ZPRAVODA J
OVV ČSSD PRAHA 8

Interní zpravodaj obvodní organizace ČSSD Praha 8
www.cssdpraha8.cz		

Číslo 5, ročník IX. květen 2013

ČSSD PRAHA 8
Úvodník
Obsah
Úvodník a obsah

2

Události v ČR a ve světě

3

Informace z ČSSD krajská organizace
Informace z ČSSD obvodní organizace

4
5

Rozhovor s Lenkou Majerovou

6

Parkování -- Jenom řeči nestačí

7

Jiráskův Hronov

7

Papežova abdikace

9

Zábava z internetu

10

Novinky z Prahy 8

11

135. výročí ČSSD

12

Novinky z komisí

13

Kultura na Praze 8

14

Pozvánky na akce

15

Fotografie z oslav ČSSD

16

Číslo měsíce
135
Jaké jiné číslo použít, než si připomenout, že před 135
lety, konkrétně 7. dubna vznikla Česká strana sociálně
demokratická. Nejstarší česká politická strana.
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Tentokrát na téma jednání
prvního Ústředního výkonného
výboru.
První zasedání ÚVV ČSSD po
37. Sjezdu strany proběhlo tradičně v sobotu, 13. dubna 2013 v
hotelu Olšanka.
Předseda ČSSD Bohuslav
Sobotka ve své zprávě zhodnotil březnový 37. Sjezd
strany. Oznámil, že konce dubna proběhne představení nové stínové vlády ČSSD. Stínové ministry vybíral s
důrazem na schopnosti, odbornost, politický potenciál
jednotlivých členů. Zda se mu sestavení stínové vlády
podařilo, se může přesvědčit každý sám. Nicméně jsem
přesvědčen, že řádná, povolební vláda bude pracovat v
jiném složení.
Předseda strany se dále věnoval nutnosti intenzivních příprav nového volebního programu, který bude
schopen oslovit a přesvědčit veřejnost. Musíme však
také doufat, že náš nový volební program také přesvědčí samotné sociální demokraty.
ÚVV ČSSD na svém prvním zasedání provedl dovolby za ženy a mladé do 30 let, které vyplývají ze Stanov
ČSSD. Rovněž proběhla volba deseti osobností strany
do Předsednictva ČSSD. Za Prahu jimi jsou př. Březina,
př. Dolínek a př. Ropková. Tím se stal ÚVV ČSSD kompletním orgánem, a může se plně věnovat nezbytným
stranickým otázkám.
ÚVV ČSSD přijal tři usnesení směrem k veřejnosti. Jejich
plné znění je k dispozici na našem sekretariátu. Jedná
se o:
1. ČSSD nesouhlasí s přenášením nákladů na údržbu a
opravy přípojek pod veřejným prostranstvím na občany
2. ČSSD vyzývá vládní strany, aby hlasovaly pro návrh
ČSSD na zrušení sKaret
3. ČSSD podporuje zřízení vyšetřovací komise k selháním státu při regulaci fotovoltaiky
						
			
Karel Šašek, předseda ČSSD v Praze 8

ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě

Oprava dálnice D1
Rekonstrukce 160 km dálnice je rozdělena do 21 úseků. Celkové náklady se očekávají okolo 24 miliard
Kč. Rekonstrukce první pětice úseků s celkovou délkou necelých 40 km by měla začít v březnu 2013,
odhad ceny je 4,4 miliard Kč. Rekonstrukce jednoho úseku by měla trvat 11 měsíců a zimní přestávku,
rekonstrukce všech úseků dohromady by měla trvat 5–10 let. Dálnice D1 je nejstarší a nejdelší dálnice
na území Česka, která má po dokončení spojovat Prahu, Brno a Ostravu. Její historie sahá až do 30. let
20. století; původně měla být hlavní osou republiky.

Jaro skončilo začíná léto
Začátek letošního roku bylo opravdu nevídané počasí. I když podle meteorologů si máme raději zvyknout. Prostě byla zima delší než obvykle. První dny, které by se daly označit za teplejší, přišly až kolem
10. dubna a ode dne 15. dubna, kdy mimochodem vyšli ze svého ubytování i pražští sloni, nám skončila
zima. Ovšem jaro to nějak nestihlo a začaly nám prakticky ihned letní dny. Podle meteorologů bylo
nejchladnějších třicet dní za sto let. Vyrojily se i informace o tom, že by se roční období, tak jak je známe,
mohly o měsíc posunout. No uvidíme, co bude příští rok.

Ústav pro studium totalitních režimů
Krize v ústavu začala v dubnu 2013. Den po odvolání Daniela Hermana z čela ústavu rezignovala část vědecké rady. 15. dubna 2013 odstoupila celá vědecká rada a byl odvolán první náměstek Eduard Stehlík.
Celá krize byla vyvolána poté, co Senát navolil několik nových členů rady, kteří nesplňovali přísně antikomunistický postoj. Následně došlo k prověřování práce ředitele ústavu, která byla neuspokojivá a ten
byl odvolán. Po mediální hysterii, do které se zapojil i premiér Nečas s názorem, že ČSSD připravuje puč
v České republice, se situace zklidňuje.

Atentát v Bostonu
Teroristický útok na Bostonský maraton se stal 15. dubna 2013. Okolo 14:45 cca. 12 sekund po sobě vybuchly v cíli maratonu dvě bomby vyrobené z tlakových hrnců naplněných hřebíky a kuličkami z ložisek.
Zemřeli tři lidé a přes 170 jich bylo zraněno. Z útoků jsou podezřelí bratři Džochar a Tamerlan Carnajevovi, legální přistěhovalci ze severního Kavkazu, kteří v USA žili již několik let před útoky. Tři oběti podlehly
svým zraněním: osmiletý Martin Richard Dorchester, 29letá Krystle M. Campbellová, a Lu Ling-c‘, 23letá
postgraduální studentka na univerzitě v Bostonu z čínské Šanghaje. Tamerlan byl 18. dubna zastřelen
při přestřelce ve Watertownu a Džochar byl o den později policií dopaden taktéž ve Watertownu, kde se
skrýval v lodi. Při přestřelce utrpěl zranění a byl ve vážném stavu dopraven do nemocnice.

Kim Čong-Un
Co se děje v Severní Koreji, vlastně nikdo pořádně již léta neví. To, že se děje něco neobyvklejšího než
normálně je však zřejmé. V roce 2011, po smrti svého otce, nastoupil Kim Čong-Un, tedy jak se píše Kim
III. Po prvním roce, kdy vše vypadalo idylicky a fotky ze Sevrní Koreje byly naplněny řadou nezvyklých
věcí jako usmívající se vůdce, často po boku manželky, se vše začalo letos měnit. V únoru Severní Koreja
provedla jaderný pokus a USA přitvrdily se svými sankcemi. Začalo klasické zastrašování, kdy Kim III.
postupně pohrozil jadernými útoky, přerušil styky s Jižní Korejí, zrušil příměří a naposledy zrušil i tzv.
ekonomickou zónu mezi oběmi zeměmi. Uvidíme jak to bude pokračovat a snad se i někdy dozvíme o
co vlastně jde.

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
Dubnový Krajský výkonný výbor již byl standardní jako v minulém volebním obdoboí. Po dvou schůzích,
kdy to vypadalo na výraznější změny, jsme se opět dostali do standardních kolejí. Tentokrát se nejvíce hodnotilo první jednání Ústředního výkonného výboru. Zprávu o něm máte v úvodníku. V diskusi bylo negativně
vnímáno, že v rámci dovolby žen a mladých na ÚVV neakceptovalo krajské vedení návrhy z obvodů. Bylo nám
vysvětleno, že šlo čistě o problémy se zavedením nových stanov.
Další body jednání byly čistě informační, bez přijatých usnesení a žádných velkých závěrů. Jednalo se o
zprávu předsedy KVV, zprávu z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zprávu předsedy Klubu zastupitelů na
Magistrátu. Zajímavá byla až zpráva z Krajské kontrolní komise. Na základě ní se diskutovalo o stavu členské
základny na Praze 2.
Bohužel v průběhu posledních let došlo na Praze 2 k velkým změnám tajemníků i členů. Díky tomu je stav členské základny velmi nepřehledný. KVV se většinově (bez mého hlasu) rozhodlo, že je potřeba přeregistrace. Dle mého názoru se jedná spíše o vyřizování účtů s některými
lidmi, ale většina rozhodla a usnesení bylo přijato, s tím, že nyní bude na předsednictvu ČSSD, jak se k situaci postaví.
A opět jsme neviděli místopředsedu Štěpána Stupčuka. To je takový tajemný mužík, který se rád nechá volit, ale pak nikam nechodí.

Stínová Vláda ČSSD
Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka 25. dubna informoval Politické grémium ČSSD o změnách, které po sjezdu ČSSD provedl ve stínové vládě
hlavní opoziční strany. Hlavním úkolem stínové vlády bude příprava volebního programu ČSSD, včetně opatření pro prvních 100 dnů případné sociálně demokratické vlády a přirozeně také kritika činnosti dosluhující vlády Petra Nečase.
Stínová vláda bude nadále působit v následujícím složení:
Zahraničí: 			

Lubomír Zaorálek, místopředseda PS

Vnitro: 				

Jeroným Tejc, předseda Poslaneckého klubu ČSSD

Zemědělství a venkov: 		

Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Obrana: 				

Jan Hamáček, místopředseda PS

Zdravotnictví: 			

Svatopluk Němeček, ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě

Školství: 				

Marcel Chládek, senátor

Místní rozvoj: 			

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Mluvčí pro sport a mládež: 		

Petr Hulinský, poslanec, člen výkonného výboru Českého olympijského výboru

Doprava: 				

Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje

Spravedlnost: 			

Jiří Dienstbier, senátor

Průmysl: 				

Milan Urban, předseda Hospodářského výboru PS

Finance: 				

Jan Mládek, předseda Národohospodářské komise ČSSD

MPSV: 				

Roman Sklenák, poslanec PS

Kultura: 				

Ivan Krejčí, divadelní režisér, umělecký šéf komorní scény Aréna v Ostravě

Mluvčí pro vědu a výzkum: 		

Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu

Životní prostředí: 			

Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie

Mluvčí pro lidská práva a rodinu:

Michaela Marksová-Tominová, expertka na vzdělávání
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ZPRAVODAJ
ČSSD informuje

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Na dubnovém jednání OVV jsme začali organizačními věcmi. Př. Bouda informoval o konání sociální poradny. Diskutována byla vhodná propagace poradny s tím, že nyní způsob propagace nebude měněn. Př. Vašek informoval o bytové poradně 23. 4., která je již občany obsazena.
Květnový termín bytové poradny bude domluven během příštího týdne. Př. Šašek požádal př. Petruse, o zjištění možnosti inzerce bytové a sociální
poradny v médiích MHMP. Př. Tischer informoval o nové výstavě, jejíž pozvánku mají členové k dispozici, vernisáž se uskuteční 25. 4., od 18,00
na sekretariátu. Během celé vernisáže bude hrát živá hudba. Vzhledem k počtu vytištěných pozvánek je reálná početná účast veřejnosti. Dále
informoval o připravovaných výstavách na podzim a zimu. Po diskusi požádal př. Šašek př. Cézu, Tischera a Vaška o zjištění možnosti finanční,
materiální a jiné podpory od ÚS ČSSD, který akce přesahující obvodní dění podporuje.
Př. Šašek poděkoval všem členům Prahy 8, kteří dosud přispěli s návrhy na program do komunálních voleb v r. 2014, a př. Rödigovi za shrnutí
návrhů. Současně požádal předsedy MO, aby na schůzích nadále projednávali návrhy volebního programu a volební kampaně zejména komunálních voleb, a tyto pak posílali př. Rödigovi na email: daniel@rodig.cz a v kopii na ovv.praha8@cssd.cz. Současně nechal k diskusi, jestli tyto návrhy
budeme hodnotit a diskutovat na rozšířeném jednání OVV, nebo všeplenární schůzi. Po diskusi př. Céza konstatoval, že do konce května připraví
ze zaslaných návrhů od MO prezentaci. Př. Šašek navrhl operativně se na termínu široké debaty všech členů Prahy 8 o volebním programu a kampani dohodnout později, orientačně na začátek června.
		

Tajemník př. Vašek předložil OVV materiál „čerpání rozpočtu za 1. Q. 2013“, důvodovou zprávu a návrhy na rozpočtové změny. S materi-

álem a návrhy změn členy podrobně seznámil. Po diskusi byla navržena usnesení č. 2/4/2014: „OVV ČSSD Praha 8 schvaluje předloženou zprávu
„čerpání rozpočtu za 1. Q. 2013.“ A dále usnesení č. 3/4/2014: „OVV ČSSD Praha 8 schvaluje změny v rozpočtu OVV na rok 2013 tak, jak jsou navrženy a písemně předloženy.“
Následovala sekce komunální politika. ZHMP: Př. Petrus – Situace je celkově statická. Obvinění Rady HMP Policií ČR paradoxně přispělo k
sjednocení koalice. Nejbližší ZHMP se koná 25. 4. Ve výběrovém řízení na ředitele Divadla pod Palmovkou zvítězil p. Lang (šestileté období). Dále
informoval o jednání školského výboru ZHMP. Př. Šašek – Rada zrušila MČ připravené nové parkovací zóny s tím, že chce do cca 2 let připravit
nový celopražský systém parkovacích zón. Zrušení se týká i Prahy 8. Rada vyhlásila užší výběrové řízení na 12 stánků na Václavském náměstí. Cena
jednoho vychází na 3, 6 milionu Kč. Dále bylo informováno o podání trestního oznámení KZ ČSSD Praha na Radu HMP, kdy bez výběrového řízení
uzavřela smlouvu na právní služby MHMP. Též je podáno trestní oznámení na uzavření nájemní smlouvy na pronájem Škodova paláce. Smlouvu
podepisoval p. Trnka a trestní oznámení podal též p. Trnka. Př. Maděra připomněl, že MHMP (odbor komunikace) zaplatil TV Nova za „PR“ na rok
2013 15 milionů Kč. Na TV Nova, (nebo www.tn.cz) přitom není rozlišeno, jestli se jedná o její zpravodajství, či o reklamu pro MHMP.
MČ P – 8: Př. Zátopek – ZMČ se bude konat v květnu. Př. Ševčík připomněl, že všechny zápisy z KV ZMČ P – 8 jsou k dispozici u tajemníka. Dále
informoval, že se zúčastní kontroly nově zrekonstruovaných bytů MČ. Následovala diskuse k problematice rekonstruovaných a neobsazených
bytů v majetku MČ P – 8, a přidělování bytů vybraným profesím. Poukázal na oficiální prodej nájemních smluv k bytům MČ v Karlíně, které přes
vysoké ceny prvního nájemného kupují zejména mimopražští. Př. Zátopek od MČ zjistí kolik je celkem neobsazených bytů v majetku MČ (nebo
svěřených od MHMP), a to zrekonstruovaných i nezrekonstruovaných.
Informace z MO: MO Troja – př. Vašek – výroční schůze zvolila novou předsedkyní MO př. Štollovou, př. Grygera již nekandidoval; diskuse ke
Sjezdu a volebnímu programu do komunálu; dále se podařilo po setkání se zástupci o. s. Proti plotu vyjednat př. Petrusovi s radní ZHMP pí. Chudomelovou tzv. sousedské permanentky pro občany z okolí Botanické zahrady v Troji, pro volný vstup do venkovních prostor. MO Kobylisy – př.
Majerová – přijetí dvou nových členů, diskuse k volebnímu programu. MO Bohnice – př. Ševčík – debata ke změnám Stanov, zejména zasahování
vedení ČSSD do kandidátek; souhlas s přestupem p. Ženíška. MO Karlín a MO Libeň – př. Hejrlík a Rödig – schůze nebyly usnášeníschopné.
Př. Šašek seznámil přítomné s dopisem př. Dolínka, ve věci příspěvku ČSSD Praha 8 do nového čísla Času volby; vytvoření volebního týmu pro
volby v roce 2014, Prahu 8 zastupuje př. Céza. Dále podrobně seznámil s návrhem harmonogramů na volby v roce 2014. Z tohoto pro nás vyplívají termíny pro OK; je schválen stop stav členské základny (k 31. 3. 2013), klíč pro OnK je max. 1:5, pro KnK max. 1:20. Termíny a počty OnK jsou
ponechány k diskusi.
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Lenkou Majerovou
členkou OVV ČSSD a zastupitelkou na Praze 8
1. Co tě v poslední době potěšilo?
Ráda odpovím na tuto otázku. Dne 6. dubna jsem dostala na Slavnostním shromáždění k
135. výročí založení sociální demokracie čestnou plaketu. Ale musím poděkovat členům naší
MO Kobylisy a také členům OVV, kteří mě na toto ocenění navrhli.
2. Jak dlouho jsi členkou ČSSD a pracuješ aktivně pro ČSSD?
Členkou ČSSD jsem od roku 1998. Čtvrté volební období jsem předsedkyní Místní organizace Kobylisy. Jsem členkou OVV, členkou školské a protidrogové komise, vše na Praze 8. Od
roku 2006 jsem zastupitelka Městské části Praha 8.
3. Budeš kandidovat opět do zastupitelstva MČ Praha 8? Pokud ano, proč chceš kandidovat?
Ano, ráda bych kandidovala. Mojí prioritou je školství. Cítím odpovědnost za děti předškolního věku, pro které není dost volných
míst v MŠ, i když v posledních letech se nám podařilo v mateřinkách otevřít několik nových tříd, ale pořád je to málo. Také cítím odpovědnost za žáky a studenty ZŠ a SŠ. Není mi lhostejné, jak mladí tráví svůj volný čas. Zajímá mě také osud seniorů.
4. Ve kterých komisích bys ráda pracovala?
Odpověď vyplývá z mé předchozí odpovědi. Ve školské a protidrogové komisi.
5. Vrátím se k současné politické situaci. Co říkáš naší vládě?
Nelíbí se mi. Nemá sociální cítění. Podvádí a kryje zlodějny.
6. Co tě v nejbližší době čeká?
Dne 6. května se zúčastním jako každý rok pokládání věnců na Kobyliské střelnici. Tato střelnice sloužila za 2.světové války jako popraviště. Od rroku 1941 do roku 1945 bylo na tomto místě popraveno více jak 755 lidí. A samozřejmě mě čeká příprava voleb, které se
budou konat v příštím roce.
7. Zbývá ti čas na další zájmy?
Ano, vždycky jsem ráda sportovala. Když mám volnou chvíli,dělám sportovní aerobik.
8. Co ještě o sobě prozradíš?
V poslední době jsem trochu pesimista. Z velké části to vyplývá ze stavu naší společnosti a také z poměrů ve škole, na které učím. Ale
věřím, že se stav naší společnosti příští rok změní k lepšímu a bude zase dobře.
Děkujeme za rozhovor.
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ZPRAVODAJ
Polemika

Parkování Praha 8 – „Jenom řeči nestačí“
Roman Petrus, zastupitel ČSSD Praha 8
Otázku z dílny KSČM vidíte v titulku. Kdybych měl parafrázovat klasika, tak bych musel napsat, že otázka je doslova takovým
parkovacím oříškem. Odpovědí na takto zvláštně položenou
otázku by pak bylo, že občané mají ve spleti paragrafů opravdu
malou šanci zaparkovat. :) Nyní trochu vážněji.
Otázce parkování se ČSSD jako jediná strana na Praze 8 věnuje nepřetržitě několik let. Opakovaně, jak zde ve fóru, tak na
zastupitelstvech i komisích, jsme představovali své návrhy na
parkovací systém v problematických částech naší městské části.
Najdete jej i na našich webových stránkách www.cssdpraha8.cz.
Bohužel pravicové strany řadu let, tedy nejen toto volební období, na tyto návrhy nereagovaly a raději se věnovaly různým anketám, dotazům a šetřením. To, že se jednalo o vyhozené peníze a
ztracený čas, je dnes jasné.
Před časem pravicová koalice na Magistrátu dala pokyn pravicové koalici na Praze 8, aby připravila svůj návrh v této oblasti.
Tedy ne návrh jak bude vypadat systém parkování, ale jak budou
vymezeny ulice pro placené parkování. Načež, po vyhotovení tohoto návrhu, tato pravicová magistrátní koalice vše zase zrušila.

Ztracené finanční prostředky
budou radnice požadovat po
magistrátu. Vše se tedy kompletně zablokovalo a znovu se
začne „rokovat“. Výsledek má
být za cca. dva roky, tedy po
volbách. To již snad nastoupí
nové vedení a vše může být jinak. Zkrátka další ztracený čas.
Situace občanů v Karlíně,
větší části Libně a v Kobylisích
v okolí metra je však tristní. Situace se horší den za dnem a při
procházce v pracovní den zjistíte, že více jak polovina aut kolem
metra Ládví, či Kobylisy má SPZ jinou než pražskou. A co s tím?
Rozhodnout musí Magistrát a to ne za dva roky, ale ihned. Je nutné více přitlačit na pravicové vedení Magistrátu, aby nečekalo a
rychle zavedlo takový sytém placeného parkování, který by byl
výhodný pro občany Prahy. Pokud pravicová koalice toto neudělá, je potřeba si to pamatovat při volbách.

Jiráskův Hronov
Václav Bouda, člen OVV ČSSD Praha 8
Malé město s 6 228 obyvateli na severní hranici s Polskem,
které se dostalo nejenom do povědomí české veřejnosti, ale získalo i mezinárodní ohlas. Jeho aktivity zejména v oblasti kultury
mne inspirovaly k zamýšlení se nad otázkami srozumitelnosti a
přijatelnosti našeho volebního programu pro komunální volby.
Designe obsahu a podání by měly sledovat věcnost, postupný náběh úkolů a barevnou tvář. Efekt čtyřletého rozhodování o
rozvoji MČ by měl zviditelnit přitažlivost ekologického, pracovního, sociálního a kulturně společenského životního prostředí
pro všechny skupiny bydlících i přespolních občanů. Příkladem
může být právě Hronov, který za porodních bolestí, skromných
finančních zdrojů šel do zdánlivě bláznivé akce upořádat přehlídku amatérských divadel. Tento počin postupně nabíral na
obrátkách a začal spojovat obyvatele města. Výsledkem je, že
Hronov se jménem místního rodáka Aloise Jiráska se stal městem uznávaného festivalu i na mezinárodní úrovni v přehlídce
inscenací činoherního, pohybového a experimentálního divadla.
Psychologický efekt tohoto počinu lze nacházet v komunikačním

sbližování obyvatel, motivaci
zájmu o veřejné dění, aktivizaci
postojů mládeže a utváření patriotismu.
Moudrost otců města Hronova mně inspirovala k přenesení jejich nápadů do vytváření
našeho volebního programu na
Praze 8 a prezentaci námětů k
vnitrostranické diskusi. Obsahová náplň by měla informovat
voliče o tom, co můžeme a co
chceme.
I. Co můžeme.
To znamená stručně a věcně podat zobrazení stavu hospodaření Radnice. Informovat o nedokončených investorských akcích
města a důsledcích pro rozpočet výdajů na další roky.
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II. Co chceme a na co máme

- připravíme finanční zdroje k rozšíření veřejně prospěšných prací,

Zde bych rozdělil naše úsilí do dvou postupně navazujících okruhů:

- dvakrát do roka ve spolupráci se zaměstnavateli zrealizujeme burzu

1. Stanovit 1.rok volebního období jako rok krizového řešení s cílem

práce,

nápravy. Úspornými opatřeními vyrovnávat rozpočtovou stránku hos-

- vytvoříme malou tripartitu v dimenzi působnosti Úřadu MČ k řešení

podaření. Konkrétně:

nezaměstnanosti.

- vyrovnat ztrátový rozpočet dotovaných organizací městem např. u pla-

- pro nezaměstnané absolventy škol projednáme se zaměstnavateli je-

veckého stadionu Šutka - zavést krizové řízení, marketingové nabídky

jich zaměstnání na zkoušku.

Plaveckému svazu (pořádáním závodů, tréniků), Zdravotním pojišťov-

5. Co uděláme, aby v MHD Prahy 8 jste nenabírali špatnou náladu.

nám (rehabilitační programy), Firmám programy pro bonusovou perso-

- vypracujeme projekt pro parkování mimopražských řidičů v prosto-

nální strategii a jiné,

rách, které navazují na koncovky MHD, aby tak nezaplňovali parkovací

- vyvolat spolupráci s majiteli domů a ubytoven k posilování trvalých

místa místním.

pobytů v Praze 8,

- zahájíme jednání s Magistrátem hl. m. Prahy o opravě Libeňského

- zastavit privatizaci nájemních bytů, tím posilovat příjmovou stránku

mostu s termínem započetí prací r. 2015 (i za pomoci petiční podpory

rozpočtu,

občanů).

- neprodávat Grabovu vilu, její využití postavit na kulturním a výstav-

6. Nenecháme občany v jejich nouzi.

ním profilu placených aktivit (např. prezentaci hudebních, výtvarných a

- otevřeme aktivity bezplatného dobrovolnictví s účastí škol k solidaritě

pohybových aktivitách Lidových a uměleckých středních škol, pořádání

se seniory, nemocnými v léčebných zařízení (např. četba, nácviky do-

přitažlivých výstav pro rodiče a děti – loutky a marionety, železniční mi-

vedností práce s počítačem, doprovod na procházkách a další),

niatury a jiné),

- budeme usilovat o dotační program k výstavbě startovacích bytů pro

- uspořádání referenda, petic k zastavení výstavby nové radnice .

mladé občany s trvalým pobytem v Praze 8,

2. V dalším období programovat úkoly ke splnění v horizontu tří let.

- budeme usilovat o dotační program k výstavbě Domů s pečovatelskou

Konkrétně:

službou včetně přidružení bytové pomoci týraným ženám a matkám v

Chceme, abyste se v ulicích a parcích Prahy 8 nebáli.

bytové nouzi pro občany s trvalým pobytem v Praze 8,

- rozšíříme počty strážníků Městské policie Prahy 8 o……k přímé dozo-

- zajistíme provoz bezplatné sociální poradny při OS OSM

rové činnosti v terénu,

7. Připojíme se k Vašim zájmům o vzdělávání, kulturu a sportovní ak-

- zakážeme podomní prodej,

tivity.

- zakážeme herny,

-ve spolupráci s Divadlem pod Palmovkou a Loutkovým divadlem zakti-

- ve spolupráci s Národním protidrogovým koordinátorem Psychiatric-

vizujeme přehlídku studentských ochotnických souborů s názvem Hra-

kou léčebnou Bohnice a Dropin centrem zpracujeme akční program

balova Libeň,

prevence proti závislostem včetně programu první pomoci drogově

-pro přispění vzájemného poznávání studentů středních škol rozběhne-

závislým na ulici,

me 2 x v roce Noc tajemství na naší škole,

- zavedeme evidenci opakovaného narušování veřejného pořádku,

- s ochotnickými loutkářskými soubory uspořádáme akci Loutky mezi

- doporučíme a pomůžeme Základním školám a Mateřským školám vy-

námi na ulici,

pracovat metodiky k zvýšení bezpečnosti školních a předškolních dětí v

-průběžně budeme realizovat akci Poklady hudby a umění v Grabově

okolí škol a školek.

vile, Kulturním zařízení Ládví a divadle u Salesiánů.

- zpracujeme metodiku obrany proti stolkingu dětí, dospělých a zaměst-

- k rozvíjení sportovní aktivity vypracujeme projekt Rádi se pohybujeme,

naných osob.

závodíme a radujeme.

3. Nechceme, aby se zdraví stalo byznysem.
- zabráníme privatizaci Nemocnice Bulovka,
- zabráníme privatizaci Psychiatrické léčebny Bohnice,

- rozšíříme poznávací turistické stezky v území MČ Prahy pro dospělé i
děti.

8. Naším hlasem budeme zmírňovat Vaše zátěže. Konkrétně:

- zabráníme privatizaci Polikliniky Mazurská,

- v právní a správní oblasti budeme usilovat o novelizaci vyhlášky k re-

- budeme podporovat zrušení zdravotnického poplatku ve výši 30,-Kč ve

vizi komínů a spalinových cest ve lhůtách tříletého období ( zrušit

zdravotnických zařízení a lékárnách,

jednoletý cyklus),

- budeme podporovat dotační programy k zvýšení léčebného a pobyto-

- budeme usilovat o změnu zákona o povinném zavedení energetic-

vého komfortu ve výše uvedených zdravotnických zařízeních.

kých štítků z povinné odpovědnosti na dobrovolnou.

4. Budeme pomáhat Vám, nezaměstnaným občanům.
- při Občanském sdružení OSM zajistíme bezplatnou sociální poradnu k

A ještě konečnou tečku, jak nazvat dokument volebního programu.

pomoci a intervenci k znovu uplatnění se na trhu práce,

Víme, že v Praze 8 je nás 103 508.
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Papežova abdikace a úvaha nad reformací církve (1)
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň ČSSD Praha 8
Začátkem února 2 012 papež Benedikt XVI. abdikoval. Byl to dru-

Jako

názorný

příklad

hý případ v historii římskokatolické církve, kdy papež ze zdravotních

toho, jak Vatikán nerozuměl

důvodů odešel z funkce. Až dosud na papežském stolci přečkávali

životu a lidskému pokolení,

fyzicky i duševně přestárlí kmeti až do smrti.

mohou dokázat výsledky
činnosti papeže Pia IX. z 2.

Abdikaci Benedikta XVI. média věnovala až příliš velkou pozor-

poloviny l9. století, kdy po-

nost, vezme-li se v úvahu, kolik je u nás skutečně věřících katolíků.

krok technický i počínající

Tak obsáhlé články a relace přinášely v minulosti jedině RUDÉ PRÁ-

pokrok politický znamenal

VO a Čs. rozhlas při úmrtí J. V. Stalina a Klementa Gottwalda.

rozumný vývoj ve prospěch
lidské společnosti.

S papežovou abdikací a po zvolení nového papeže objevily se
v tisku i v televizi obrázky z různých církevních událostí, na nichž

Tehdy papež Pius IX. roku

hlavně vysocí církevní hodnostáři se pyšně předváděli v bohatě zdo-

1854 vyhlásil dogma o neposkvrněném početí Panny Marie, roku

bených slavnostních ávech, jejichž pořízení musí stát celé jmění.

1864 pronesl klatbu nad vší moderní civilizací a nad všemi zásadami

Pohled na takovou církevní parádu je nesporně velmi zajímavý až

rozumu a vědecky ověřenými filozofickými principy a roku 1870 vy-

udivující, ale rozumně uvažujícího člověka přitom musí napadnout

hlásil dogma o papežské neomylnosti.

otázka, kde na tu nádheru církev bere prostředky.
Z toho logicky vyplývá, že církev by potřebovala novou a důkladStejnou otázku si zpravidla klade návštěvník veřejně přístupných
muzeálních prostor Vatikánu, kde jsou uloženy nepřehlédnutelné

nou reformaci, jakou ve středověku přinesli Hus, Luther a Calvin po
církevním rozkolu (schizma), kdy vládlo i několik papežů.

sbírky zlata, stříbra, drahých kamenů, vzácných obrazů, uměleckých
soch a jiných výtvarných děl vysoké hodnoty.

V dnešní době ve státech, kde došlo k důsledné demokratizaci
života občanů, církevní teror aspoň nehrozí. Pomocí násilí se však

Moderně a pokrokově založeného občana musí po takových po-

naopak stále více prosazuje islám. Děje se tak v severní střední a vý-

hledech a návštěvách napadnout, že církev dosud neopustila stře-

chodní Africe (proti křesťanům), v přední Asii (proti židům a křesťa-

dověk a nedovede pochopit současnost. Jak může kněz rozumět

nům) a v Indii (proti hinduistáncům a budhistům). Jádro dnešního

dnešnímu člověku, když se při obřadu strojí do středověkého nebo

islámu neleží v arabské Mekce, ale v Íránu, kde církev a stát jedno

dokonce starověkého oblečení, i mimo obřad se odlišuje aspoň ko-

jest. Takže, jako ve středověku církev vedla křižácké války, dnes islám

lárkem na krku a žije v celibátu, takže občanský a rodinný život vět-

vede revoluce ve znamení půlměsíce.

šinou nezná a snad ani nechápe.
Nově zvolený katolický papež František sice naznačuje, že má
Církev zkrátka nejde s dobou, kněží se stále ještě, jako za doby

kladný vztah k obyčejným lidem a že se bude snažit čelit chudobě,

feudalismu, považují za nejváženější občanskou třídu a zřejmě ješ-

nerovnosti a dalším sociálním ZLŮM současnosti. Jsou však důvod-

tě plně nepochopili, že v demokratickém státu nedělí se občané na

né pochybnosti, že se mu podaří změnit celkovou povahu katolické

třídy a stát již neplatí Vatikánu podle uzavřeného konkordátu. Proto

církve po jeho vstupu do monstrózní vatikánské monarchie. Katolic-

také kněží nemohou občanům demokratického státu býti pomocni

kou církev může zachránit jedině nová důkladná reformace.

ani hmotně a skoro ani duševně.
Novodobá církevní reformace by měla mít dvě formy, hmotnou a
Pohledem do minulosti zjišťujeme, že církev (a to nejen římsko-

duševní.

-katolická) dávala si za úkol vychovávat lidi k mravnosti (viz křesťanské desatero). Kdo se však církevním zásadám nechtěl podřídit,

(pokračování v příštím čísle)

i když se neprovinil dobové morálce, byl k nim donucen třeba i násilím. Ze stejných důvodů se ve středověku vedly křížové války.
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Zábava

A zase pár politckých podivností
různě sehnaných na internetu.
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ZPRAVODAJ
Novinky z Prahy 8
Den dopravní bezpečnosti
Velký den dopravní bezpečnosti se uskutečnil v Praze 8. Zábavná akce na dopravním hřišti v areálu Základní školy Glowackého v
Bohnicích byla určena pro širokou veřejnost. Pro starší tam byly zajímavé simulátory nárazu nebo převrácení vozidla, které tam byly
ke shlédnutí. Menší si pak mohli pod dohledem strážníků zasoutěžit v dopravních znalostech. Akce začala ve čtrnáct hodin a trvala do
šesti večer.

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 oobčané vyzváni v časopisu Osmička. Ulice pro
druhé kolo oprav budou teprve vybrány. Své typy mohou občané zasílat do konce dubna.

Obchodní centrum Krakov
Již více než rok nemají obyvatelé Bohnic a okolí možnost nakoupit si blízko svého bydliště. Obchodní centrum Krakov bylo ve velmi
špatném stavu a investor, společnost Centrum Krakov, se rozhodl zchátralý objekt zdemolovat a na jeho místě postavit nový, moderní
objekt. Podle plánu bude projekt stát 750 milionů korun. Stavba byla zahájena loni na jaře, centrum by se mělo otevírat letos na podzim. Nabídne až pět set nových pracovních míst.Svým umístěním přímo na sídlišti se Krakov odlišuje od ostatních obchodních center
v metropoli. Cílem je, aby se prostor co nejvíce přizpůsobil požadavkům a potřebám zdejších obyvatel a aby rezidenti vzali centrum
jako přirozenou součást této lokality a chodili sem rádi. Na čtrnácti tisících metrech čtverečních centrum nabídne téměř sto obchodů.
V přízemí bude kromě supermarketu Billa řada obchodů a služeb včetně drogerie, lékárny, čistírny a kavárny. Ve zvýšeném přízemí
zákazníci pak najdou obchody s módou, obuví, hračkami a domácími spotřebiči. K odpočinku bude sloužit poslední patro budovy, kde
bude kromě rychlého občerstvení také restaurace nebo dětský koutek. Od počátku je Krakov koncipován jako lokální centrum, které
nemá ambici oslovovat celopražský trh.

Projekt pomáhající mladým lidem v ulicích
Dvouletý terénní projekt, který se zaměřuje na pomoc dětem a mládeži, rozjela ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže
v Kobylisích radnice Prahy 8. Cílem je navázat dlouhodobý kontakt a mladé lidi, kteří bezúčelně tráví většinu svého volného času v
ulicích, přivést do nízkoprahových či sportovních zařízení. Cílem projektu je především přímá a efektivní pomoc mladým lidem. Všem,
kteří služby rasnice budou a mohou potřebovat, chce projekt nabídnout podporu a pomoc při řešení jejich problémů. Právě prevencí
se může předejít rizikovému chování, které vzniká především z nudy a pasivního trávení volného času. Salesiánské středisko mládeže
vyčlenilo na projekt dva terénní pracovníky, kteří se budou tři dny v týdnu pohybovat ve vytipovaných lokalitách městské části – jedná
se především o sídlištní plochy v Bohnicích, Čimicích, Ďáblicích a Kobylisích.

Zaparkovat s jistotou v Praze? Počkáme si ještě alespoň rok
Zatímco si jednotlivé magistrátní odbory přehazují odpovědnost, zaparkovat v Praze je čím dál nemožnější. A bude zřejmě hůř.
„Kvůli liknavosti vedení města můžeme tratit miliony a naši občané budou čím dál obtížněji hledat místo pro svá auta,“ vzkazují radnice
městu. Termín rozšíření parkovacích zón do dalších městských částí je zatím nejistý. I když některé si zažádaly už před čtyřmi i pěti lety.
Rezidentům stále zabírají místa „přespolní.“ Nejprve na konci loňského roku, pak letos v lednu, nebo letos na jaře. To byly termíny,kdy
se měly zóny rozšířit na Jarov, Smíchov, Košíře, Dejvice či Bubeneč. „Nebude to ale dřív, než na konci roku, respektive na začátku roku
2014,“ musel nedávno konstatovat náměstek primátora odpovědný za dopravu Josef Nosek. Podle Noska to ale tak jednoduché není,
pokud se má navázat na systém zón, který funguje už několik let v Praze 1, 2, 3 a 7. Připomeňme, že už nyní měly fungovat zóny v Praze
5, 6 a 11, následovat měla Praha 4, 8 a 9, posléze i Praha 10 a 13. Vypadá to, že zóny budou připraveny k rozšíření až těsně před komunálními volbami v roce 2014. Přestože jsou zóny ještě v nedohlednu, jednotlivé radnice za jejich „papírovou“ přípravu vydaly miliony
korun. Ty možná vylétly oknem.
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Výročí ČSSD

135. výročí svého vzniku oslavila ČSSD i v Praze
Roman Petrus, zastupitel Městské části
135. výročí svého vzniku oslavila ČSSD v Praze oceněním sociálních demokratů, kteří pomáhali při obnově a budování sociální demokracie po roce 1989.
Dne 06.04.2013 Sociální demokraté si dnes v pražském Národním domě na Vinohradech na slavnostním
večeru připomněli 135. výročí vzniku sociální demokracie. Při této příležitosti ocenil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka sociální demokraty a demokratky, kteří pomáhali při obnově ČSSD zejména v devadesátých
letech minulého století.
„Sociální demokracie je politickou stranou, která má v naší zemi nejdelší historii a do jejích řad patří
významné osobnosti, které se zasloužili o rozvoj demokracie, svobody a solidarity. Pokládám za velkou
čest, že jsem dnes mohl několik z nich při příležitosti 135. výročí vzniku strany za jejich práci ocenit,“ řekl
předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.
Předchůdkyně dnešní sociální demokracie byla založena na sjezdu v hostinci U Kaštanu 7. dubna 1878. Od svého vzniku až do dnešní doby
stála ČSSD na straně demokracie, společenského pokroku a hájila zájmy především neprivilegovaných vrstev. Podobně jako sesterské sociálně
demokratické a socialistické strany v Evropě se přihlásila k hodnotám francouzské revoluce – svobodě, spravedlnosti, solidaritě.
Sociální demokracie prosadila všeobecné volební právo, aby se každý dospělý občan, muž i žena, mohli účastnit demokratického rozhodování o veřejných věcech. Prosadila osmihodinovou pracovní dobu pro zaměstnance a jejich základní práva na důstojné pracovní podmínky.
Stála v čele zavádění moderních systémů sociálního zabezpečení, veřejného školství a zdravotnictví, a položila tak základy demokratického
sociálního státu.
„Dnešním generacím se možná zdají tyto vymoženosti naprostou samozřejmostí, ale stojí za to si připomínat, že tomu tak nebylo vždy, a
že při jejich prosazování často tekla krev, stovky lidí trpěly ve věznicích a mnozí sociální demokraté byli nuceni obětovat i cenu nejvyšší - své
životy. Tyto hodnoty je mimořádně nutné si připomínat zvláště v dnešní době, kdy se mnohé politické subjekty prakticky snaží o oslabení
demokracie a jejích sociálních hodnot,“ uvedl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.
ČSSD na Praze 8 má tři oceněné. V Národním domě na Vinohradech si ocenění převzali Lenka Majerová a Zdeněk Ševčík. Na jednání OVV
pak následně i Miloš Máša. Ocenění mu předal předseda OVV Karel Šašek.
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Novinky z radnice a komisí

Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Bezpečnostní komise, Milan Hejkrlík, zastupitel za ČSSD
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek se sešla na svém řádném zasedání 28. března 2013 pod vedením jejího předsedy JUDr. Musílka.
Komise se zabývala bezpečnostní situací na Palmovce související s distribucí drog, toto bude řešeno operativně s Policií České republiky a
státním zastupitelstvím. Zároveň bude požádána Policie ČR o zvýšený dohled v nočních hodinách v sídlišti Ďáblice, neboť existují poznatky z
řad občanů o zvýšené pouliční kriminalitě. Komise dále radě Městské části doporučila zakoupit pro potřeby Městské policie osobní automobil,
který by sloužil k posílení hlídkové služby.

Zpráva z Grantové komise pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, Jiřina Slavíková, zastupitelka za ČSSD
Dne 28. 3. 2013 se konala v Libeňském zámku Grantová komise pro návrh poskytnutí finančních darů MČ Praha 8 v oblasti volnočasových
aktivit dětí a mládeže, na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže a na tělovýchovnou činnost dospělých. Návrhy k posouzení
předkládali Ing. P. Bambas - vedoucí odboru kultury MČ Praha 8 a předsedkyně kulturní komise Mgr. V. Ludková - místostarostka RMČ Praha 8.
Grantová komise se sešla v plném počtu a velmi zodpovědně hodnotila všechny předložené projekty. Byla projednávána trojice grantů, které
jsou navzájem velmi úzce provázány, některé projekty měly dvě i tři části. Na volný čas dětí a mládeže bylo předloženo 27 projektů, požadovaná částka byla 3 470 727 Kč, grantová komise navrhla 2 000 000 Kč. Na sportovní výchovu mládeže bylo předloženo také 27 projektů, požadovaná částka byla 6 019 020 Kč, grantová komise navrhla 4 349 500 Kč. Na tělovýchovnou činnost dospělých bylo předloženo 17 projektů,
požadovaná částka byla 2 589 620 Kč, grantová komise navrhla 1 810 800 Kč. Z výsledků je zřejmé, že komise jednotlivé projekty posuzovala
velmi uvážlivě.

Protidrogová komise, Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD
Na programu bylo rozhodnutí o přidělení finančních prostředků v rámci grantového řízení projektům,které o grant zažádaly. Všechny žádosti byly vyřízeny kladně, ale některé projekty dostaly méně peněz než žádaly z důvodu, že částka na rozdělení nesměla přesáhnout 700 tisíc
kč. Na komisi opět nebyla přítomna předsedkyně komise p.Vojtková.

Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD
V dubnu 2013 komise projednala čtyři žádosti o přidělení azylového bytu. Na základě zpráv sociálního odboru, které měla komise ke každé
žádosti k dispozici, byly doporučeny dvě žádosti. V obou případech se jednalo o žádost matky na rodičovské dovolené s malým dítětem. Další
dvě žádosti byly podány matkami v současné době žijícími v azylových domech, kterým bylo na základě předložených zpráv doporučeno využít maximální délky pobytu v azylových domech. Dále byly projednány dvě žádosti o prodloužení podnájemních smluv v azylových bytech, v
obou případech bylo prodloužení smluv doporučeno, a to o 2 měsíce a 1 rok. Komise nedoporučila žádnou ze tří žádostí do programu „Bydlení
pro seniory“, neboť ve dvou případech žadatelé nesplňovali podmínky z hlediska sociální potřebnosti a u žadatelky s omezenou způsobilostí
k právním úkonům komise doporučila zvolit jiné řešení, případně její umístění v ústavním zařízení.

Kontrolní výbor, Zdeněk Ševčík, zastupitel za ČSSD
KV ve složení p. Ševčík, Čapka, Bína provedl kontrolu nově zrekonstruovaných bytů MČ Praha 8. Byt na adrese Pernerova 33 (Karlín) – byt 1 +
0 byl zrekonstruován za 492 000 Kč. Dle mého názoru byt ve 4. patře bez výtahu je za tuto, nebo vyšší, cenu neprodejný. Při prodeji tak MČ
tak tratí. Byt na adrese Křižíkova 48 (Karlín) – zednické práce provedeny v odpovídajícím standardu, řemeslné práce truhlářské a lakýrnické
jsou pod průměrem. Další problém vidím v nadstandardních cenách za vybavení bytu (WC gombi, dlažby a obklady). Také tento byt nebude
za cenu oprav prodejný a opět MČ tratí.
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Kultura na Praze 8
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Zveme Vás

Stranické akce Květen 2013
1. Máj					
1. 5. 14:00		
1. Máj - MSD				
1. 5. 15:00		
Pietní akt - Kobyliská střelnice
6. 5. 16:00		
MO Karlín a MO Libeň		
7. 5. 18:00		
Klub deskových her 		
9. 5. 18:00 		
Den Matek				12. 5.		
Klub zastupitelů Praha 8		
13. 5. 18:00		
Sociální poradna - př. Bouda
14. 5. 15:00		
MO Kobylisy				
14. 5. 18:00		
Zastupitelstvo MČ Praha 8		
15. 5. 14:00		
OVV Praha 8				
15. 5. 18:00		
MO Bohnice				
21. 5. 18:00		
Klub deskových her			
21. 5. 17:00		
Šachový klub			
22. 5. 16:00		
MO Čimice				
23. 5. 18:00		
MO Troja				
27. 5. 18:00		
Bytová poradna a setkání se zastupiteli
						
28. 5. 17:00		

Výstaviště , Křižíkova fontána
Náměstí míru, Praha 2
Kobyliská střelnice
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
„bílý dům“ - ÚMČ P - 8
Zenklova 27, sekretariát
vinárna Troja, Bohnice
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Chvatěrubská 350, Čimice
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
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Narozeniny ČSSD
Členové ČSSD Praha 8 si spolu s dalšími
členy a sympatizanty České strany sociálně demokratické připomenuli 135. výročí
jejího založení.
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