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Tyto vstupenky dostávají obyvatelé zdarma na základě předloženého občanského průkazu. A proč?
Podívejme se do historie. Nejdříve zde byla jen holá pláň. Po postavení sídliště byla pláň zalesněna a vznikl lesopark. Pak se založila
Botanická zahrada a té se do vínku dostala i plocha lesoparku. Dlouhá léta se nic nedělo, až najednou, kde se vzal, tu se vzal, objevil se
plot. Znovu se nic delší dobu nedělo a v plotu byly vchody, kterými se
mohlo volně procházet.
A najednou se plot uzavřel a začaly velké změny. Zaprvé obyvatelé
najednou nemohli využívat svůj lesopark, navíc ten se začal pomalu
pod pilami měnit spíše v oblast volně stojících stromů. Kromě toho
byly najednou uzavřeny všechny cesty, které slouží těm, co chodí pěšky do centra, nebo jezdí na kole. A výhled byl ještě nepříznivější.
Nastal velký boj občanských sdružení a musím říct, že jak Jan Vašek tak i já a celá řada kolegů na magistrátu jsme zkoušeli co s touto
věcí udělat. Nakonec se podařilo vyjednat jak tyto sousedské karty a
tím zabezpečit průchod Botanickou zahradou stejně jako dosud. Kromě toho se výrazně více sleduje práce přímo v Botanické zahradě.
Po změně vedení na Magistrátu se najednou o sousedských per-

Číslo měsíce
1 404 743 000,- Kč
Tolik finančních prostředků činí výdaje rozpočtu MČ Prahy 8. Tato šílená částka, která výrazně převyšuje možnosti
Prahy 8, je důsledkem pravicové koalice ODS, TOP 09 a
Volby pro Prahu 8 podporované třemi komunisty.
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manentních kartách přestalo mluvit. Po několika jednáních s paní
radní Chudomelovou jsou opět spuštěny. Jsem rád, že jsme se takto
domluvili.
						Roman Petrus

ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě

V pražské ZOO se narodil orangutan
Zoologická zahrada v Praze má opravdu velmi úspěšné tři měsíce. Po prosincové gorilím samci, který
před pár dny dostal jméno Nuru a po lednovém slůněti se na začátku února mohli radovat chovatelé
potřetí. tentokrát se podařilo odchovat jedno z nejvzácnějších a nejohroženějších lidoopů, a to orangutana sumaterského. Mládě se narodilo čtyřiadvacetileté samici a vše proběhlo v pořádku. Jak to tak
bývá, vše dobré se musí vykoupit něčím nedobrým. Při dalším gorilím porodu mládě zemřelo.

Sdružení amerických režisérů udělilo Miloši Formanovi cenu za celoživotní dílo
Režisér Miloš Forman si bude moci ke svým dvěma Oscarům také přidat cenu za celoživotní dílo, kterou ho ocenilo Sdružení amerických režisérů. Zařadil se tak do společnosti Stanleyho Kubricka, Stevena
Spielberga či Martina Scorseseho. Profesní sdružení Directors Guild Of America (DGA) existuje 76 let a za
svou existenci rozdalo již 64 sošek oceňujících vždy nejlepšího režiséra roku. Ocenění za celoživotní dílo
získala zhruba jen polovina - 33 prestižních cen za celoživotní přínos ke kinematografii přitom dostal i
velikán filmu Alfred Hitchcock.

Miloš Zeman zveřejnil svoji oficiální fotografii.
Dne19. února rozhodl Nejvyšší správní soud o zamítnutí všech 109 stížností na lednovou volbu prezidenta České republiky. Miloš Zeman si tedy mohl zapálit vítěznou cigaretu a bude 8. března 2013
inaugurován třetím prezidentem samostatné České republiky. A hned začal pořádně popichovat veřejnost. Nejdřív si udělal prezidentskou fotografii, kterou všechna média několik dní podrobně zkoumala,
protože na ní jsou vidět ruce. Na oficiální známku však ruce zase spustil, a byl klid. Další podobná kauza
pak byla, zda prezidentský madát končí o půlnoci nebo ne. Novináři jsou zkrátka novináři.

Papež Benedikt XVI. oznámil svůj úmysl rezignovat
Dne 11. února 2013 oznámil rezignaci na svůj úřad. Byť ji kanonické právo umožňuje, jde o rozhodnutí
velmi vzácné – posledním a dosud jediným, kdo na úřad papeže dobrovolně rezignoval, byl Celestýn V.
roku 1294 (nepočítaje vynucená opouštění funkce v obdobích dvojpapežství a trojpapežství). „Poté, co
jsem opakovaně zpytoval své svědomí před Bohem, došel jsem k jistotě, že mé síly, kvůli pokročilému
věku, již nejsou vyhovující pro adekvátní výkon úřadu,“ uvedl Benedikt XVI. Svým rozhodnutím zaskočil
i své nejbližší spolupracovníky. Rezignoval 28. února 2013 ve 20:00 SEČ. Kardinál Ratzinger byl zvolen
nástupcem Jana Pavla II. 19. dubna 2005 po čtvrtém skrutiniu, druhý den volby.

Petr Nečas podepsal smlouvy s církevními představiteli
Dne 22. února premiér Petr Nečas podepsal se zástupci 16 církví a náboženských společností smlouvy
o majetkovém vyrovnání. Na jejich základě vyplatí Česká republika v následujících 30 letech církvím
desítky miliard korun za majetek zabavený v roce 1948 komunisty. Smlouvy o majetkovém vypořádání
s církvemi a náboženskými společnostmi nepůjde vypovědět, odstoupit od nich ani měnit bez souhlasu
obou smluvních stran. Ústavnost celého procesu posuzuje v tuto chvíli Ústavní soud. Bohužel i v případě, že celý proces označí za protiústavní, smlouvy jsou podepsány.

Foto a text použity z internetu
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ČSSD PRAHA 8
ČSSD informuje

Zprávy z krajského vedení ČSSD
Roman Petrus, člen KVV ČSSD Praha
Zprávu z Krajského výkonného výboru bych rozdělil do dvou částí. Nejprve si dovolím shrnout vše co
se projednalo a pak bych ocitoval z některých schválených materiálů, které se projednávaly.
KVV má pevně dané body jednání a jedná se o zprávy předsedy KVV, zpráva k nadcházejícímu jednání
ZHMP, zpráva k jednání ÚVV, zpráva z Poslanecké sněmovny, zpráva z Krajské kontrolní komise. V rámci
těchto bodů jsme se dozvěděli spíše to co již bylo, vyjímkou je pak zpráva k ZHMP, kde jsme jednali o tom
co se bude projednávat. Šlo především o informace o nadcházejícím zasedání ZHMP – mimo jiné se bude
jednat o vypořádání s Kongresovým centrem Praha, o pojistném plnění za vyhořelý Kongresový palác,
dále o golfovém hřišti v Klánovickém lese a také o financování tunelového komplexu Blanka. V rámci
zprávy z Poslanecké sněmovny př. Svoboda informoval o dění v PSP ČR. Jednalo se zejména o omezení
imunity poslanců. V rámci zprávy o činnosti KKK Př. Kleslová informovala o tom, že aktuálně KKK řeší stížnosti na průběh obvodní konference Prahy 5.
Další dva body se již týkaly koncepčních materiálů. Jednalo se o Komunikační strategii KVV ČSSD Praha v letech 2013-14 a pracovní koncepci odborných komisí při KVV Praha. Oba materiály najdete v sekretariátu k prostudování. V rámci bodu
akce ČSSD Př. Březina informoval o schůzce pražských delegátů Sjezdu dne 28.2.2013. Dále př. Klíma informoval o filmovém představení
Babovřesky u příležitosti MDŽ 7.3.2013 ve Slovanském domě; dále př. Klíma informoval o reprezentačním plese 6.4. v Národním domě na
Vinohradech. Př. Klíma dále požádal o zaslání názorů OVV o představě konání oslavy 1.Máje. Př. V diskusi vystoupila př. Vaicová s informací o
celostátní konferenci SDŽ 2.-3.3.2013. Př. Dolínek informoval o připravované panelové diskusi ve spolupráci s Fórem 50.
KVV byl předložen i materiál stanovení kompetencí jednotlivých místopředsedů.
mpř. Březina Karel		

- zástupce předsedy KVV, Program pražské ČSSD, ZHMP

mpř. Dolínek Petr		

- volební manažér KVV ČSSD, akce KVV ČSSD, PR

mpř. Hodek Daniel 		

- Pražský klub zastupitelů, přestupy členů

mpř. Svoboda Miroslav

- spolupráce se SDŽ, MSD, Klubem seniorů, kontrola plnění usnesení, Parlament, svodky ze zápisů OVV

mpř. Stupčuk Štěpán

- mpř. PKZ, Stanovy ČSSD, práce s Klubem přátel ČSSD

mpř. Oubrechtová Miroslava - spolupráce s občanskými iniciativami, zahraniční spolupráce
mpř. Matonoha Drahoslav

- odborné komise, vzdělávání členů

mpř. Poche Miroslav

- předseda KZ ČSSD ZHMP

Komunikační strategie:

Kvalitní interní komunikace bude využívat následujících nástrojů:

o zpravodaj Čas volby			

o

zpravodaj Pražské listy

průběžná programová a odborná diskuse

o

sociální sítě

Materiál k odborným komisím:

o

internetové stránky KVV ČSSD Praha o

Předpoklady a podmínky potřebné pro změnu:

1. rozdělení komisí garantům z P KVV či KVV dle jejich odbornosti (ev. předsednictví)
2. uplatnění objektivního vyhodnocení současného stavu jednotlivých komisí
3. zavedení manažersky řiditelných seskupení (5-9 odborníků)dle odpovědných garantů
4. sestavení ročního plánu OdK se specifikací konkrétních úkolů a jejich cílového zaměření pro naplnění příštího volebního programu
5. projednání jednotlivých plánů a jejich očekávaného vlivu na potencionální voliče v analyticko-programové komisi (případně s předsedou
KVV) a v (P)KVV
6. čtvrtletní hodnocení činnosti komisí a jejich členů v (P)KVV
7. maximální respektování závěrů odborníků při navrhování a prosazování volebního programu Krajské organizace
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ZPRAVODAJ
ČSSD informuje

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Únorové jednání OVV začalo diskusí týkající se aktuálního návrhu na změnu členských průkazů tak, jak nám je předložilo ústředí ČSSD.
Členové OVV diskutovali nad návrhem podoby nového členského průkazu ČSSD, který poslal k diskusi ÚT př. Kucián. Po široké diskuse bylo
navrženo usnesení č. 1/2/2013: „OVV ČSSD Praha 8 v současné době nesouhlasí se změnou stávajícího členského průkazu, zejména z důvodů
praktických a finančních.“
Projednání ukončení členství pro neplacení členských příspěvků za rok 2012. Tajemník př. Vašek informoval o zaslání pozvánky na dnešní
jednání OVV členům, kteří za rok 2012 nezaplatili členské příspěvky. Krátce informoval o dosavadním průběhu placení příspěvků za rok 2012.
Jediný člen, který ani přes četné výzvy dosud členský příspěvek nezaplatil, byl př. Bohumil Hajný. Př. Hajný se nedostavil ani na dnešní jednání
OVV. Stejně tak se nedostavil př. Petr Ženíšek. Ten však příspěvek zaplatil 19. 2. a současně tajemníkovi předal žádost o přestup z ObO Praha
8 do ObO Praha 14. Tuto žádost tajemník předá předsedovi MO Bohnice př. Ševčíkovi.
Organizační věci a příprava akcí OVV: Př. Céza informoval o průběhu a výsledcích jednání Valné hromady občanského sdružení OSM, na
které byly schváleny dvě změny stanov. Hlavní změna (inkorporace bodu„prostřednictvím sociální poradny poskytování bezplatné kvalifikované
pomoci osobám starším 18 let, které se ocitly v obtížné zátěžové životní situaci“ do cílů sdružení) souvisela s nově vznikající sociální poradnou
pro občany, jež bude realizována na sekretariátu ObO Praha 8. Druhou změnou bylo vytvoření nového bodu cílů„organizace občanské pomoci v
situacích živelných pohrom“. Dále byly prezentovány výsledky hospodaření za rok 2012 a aktuální stav v roce 2013 a také zpráva o činnosti o. s.
za uplynulé období. Host př. Tischer informoval o nových výstavách. Dne 7. 3. 2013 bude zahájena nová výstava děl významného umělce Jiřího
Wintera Neprakty. Slavnostní vernisáže se zúčastní i vdova po autorovi, paní Daniela Pavlatová. Př. Petrus současné době pomáhá s výběrem
konkrétních děl, která budou vystavena. Po proběhlé diskusi vzali členové OVV zprávu o valné hromadě na vědomí.
Dále proběhly informace o současné podobě příprav „sociální poradny“, kterou povede př. Bouda. Široce bylo diskutováno (př. Bouda, Rudová, Céza, Petrus, Vašek, Slavíková, Majerová) směřování poradny spolu s jejím využitím pro občany. Členové OVV řešili i otázku její propagace.
Usnesli se, že využijí webových stránek a sociálních sítí. Kromě těchto způsobů distribuce se diskutovala možnost vytištění pozvánek a jejich
roznosu po domovech důchodců a případném vyvěšení na nástěnkách v domech, kam mají přístup jednotliví členové. Sociální poradna se bude
konat vždy každé druhé úterý v měsíci od 15:00 do 17:00, poprvé se uskuteční 12. 3. Př. Céza informoval o přípravě konání tzv. všeplenární
schůze, na které proběhne prvotní diskuse k programovým prioritám pro komunální volby v roce 2014. Po diskusi se členové shodli na termínu
konání všeplenární schůze. Ta proběhne 13. 3. od 17:00. Př. Céza navrhl, aby příprava volební kampaně byla součástí jednání již každého OVV
až do voleb. Dále informoval o představě pravidelně (s měsíční periodou) se opakujících seminářů pro členy, které budou pokud možno zábavnou
formou připravovat členy na volby. Př. Petrus připomněl přípravu, která na obvodu probíhala před volbami v roce 2010. Příprava na následující
„supervolební“ rok bude vycházet z minulých zkušeností a zároveň bude diskutovat nové možnosti.
Př. Céza dále informoval o tzv. tématických besedách, kdy př. Šašek zajistil možnost konání dvou tématických besed týkajících se Ukrajiny a
Číny. Tématické besedy proběhnou na našem sekretariátu a budou dostupné pro členy i širokou veřejnost. V obou případech bude na besedách
přítomen velvyslanec, nebo honorární konzul ČR působící v těchto zemích. Beseda na téma Ukrajiny bude realizována již v první polovině dubna.
Informace z ÚVV, příprava na Sjezd. Př. Céza reprodukoval informace od př. Šaška ohledne posledního ÚVV. Kromě obvyklých agend probíhala příprava na Sjezd ČSSD v Ostravě. V rámci ÚVV došlo k dovolbě mladých a žen dle Stanov. Z Prahy 8 byl za delegáta Sjezdu dovolen př.
Céza. Celkem tak z Prahy 8 jede na Sjezd šest členů (tři s hlasem rozhudujícím).
Př. Zátopek (předseda KZ) byl osloven starostou MČ P8 p. Janků, aby se ČSSD rozhodla, koho navrhne do dozorčí rady a. s. Centrum Palmovka poté, kdy př. Šašek dne 3. 1. 2013 rezignoval na člena dozorčí rady. Důvodem rezignace je především neakceschopnost stávajícího složení
dozorčí rady, rezignace tohoto orgánu na kontrolní činnost, významný skluz projektu výstavby administrativně-obchodního komplexu. OVV
ČSSD Praha 8 po opakované žádosti ze strany starosty MČ Praha 8 Jiřího Janků o obsazení člena dozorčí rady z řad ČSSD rozhoduje, že tuto
nabídku nevyužije. Především s ohledem na výše popsanou skutečnost, kdy neexistuje zájem cokoliv zásadně kontrolovat.“
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Evou Rudovou
členkou OVV ČSSD na Praze 8
Eva Rudová pojala svůj rozhoovor méně konvenčně a spíše kladla otázky, než na ně odpo-

vídala. Můžete si přečíst, jakým způsobem.
Jmenuji se Eva Rudová a jsem obyvatelkou Městské části Praha 8. Ráda bych formou
krátkých rozhovorů se zastupiteli Městské části Praha 8 za ČSSD pomohla lidem, kteří jsou
v situaci, kdy se nemají možnost obrátit s řešením některých žitvotních situací na příslušné
instituce. Tyto instituce se touto problematikou zabývají buď v rámci úřadů městských
částí v Praze, nebo formou občanských sdružení či poraden. Lidem, kteří nemají třeba
možnost pracovního uplatnění, mají problém s řešením bytové situace nebo finančních
problémů nebo mohou být i z těchto důvodů, nikoliv vlastní vinou, odsunuti na okraj
společnosti, přijít o svůj domov, zdraví anebo rodinu je potřeba pomoci. Proč? Protože se
domnívám že ti, kdo jim mohou pomoci jim třeba pomoci nemohou.
Já jsem se setkala s řadou těchto problémů a důvodem, proč mnohé záležitosti nelze řešit je například to, že od r. 1989 po sametové
revoluci došlo dle mého názoru k takové postupné demontáži a zásahům do práv občanů. Většinou vinou pravicových vlád, které nikdy problémy občanů , kteří nejsou bohatí nebo pro něž nejsou jediným měřítkem schopností známosti na vlivných místech a nehledí
jen na svůj vlastní prospěch, ale i na veřejný prospěch nedochází, co většina obyvatel České republiky potřebuje. Postupně to pak vede
k tomu, že nechudne jen velká část populace, ale i stát jako takový, a tak dochází k dalšímu omezování možností rozvoje, čím dál tím
většímu propadu státního rozpočtu a nemožnosti řešit sociální problémy, problémy zdravotnictví i školství.
Chci tedy využít možnosti a položit pár otázek a jelikož těch otázek mám hromadu a týkají se tolika různých oblastí, tak bych potřebovala například pro řešení problémů, s nimiž jsem se setkala já hromadu odborníků.
Otázka pro JUDr. Tomáše Novotného:
a) Jaký názor má na to, že z důvodů dočasných finančních problémů přicházejí lidé o možnost například podání odvolání k soudu v
zákonném termínu a nemohou si dovolit ani právní zasotupení a dostávají se tak do čím dál tím horší finanční situace.
b) Jaké možnosti řešení jsou, když nemají možnost použít počítače a díky elektronizaci se třeba o ničem nedozvědí - nemají možnost
elektronického podpisu, a tím nemají možnost realizovat elektronická podání, ani písemné z důvodů finančních i zdravotních.
c) Jaké možnosti řešení jsou, když nemohou využít bezplatné právní pomoci z důvodu, že objednací termíny poraden jsou tak tři měsíce a nemohou se obrátit na advokáta s žádostí o pomoc za sníženou odměnu nebo zdarma, když dle podmínek je musí nejméně dva
advokáti písemně odmítnout zastupovat a i pak mohou takto řešit jen jeden jediný případ.
d) Jaké možnosti řešení jsou, když nemohou si své záležitosti vyřešit telefonicky, protože jim někdo přesměruje napevno telefon někam jinam, přepíše třeba kontakty anebo znemožní komunikaci třeba se zákaznickou linkou a surfuje a volá za cizí peníze, a tak tomu
dotyčnému, pokud si nemůže pořídit jiný telefon a jiné telefonní číslo, naroste účet za telefon tak, že ho má věčně odpojený a vznikne
mu tak třeba škoda i jiného charakteru.
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Praha 8 si žije nad poměry
Tomáš Novotný, zastupitel za ČSSD Praha 8
Návrh rozpočtu na rok 2013 městské části je ukázkou hesla po nás

ských policistů v ulicích nevedl

potopa v podání současného politického vedení Prahy 8. Rozpočet se

k razantnějšímu snížení poulič-

vyšplhal v oblasti výdajů až na 1,4 miliardy Kč, přičemž příjmy tvoří

ní kriminality. Jsem přesvědčen,

1,35 miliardy Kč. Výdaje rozpočtu tak vykazují neustálý nárůst. Opro-

že vedl. Politické vedení města

ti situaci před 10 a více lety narostly výdaje o více než dvojnásobek.

tak rezignuje na svou funkci

Městská část prodala velké množství obecních bytů. Zbavila se tak

řádného hospodáře a opět ne-

majetku, který přináší pravidelné příjmy. Prostředky, které Praha 8 tak-

porovnává přínosy s náklady.

to získala, dnes používá ve velkém na pokrytí stále rostoucích výdajů.

Kamerový systém je velice in-

Nikdo se nezabývá skutečností, že tento jednorázový finanční polštář

vestičně náročný a o jeho efek-

vzniklý privatizací za několik let splaskne a naše městská část nebude

tivitě ve srovnání se standardní

mít prostředky na zajištění běžného chodu. Místo, aby vedení města

policejní prací lze zdárně po-

postupně snižovalo výdaje zejména běžné, naopak je neustále navyšu-

chybovat.

je.
Další oblastí s tradičně vysokými výdaji je městská informatika.
Kde jsou hlavní zdroje úspor ve stávajícím rozpočtu? Jedná se ze-

Výdaje se již řadu let pohybují nad 10 milionů Kč ročně. Jako by nešlo

jména o kapitolu 2 rozpočtu-Městská infrastruktura. Běžné výdaje v

na Praze 8 o standardní úřednickou práci, kde je nutno počítače i pro-

této oblasti se postupně za poslední roky vyšplhaly z cca 30 milionů

gramové vybavení vyměnit po jejich reálném zastarání a opotřebení

Kč na 68 milionů Kč. Nikdo není schopen v rámci úřadu městské čás-

(například podle lhůt amortizace stanovených v zákoně o účetnictví),

ti doložit, jestli nárůst prostředků na více než dvojnásobek odpovídá

ale každoroční investice odpovídají spíše činnosti na úrovni malého

zdvojnásobení množství a kvality zeleně na Praze 8. Důvod je prostý,

Pentagonu.

nárůst výdajů neodpovídá ani nárůstu množství ani nárůstu kvality
městské zeleně.

Vedení města zřejmě vůbec nezajímá z čeho bude financována činnost Prahy 8 po příštích volbách. Cílem je utratit rychle co nejvíce pro-

Další černou dírou rozpočtu Prahy 8 je kapitola 7- bezpečnost. V

středků získaných privatizací bytů a nezajímat se při tom o náklady ani

této kapitole pohltí kamerový systém každý rok běžně až 35 milionů

o budoucnost jím spravované pražské části. Takto se dobrý hospodář a

Kč. Opět nikdo nikdy nedoložil, zda by daleko levnější nárůst měst-

správce veřejného majetku nechová a chovat nesmí.

Příjmy a Výdaje rozpočtu MČ v letech
Příjmy rozpočtu v tis.
• 2007
800 923,• 2008
852 569,• 2009
1 110 050,• 2010
1 188 600,• 2011
1 108 340,• 2012
1 133 297,• 2013
1 354 743,-

Výdaje rozpočtu v tis.
• 2007
800 923,• 2008
865 643,• 2009
1 074 991,• 2010
1 096 029,• 2011
1 101 566,• 2012
1 183 297,• 2013
1 404 743,-

Kapitálové a běžné výdaje
Kapitálové výdaje v tis.
• 2007
83 577,• 2008
143 268,• 2009
293 544,• 2010
263 797,• 2011
278 181,• 2012
515 604,• 2013
762 926,-

Běžné výdaje v tis.
• 2007
717 346,• 2008
722 375,• 2009
781 447,• 2010
832 232,• 2011
823 385,• 2012
667 693,• 2013
641 817,•
•

Schválený 2010 – 654 292,- 127%
Schválený 2011 – 645 980,- 127%
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Víra, náboženství, církev
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň
Víra se u člověka (spíše pračlověka) vyvinula z myšlení. Stejnou cestou z myšlení se
vyvinula i kultura. V prosazování obou směrů se do čela dostávaly osobnosti se schopností řídit, ovládat a rozhodovat. Původně tak vznikla kasta primitivních kněží. Kněžská
vláda však nebyla schopna chránit svůj lid proti vnějšímu nepříteli. Do vedení se proto
dostali jednotlivci schopní vojenského vůdcovství. Tak vznikla i moc světského království. Kněží vytvořili víru ve více bohů. Bylo to náboženství mnohobožské.
Později, asi mezi roky 600-500 př. n. 1., v Indii vzniklo nové náboženství, jehož podstatou byla víra v jednoho boha, Budhu. Asi ve 3. století př.n.l. dostal se budhismus do
sporu s kastou brahmínů, kteří v Indii získali náboženskou nadvládu. Jejich reformovaný
budhismus se změnil na brahminismus. Původní budhismus se pak rozšířil do východní
Asie. Přibližně ve stejné době po svém vyhnání z Egypta židovský národ opustil mnohobožství a za jediného boha přijal Jehovu. Židé za zakladetele svého národa i náboženského učení považují Abrahama, Izáka a Jakuba.
Za panování římského císaře Tiberia zjevil se v Judei veliký učitel víry v jediného boha, Ježíš Nazaretský. Založil nové náboženství, křesťanství. Šířil své učení po celém Judsku, což vyvolalo nevoli u prořímských vládců. Proto byl Ježíš ve svých
33 letech v Jeruzalémě Pontským Pilátem odsouzen a ukřižován. Ježíšovo učení se přesto rozšiřovalo dále do Evropy, i
když bylo dále pronásledováno a postihováno. Teprve za panování Konstantina Velikého (samostatně panoval od r. 324)
nastal konec krutého pronásledování křesťanství a v r. 325 konal se v Nice všeobecný církevní sněm. Duchovní jednota
křesťanství vydržela do r. 1054, kdy došlo k rozdělení na západní, latinsky mluvící, církev (katolíky), církev mluvící řecky
(řecko-katrolická) a ortodoxní (pravoslavná).
Ve 13. a 14. století s rozšířením gramotnosti a kultury začalo docházet ke kritice katolicismu. V čele tohoto církevního
pokroku stáli Angličan Viklef a Čech Jan Hus. V 15. a 16. století katolická církev ztrácela důvěru a vliv, Docházelo k reformaci
církve. Tak vznikla státní církev anglická a na evropském kontinentu několik protestantských církví (luteránská, augsburská, helvetská, evangelická, českobratrská aj.) Jak hned po reformaci církve, tak i pozdějším vývojem se ukázalo, že protestanti z křesťanů jsou lidštější a pokrokovější.
V 6. století v Arábii zrodil se islám. Založil jej Mohamed (narozen kolem r. 570). Když mu bylo 40 let, zaujalo ho náboženství a chtěl zdokonalit učení Ježíšovo a Abrahamovo. Narazil však na odpůrce, před kterými 20. září 622 utekl (hedžra) z
Mekky do Mediny. Mohamed jako bojovný prorok jediného boha Alláha byl však bez prostředků a ze začátku byl nucen se
živit se svými věrnými přepadáváním pouštních karavan. Tak nastala jeho válka mezi Mekkou a Medinou. Nakonec r. 629
Mekka Mohamedovi podlehla. R. 632 prorok Mohamed se stal pánem celé Arábie a v 62 letech zemřel. Mohamed tak vlastně
nové náboženství prosadil násilím a loupežemi, tj. nezákonně.
Po r. 656 došlo k rozkolu v islámu a následné občanské válce celé Arábie. Islámští věřící se rozdělili na Šiity a na Sunity.
Šiité se opírali o dědičné právo Aliho, který byl synovcem, přijatým synem a zetěm prorokovým (manželem prorokovy dcery
Fatimy). Sunité naopak dědičné právo přiznávali Mohamedově dceři Fatimě. Tento spor mezi Šiity a Sunity v arabském světě
přetrvává dodnes a byl příčinou i mnohých válek.
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I když každá církev ve své dogmatice vždy měla a dosud už i má mravnost, pokoru, milovat své bližní, pomáhat chudým
a potřebným a mnohé další kladné lidské vlastnosti, z historie víme, že žádná církev se tak sama někdy vůbec nechovala. Ve
středověku křesťané podnikali křížové války hlavně proti muslimům. První výprava zorganizovaná v r. 1097 táhla na východ
a v r. 1099 dobyla Jeruzalém. Druhá výprava r. 1147 přepadla a podmanila si pohanské polabské Slovany.
Třetí výprava r. 1189 zamířila opět k Jeruzalému, ale nedobyla jej. Čtvrtá výprava došla jen na Balkán a v r. 1204 dobyla
Cařihrad. Čtvrtá výprava r. 1212 byla vlastně tragedií dětí, které v Marseille otrokáři vlákali na loď a v Egyptě je prodali do
otroctví. Pátá výprava měla dobýt Egypt, neuspěla však a její zbytek se r. 1221 vrátil. Šestá výprava v r. 1228 byla vlastně
podvodem, protože císař Fridrich II. předstíral, že vyplul do boje, ale vrátil se, aniž by se křižáci střetli s nepřítelem.
Ve 13. století církev zřídila papežskou inkvizici, která měla za úkol trestat kacíře upálením. Inkvizice jednala nelidsky a bez
viny dala popravit (upálit) mnoho lidí. Jednou z její obětí byl r. 1415 i Jan Hus. Na rozmezí 14. a 15. století došlo v katolické
církvi k rozporu, když jí vládli dva papežové, jeden v Římě a druhý v Avignonu (schizma). R. 1420 papež Martin V. vyhlásil
další křížovou výpravu proti českým husitům, křižáci však byli poraženi. Ani křížová výprava v r. 1421 proti Čechům neuspěla.
Také do děje třicetileté války byla katolická církev silně zapletena v závislosti na habsburské říši. Teprve od skončení 1.
světové války, kdy přestal platit konkordát s Habsburky, katolická církev již sama nemohla ovlivňovat vojenské akce.
Začátkem 21. století z církví snad už jedině islám má vztah k militantnímu chování. Zřejmě je to dané tím, že islám je přesně o 600 let mladším náboženstvím, než je křesťanství. To se před 600 lety také tak chovalo, když organizovalo křižácké války
a inkvizici. Dnes v arabských zemích má islám stejně dominantní vliv, jako měla katolická církev ve středověku v Evropě. V
islámském světě působí i teroristické organizace Taliban a All-kajda. Jedna z nich si dne 11.9.2001 troufla dokonce na letecké
teroristické útoky na New York a Washington, jež si vyžádaly tisíce obětí.
V současné době v zemích ovládaných islámem vyvíjí se snaha svrhnout své hlavy státu a nastolit vládu islámu (Egypt,
Libye a Sýrie), nebo je tam letitý boj o zřízení trvalého státního útvaru (Afganistan) anebo tam panuje tvrdá vláda řízená islámem (theokracie), jako je v Íránu. Islám má zřejmě ještě hodně daleko k demokracii. Islám v posledních letech pronikl hlavně
do východní Afriky, kde trvají sociální nepokoje, které se často řeší zbraněmi.
Od konce 2. světové války začal do Evropy příliv sociálně slabých občanů z islámských zemí. Tato imigrace z východu
nápadně připomíná emigraci chudých Evropanů do Ameriky v 19. a začátkem 20. století. V obou případech šlo a jde o důsledek hospodářské krize, kdy vládne bohatá menšina nad zchudlou většinou. A právě to je případ současného islámského světa,
kde ti zámožní ovládají ty chudé pomocí islámu. Jde jasně o sociální problém. V islámském světě není však takových sil, jako
jsou pokrokové politické strany a odbory a tak i vykořisťovaný lid se naivně opírá také o islám, pomocí něhož odstraňuje své
vládce a neváhá ohrožovat i svět, kde nevládne islám.
Islám se tak stává celosvětovým problémem. Klid nastane, až ve všech zemích, kde vládne islám, občané se zbaví vlád,
které ještě stále jednají jako za feudalismu tj. s podporou církve. A pokud dělají revoluci, měla by být taková, jakou vedl r.
1922 v Turecku Kemal Mustafa, zvaný Atatürk (otec Turecka), který dovedl zemi k demokracii a dokonce s jistým sociálním
cítěním.
Napsáno pro poučení našich členů. Jedině ten, kdo dobře zná historii, porozumí současné politice a dovede si představit, kam se má kritika ubírat, protože historie je bývalou politikou a současná politika je potomkem budoucí historie. Takže
v současnosti často používaný výrok „politika je svinstvo“ je projev absolutní neznalosti.
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Zábava

Malá pozvánka na naši
výstavu Jiřího Wintera Neprakty v
naší galerii v Zenklově ulici 27.
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Novinky z Prahy 8
Z Letňan na Palmovku přímým spojem
Od 3. března se po dohodě Prahy 8 a Ropidu prodlouží příměstská linka 302 z Přezletic do Letňan. Nově bude zajíždět přes Prosek až
na Palmovku. Tím se době dopravních špiček posílí spojení v městské části o jeden spoj za hodinu. Z žádných zpráv se nepodařilo zjistit,
jestli je změna možná i u dalších autobusových linek.

Průzkum. Co se skrývá pod budoucí radnicí Prahy 8
Archeologové zkoumají pozemky u křižovatky Palmovka. V budoucnu by tu mohla vyrůst Nová Palmovka, administrativní komplex,
jehož součástí by mohla být i nová radnice Prahy 8. Existovaly totiž obavy, že by se tu mohly najít zbytky židovského ghetta či hřbitova. Libeň totiž byla v minulosti místem, kam prchali při pogromech pražští židé. Židovské osídlení tu dodnes připomíná pouze jeden ze
hřbitovů a synagoga dochovaná přímo u stanice metra. Archeologové stačili do příchodu zimy prozkoumat jen menší část areálu. Nechali
udělat strojní sondy. S pomocí bagru udělali rýhy, aby zjistili, co je pod povrchem. Zatímco pod povrchem bývalého parkoviště našli jen
skálu, průzkum v další části odkryl různé stavby spojené s už zaniklou usedlostí Balabenka. Odborníci se na Palmovku vrátí zase na jaře.
Podrobněji budou zkoumat tu část, kde nebylo parkoviště a kde na podzim našli zbytky staveb z 19. století.

Rozpočet Prahy 8: Čvrtmiliardová černá díra
Koalice TOP 09 – ODS – Suverenita schválila s podporou několika komunistů rozpočet Městské části Praha 8 na rok 2013. Co se
jednotlivých rozpočtových kapitol týče, mohli bychom vést rozsáhlé diskuse o tom, zda konkrétní rozpočtový výdaj je vhodně zvolený,
potřebný, apod. Hlavním problémem schváleného rozpočtu je ovšem jeho strukturální schodek. Příjmy Prahy 8 jsou tvořeny běžnými a
mimořádnými příjmy. Běžné příjmy pocházejí z vybraných daní a poplatků, z transferů od státu a od hlavního města Prahy. Ty jsou víceméně zaručeny každý rok. V letošním roce se počítá s běžnými příjmy ve výši 417 mil. Kč. Mimořádné příjmy jsou tvořeny prodejem
vlastního majetku. Jedná se především o privatizaci bytů a prodej nemovitostí, případně prodej jiných aktiv v majetku Prahy 8. Na letošní
rok se počítá s mimořádnými příjmy ve výši 938 mil. Kč. Výdaje Prahy 8 jsou tvořeny běžnými a kapitálovými výdaji. Běžné výdaje jsou
určeny na provoz a údržbu, případně prostou obnovu majetku. Letos bude na běžných výdajích vyčerpáno 642 mil. Kč. Kapitálové výdaje
představují pořizování nového majetku, případně zásadní zhodnocení stávajícího majetku. V letošním roce se počítá s kapitálovými výdaji
ve výši 763 mil. Kč. Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji je mínus 225 mil. Kč. Svůj běžný provoz tak Praha 8 sanuje z prodeje
vlastního majetku. To jsou peníze, které letos z majetku zmizí a nikdo je už nikdy neuvidí. Stejně jako každý rok. Co se stane, až peníze
dojdou?

Praha 8 má nové radní
Ve středu 27. února 2013 zvolili zastupitelé MČ Praha 8 do funkce radních dva zastupitele – Danu Hertu Kvačkovou (TOP 09) a Václava
Musílka (Volba pro Prahu 8). Poté, co z funkcí radních odstoupili Vladislav Černý (TOP 09) a Josef Nosek (ODS) složili slib zastupitele i
dva noví členové zastupitelstva, Petr Čapek a Jaroslav Korf.

Protesty kvůli nové MHD neutichají, změní se málo
Stížnosti lidí z některých čtvrtí na MHD neskončily. Jejich nadějí na změnu byl nadcházející březen, jenže město k tomuto datu téměř
žádné úpravy městských linek nechystá. Pokud se k nějakým po diskusi s městskými částmi odhodlá, přijdou zřejmě v září. Ani půl roku od
zavedení zbrusu nové metropolitní sítě pražské hromadné dopravy neutichly všechny protesty. Někde je to právě naopak. Pod petice za prodloužení linky 123 se podepisují další a další lidé z oblasti Košíř v Praze 5 a dopisů na magistrát, organizátora dopravy a další organizace
prý poslali desítky. Senioři z osmé městské části se zase vydali osobně předvést potíže způsobené omezením provozu linky 152 – o víkendu
totiž nejezdí, a senioři tak musí přestupovat. Loni v září byla zkrácena původní trasa autobusu 123 ze Šmukýřky k metru Na Knížecí tak, že
jede pouze ze Šmukýřky na Kavalírku. Pak je nutné přeběhnout na tramvaj. Maminky s kočárky a s dětmi, staří lidé s taškami s nákupem
(na Kavalírce nic nenakoupí) – všichni se vyhrnou z autobusu na úzký chodník, na který se nevejdou, a honem na tramvaj. Změny se však
občané zřejmě nedočkají. Organizátor dopravy, společnost Ropid, nezvažuje, že by trasu změnil.
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Zprávy ze zastupitelstva

Informace ze zasedání zastupitelstva MČ Prahy 8
Daniel Rödig, zastupitel Městské části za Karlín
15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 27. února 2013 od 14:00 hodin ve velkém sále
„bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 13 bodů a dalo se tušit, že se jednání zastupitelstva protáhne. Na začátku jednání starosta oznámil, že od poslední schůze zastupitelstva MČ rezignovali na své posty zastupitele 2 osoby. Dále starosta informoval o rezignaci dalšího člena Rady MČ Praha
8, který rezignoval i na mandát zastupitele a dalšího člena zastupitestva. Svůj slib tedy složili náhradníci
za odstoupivší zastupitele a Zastupitelstvo zvolilo nové členy Rady MČ Praha 8.
Prvním bodem jednání byla volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2013
– 2017. Zvoleno bylo 12 občanů, kteří se na schůzi zastupitelstva dostavili a mohli se osobně představit.
Dalším bodem jednání zastupitelstva byly návrh rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2013 a rozpočtového
výhledu do roku 2018. Na toto téma se jako každý rok rozproudila obsáhlá diskuse zastupitelů a občanů. Diskuse se týkala především dlouhodobé neudržitelnosti současné výše výdajů, bezpečnosti v naší městské části, kamerového systému,
kvality péče o zeleň a IT. Na spoustu otázek tohoto typu, které přicházely i z úst občanů, kteří se na schůzi zastupitelstva přišli podívat, vládnoucí koalice nenalezla vyčerpávající a plnohodnotnou odpověď. Zastupitelstvo neodsouhlasilo ani žádný pozměňovací návrh k rozpočtu.
Neodsouhlasilo ani návrh opozice, aby se o tomto návrhu rozpočtu hlasovalo po jménech. Na základě toho Roman Petrus, po diskusi Klubu
zastupitelů, na jednání vystoupil s tím, že žádný ze zastupitelů zvolených za ČSSD takto koncipovaný návrh rozpočtu MČ nepodpoří. Stejný
přístup k navrhovanému rozpočtu zaujala Strana zelených. Nicméně rozpočet městské části byl přijat 27 hlasy ku 17 hlasům proti. Jeden zastupitel se hlasování zdržel. Městská část Praha 8 tento rok tak bude hospodařit s příjmy ve výši 1 354 743 mil. Kč a výdaji ve výši 1 404 743 mil.
Kč.
Dalšími body, kterými se schůze zastupitelstva zabývala, byl návrh rozpočtových opatření, návrh žádosti o výběr ze svěřeného portfolia,
spravovaného na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů Českou spořitelnou, návrh na zpracování a předložení projektu„Rozšíření
ICS služeb MČ Prahy 8 a návrh na odůvodnění významné veřejné zakázky k projektu „Výstavba domu sociálních služeb“. Všechny tato body
zastupitelstvo schválilo. Ne jinak tomu bylo i v bodě, který se týkal návrhu na odůvodnění významné veřejné zakázky k projektu„Stavební úpravy
koupaliště „Ládví“ v Kobylisích. Tento bod figuroval v předvolebních programech řady politických stran činných v zastupitelstvu MČ Praha 8,
proto ani schválení předkládaného materiálu nebylo předmětem vášnivých dohadů. Nezbývá než doufat, že finanční prostředky na realizaci tohoto
projektu budou vynaloženy účelně a hospodárně.
Zastupitelstvo MČ Praha 8 se na konci svého jednání ve 4 bodech zabývalo další
etapou privatizace bytových domů. I přes nesouhlasný postoj ČSSD k těmto bodům
zastupitelstvo prodej bytů schválilo.
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ZPRAVODAJ
Novinky z radnice a komisí

Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Kulturní komise, Lenka Slavíková, zastupitelka za ČSSD
Dne 11. 12. 2012 se konalo jednání komise, kterou řídila její předsedkyně Mg. V. Ludková. V komisi došlo ke změně – RMČ byl na podzim
2012 odvolán Ing. D. Rovný a novým členem byl jmenován Ing. J. Nejedlo. Na jednání komise vystoupil host P. Macháček z Divadla Kámen
na téma Kulturní granty, o kterých velmi podrobně informoval a předal písemný materiál všem členům. Navrhuje granty pro všechny kulturní a
umělecké projekty v rámci Prahy 8 tak, aby umožnily oživit kulturní a umělecké prostředí naší městské části. K tomuto tématu vystoupili jednotliví členové komise v podstatě se souhlasným stanoviskem. Ing. P. Bambas informoval o grantovém řízení a grantové komisi pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže, která se bude konat v březnu 2013. Předsedkyně komise zmínila blížící se 100. výročí narození B. Hrabala na jaře 2014
a vyzvala členy, aby se s předstihem zamysleli nad tím, jakým způsobem se bude toto výročí připomínat. Členové k tomuto tématu podali řadu
návrhů - např. výstavu, koncerty, čtení ve stylu Noc literatury, divadelní nebo filmový festival aj. Mgr. J. Slavíková informovala o vernisáži výstavy malířky G. Ingulové a vyjádřila podiv nad neúčasti veřejnosti i zástupců MČ Prahy 8. Informovala také o nabídce spolupráce restaurátorky
a ak. malířky L. Razimové a poděkovala za oplocení kapličky sv. J. Nepomuckého v Čimicích.

Bytová komise , Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
Bytová komise Rady Městské části Praha 8 (BK) se konala dne 11. února 2013. Jednání bylo usnášeníschopné a komise se po kontrole minulých zápisů zabývala novými podáními, které byly na Úřad MČ Praha 8 doručeny od jejího posledního jednání. Bytová komise se tak zabývala
odstoupením od smlouvy o nájmu bytu č. 9 na adrese Pivovarnická 1104/4, Praha 8-Libeň a požadavkem na vrácení částky 828 000,- Kč (1.
nájemné) + úroky. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 13. 8. 2012 na základě výběrového řízení, ale nebyl podepsán protokol o převzetí bytu
(důvod - havárie v bytě zjištěná při předávání bytu za přítomnosti technika správní firmy). BK doporučila požadovanou částku prvního nájemného spolu se zákonným úrokem z prodlení za byt č. 9, na adrese Pivovarnická 1104/4, Praha 8 – Libeň žadateli vrátit. Dále BK doporučila, s ohledem na probíhající proces privatizace, aby se bytový odbor Úřadu Městské části Praha 8 pokusil výše uvedený byt nabídnout dalšímu uchazeči
ve výběrovém řízení. BK se dále zabývala Návrhy výpovědí z nájmu bytu, kdy doporučila postupovat podle § 711 odst. 2 (vypovězení nájmu
bez přivolení soudu) písm. b) občan. zákoníku, eventuálně z jiných, dodatečně zjištěných zákonných výpovědních důvodů. Na svém jednání BK
řešila i revokaci svých bývalých usnesení, kdy Radě MČ doporučila kvůli neplacení nájmů vyponězení nájemních smluv. V řadě případů, ještě
před tím, než byl nájemní vztak ukončen, dlužník dlužnou částku uhradil. Dlužno podotknout, že se jednalo o byty, které spadají do jedné z etap
privatizace.

Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD
V únoru 2013 komise projednala čtyři žádosti o přidělení azylového bytu, z nichž byla na základě zprávy sociálního odboru doporučena jedna
žádost. Přidělení azylového bytu bylo doporučeno v případě matky se dvěma dětmi v současné době bydlící v azylovém domě. Komise dále
opakovaně projednala žádost nájemkyně azylového bytu o prodloužení podnájemní smlouvy. Z důvodů dluhu na nájemném a předchozím stížnostem na chování klientky bylo doporučeno prodloužení smlouvy pouze o 2 měsíce s tím, že je i nadále třeba intenzivně provádět sociální práci
s rodinou včetně tlaku na úhradu zbytku dluhu na nájmu. Ze dvou žádostí o zařazení do programu „Bydlení pro seniory“ byla na základě zprávy
sociálního odboru doporučena žádost muže v invalidním důchodu III. stupně. V případě druhé žádosti komise požaduje doplnění a upřesnění
údajů v žádosti.

13

www.cssd.cz

ČSSD PRAHA 8
Kultura na Praze 8 a v ČSSD
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ZPRAVODAJ
Zveme Vás

Stranické akce Březen 2013
MO Karlín a Libeň			
5. 3. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
Vernisář děl J. W. Neprakty
7. 3. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
Sociální poradna-př. Bouda
12. 3. 15-17:00
Zenklova 27, sekretariát
MO Kobylisy			
12. 3. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
Všeplenárka				
13. 3. 17:00		
Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her		
14. 3. 17:00		
Zenklova 27, sekretariát
37. Sjezd ČSSD			
15-16. 3. 9:00
Ostrava
Bytová poradna - M. Petrus a setkání se zastupiteli MČ P - 8
						
19. 3. 17:00		
Zenklova 27, sekretariát
OVV Praha 8				
20. 3. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Troja				
25. 3. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Ďáblice				
26. 3. 19:00		
restaurace Na růžku, Ďáblice
MO Bohnice				26. 3. 18:00		vinárna Troja, Bohnice
Šachový klub			
27. 3. 16:00		
Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her		
28. 3. 17:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Čimice				
28. 3. 18:00		
Chvatěrubská 350, Čimice
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ČSSD PRAHA 8
Výstava Lenky Přechové
V lednu a únoru jste u nás v Informačním středisku
ČSSD, mohli navštívit výstavu obrazů Lenky Přechové. Podívejte se na několik fotografií z vernisáže.
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