či jednotlivě k soudu.  
Podotýkáme ještě, že i tyto ceny jsou v 
podstatě jedněmi z nejvyšších v Praze.  

Daniel Kůta  

Program rozvoje veřejných 
prostor Prahy 2 zatím veřejnost 
nezná 
Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 2 
v prosinci 2011 byl na programu kon-
cepční dokument nazvaný Aktualizace 
programu regenerace Městské památ-
kové rezervace (MPR) a městské pa-
mátkové zóny (MPZ) městské části 
Praha 2. Předkládal jej zástupce sta-
rosty Ing. arch. Vondrášek. Dokument 
byl hlasy koalice schválen. Bezod-
kladně. O sedm týdnů později byl za-
stupitelům dokonce představen. Když 
to dobře půjde, bude nakonec možná 
i zveřejněn. Co je na tom zvláštního? 
Proč o tom psát? Přinejmenším ze 
dvou důvodů:  
1. Koncepční dokumenty obvykle 

obsahují nějaké plány, cíle a ná-
vrhy na financování. Za myšlen-
kami tak jdou toky peněz, proto se 
nad nimi obvykle vede širší disku-
se.  

2. Týkají-li se plány veřejné správy, 
resp. samosprávy obce, patří mezi 
dobré mravy volených představite-
lů diskutovat o těchto plánech 
s veřejností.  

Zmíněný dokument se složitým ná-
zvem, vycházejícím z názvu dotačního 
programu Ministerstva kultury ČR, se 
vlastně týká celého území MČ a je 
čímsi mezi strategickým plánem obce 
a plánem péče o veřejné prostory. Je 
rovněž nutnou podmínkou pro získání 
finančního příspěvku a pro účast v ce-
lostátní soutěži, jak nám bylo vysvět-
leno. Možná právě to je důvodem jeho 
překvapivě urychlovaného vzniku 
a schvalování. S podivem je, že zmín-
ku o něm nenajdete v Programovém 
prohlášení Rady MČ, přičemž myš-
lenka není nijak nová. Autoři se odvo-
lávají na tvorbu a aktualizaci před-
chozích dokumentů z let 1996 a 2003. 
Před rokem Rada nevěděla, že něco 
takového bude potřeba? Kdo umí plá-
novat rozvoj obce, měl by umět rov-
něž naplánovat včasnou komunikaci 
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s veřejností. Na rozdíl od koaličního 
programového prohlášení totiž nejde o 
dokument politický, ale odborný. Měl 
by být s veřejností (přinejmenším od-
bornou) diskutován a měl by přetrvat 
příští volby. Zvolený postup naší Rady 
– nejprve nechat schválit, pak před-
stavit zastupitelům a pak možná i zve-
řejnit a diskutovat s občany – při-
pomíná Werichovu píseň o Golemovi, 
kdy podle jedné z verzí „nejdřív se 
rozmočil, namočil se a pak tam 
skočil“.  

Pravda, zastupitelé, kteří dostali v pro-
sinci CD s dvěma PDF dokumenty, 
měli co prohlížet. Prvním z dokumen-
tů je zmíněná Aktualizace programu 
regenerace (277 stran) a druhým jeho 
příloha Katalog nemovitých kulturních 
památek (203 stran). Na první pohled 
hezky vypadající, obsáhlé dílo, zejmé-
na v analytické a dokumentační části. 
Kromě pasáží citujících z jiných pří-
buzných materiálů (Strategický plán 
hl. m. Prahy, Management plán histo-
rického jádra Prahy, podklady z ČSÚ) 
obsahuje množství obrázků a map 
z různých zdrojů, včetně interního ge-
ografického informačního systému 
(GIS) používaného úřadem. Na dotaz 
jsme zjistili, že dílo zpracovávali pře-
vážně pracovníci úřadu. Ti zaslouží 
uznání. Na subdodávky se utratilo jen 
pár desítek tisíc, žádné drama. V pod-
mínkách veřejné správy v ČR spíše 
neobvyklý postup.  

Výtisk dokumentu je k nahlédnutí na 
radnici. Je ale škoda, že jiní šikovní 
pracovníci úřadu, nebo dodavatel za 

dalších pár tisíc nedotáhli obsahově 
zajímavé dílo (zejména Katalog) do 
takové podoby, aby šlo lépe prezen-
tovat na webových stránkách. Je rozdíl 
mezi PDF souborem o velikosti 280 
MB, který uživatel s normálním inter-
netovým připojením nemá skoro šanci 
otevřít, a hypertextovou elektronickou 
publikací, jakou dnes umí vytvořit 
každý tvůrce webových stránek a lec-
který středoškolák. (Pozn.: Katalog 
jako PDF soubor o velikosti 40 MB na 
webu MČ již naleznete – v části roz-
voj území). 
Pokročilejším a trochu náročnějším ře-
šením je otevřít GIS úřadu, nebo jeho 
část, na webu pro veřejnost. Finančně 
by šlo o zcela zanedbatelné částky 
proti těm, které jsou vynakládány na 
úpravy památek a parků. Ostatně, dělá 
to Magistrát, Útvar rozvoje hl. m. 
Prahy a řada obcí a krajů. Opět stačí 
opisovat a nenechat se uchlácholit 
získanými oceněními za webové 
stránky. Podněty autor článku dával 
radnici již před rokem, zatím bez 
odezvy, ale může je zopakovat, bude-
li o ně někdo stát. Možná se to povede 
do příštích voleb (?).  

Ještě jeden postřeh! Dokument obsa-
huje plán regenerace veřejných pro-
stor. Jednak jejich přehled s určením 
v jakém stádiu se nacházejí (hotovo, 
rozpracováno, návrh), hned vedle je 
pak tabulka s připravenými realizace-
mi pro nejbližší období s finančními 
částkami pro úpravy parků. Přestože je 
pod tabulkou kouzelná věta podmiňu-
jící realizaci a zařazování do rozpočtu 
MČ podle aktuálních investičních 
možností, je zajímavé vidět plán, kolik 
MČ do parků investuje a do roku 2014 
chce investovat. Škoda, že obecní ná-
jemníci v dokumentu nenajdou podob-
ný plán pro rekonstrukci domovního 
a bytového fondu. Případně výhled fi-
nancování jiných aktivit obce. Parky 
lahodící oku návštěvníka a aspirující 
na architektonická ocenění jsou hezká 

věc, ale za jakou cenu? A plní očeká-
vání občanů, různých cílových skupin 
návštěvníků parků? I to patří k úva-
hám o spokojeném bydlení.  

Jaroslav Šolc 

Masopust neboli fašanky 
Zvyky v průběhu kalendářního roku se 
nesou v rozdílném duchu. Masopust 
neboli fašank je třídenní lidový svátek 
rozverný a nevázaný, provoněný ko-
blihami, slaninou a pálenkou, nutnou 
pro zahřátí při celodenní obchůzce 
v mrazivém vzduchu. Je to čas zabí-
jaček a lidového veselí. Začíná 6. led-
na svátkem Tří králů a vrcholí o maso-
pustním pondělí a úterý čtyřicet dní 
před Velikonocemi. Tehdy chodí ob-
cemi průvod masek, končící maso-
pustní zábavou. Posledním dnem toho-
to období je Škaredá neboli Popeleční 
středa, začátek půstu. Masopustní dny 
tedy trvají až do doby, kdy končí nad-
vláda zimy a jaro je za dveřmi. Pří-
pravou na masopust býval čtvrtek před 
masopustní nedělí, nazývaný "tučný 
čtvrtek" či "tučňák". Panovalo pře-
svědčení, že v tento den má člověk jíst 
a pít co nejvíce, aby byl celý rok při 
síle. Hlavní masopustní zábava začína-
la o "masopustní neděli". Tradiční 
masky, které se objevovaly každo-
ročně, byly medvěd, někdy vedený na 
řetězu medvědářem, šiml či kobyla, 
skrývající obvykle dvě osoby, často se 
objevovala maska s jezdcem na koni, 
Žid s pytlem nebo rancem na zádech, 
bába s nůší, kominík se žebříkem, 
kozel a mnoho dalších. Téměř všude 
končila masopustní zábava přesně 
o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na 
roh a rychtář či někdo z radních 
všechny vyzval, aby se v klidu rozešli 
domů, protože již nastala středa a s ní 
předvelikonoční půst. Někde zakončili 
o půlnoci muziku "pochováním basy" 
(symbol toho, že v postu si hudebníci 
ani nevrznou).  

připravil Otto Hoffmann 
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V čísle jsou použity fotografie ze 4. výroční členské schůze, foto Petr Hejna

 

autor koláže 
Zdeněk Králíček 


