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tuace MČ P8 není příliš dobrá. Její vedení si
zí vážné ekonomické problémy. Proto je třeba, aby se do vedení Městské
né době stojí a záměrně problémy bagatelizují.
Přípravy na supervolební rok jsme již začali na půdě OVV a na 1. všeplenární schůzi k programu. V tuto chvíli již považuji za důležité, aby bylo
storu, především pak otázce generování konkrétních podnětů pro vedečekat až na schůzi MO, obracejte se prosím přímo na Daniela Rödiga (daniel@rodig.cz), který má od posledního OVV na starosti shromažďování
podnětů souvisejících s předvolební kampaní.
Vedle postupné formulace programových otázek a konkrétní realizace je v současné době nejaktuálnější vytváření co nejefektivnější půdy
pro dobrou komunikaci. Zcela zásadní pro náš budoucí úspěch bude
vytvoření efektivní synchronizace a rychlé a úderné komunikace. V nadcházejících měsících vás budeme postupně seznamovat s našimi představami, jak tyto zásadní záležitosti naplnit. V tuto chvíli bych Vás chtěl
poprosit o založení vlastní facebookové stránky, která by byla následně
propojena s našimi dosavadními stránkami a vzniklá síť by byla nadále
rozšiřována. Vybudování efektivní sociální sítě je běh na delší trať a ani

Číslo měsíce
507
Tolik hlasů získal Bohuslav Sobotka na 37. sjezdu ČSSD v
Ostravě. Sobotka získal 507 z 582 platných hlasů.
Přítomno bylo více než 600 delegátů.

při nejlepší vůli nejde udělat naráz. Proto si vás s touto problematikou
dovoluji oslovit již nyní. Pokud by měl kdokoli problém s technickým
zajištěním, není žádný problém, s pořízením facebookové stránky vám
pomůžeme.
Na Praze 8 také postupně budujeme tým mladých sociálních demokratů (MSD), kteří mohou v příštím roce pozitivně přispět k naší image a
pomoci i v samotné kampani. Pokud máte ve svém okolí mladé lidi se sociálně demokratickou orientací, pokuste se prosím vzbudit jejich zájem o
vstup do MSD P8. V takovém případě se prosím obracejte přímo na mne
(vit.ceza@gmail.com).
Přátelé, předem děkuji za spolupráci a přeji mnoho invence!
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ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě

Zemřel Rudolf Battěk
S hlubokou lítostí jsme obdrželi zprávu o úmrtí sociologa a disidenta pronásledovaného bývalým režimem, který se významně zasloužil o obnovu demokracie v ČR. Zároveň se výrazně podílel i na obnově
ČSSD na Praze 8, kde krátce i působil. „Zpráva o úmrtí Rudolfa Battěka mě velmi zasáhla. Byl to statečný člověk, který přispěl k obnově sociální demokracie po roce 1989. Rád bych jménem ČSSD vyjádřil
upřímnou a hlubokou soustrast jeho rodině a pozůstalým,“ uvedl Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD.

Žaloba na Václava Klause za velezradu
Dne 4. března Senát Parlamentu České republiky schválil podání ústavní žaloby na prezidenta Václava
Klause pro velezradu. Pro bylo 38, proti 30 senátorů. Václav Klaus si z toho nic moc nedělal a hned 6.
března si prezidenti České republiky a Slovenska Václav Klaus a Ivan Gašparovič vyměnili nejvyšší státní
vyznamenání obou států. Klausovi byl udělen Řád bílého dvojkříže I. třídy a Gašparovičovi Řád bílého
lva. Dne 27. března pak Ústavní soud zastavil řízení proti bývalému prezidentovi Václavu Klausovi kvůli
tomu, že mandát bývalé hlavy státu už skončil.

Miloš Zeman složil prezidentský slib
V pátek 8. března byl pro Miloše Zemana velkým dnem. Na Pražském hradě Miloš Zeman složil prezidentský slib a stal se v pořadí třetím prezidentem České republiky. Na projevu se sice nepískalo, ale
všichni topáci hýkali smíchy, čehož si média ihned všimla. Prezident ještě v březnu stihl navrhnout Senátu čtyři ústavní soudce a Livii Klausovou na post velvyslankyně Slovenské republiky. Jestlipak jednou
skončí Miloš Zeman tak oblíben jako Václav Klaus, jehož odpůrci hodili den před jeho odchodem z hradu, zapálenou podobiznu bývalého prezidenta do řeky Vltavy.

Zvolen papež František
František (latinsky Franciscus), vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio SJ (* 17. prosince 1936 Buenos
Aires, Argentina), je 266. papež katolické církve, římský biskup a suverén státu Vatikán, jehož zvolilo
konkláve dne 13. března 2013. Stal se prvním papežem pocházejícím z amerického kontinentu a prvním
z Tovaryšstva Ježíšova (jezuitského řádu). Jde rovněž o prvního mimoevropského papeže od 8. století,
kdy římskokatolickou církev vedl Řehoř III., pocházející ze Sýrie. Středoškolským vzděláním je chemik. Ve
21 letech vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, na jehož fakultách studoval filosofii, teologii a sociální vědy,
vyučoval a získal titul profesora teologie.

Na pražský magistrát vtrhla policie a předala radním obvinění
Na pražský magistrát vtrhla policie kvůli kauze Opencard. Členům rady sdělila obvinění z podezření ze
spáchání trestného činu kvůli zadání zakázky bez soutěže na prodloužení kartového centra Opencard.
Obviněným hrozí až osm let vězení. Magistrát loni vybral firmu Haguess v takzvaném jednacím řízení
bez uveřejnění, kdy oslovil pouze tohoto dodavatele. Bránil se tehdy tím, že Haguess je výhradním autorem, a tedy i jedinou firmou, která může poskytnout technickou podporu systému. Smlouva byla uzavřena na dva roky. Nevýhodné smlouvy se měly městu prodražit minimálně o 24 milionů korun. Navíc
ale z městské kasy mohla jít až dvojnásobná suma.

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
Březnový Krajský výkonný výbor nebyl tak pracovní jako únorový a z logiky věci se nejvíce zaobíral
průběhem a výsledky Sjezdu ČSSD v Ostravě. Ty zde nebudu popisovat, protože je v časopisu najdete
ještě několikrát. Podívejme se však na usnesení, která byla po sahodlouhé diskusi přijata:
- KVV ČSSD Praha vyzývá vedení ČSSD k uspořádání programové konference k návrhu programových
priorit s rozšířeným prostorem pro diskusi delegátů.
- KVV ČSSD Praha se distancuje od vystoupení stínového ministra financí Jana Mládka a doporučuje
vedení ČSSD jeho odvolání z funkce stínového ministra.
- KVV ČSSD Praha ukládá předsedovi KVV projednat s předsedou ČSSD účast na příštím zasedání KVV
ČSSD Praha a zároveň ukládá PKVV připravit projekt programové konference k programovým prioritám
ČSSD.
- KVV ČSSD Praha vyslovuje poděkování př.Bodenlosovi, kandidátovi pražské organizace ČSSD na místopředsedu ČSSD za jeho dobrou reprezentaci Prahy na Sjezdu ČSSD.
- Dále se Krajský výkonný výbor zabýval i svou běžnou činnosti, tedy všemi zprávami ze všech orgánů.
Tedy jak z úrovně Magistrátu Hlavního města Prahy, tak i z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V rámci těchto bodů bylo přijato
následující usnesení:
- KVV ČSSD Praha vyzývá člena obvodní organizace ČSSD Praha 2 př. Jiřího Dienstbiera, aby se zdržel opakovaného zpochybňování práce
pražské ČSSD prostřednictvím veřejných médií.
V rámci další diskuse pak př. Vaicová dále navrhla
usnesení: KVV ČSSD Praha žádá vedení ČSSD o konkrétní opatření v rovnosti žen a mužů – nestačí jen
získání důvěry žen v prosazení jejich počtu na volitelná místa kandidátek, ale řešení zvýšeného procenta
kvóty žen v ČSSD. Toto usnesení nebylo přijato.
Po jednání Krajského výkonného výboru se sešel
pražský klub zastupitelů, jež se bude nově scházet
každý měsíc, za účasti zastupitelů HMP. Dalším cílem
KVV je zakomponovat do volebního programu do
PSP tzv. pražská témata, jež by oslovila i voliče v Praze. Vyzval proto členy OVV k zamyšlení, co by mohlo
být tímto bodem programu. Stejně tak k volbám do
ZHMP, bude naším přirozeným úkolem vybrat z Prahy 8 nejpodstatnější témata, která budou v magistrátním volebním programu.

Navštivte naše webové
stránky na
www.cssdpraha8.cz
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ZPRAVODAJ
ČSSD informuje

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Březnové jednání OVV začalo jak jinak než zprávou ze Sjezdu. Př. Céza podrobně informoval o jeho průběhu a výsledcích. Sjezd byl zahájen
minutou ticha za 487 zemřelých členů ČSSD od minulého sjezdu. Sjezd měl přes 600 delegátů s hlasem rozhodujícím, z Prahy 8 se jej účastnilo
6, z toho 3 s hlasem rozhodujícím, př. Šašek, Céza a Křížek. Dále předsedové odborných komisí při ÚVV, př. Běle, Mach a Novotný. Delegáti byli
přivítání starostou Ostravy př. Kajnarem, na začátku představili své poměrně rozdílné projevy předseda a místopředsedové (vyzdvihl projev
př. Zaorálka), předsedové poslaneckých klubů poslanecké sněmovny (př. Tejc) a senátu (př. Štěch) a ÚKK (př. Mynář). Velký význam měl projev
Prezidenta ČR a bývalého předsedy ČSSD p. Miloše Zemana, který byl delegáty vnímán velmi pozitivně, zejména z důvodu „usmíření“ p. Zemana
s ČSSD. Jeho přijetí a reakce delegátů při projevu byly velmi spontánní. Př. Céza dále z hostů Sjezdu zmínil významný projev předsedy vlády SR
a strany Smer – SD p. Fica. V následujících tajných volbách byl zvolen předseda ČSSD př. Bohuslav Sobotka, který získal silný mandát 84% hlasů
všech delegátů, dále byl zvolen statutární místopředseda př. Hašek a v 1. kole místopředsedové př. Škromach, Zaorálek, Chovanec a po přepočítání hlasů i př. Starec (s těsnou většinou hlasů nutnou ke zvolení), předsedou ÚKK poslanec EP př. Mynář. Za ženy byla ve 2. kole zvolena za
místopředsedkyni př. Gajdůšková. Dalším významným bodem bylo schválení návrhu nového znění Stanov ČSSD, které při prvním hlasování nebyly schváleny. Po poradě př. Sobotky s předsedy krajů byly některé pasáže vypuštěny a následně byly ve druhém hlasování schváleny. Jednou z
hlavních změn je možnost P ČSSD vyškrtnout z kandidátek zvolených nižšími orgány ČSSD ze závažných důvodů ty členy, kteří jsou „rizikem“ pro
ČSSD. Schválen byl karierní řád ČSSD, nový orgán strany Konference ČSSD. Př. Šašek doplnil zmíněné informace, včetně schválení změn stanov
ve smyslu zabránění masových náborů členů do ČSSD, který však neplatí v rámci pražské sociální demokracie, kde je možné po schválení KVV
Praha i nadále přijmout na schůzích MO více jak 10 členů najednou. KVV Praha bude nadále schvalovat přestupy a vstupy mimo trvalé bydliště.
Př. Křížek poukázal na názorovou nejednotnost pražské ČSSD, která byla vnímána velmi negativně, stejně jako vystupování některých pražských
delegátů (př. Kleslová, Hulinský, Březina, Stupčuk). Př. Céza, Křížek a Šašek také kritizovali skutečnost, kdy všichni vystupující (stínový ministři)
měli na představení svých materiálů časový limit 3 minuty a následně pak vznikají nešťastná prohlášení, jako v případě př. Mládka.
K celému sjezdu, jeho výsledkům a reakcím proběhla široká diskuse (př. Maděra, Křížek, Šašek, Ševčík, Bouda, Zátopek, Céza), která přešla v
debatu ke všeplenární schůzi členů ČSSD Praha 8. Př. Šašek k tomuto uvedl, že je pro ČSSD nutností, vydebatovat si na komunální úrovni témata,
s nimiž půjdeme do voleb ZHMP a ZMČ. Př. Petrus požádal přítomné, aby se vyjádřili k tomu, zda tato všeplenární schůze (platforma) pro ně měla
konkrétní smysl. Poděkoval př. Šaškovi a Cézovi za to, že začali tyto realizovat s jasným cílem, připravit kvalitní program zejména do komunálních voleb. Výsledkem následné debaty (př. Ševčík, Hejkrlík, Bouda, Rödig, Zátopek, Céza, Petrus) bylo konstatování, že je nutné, aby se MO na
schůzích věnovaly těmto programovým diskusím, jež povedou ke konkrétním výsledkům a také k nutnosti realizovat další všeplenární schůze
ve vhodných termínech. Vydiskutovaná témata budou shromažďována u př. Rödiga na email: daniel@rodig.cz; v kopii pak tajemníkovi na email
ovv.praha8@cssd.cz
V rámci bodu: Organizační věci a příprava akcí OVV př. Bouda informoval o prvním termínu konání sociální poradny. Krátce se zmínil o celkové
situaci v sociálním poradenství, sociálních příspěvcích a dávkách a fungování těchto v celé ČR. Narůstají problémy občanů v souvislosti s rostoucí
nezaměstnaností. Př. Šašek v této souvislosti poukázal na možnost reakce na sociální, ekonomické a rodinné problémy tak, že součástí našeho
volebního programu bude „městská část Praha 8 bez heren a kasin, tedy nulová tolerance hazardních her“. K tématu vystoupili př. Céza, Vašek,
Bouda, Petrus. Diskutována byla vhodná propagace poradny. Př. Ševčík informoval o včerejším průběhu bytové poradny a zastupitelském dni. Př.
Vašek domluvil termín další bytové poradny a zastupitelského dne na 23. 4., od 17:00. Účast potvrdil př. Petrus.
Dalším bodem byla komunální politika. ZHMP: Př. Petrus – krize koalice ODS a TOP se stále prohlubuje, na minulém ZHMP nebyla koalicí
schválena polovina materiálů navržených radou, v polovině jednání přestalo být zastupitelstvo usnášeníschopné. V pražské ODS se zásadně
projevuje zrušení místních sdružení na Praze 4 a 12. Stále se vyjednává konečná podoba řešení dluhu KCP, stejně tak pokračují neshody ve věci
vyplacení pojistky za část vyhořelého paláce na Výstavišti. Je připravován nový metropolitní územní plán, příprava je odhadována na 3 až 4 roky.
MČ P – 8: Př. Petrus informoval o setkání občanů se zástupci MČ (radní Švarc, TOP), ZHMP (radní Hudeček, TOP) a arch. Pleskota, ve věci navrhovaného řešení dopravní situace v dolní Libni. Představenou studii útvar Rozvoje HMP zamítl. To byl jeden z důvodů, proč se snaží vedení MČ
přesvědčit občany, aby s těmito návrhy souhlasili. Během debaty se nepodařilo občany přesvědčit o vhodnosti navrhovaného dopravního řešení.
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Jiřinou Slavíkovou
místopředsedkyní OVV ČSSD a zastupitelkou na Praze 8
1. Jsi dlouholetou členkou ČSSD, můžeš nám sdělit důvody tvého vstupu a jaké funkce
v ní vykonáváš ?
Do ČSSD jsem vstoupila v MO Čimice v roce 2000 a jsem její členkou dosud. Po celý
svůj profesní život jsem se pohybovala ve zdravotnictví a zdravotnickém školství, takže
mi byla politika, směřování a vize tehdejší ČSSD pod vedením Miloše Zemana velmi
blízké a cítila jsem, že uzrála ta správná doba pro můj vstup a aktivní zapojení do politického dění na Praze 8. Od roku 2010 jsem zastupitelkou na Praze 8, druhým volebním
obdobím členkou OVV ČSSD – v listopadu 2012 jsem byla zvolena místopředsedkyní,
jsem stálou členkou Kulturní a Grantové komise pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
a Komise pro národnostní menšiny RMČ Prahy 8 a také působím jako přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 8.

2. Která z těchto funkcí je pro tebe prioritní ?
Je to samozřejmě funkce zastupitelky, ale každá z nich je velmi důležitá, protože má svoje specifika a cíle a navzájem se ovlivňují
nebo doplňují. Funkce přísedící u soudu je zcela osobitá, ale velmi zajímavá a obohacující. Plnění všech vyžaduje často velkou dávku
osobního a pracovního nasazení. Pozitivně hodnotím občasná společná jednání MO Čimice a Troja, které jsou obě méně početné,
každá má pouze 10 členů, protože tato jednání jsou vždy neformální, ale konstruktivní a vyžadují od všech členů maximální aktivitu.

3. Myslíš si, že zvolení někdejšího předsedy ČSSD Miloše Zemana prezidentem republiky bude mít vliv na současné i budoucí voliče
ČSSD?
Jsem přesvědčena o tom, že bude mít velký vliv, protože se dle svých četných počátečních aktivit velmi snaží přispět k uklidnění
současné politické scény, a to i přistoupením na určité kompromisy. Jeho vystoupení na 37. sjezdu ČSSD v Ostravě ve dnech 15.- 16. 3.
2013 je toho zářným příkladem - delegáti sjezdu jeho vystoupení často přerušili souhlasným bouřlivým potleskem. Škoda jen, že tito
delegáti nezvolili místopředsedou Jiřího Dienstbiera, jednoho z nejoblíbenějších současných politiků v ČR, který umí oslovit občany a
přizvat je k volbám.

4. Co očekáváš od příštího tzv. Supervolebního roku ?
Očekávám samozřejmě vítězství ČSSD na všech úrovních, zejména ale do PSP ČR a úrovni komunální, ve které bych se chtěla opět
aktivně angažovat. To však bude velmi náročné, protože budeme muset přesvědčit občany o správnosti našeho volebního programu,
který bude nutno velmi pečlivě zpracovat ve všech oblastech. V jeho přípravě a vlastní realizaci musíme zapojit veškerou členskou
základnu, odbornou veřejnost, představitele neziskových organizací a v neposlední řadě samozřejmě také i místní iniciativy. Bude to
úkol nelehký, ale já pevně věřím, že budeme úspěšní a zvítězíme.

Děkujeme za rozhovor
6
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Hledání kompromisu - plánování
Karel Šašek, předseda ČSSD Praha 8
Potřebuje mít Praha 8 koncepci vývoje svého území? Ano. A
to velmi rozhodné ano. Vždyť právě prostřednictvím takovéto
ucelené koncepce městská část a její představitelé říkají, jakým
způsobem jsou definovány středně a dlouhodobé cíle rozvoje
městské části v jednotlivých oblastech, jaké jsou priority rozvoje
pro přípravu a realizaci projektů, jakým způsobem je zajištěna
vzájemná kompatibilita a provázanost realizovaných opatření a
projektů vedoucích ke komplexnímu rozvoji území a k celkovému zvýšení kvality života obyvatel. Koncepce rozvoje území se
musí stát podkladem pro navazování spolupráce mezi veřejnou
správou a soukromými subjekty.
A právě onen způsob navazování spolupráce při tvorbě koncepce vývoje území, je naprosto klíčovým bodem. Do rozhodování o dalším vývoji území se musí zapojit jak místní politická
reprezentace, tak i občané (a to i ti zapojení do nevládních a
neziskových aktivit), podnikatelé a odborná veřejnost. Moderátorem takovéto diskuse musí být člověk nadán a musí být veden snahou dosáhnout toho nejlepšího kompromisu. Musí mít
hlubokou schopnost s pokorou naslouchat návrhům a argumentům, stejně tak mu nesmí chybět neústupná rozhodnost a přesvědčivost při obhajobě výsledného návrhu.

Pokud by se postupovalo s takovýmto důrazem při
hledání kompromisu, nebylo
by návrhů na úpravu parkovacích zón v Karlíně, návrhu
urbanisticko-dopravní koncepce Dolní Libně, dalšího
rozvoje společnosti IPODEC
na Střížkově a podobných.
To jsou totiž vzorové ukázky, jak se postupovat nemá.
Proto je na tomto místě třeba poděkovat neziskovým
organizacím, které výrazným
způsobem pomáhají prosazovat a hájit zájmy občanů Prahy 8. A
to především v případě projednávání „administrativně-obchodního centra Nová Palmovka, rozšíření aktivit společnosti IPODEC
na Střížkově či prosazení „sousedské“ permanentky na vstup do
Botanické zahrady Praha.
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Informace ze Sjezdu ČSSD
Vít Céza, 1. místopředseda ČSSD na Praze 8
Ve dnech 15. a 16. března 2013 proběhl v rekonstruovaném ostravském plynojemu
Sjezd ČSSD. Sjezdu se zúčastnilo přes 600 delegátů z celé České republiky. Z Prahy 8 na
něm bylo 6 členů, př. Šašek, př. Křížek, př. Céza, př. Novotný, př. Běle a př. Mach. První tři
jmenovaní měli na sjezdu hlas rozhodující.
Pozici předsedy a 1. místopředsedy podle očekávání obhájili př. Sobotka a př. Hašek,
oba navíc získali velmi silné mandáty. Místopředsedy se hned v 1. kole voleb stali př.
Škromach, př. Zaorálek, př. Chovanec a př. Starec. Za ženy byla ve 3. kole zvolena př.
Gajdůšková. Na místopředsedy kandidovali ještě 4 další kandidáti, a to př. Benešová,
př. Bodenlos, př. Dienstbier a př. Foldyna. Původně navržený př. Zimola se před 1. kolem voleb vzdal ve prospěch později zvoleného př. Chovance. Zvolené předsednictvo
rozhodně nepovažuji z personálního hlediska za neúspěch. Diskutabilní je jistě nezvolení Jiřího Dienstbiera do předsednictva, ale domnívám se, že bude i tento krok bez negativních následků navenek, vzhledem k očekávané výraznější roli Jiřího Dienstbiera
jakožto stínového ministra spravedlnosti. Mrzí mě však, že Praha nemá svého zástupce
v předsednictvu. Tento stav bude třeba do budoucna změnit.
V programu ostravského sjezdu detekuji pouze jeden výrazný problém, a to je zařazení významných dokumentů jako
je „Změna stanov“ a „Program“ až na konec sjezdu. V případě prvního hlasování o změnách stanov navržených ÚVV tak
nebyl v sále dostatek delegátů, což umožnilo části pražských delegátů zablokovat přijetí těchto změn en bloc (delegáti
za Prahu 8 hlasovali v souladu s návrhy ÚVV). Celá situace vyústila v kompromisy v podobě zachování pražských výjimek,
které umožňují vedení pražské organizace i nadále rozhodovat o přestupech členů. Osobně si myslím, že by měly stanovy
platit pro všechny bez výjimky. V rámci tohoto bodu se opět ukázal rozkol v pražské ČSSD, který však naštěstí nebyl pro
novináře příliš zajímavý. Nakonec se podařilo schválit většinu změn navržených ÚVV. Mezi nejdůležitější novinky nových
stanov patří možnost vedení strany zasahovat do kandidátek na nižších úrovních, velmi důležitá je i inkorporace zásad
personální politiky, zavedení nového orgánu „Konference ČSSD“ pro řešení aktuálních, konkrétních a zásadních politických a programových otázek. Pozitivní je i doplnění ÚVV o předsedy spolupracujících organizací, jako je MSD, SDŽ a KS.
Stanovy byly celkově upraveny a zpřesněny.
I program by měl být podle všeho diskutován již první den sjezdu. Stínovým ministrům by mělo být umožněno obsažnější vystoupení, než pouhé 3 minuty. Toto omezení ve výsledku vede k minimalizaci sdělených faktů a navýšení emocí,
což může vyústit v použití nevhodných výroků jako v případě stínového ministra financí př. Mládka a jeho výroku na adresu živnostníků. Sjezd také odkryl ambivalentní přínos současného charakteru stínové vlády. Její současný koncept má
jistě logiku ve vztahu k médiím, ale vzhledem ke své povaze je automaticky limitován v projednávání agend strategicko-koncepční povahy. Možnost efektivnějšího projednávání agend průřezové povahy bude jistě diskutována. V tuto chvíli
je však třeba řešit prioritně vlastní program, k čemuž by jistě výrazně prospělo konání celostátní konference specificky se
věnující právě programu.
Celkově hodnotím sjezd jednoznačně kladně. Podle všeho měl lepší organizaci než v posledních letech. Po celou dobu
sjezdu byla patrná všudypřítomná koncentrace, všichni si uvědomovali potřebu vnitřní integrity, která je jednou ze zásadních podmínek pro úspěch v blížících se volbách do PS PČR. Za velmi pozitivní považuji vystoupení nového prezidenta
Miloše Zemana a způsob jeho přijetí delegáty sjezdu. Zdá se, že můžeme do budoucna očekávat pozitivní vztah mezi
panem prezidentem a případnou vládou sociální demokracie.
8

www.cssdpraha8.cz

ZPRAVODAJ
Polemika

9

www.cssd.cz

ČSSD PRAHA 8
Zábava

A ještě jedna pozvánka na naši
výstavu Jiřího Wintera Neprakty v
naší galerii v Zenklově ulici 27.
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Radnice Prahy 8 se i letos chystá na opravy chodníků
Radnice městské části se i letos chystá na opravy chodníků. První etapa začne už na jaře. Chodníky se budou spravovat téměř ve
všech čtvrtích. Budou opravovány ty, na které radnici upozorní především občané sami. K tomu ostatně byli občané vyzváni v časopisu
Osmička. Ulice pro druhé kolo oprav budou teprve vybrány. Své typy mohou občané zasílat do konce dubna.

Řidiči pozor! Odtahová služba od dubna podraží o šest stovek
Bezmála dva tisíce korun zaplatí od dubna majitel auta, které z různých důvodů skončí na korbě odtahové služby. Původní částka
1300 Kč se zvýší o šest stovek, výsledně tedy na 1900 Kč za nucený odtah a následné střežení na záchytném parkovišti. Nové nařízení
pražského magistrátu o maximálních cenách již schválila městská rada. Metropole regulovala cenu za odtah vozidla naposledy v roce
2001, přestože veškeré náklady spojené s odtahy vozidel vzrostly. Hlavním důvodem, který vede ke zvýšení ceny, bylo údajně její
dotování z rozpočtu hlavního města. Praha i tak nebude od dubna ve výši cen za odtahy nejdražším městem v tuzemsku. Například v
Děčíně vlastník vozu zaplatí rovné dva tisíce a v Ústí nad Labem dokonce 2 500 Kč.

V Karlíně padat síť už nebude, pozor ale na omezení
V Pobřežní ulici se bude v nejbližších dnech razit nový kolektor. Rekonstrukce stávající kabelové sítě je opravdu velice nutná. Razit
se začne v nejbližších dnech. Samozřejmě se musí počítat s určitými dopravními komplikacemi a stavební zábor nebude větší, než
určuje projektová dokumentace. Termín dokončení by měl být dodržen. Stavba si proto do 1. května 2013 vyžádá uzavření jednoho
jízdního pruhu v ulici Rohanské nábřeží ve směru na Libeň a až do března 2014 úpravu parkovacích stání v úseku Thámova Šaldova,
kde bude zařízení staveniště. Investorem akce je společnost PREdistribuce, a. s. Obyvatelé Karlína budou po dokončení stavební akce
určitě velmi spokojeni. Odstraní se tak nechtěné občasné přerušování dodávky elektrického proudu, způsobené zastaralou kabeláží.
Stavba na dlouhou dobu vyřeší energetické potřeby celého Karlína, který jsou už v tuto chvíli na hranici možností současných sítí.

Praha 8 pošle děti na letní tábor
Během srpna proběhne ve dvou turnusech dětský příměstský tábor, který připravila radnice Prahy 8 se Salesiánským střediskem
mládeže a Salesiánským klubem mládeže. Přihlášky na něj mohou rodiče posílat již nyní. Tábor je primárně určen sociálně znevýhodněným dětem, s nimiž jsou v průběhu celého roku v kontaktu sociální pracovnice radnice. Tyto děti jsou na tábor přihlašovány
prostřednictvím sociálního odboru a jejich účast je pro rodiny bezplatná. Radnice však chce, aby se tyto děti integrovaly mezi své
vrstevníky, kteří nepochází ze znevýhodněného prostředí, a proto je polovina kapacity tábora otevřena i dalším zájemcům. Tábor, který
proběhne ve dvou v termínech (12.–16. srpna a 19.–23. srpna), je rozdělen do dvou věkových kategorií. Celková kapacita tábora je 55
míst. Cena pro děti z Prahy 8 je 270 Kč na den.

Karlínské farmářské trhy se po zimě opět vracejí
Okolí kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně opět ožije pravidelnými farmářskými trhy. Na své si přijdou i malí návštěvníci, pro které
bude, v návaznosti na počasí, opět připravován zábavný program. Návštěvníky čeká pár novinek. Bude zde například více zelinářů –
prozatím na zkoušku. Na trzích opět bude možné nakoupit, s ohledem na roční období, nejrůznější zboží – přes ovoce, zeleninu, ryby,
pečivo, uzeniny, mošty, těstoviny, sýry, víno, houby, čaje či med až po košíky, květiny či dřevěné výrobky. Organizátoři slibují, že bude
důsledně hlídána kvalita nabízeného zboží, které by mělo pocházet od prvovýrobců. Trhy ve stínu staletých platanů tradičně doplní
klidové zóny pro přátelské posezení s občerstvením a kavárničkami a s koutkem a programem pro děti. Karlínské farmářské trhy se
tradičně konají na Karlínském náměstí od 8.30 do 14 hodin. Trhy budou pokračovat v týdenních intervalech, každou sobotu, a to až do
poloviny prosince. Zatím však není definitivně rozhodnuto, jak bude vypadat jejich provoz během prázdnin, kdy je poptávka výrazně
menší.
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Zprávy ze zastupitelstva

Praha 8 pořádala debatu o budoucnosti dopravy
v Dolní Libni
Roman Petrus, zastupitel Městské části
Nejprve se pojďme seznámit s tiskovou zprávou Městské části Prahy 8. POZOR !!! Tisková zpráva MČ
Praha 8 nezobrazuje názory ČSSD Praha 8 !!!
Ve čtvrtek 14. března proběhla na radnici Prahy 8 veřejná debata na téma Budoucnost dopravy v
Dolní Libni. Diskuse se vedla nad návrhem architekta Josefa Pleskota, který vychází ze zrušení uvažovaného tunelového spojení mezi ulicí Na Žertvách a Libeňským mostem, s nímž počítá současný územní
plán. Cílem diskuse bylo seznámit zájemce, kterých přišlo zhruba sto padesát, s možnou variantou řešení i s námitkami oponentury.
„Po diskusi se plně kloním k řešení architekta Pleskota, které počítá s klasickým, městským uličním
uspořádáním. Jednak vidím jako nereálné financování tunelové varianty, jednak nás tlačí čas. Úzkými ulicemi mezi obytnými domy, kolem
škol a školek v Dolní Libni se denně pohybují desítky tisíc aut,“ říká zástupce starosty MČ Praha 8 Michal Švarc a dodává: „Jsem rád, že oporu
najdeme i na magistrátu, na němž jediném konečná podoba závisí. K „beztunelovému“ řešení se totiž přiklání i náměstek primátora Tomáš
Hudeček.“
Podle architekta Pleskota by tranzitní svedení dopravy do tunelu, tak jak je v současnosti zamýšleno v územním plánu, z urbanistického
hlediska nijak nepomohlo – i nadále by tato oblast zůstala dopravně nedořešená a nepřístupná,. Tím by nedocházelo k další výstavbě a rozvoji, která je s dopravním řešením bezprostředně svázaná. Návrh architekta Pleskota počítá se zavedením automobilové dopravy do ulice Na
Žertvách, která by spolu se Sokolovskou a Libeňským mostem tvořila spojení mezi západní a východní částí Prahy. Právě toto řešení by mělo
dopravně zpřístupnit Dolní Libeň a umožnit její urbanistický rozvoj. Hlavním předpokladem pro navržené řešení je fakt, že ulice Na Žertvách
je po odstranění železniční dopravy dostatečně široká na to, aby zde mohly projíždět tramvaje, automobily, vznikla zde parkovací místa, přestupní uzly, zeleň a samozřejmě se sem bezpečně a komfortně vešli i chodci.
Pojďme si k tomuto projektu něco říct. Především si ujasněme, že tiskové zprávy jsou tu od toho, aby vylepšovaly špatné zprávy. Ne vše, co
bylo výše popsáno je pravda a několik zásadních informací bylo zamlčeno.
1) Celý návrh projektu zpracoval pan architekt Pleskot, který se dosud specializoval pouze na budovy a nyní se nově vrhnul i na urbanismus
prostoru. Celý projekt, který navrhl pro Městskou část byl ZAMÍTNUT Útvarem rozvoje Magistrátu hlavního Města Prahy. Až následně po zamítnutí spustila Městská část diskusi k tomuto projektu v domnění, že na svou stranu získá občany.
2) Absolvoval jsem cca. hodinu a půl této akce a mám z ní velmi odlišné závěry než tisková zpráva. Především není pravda, že projekt podporuje náměstek primátora Hudeček. Naopak ve svém projevu k němu byl zdrženlivý a řekl, že to je zajímavý nápad, který je možné zkoumat.
Stejně tak z tohoto plánu nebyli nadšeni občané Libně, byť několik příznivců se zde objevilo - třeba místostarosta Švarc, který tento projekt
inicioval.
3) O co vlastně jde? V současnosti se Rohanským ostrovem Pobřežní ulicí ženou desítky aut. Na konci Pobřežní ulice se část svede do ulice
Sokolovská a část jede přes Elznicovo náměstí a na Balabence se pak znovu napojí na tzv. Městský okruh. V územním plánu je navržen tunel,
který by propojil Pobřežní ulici s Balabenkou a v podzemí by auta podjela Palmovku. Radnice vymyslela nový plán a to, že by auta z Pobřežní
ulice u Kauflandu vyjela na Libeňský most, přejela Palmovku, kde jsou dnes jen tramvaje a dále pokračovala ulicí Na žertvách až na Balabenku.
Zároveň by touto trasou nově jezdily i autobusy.
Celý projekt je v současnosti k diskusi a i ČSSD se jím intenzivně bude muset zabývat.
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Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Školská komise, Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD
Zpráva z jednání školské komise 26.února 2013. Byly podány informace o zápisu dětí do ZŠ na Praze 8 a o zápisu dětí do MŠ na Praze 8.

Zpráva z jednání školské komise dne 26.3.2013. Komise byla neusnášeníschopná. Byla podána informace o počtu nepřijatých dětí do MŠ.
V současné době je 200 nepřijatých dětí, ale některé děti jsou přihlášeny do více MŠ, v červnu se budou otevírat další dvě třídy mateřinek,
dá se předpokládat, že situace nepřijatých dětí nebude tak kritická. Vysoký počet nepřijatých dětí je způsoben také tím, že do prvních tříd
základních škol odešlo z mteřských školek méně dětí.

Bytová komise , Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
Březnové jednání Bytové komise Rady Městské části Praha 8 (BK) se konalo dne 11.3.2013. Po kontrole minulých zápisů BK přikročila k
projednávání nových podání, které byly na úřad doučeny od jejího posledního jednání. BK se tak zaobírala návrhy výpovědí z nájmu bytu,
které podaly správcovské firmy z důvodu neplacení nájemného. BK tak doporučila postupovat podle § 711 odst. 2 (vypovězení nájmu bez
přivolení soudu) písm. b) občan. zákoníku, eventuálně z jiných, dodatečně zjištěných zákonných výpovědních důvodů. V uplynulé době, kdy
BK doporučila jednat tímto způsobem, byly dluhy nájemníkem uhrazeny. Proto je BK zabývala i revokací takovýchto předchozích doporučení. Úhrada dlužných částek je umocněna i faktem, že byt spadá do jedné z etap privatizace. BK se zabývala i dohodami o výměně bytů. K
těmto výměnám většinou zaujímala kladné stanovisko. BK se zabývala ale i žádostmi o slevu nájemného. V případech, kdy se jednalo o nevymyšlené důvody, k těmto zádostem zaujala kladné stanovisko. Jiné to bylo u žádostí o nájem obecního bytu z důvodu obecné prospěšnosti.
Městská část zkrátka takové byty nemá. Na tento fakt ČSSD několikrát upozorňovala, ale Radnice se raději pouští do privatizace bytového
fondu s vidinou krátkodobého zisku, který utopí v netransparentním projektu výstavby nové radnice.

Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD
V březnu 2013 komise projednala jednu žádost o přidělení azylového bytu. Žádost rodiny, která byla v době svého dlouhodobého pobytu
v Kanadě soudně vystěhována z bytu pro neplacení nájmu, nebyla komisí doporučena. Projednány byly i tři žádosti o prodloužení podnájemních smluv v azylových bytech, z čehož byly ve dvou případech smlouvy prodlouženy o 3 a 6 měsíců. Naopak prodloužení smlouvy
nebylo doporučeno u rodiny s nezaměstnanými rodiči, kde žadatel odmítal práci, kterou mu vyhledávalo oddělení sociální práce i nabídku
ÚP k zařazení do projektu „Veřejná služba“ s možností získání trvalého pracovního poměru. Ze dvou žádostí o zařazení do programu „Bydlení
pro seniory“ byla doporučena jen jedna žádost.
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ČSSD PRAHA 8
Kultura na Praze 8
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ZPRAVODAJ
Zveme Vás

Stranické akce Duben 2013
MO Karlín a MO Libeň		
2. 4. 18:00 Zenklova 27, sekretariát
135. výročí založení ČSSD
5. 4. 14:00 KD Kaštan, Praha 6
Ples pražské ČSSD			
6. 4. 20:00 Nár. dům na Vinohradech (nám. Míru)
Sociální poradna-př. Bouda
9. 4. 15:00 Zenklova 27, sekretariát
MO Kobylisy			
9. 4. 18:00 Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub			
10. 4. 16:00 Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her		
11. 4. 17:00 Zenklova 27, sekretariát
OVV Praha 8				
17. 4. 18:00 Zenklova 27, sekretariát
Bytová poradna - M. Petrus a setkání se zastupiteli MČ P - 8
						
23. 4. 17:00 Zenklova 27, sekretariát
MO Bohnice				
23. 4. 18:00 vinárna Troja, Bohnice
Klub deskových her		
23. 4. 19:00 Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub			
24. 4. 16:00 Zenklova 27, sekretariát
MO Čimice				
25. 4. 18:00 Chvatěrubská 350, Čimice
Čarodejnice Prahy 4
30. 4. 14:00 Praha 4, restaurace Na tý louce zelený
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ČSSD PRAHA 8
Výstava Jiřího Wintera Neprakty
V březnu a dubnu můžete u nás v Informačním
středisku ČSSD, navštívit výstavu prácí Jiřího Wintera Neprakty. Podívejte se na několik fotografií z
vernisáže.
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