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Přesně tolik poslanců hlasovalo 20. září pro rozpuštění Po-

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
prázdniny končí a ozvalo se první
školní zvonění. A spolu s ním se po
prázdninové pauze začínáme opět
vzájemně potkávat na našich stranických schůzích. Když jsem se s
vámi na začátku prázdnin loučil s
tím, že nás od tohoto podzimu čeká
spousta práce a osobního nasazení,
přiznávám, že jsem plně netušil jak mnoho. Ačkoliv se
mohlo zdát, že letní čas politici věnují plnohodnotnému
odpočinku, věnovali ho zásadním politickým změnám.
Tou nejdůležitější je ukončení skomírající a ve vlastních
problémech se utápějící pravicové vládní koalice. Konečně.
Po přijetí ústavního zákona o rozpuštění poslanecké
sněmovny, prezident republiky vyhlásil termín konání
předčasných voleb na poslední říjnový víkend, tedy na
25. a 26. 10. Dovolte mi požádat ty z vás, kteří máte zájem o práci v okrskových volebních komisích, abyste
kontaktovali našeho tajemníka, př. Jana Vaška, který vám
poskytne veškeré potřebné informace.
Na volební kampaň se plně připravuje i náš volební
štáb, který organizačně a technicky připravuje volební akce na našem obvodu. Proto mi dovolte, abych vás
všechny požádal o součinnost a osobní nasazení. Naším
jasným a společným cílem je volební vítězství. Po sedmi
letech vlády pravice žijeme ve státě, který nefunguje, nepomáhá, nechrání a nepodporuje své občany. To chceme
po volbách změnit!

Přátelé,
vaše síly bude sociální demokracie potřebovat.

slanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pro rozpuštění hlasovali všichni přítomní členové ČSSD, KSČM,
TOP09 a VV. Předčasné volby budou 25. a 26. října 2013.
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Karel Šašek
Předseda OVV ČSSD Praha 8

ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě

Povodně 2013
V první polovině června zasáhly Českou republiku povodně, které přišly ve třech vlnách, z nichž nejfatálnější byla hned ta první. V mnoha případech dosáhly toky 20ti až 50tileté vody, v některých případech dokonce stoleté vody. Zasaženo bylo 970 obcí a několik velkých měst. V hlavním městě Praze platil nouzový
stav od 2. do 19. června. Povodně si vyžádaly v celé republice 15 lidských životů. Celkové škody jsou v
řádu desítek miliard korun. Povodně oddálily o měsíc také konání zastupitelstva (ZHMP), na kterém byl
zvolen nový primátor a někteří radní.

Razie na úřadu vlády a pád Petra Nečase aneb Kauza Nagyová
Politická aféra „Kauza Nagyová“ vypukla 13. června 2013, kdy Útvar pro odhalování organizovaného
zločinu zasáhnul proti několika úředníkům a politikům, kteří byli podezíráni z korupce a zneužití úřední
osoby. Jednou ze zadržených byla Jana Nagyová, ředitelka sekce kabinetu předsedy vlády Petra Nečase a
zároveň jeho partnerka. Zatčeni byli také poslanci Petr Tluchoř a Ivan Fuksa. Tato kauza vyústila 17. června v pád vlády Petra Nečase. Petr Nečas také rezignoval na post předsedy Občanské demokratické strany a
zároveň oznámil, že již nebude kandidovat v nejbližších volbách do Poslanecké sněmovny PČR.

Násilí v Egyptě
3. června 2013 egyptská armáda zbavila moci prezidenta Muhammada Mursího, kandidáta strany Muslimského bratrstva, která zvítězila v posledních volbách. V Egyptě byla po zadržení prezidenta Mursího pozastavena Ústava a vytvořena přechodná úřednická vláda. Příznivci sesazeného prezidenta se s tímto stavem
nehodlali a stále nehodlají smířit, což postupně čím dál více zhoršovalo již tak napjatou situaci. Při zásazích
proti demonstrantům bylo od začátku června zabito několik stovek lidí. Na tento stav nakonec reagovaly i
české cestovní kanceláře, které v druhé polovině srpna zrušily zájezdy do Egypta.

Úspěch našich atletů na mistrovství světa v Moskvě
Nebývalý úspěch zaznamenala naše olympijská výprava na atletickém Mistrovství světa v Moskvě. Mistrovství se zúčastnilo 28 českých atletů a atletek. Hned deset z nich se probojovalo do finále, ve kterém
získali dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Zuzana Hejnová získala zlatou medaili v běhu na 400 metrů
s překážkami, Vítězslav Veselý získal zlatou medaili v hodu oštěpem a Lukáš Melich získal bronzovou
medaili v hodu kladivem. Zároveň několik našich atletů dorovnalo či překonalo svá maxima. Pro českou
reprezentaci šlo o druhé nejúspěšnější mistrovství světa v historii.

Rozpuštění Poslanecké sněmovny a nové volby
Poslanci přijali dne 20. srpna 2013 ústavní usnesení o žádosti prezidentu republiky o rozpuštění Poslanecké
sněmovny České republiky podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky. Pro uvedené ústavní usnesení hlasovalo 140 poslanců (poslanci za ČSSD, KSČM, TOP09, VV a šest nezařazených poslanců), proti přijetí
bylo 7 poslanců. Ostatní poslanci se buď nedostavili, nebo před hlasováním odešli ze sálu (většina poslanců
za ODS). Poslanecká sněmovna byla rozpuštěna poprvé v historii. Prezident České republiky Miloš Zeman
rozpustil Poslaneckou sněmovnu 28. srpna, termín předčasných voleb vyhlásil na pátek 25. října a sobotu
26. října 2013.

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
V průběhu letošních prázdnin se Krajský výkonný výbor sešel opakovaně. Důvod byl jednoznačný a
zřejmý a to aktuální politická situace v České republice. Během jednání se řešila situace a přijímaly
usnesení. Například o hlasování k tzv. Rusnokově vládě. Většina obvodních výkonných výborů v Praze
tuto vládu podporovala a tak i rozhodnutí na krajské úrovni bylo jasné. Po ukončení všech myšlenek
na návrat pravicové politiky se následně začala probírat situace při případných předčasných volbách.
Vyvrcholením jednání pak bylo sestavení kandidátky do Poslanecké sněmovny za ČSSD v Praze. Celou
pražskou kandidátku si můžete prohlédnout na straně 13.

Zprávy z odborných komisí
při MČ Praha 8
Sociální komise
Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD
V červnu 2013 komise projednala pět žádostí o přidělení azylového bytu. Na základě zpráv sociálního odboru, které měla
komise ke každé žádosti k dispozici, byla doporučena pouze žádost svobodné matky řádně pečující o jedno dítě, které
končí pobyt v domě tréninkového bydlení. Dále bylo projednáno deset žádostí o prodloužení podnájemních smluv v azylových bytech. U všech předložených žádostí bylo prodloužení smluv doporučeno, a to o 3 měsíce až 1 rok. V jednom
případě byli klienti upozorněni na to, že se vzhledem k délce
pobytu jedná o poslední prodloužení podnájemní smlouvy,
ve třech dalších případech bude případné další prodloužení
smluv posuzováno na základě spolupráce žadatelek s oddělením sociální práce při hledání zaměstnání.

Žadatelce, které byla smlouva prodloužena o 3 měsíce, bude smlouva dále prodloužena pouze v případě splácení dluhu
OÚSS a předložení potvrzení o příjmu
ze zaměstnání. Komise také projednala
dopis týkající se nedoporučení žadatelky k zařazení do programu „Bydlení pro
seniory“ a vyjádřila souhlas s tím, aby
předsedkyně komise prodloužila o dva
měsíce dvě podnájemní smlouvy končící v srpnu 2013, kdy
komise nezasedá.

Příloha

Současné komise ZMČ P8

1. Komise bytová
2. Komise dopravní
3. Komise kulturní
4. Komise petiční
5. Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek
6. Komise pro informatiku
7. Komise pro národnostní menšiny
8. Komise obecní majetek
9. Komise pro památkové zóny
4

www.cssdpraha8.cz

10. Komise pro územní rozvoj
11. Komise pro výchovu a vzdělávání
12. Komise pro zahraniční vztahy
13. Komise pro životní prostředí
14. Komise protidrogová
15. Komise sociální
16. Komise zdravotní a sociálních služeb
Redakční rada novin Prahy 8 „Osmička“

ZPRAVODAJ
ČSSD informuje

Zprávy z řádného jednání obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Začátek červnového jednání OVV se týkal organizačních věcí, zejména těch, které souvisely s případnými předčasnými volbami. Př. Šašek požádal
členy OVV, aby sdělili tajemníkovi, za jak dlouho (v řádu dní) mohou během července a srpna přijet na jednání OVV, který bude svolán v případě
předčasných voleb, a na jakých kontaktech budou k zastižení.
Př. Bouda informoval o poslední sociální poradně, kterou navštívily dva lidé. Vzhledem k tomu, že se př. Petrusovi podařilo dát inzerát na poradnu
do radničního časopisu „Osmička“, bude v případě zájmu veřejnosti poradna otevřena mimořádně ještě v termínu 24. 6. od 15:00 do 18:00. Př.
Vašek informoval o své účasti na „zastupitelském dni“ na sekretariátu, který je inzerován na 25. 6. od 17:00 do 19:00. V případě zájmu může být
účasten další ze zastupitelů MČ Praha 8. Př. Céza informoval o všeplenární schůzi a tematických besedách. Původně měla být prezentace volebních návrhů již na začátku června. Termín byl kvůli nedostatku podkladů přesunut na září. U tematických besed došlo naopak k uspíšení. Vít Céza
uvedl, že se první beseda uskuteční za účasti předsedy ČMKOS p. Zavadila již ve středu 26. 6. od 17:00 na sekretariátu.
Př. Šašek vzhledem k předpokládaným předčasným volbám a demisi Vlády ČR navrhl zvolení volebního manažera a volebního týmu. Po diskusi
bylo přijato příslušné usnesení (č. 1/6/2013: „OVV ČSSD Praha 8 volí volebním manažerem př. J. Tischera; volební tým ve složení př. Šašek,
Petrus, Céza, Křížek a Vašek.“). Př. Šašek opakovaně vyzval členy OVV, aby ve věci „akce ploty“ podle svých možností poskytli pozemky, ploty
atp. za účelem vyvěšení reklamní tabule ČSSD. Informaci doplnili př. Petrus a Vašek.
Př. Šašek informoval o tom, že facebooková stránka ČSSD Praha 8 dozná některých změn. Dále požádal všechny, kteří fb stránky používají, aby
se stali „přáteli“ naší stránky. Členy, jež facebook nemají, požádal, aby zvážili založení svých stránek.
Př. Petrus informoval o konání ZHMP (čtvrtek 20. 6.), na kterém bude volen nový primátor, radní a členové výborů. Př. Petrus také informoval
o dohodě Klubů zastupitelů zvolených za TOP 09 a ČSSD o dokončení volebního období 2010 – 2014, tzv. 500 dnů pro Prahu. ČSSD zůstane i
nadále v opozici a bude pouze tolerovat vládu TOP 09. K tématu proběhla široká diskuse. Dále proběhla informace o konání nejbližšího zasedání
zastupitelstva MČ P8 (19. 6. od 14:00).
Proběhly informace ze schůzí místních organizací: MO Kobylisy (př. Majerová: schůze nebyla usnášeníschopná, nemohl být přijat nový člen),
MO Karlín a Libeň (př. Hejkrlík: kvůli povodňové situaci byla zrušena), MO Čimice (př. Slavíková) a MO Bohnice (př. Ševčík) a MO Ďáblice
(př. Janek) ještě neproběhly. Př. Šašek informoval o nadcházejícím konání ÚVV, na kterém se bude jednat o zásadních záležitostech (volební řády
k volbám v roce 2014, řešení situace v případě předčasných voleb atp.).

Zprávy z mimořádného jednání obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Př. Šašek shrnul aktuální situaci, kdy vláda Jiřího Rusnoka nezískala v PSP ČR důvěru a současná pravicová koalice ztratila v parlamentu většinu
101 hlasů. Na základě této situace došlo k dohodě poslanců zvolených za ČSSD, KSČM, TOP 09 a části VV o přijetí ústavního zákona o rozpuštění
PSP ČR. Pokud bude tento zákon schválen a podepsán prezidentem republiky, předčasné volby se pravděpodobně uskuteční 25. a 26. října. ČSSD
Praha 8 má zajištěna oznámení o konání shromáždění na obvyklých místech Prahy 8 (Florenc, Palmovka, Ládví, Bohnice – u Krakova). Př. Šašek
dále podrobně seznámil s konkrétními termíny a procedurou schvalování kandidátek dle Řádu sestavení kandidátních listin pro předčasné volby
do PSP ČR (volba kandidátů a lídra v krajích - na KVV, schválení kandidátek P ČSSD a ÚVV - 24. 8.). Připomněl, že kandidát narozený před
rokem 1971 musí mít ke dni kandidatury negativní lustrační osvědčení vydané MV po 1. 1. 2003, dále dle Stanov musí být minimálně 6 let členem
ČSSD, nebo mít alespoň jedno ukončené volební období v ZHMP, ZMČ atp. Pod diskuzi členové OVV rozhodli, že vzhledem k časové tísni zvolí
kandidáty do PS PČR na tomto jednání. Volební komise byla zvolena v následujícím složení: předseda př. Šašek, členové volební komise př. Céza
a př. Slavíková. Byla zvolena následující kandidátka za Prahu 8, která bude předána KVV Praha: 1. Petrus Roman, 2. Majerová Lenka, 3. Hejkrlík
Milan, 4. Rödig Daniel (10-0-0).
Tajemník př. Vašek podrobně informoval členy o možnosti zásadně ušetřit za používání telefonů (celkem 5000 Kč za rok). Této úspory můžeme
dosáhnout tak, že se připojíme k nabídce KVV Praha. Nabídka byla vyjednána se společností Vodafone ČR. Př. Vašek přítomné podrobně informoval o podmínkách smlouvy. Po krátké diskusi bylo navrženo a přijato příslušné usnesení (1/8/2013: „OVV ČSSD Praha 8 souhlasí s předloženou
Dílčí smlouvou se společností Vodafone ČR a žádá KVV ČSSD Praha o dojednání podmínek tarifu pro mobilní služby GSM telefonu OVV Praha
8 v tarifu NEOMEZENÉHO VOLÁNÍ a SMS V RÁMCI ČR s MOBILNÍM PŘIPOJENÍM 1,5 GB za měsíční paušál 603 Kč včetně DPH, případně za jinou cenu, vedoucí k úsporám za služby mobilního telefonu. Současně žádá, aby smlouva byla realizována v co nejkratším termínu.“).
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Vítem Cézou
1. místopředsedou OVV ČSSD Praha 8
1. Jsi v přípravném týmu při KVV pro supervolební rok 2014. Jak bude vypadat kampaň pro předčasné volby?
Předčasné volby výrazně ulehčily práci přípravnému týmu. Kampaň bude řízena především vedením strany,
úkolem přípravných týmů při KVV a jednotlivých OVV bude zajistit konkrétní akce, které pokryjí jednotlivé
oblasti Prahy. KVV plánuje uspořádat 30 větších akcí po celé Praze. Od obvodních organizací se čeká zajištění
lokálních rozdávacích akcí po jednotlivých subobvodech.
2. Lídrem pražské kandidátky ČSSD je Jaroslav Zavadil. Jak tento výběr hodnotíš?
Podle mnohých členů je nasazení pana Zavadila kontroverzní. Některé argumenty na podporu tohoto názoru jsou jistě validní, ale celkově
podle mého názoru jasně převažují pozitiva tohoto výběru. Osobně jsem měl možnost zúčastnit se s panem Zavadilem několika akcí před
prázdninami a musím říci, že mě pozitivně překvapila jeho schopnost rychle a trefně reagovat a přesvědčivě argumentovat. Zároveň jsem
poznal jeho schopnost pohybovat se ve skupinách, které nebyly přímo moderovány a chovaly se živelně.
Za hlavní argument, podle kterého považuji jeho zvolení lídrem pražské kandidátky za přínosné, je jeho použitelnost v levicových obvodech a okrscích, kde nám doutná skryté riziko přechodu ke komunistům. Toto riziko je podle mého přesvědčení velmi vysoké. Nesouhlasím
s názory, že máme v Praze pevný elektorát, který nás bude volit vždy a je proto potřeba se soustředit na nové skupiny (střední generace,
zejména muži). Myslím, že senátní volby ve volebním obvodu 23 v roce 2012 nám jasně ukázaly, jaký skrytý potenciál má KSČM v některých pražských městských částech. Považuji za důležité nasadit pana Zavadila v terénu v těchto „rizikových“ oblastech. Jeho působení v
odborech může navíc přivést k urnám mnoho členů odborů či lidí, kteří k odborům inklinují (učitelé, členové dopravního podniku apod.).
3. Jak vypadá příprava komunálních voleb na Praze 8, které se uskuteční na podzim 2014?
V tuto chvíli jsou prioritní volby do Poslanecké sněmovny. Co se týče komunálních voleb na Praze 8, už od „vstupní“ všeplenární schůze
probíhá shromažďování podkladů od jednotlivých členů naší organizace. Z těchto podkladů postupně připravuji dokument a prezentaci, se
kterou vystoupím na nejbližší všeplenární schůzi ke komunálním volbám. Na volby samozřejmě myslím už nyní. Budou totiž klíčové, protože půjde zřejmě o poslední volební období, ve kterém ještě bude možné zastavit negativní trend nastavený současnou koalicí, za kterou
nese hlavní díl viny ODS (výrazné projídání rozpočtu, absence středně a dlouhodobé koncepce a nevyrovnaný přístup k jednotlivým subobvodům). Jsem přesvědčen, že je třeba udělat vše proto, aby se ODS v novém volebním období nedostala do Rady Městské části Praha 8.
4. Jak to v tuto chvíli vypadá u Mladých sociálních demokratů?
Koncem června proběhlo dosud nejúspěšnější letní setkání v historii organizace. Zúčastnilo se ho přes sto členů mladých sociálních demokratů z celé České republiky. KK MSD v tuto chvíli dotahuje svůj statut, ve kterém budou vymezeny některé kompetence pražské organizace. Připravujeme „interní“ běžeckou platformu, se kterou budeme společně trénovat a účastnit se běhů na delší tratě. Připravujeme také
programovou konferenci pražské organizace, která má za cíl dodat kvalitní podklady ústřední programové komisi, jež bude připravovat
aktuální program mladých sociálních demokratů pro příští rok. Zároveň připravujeme projekt tzv. diskuzní platformy, což budou tři po sobě
jdoucí společné semináře tří mládežnických organizací (Mladí sociální demokraté, Mladí lidovci a Mladí zelení). Aktuálně pak řešíme roli
Mladých sociálních demokratů v předvolební kampani.
Děkujeme za rozhovor.
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I dobře informovaná veřejnost znamená zvládnutí povodní
Karel Šašek, předseda OVV ČSSD Praha 8
Ochrana před povodněmi mě silně připomíná souboj Davida
s Goliášem. Výstavba protipovodňových opatření, investice
do různých meteorologických a hydrologických předpovědních a modelových systémů, pravidelná cvičení všech složek integrovaného systému.
Dalo by se předpokládat, že i v tomto případě nepoměr
mezi malým (lidstvem) a velkým (Přírodou) znamená vítězství malého. Bohužel. Příroda nám dává jasně najevo, kdo
je tím silnějším. Vezmu-li v úvahu, jakým způsobem člověk
postupoval v posledních desetiletích, především špatné vodní, lesní a zemědělské hospodaření v krajině, pak se není
moc čemu divit. Regulacemi vodních toků (napřimování a
umělé prohlubování vodních toků, opevňování koryt, protipovodňové valy) dochází k tomu, že povrchová voda je z
krajiny rychle odvedena. Řekám byla regulacemi odepřena
většina míst, kde se dříve přirozeně rozlévaly. I toto byl jeden z důvodů, proč se voda dostala do Prahy dříve, než předpokládaly různé hydrologické modely.
Jako první se po povodních sčítají škody a pak se hledá
viník. Toto se již stalo u nás novým pravidlem, kdy

jedni ukazují na druhé, kteří za
vše mohou a naopak. Přestože se
zkušenosti krizových štábů s koordinací povodňové situace neustále prohlubují, je dobré, aby došlo
k celkovému vyhodnocení všech zásahů a situací tak, aby
organizace všech složek podílejících se na povodních byla
ještě účinnější.
Myslím, že by rozhodně stálo za to, aby s vyhodnocením
dopadů povodní a postupem krizového štábu byla podrobně
seznámena veřejnost. Veřejnost by se měla seznámit i s případně navrhovanými opatřeními do budoucna. Nejen zkušený a akční krizový štáb, fungující integrovaný systém, ale i
dobře informovaná veřejnost jsou zárukou úspěch zvládnutí
povodní.
Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na
řešení povodňové situace v Praze. Jak těm, kteří nás všechny pravidelně informovali o současné situaci, tak těm, kteří
se podíleli na následném odstraňování povodňových škod.
Všem patří mé velké díky.

Životnost našich politických stran
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň, ČSSD Praha 8
Zhruba před sto lety ještě česká země trpěla pod habsburskou monarchií řízenou císařem Franzem Josefem I. 26. 6.
1913 vydala Stürgkhova vláda tzv. Anenské patenty, jimiž
byl rozpuštěn Český zemský sněm. V Čechách tak byla znovu zavedena absolutistická vláda. Přesně za rok na to vypukla 1. světová válka, během níž vysoce stouplo české národní
i politické uvědomění. Konec války znamenal pro naše občany pád monarchie, zrušení aristokracie a omezení vlivu
církve. S nastolením republiky se lidé dočkali demokracie a
pluralistické politiky. Sociální demokracie se stala jednou z
nejsilnějších politických stran (první osvobození).
Ve druhé polovině třicátých let dvacátého století začal
střední Evropu ovlivňovat rozpínající se nacismus. Československo bylo obklopeno nacistickým Německem, polofašistickým Rakouskem a Maďarskem i klerofašistickým Polskem. Německý nacismus vedl k mnichovskému diktátu s
následným zabráním Sudet, k okupaci, zřízení protektorátu a
ke vzniku 2. světové války. Po porážce německého nacismu

v r. 1945 se Češi dočkali opětovného
zřízení samostatné republiky (druhé
osvobození).
Úplná svoboda a pluralistická politika však nenastala. V únoru 1948
komunisti vyvolali puč a Československo se stalo nejdříve lidovědemokratickou republikou a později
socialistickým státem po vzoru Sovětského svazu. Teprve
sametová revoluce v roce 1989 přinesla nové osvobození
(třetí ve dvacátém století).
Podle lidového přísloví „do třetice všeho dobrého“ měla
sametová revoluce přinést našemu národu samé úspěchy, a
to jak v politice, tak i v ekonomice. To se však nestalo. Bylo
založeno Občanské fórum (OF) jako opoziční politická síla
proti KSČ a v občanech byl vyvoláván dojem, že politické
strany jsou po špatné zkušenosti s KSČ zbytečné a že nám
7
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všem stačí Občanské fórum. Tento naprosto mylný názor
hlásil i nově zvolený, jinak velmi zasloužilý, prezident Václav Havel slovy „strany jsou pro straníky, Občanské fórum
je pro všechny“. Zakrátko se přišlo na to, že OF nemůže politicky ani ekonomicky sdružovat občany s naprosto odlišnými názory a potřebami (například: dělník/úředník, mladý/
starý, venkovan/měšťan, člověk se základním/vysokoškolským vzděláním, chudý/bohatý). Proto se OF postupně rozpadlo. Na jeho troskách vzniklo Občanské hnutí (OH), jež
také nakonec zaniklo.

kauze Jany Nagyové požádal sněmovnu o vydání Nečase k
trestnímu stíhání. 10. 7. 2013 prezident Zeman jmenoval novou vládu Jiřího Rusnoka. Z tohoto slavnostního aktu předčasně odešla předsedkyně sněmovny Němcová. Při odchodu
prohlásila, že tak učinila na protest za celou sněmovnu a
označila Rusnokovu vládu za toxickou. Tímto svým neomaleným politickým faux pas promluvila za celou sněmovnu,
ačkoliv sněmovní opozice s jejím vyjádřením nesouhlasila.
Jednání Němcové bylo zralé na její odvolání z funkce předsedkyně sněmovny.

Čtyřicet let bývalé komunistické diktatury silně politicky
ovlivnilo střední a mladou generaci, které nepoznaly pluralistický politický život první republiky u nás. Tito občané
tak nepoznali podstatný rozdíl mezi demokratickou levicí
a KSČ, a proto ve volbách téměř bezmyšlenkovitě dávali
hlasy pravicovým stranám. Teprve po několika letech od sametové revoluce lidé procitli a došlo k výraznému posílení
sociální demokracie a jejímu soupeření v čele politického
spektra s ODS.

12. 7. 2013 policie vyslýchala Petra Nečase, o tři dny později byli z vazby propuštěni tři bývalí poslanci ODS, protože
se na ně vztahovala imunita. 17. 7. 2013 byl ve sněmovně
zamítnut návrh ČSSD na rozpuštění sněmovny a 19. 7. 2013
byli propuštěni z vazby i Nagyová, Boček, Páleník a Pohůnek.

ODS založená Václavem Klausem dlouhou řadu let ovládala politickou pravici. Po odchodu Václava Klause z aktivní politiky (ministr financí, předseda vlády, prezident republiky) začala ODS ztrácet své členy i sympatizanty a tím
i vliv na vnitropolitické scéně. Občanům závislým na své
práci konečně došlo, která politická strana se jich může nejlépe zastat. Proto také sociální demokracie začala získávat
na popularitě. Ze stejného důvodu v přímé volbě prezidenta
republiky zvítězil v roce 2013 Miloš Zeman.
Úpadek ODS se zvyšoval za vlády Petra Nečase mimo
jiné častými výměnami ministrů. Dne 12. 5. 2013 jako třináctá (nešťastná třináctka) rezignovala ministryně kultury
Hanáková. A hned den na to se strhl skandál přímo na pracovišti premiéra Nečase. Zatčena byla vrchní ředitelka jeho kabinetu Nagyová, několik vysokých úředníků a dokonce i dva
generálové. Všichni byli zadrženi pro podezření z korupce.
Donucen těmito okolnostmi se premiér Nečas 16. června večer rozhodl, že podá demisi.
Před jmenováním nového předsedy vlády zahájil prezident
republiky Zeman pohovory se zástupci všech parlamentních
stran. 25. 6. 2013 prezident Zeman jmenoval předsedou tzv.
vlády odborníků Jiřího Rusnoka. 3. 7. 2013 zasedala naposledy vláda Petra Nečase. 8. 7. 2013 Jiří Rusnok dokončil
výběr ministrů pro svou vládu. Téhož dne vrchní žalobce v
8
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Na 7. srpna 2013 byla svolána poslanecká sněmovna,
aby hlasovala o důvěře Rusnokově vládě. Vedení ČSSD
se nakonec rozhodlo hlasovat pro Rusnokovu vládu. Hlasování ve sněmovně nakonec dopadlo v neprospěch vlády
v poměru 93:100. Jelikož však sněmovní pravicová koalice během hlasování ztratila svou sto jedničkovou většinu,
ihned po hlasování strana TOP 09 podala návrh na svolání
mimořádného zasedání sněmovny k projednání rozpuštění
poslanecké sněmovny. Pro rozpuštění sněmovny a pro předčasné volby se již před hlasováním vyjádřily ČSSD, KSČM
a Věci veřejné. 20. 8. 2013 se Poslanecká sněmovna rozpustila. Podle předcházejícího vyjádření prezidenta Zemana, že
nebude zdržovat rozpuštění sněmovny a že navrhuje termín
sněmovních voleb na dny 25. a 26. 10. 2013, je již více než
nadějné konání předčasných voleb, ustanovení nové poslanecké sněmovny a jmenování nové vlády. Tento článek, který se zabývá vnitropolitickým přehledem českého národa a
českého státu, lze zakončit konstatováním, že polistopadové
vlády naší pravice nikdy neuspěly. Úspěšným premiérem
nebyl Klaus ani Topolánek, a Nečas byl dokonce politickým
břídilem. Česká pravice nese hlavní vinu za ekonomické neúspěchy a jako prvotního viníka je možné označit Václava
Klause, přestože až donedávna byl neoprávněně považován
za zasloužilého politika a ekonoma.
Jedině předčasné sněmovní volby mohou zajistit, aby se
v České republice ujala vlády demokratická levice se sociálním zaměřením a s vůlí podstatně zlepšit celostátní ekonomiku.

ZPRAVODAJ
Polemika

Deset pravidel správného pravičáka dle zkušeností z facebooku
Roman Petrus, člen KVV ČSSD Praha
Musím přiznat, že facebook jsem dlouho podceňoval a dodnes mám s tímto „médiem“ celkem problém. Na druhou
stranu jsem se díky němu dokázal dozvědět neuvěřitelnou
spoustu věcí o lidech. Především to, že se všichni nakonec
odkryjí a to co běžně neříkají nakonec na facebooku prostě
napíší. Navíc se všichni nakonec nechají v diskusi vytočit,
což se stává často i mě:-) A teď k tématu. Po přibližně půlročním zkoumání stranických oponentů z pravice a jejich
příznivců a falešných nicků jsem si dovolil sestavit „Deset
pravidel chování pravičáka na facebooku“. Aneb radíme novému pravičákovi!
1) Svět je černobílý! Vždycky! Nikdy nepřipusť nic jiného, natož kompromis. Naše pravicové názory jsou vždy
správné. V dobách vlády pravice se nikdy nic nepokazilo,
všechno bylo průhledné a vše fungovalo na jedničku. (ne tu
Topolánkovu)
2) Za všechno mohou komunisti! Zapomeň na to, že je 23
let po revoluci a už tady 23 let komunisti nevládnou, stejně
můžou úplně za všechno, co se tady děje. Každý průšvih
sval ihned na ně! A když už nevíš kudy kam, tak řekni, že
komunisti a socani jsou totéž, to zabere.
3) Klaus, Topolánek, Bém v ODS nikdy nebyli. Hned to popři, je to totální nesmysl! Naše politika začíná, až když přišel
Svoboda a Nečas…… jo a s tím Nečasem ještě počkej, jo?
4) To, že byl Schwarzenberg v jiných stranách, je bohopustá
lež. Všichni přeci víme, že hned od Havla přešel do TOP 09,
kterou založil. Mirka Kalousků si vzal jen proto, aby mu ze
začátku pomohl. Karel rozhoduje ve straně o všem! Vždycky! Jo a před Mirkem Kalouskem neříkej slova padák, ministerstvo obrany, rozpočtová odpovědnost.
5) Většina lidí jsou hlupáci! Pozor, my jsme samozřejmě géniové, to je jasný, ale zbytek jsou hlupáci. Trvej si na tom!
Vždycky, když prohrajeme volby, což se poslední dobou
stává, tak za to může většina lidí, protože jsou hloupí. Jen
menšina je chytrá, k té patříš ty!

proto, abys je zlikvidoval.
7) Když zatknou opoziční politiky,
je to vítězství demokracie nad zločinci! Když zatknou „našince“, je to
jasný ústavní puč. Když je opoziční
politik přes rok ve vazbě, je to důkaz
toho, že je vinný. Když je „našinec“
ve vazbě měsíc, je to důkaz zlovůle
police a žalobců.
8) Demonstrace svolané proti pravicové vládě vede „lůza“,
„svoloč“, bahno společnosti. Jsou vždy nezákonné, vždy
špatné a je tam málo lidí. Odboráři vždycky, ale naprosto
vždycky stávkují, jen aby mohli přijet do Prahy. Naopak
všechny demonstrace, které pořádáme my, jsou bohatě navštívené, všichni jsou tam dobrovolně a rádi a je to přehlídka
intelektuálů.
9) Zásadně rozdělujme lidi na hodné a zlé podle toho, jak
se nám to hodí. Můžeme mít hodné komunisty, protože s
námi hlasují a zlé komunisty, protože se proti nám vyhraňují. Někdy se stane, že tito zlí i hodní komunisti jsou v zastupitelstvu v jednom společném klubu. Ignoruj to! Je to ok. Ti
komunisti, co jsou hodní, mají jen „tah na branku“ a jsou v
pohodě.
10) Hodně a často se vyjadřuj o historii. Samozřejmě o té
„naší“. Že ji neznáš? Ale to je jedno! Použij obecné floskule
ze začátku devadesátých let, tak jak je přinášeli novináři. Že
se dost často mýlili, což dnes historikové potvrzují? Ale to
je jedno! Historii vždy vykládej tak, aby se nám to hodilo. A
když nebudeš vědět nic, tak použij bod 2.
A jedna poznámka na závěr. Ne, nejsou všichni takoví! Naopak i zde platí spousty výjimek. Bohužel ty často nejsou
aktivní na facebooku. A že někteří socani a jejich příznivci
jsou v některých bodech podobní? Ano i to je pravda. Bohužel.

6) Cyklisti jsou zločinci, kteří nemají práva! Potři je, jak můžeš nejvíc. Nejlepší jsou motorky! Kup si minimálně jednu.
Auta jsou taky dobrý! Cyklisti jsou fuj! Udělej maximum
9
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Karlín chce stavět zelené náměstí s kašnou
Památkově chráněné Karlínské náměstí má projít výraznou rekonstrukcí. Toto náměstí je součástí pražské památkové zóny a dočká se například oprav dětského hřiště, chodníků i vysazení nových stromů. Vyrůst tam má nová kašna. Kromě toho by se tu měly otevřít i veřejné
toalety. Plánovaná revitalizace náměstí zohledňuje i konání farmářských trhů a řady kulturních akcí. Zatím není stanoven termín rekonstrukce. Radnice chce žádat o dotaci ze státních a evropských peněz a stále neví, zda a kdy bude moci čerpat z Operačního program Praha
konkurenceschopnost, v jehož podporu doufá. Podle plánů radnice by realizace mohla proběhnout v roce 2014.

Ocenění pro dobrou práci Bulovky
Porodnice v Nemocnici na Bulovce v osmé městské části patří do pětice nejžádanějších nemocnic v celé České republice! Podle průzkumu tak
soupeřila s téměř sto porodnicemi v zemi. Podle primáře Gynekologicko-porodnické kliniky Borka Sehnala je ocenění zároveň mimořádná výzva,
aby se i nadále udrželi mezi těmi nejlepšími. Porodnice patří dlouhodobě k velmi vytíženým. V roce 2011 se v ní narodilo 2 390 dětí, za prvních
pět měsíců letošního roku je to už 803 novorozenců.

Praha 8 bude bezpečnější, rozšiřuje kamerový systém
Osmá městská část pokračuje v budování Integrovaného bezpečnostního systému, který bude kamerově monitorovat dalších osmnáct
veřejných prostranství. Připojí se tak k jedenácti místům, která začala být monitorována v roce 2012. Osmá městská část pokračuje v
budování Integrovaného bezpečnostního systému, který je součástí projektu Bezpečná Osmička. Kamerové systémy ještě letos začnou
monitorovat dalších osmnáct lokalit. Veškeré kamerové systémy jsou postupně integrovány do Městského kamerového systému hlavního
města Prahy. Výstavba kamerového systému se dostala do druhé fáze, kdy městská část od ochrany veřejných budov postoupila k osazování kamer ve veřejných prostranstvích, respektive v dosahu problémových míst. Ta jsou vytipována ve spolupráci s policií, mnoho podnětů
je i od veřejnosti. Záznam z kamer se po pár dnech likviduje. Kamerové systémy byly v první fázi instalovány na veřejných objektech
a postupně integrovány do Městského kamerového systému hl. m. Prahy. V roce 2012 radnice Prahy 8 nechala umístit první kamerové
systémy také v dosahu jedenácti problematických veřejných prostranství, letos se k nim připojí například ulice Sokolovská, Pernerova,
Hovorčovická, Ďáblická, Pomořanská nebo také Střelničná.

Křižovníci chtějí čtyři karlínské činžáky. Je to šikana, tvrdí radnice
Řád Křižovníků s červenou hvězdou podal restituční nárok na čtyři bytové domy v Karlíně. Podle místní radnice jde prý o šikanu, protože
soud o ně už s řádem vyhrála před více než deseti lety. Nájemníci, kteří v domech žijí, nyní neví, co bude dál. Jedná se o domy v ulicích
Vítkova, Pobřežní a U Nádražní lávky, které jsou v majetku Prahy 8. Ta o ně už vedla spor v devadesátých letech. Spor vyhrála. Pokud by
řád domy získal, prý současné nájemníky v bytech nechá. Nabízí se to údajně jako ideální řešení, protože řád by chtěl provozovat hospic
a peníze vybrané z nájemného by mohly sloužit právě k tomuto účelu. Řád se nebrání ani privatizaci bytů, šlo by ale pravděpodobně jen
o individuální případy.

Zákaz hracích automatů údajně provází korupce, případ šetří policie
Na pražských radnicích se zřejmě uplácelo v souvislosti s povolováním heren a přípravou nové pražské vyhlášky o regulaci hazardu. Tvrdí
to její odpůrci a už kvůli tomu padlo první trestní oznámení. Zatím nebylo řečeno, kde k uplácení mělo dojít. V radničních časopisech (včetně měsíčníku Prahy 8) se mezitím začaly objevovat články o „prospěšnosti“ výnosů z hazardu. Radnice v něm ústy místostarosty Ondřeje
Grosse mimo jiné napsala, že peníze z hazardu pomáhají řadě společensky prospěšných organizacím, mimo jiné i Člověku v tísni. Ten
se ale proti tomu okamžitě ohradil. „Výrok pana místostarosty považujeme za alibismus, kterým se snaží udržet hazard v městské části,“
uvedl v reakci ředitel ČvT Václav Kučera. Metropole je hracími automaty doslova zamořená. Jen na začátku loňského roku zde fungovalo
na čtrnáct tisíc takzvaných výherních přístrojů. Praha přitom povolila jen necelé tři tisíce. Zbylých více než jedenáct tisíc fungovalo na
základě povolení ministerstva financí (dvouleté ochranné období). Letos v dubnu Ústavní soud přechodné období určené Ministerstvem
financí zrušil. Radnice se tak mohly automatů zbavovat prakticky okamžitě. Žádný drtivý úder proti hazardu se ale nekonal. Pražský magistrát začal chystat novou vyhlášku, která dala pravomoc městským částem rozhodovat i o těch hernách, na které byly doposud krátké.
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ČSSD PRAHA 8
Zastupitelstvo Prahy 8

Informace ze zastupitelstva
Daniel Rödig, zastupitel Městské části Praha 8
Sedmnácté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo 19. 6. 2013 ve Velkém sále „Bílého
domu“ v Libni. Na programu jednání bylo 29 bodů a nezbývalo než doufat, že se poslední
předprázdninové jednání Zastupitelstva neprotáhne do nočních hodin. Jako první bod jednání
byl Návrh na schválení poskytnutého nepeněžitého daru (majetkového převodu) společnosti
Centrum Palmovka, a.s. K tomuto bodu se rozvinula široká diskuse, v rámci které se poukazovalo na netransparentnost a bezúčelnost převodu. Návrh byl nicméně schválen 26 hlasy.
Dalším projednávaným bodem byl návrh „Závěrečného účtu MČ“. I k tomuto bodu byla
vedena rozsáhlá diskuse, v rámci které ČSSD poukazovala na neustálé navyšování výdajů
MČ bez toho, aby mohly být výdaje kryty příjmy. Tento návrh ČSSD nepodpořila, jelikož v
konečném důsledku působí proti dlouhodobě udržitelnému rozvoji MČ. I přes to se ale koalici
o návrhu podařilo přesvědčit 26 zastupitelů, kteří návrh podpořili. Pro návrh samozřejmě hlasovala i část KSČM.
Další body byly bezkonfliktní a byly přijaty bez delších diskusí. Jednalo se o návrh rozpočtových opatření, návrh na vydání
dodatku ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Ústavní a dále návrh změny přílohy zřizovací listiny servisního střediska. Zastupitelstvo
schválilo i návrhy na prominutí a odpis nedobytných pohledávek, které se kvůli nečinnosti Úřadu MČ vyšplhaly do nebetyčných výšek. Diskusi byl podroben bod, u něhož se jednalo o návrh úplatného převodu 19 m2 v Bohnicích. Výsledkem diskuse
bylo, že při hlasování o návrhu tento bod podpořilo pouze 19 zastupitelů, v důsledku čehož bod nebyl zastupitelstvem přijat.
Byl to jeden z mála bodů, jehož přijetí se Radě MČ nepodařilo prosadit. A to i přes to, že svou koalici neveřejně rozšířila o
KSČM.
Další schvalované body se týkaly majetkového převodu nemovitostí v Karlíně. Jednalo se o další vlnu privatizace. Ke
všem těmto bodům se Radě MČ díky neveřejné koalici s KSČM podařilo získat podporu 26 zastupitelů, a tyto návrhy byly
přijaty. Zastupitelstvo na svém jednání dovolilo člena Finančního výboru, jako náhradu za rezignující zastupitelku za Stranu
Zelených. Nově zvoleným členem tohoto výboru se stal Ing. Eduard Havel.
Posledním bodem červnového jednání zastupitelstva byly dotazy, připomínky a podněty zastupitelů a občanů MČ. V rámci
tohoto bodu byly projednávány otázky a dotazy týkající se příjezdové cesty Chabařovická, IPODEC, petice o zákazu heren v
Praze 8 a opravy chodníků v Praze 8.
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ZPRAVODAJ
Novinky z radnice a komisí

Pražští kandidáti do PS PČR za ČSSD
1				

Jaroslav

Zavadil		

Předseda ČMKOS

2		
JUDr		
3		
Bc.		
4				
5		
Ing. 		
6				
7		
Ing. 		
8		
MUDr.		
9		
Mgr. 		
10			

Štěpán 		
František
Hana		
Karel 		
Miroslava
Pavol		
Jana		
David		
Roman		

Stupčuk		
Adámek		
Nováková		
Klíma			
Oubrechtová		
Škrak			
Trková			
Beňák, DiS.		
Petrus			

Právní zástupce
Předseda Výboru územního rozvoje HMP
Předsedkyně komise RMČ Praha 10
Ekonomický manažer
Zástupkyně starosty
Radní MČ Praha 1
Lékařka, zástupkyně starosty MČ Praha 15
Úředník, vysokoškolský pedagog na FF UK
Publicista, zastupitel

11
Mgr. 		
12
MUDr.		
13
Ing. 		
14
Ing. 		
15
PhDr.		
16
Ing. 		
17
Ing. 		
18			
19
Ing. 		
20			

Michaela
Jiří		
Miroslav
Miroslav
Karel 		
Ondřej		
Drahoslav
Leoš		
Tomáš		
Kateřina

Marksová		
Koskuba		
Svoboda		
Václavek		
Šplíchal		
Miffek, Ph.D.		
Matonoha		
Paclík			
Zahradnický, Ph.D.
Peštová		

Pedagožka a publicistka
Primář II. interní kliniky Na Bulovce
Poslanec PS PČR
Dopravní expert
Historik - zastupitel MČ Praha 4
Vice President ve spol. afgan. Un. Cons.
Ředitel SŠT Zelený pruh
Živnostník
VŠ pedagog na ČVUT v Praze
Konzultantka v oblasti zdravotnictví

21
Ing. 		
22			
23
Ing. 		
24
Ing. 		
25
PhDr.		
26
Ing. 		
27
Mgr. 		
28
Ing. 		
29
MUDr.		
30
Mgr. 		

Marie		
Drahoslava
Lenka		
Jiří		
Emil		
Milan		
Lubica		
Břetislav
Miloslav
Hana		

Vaicová		
Krejčová		
Majerová		
Vohlídal		
Voráček, DrSc.
Hejkrlík		
Riedlbauchová
Vodák			
Mandík		
Halová			

Ekonom, zastupitelka MČ Praha 17
Ředitelka OPS
Středoškolská učitelka
Programátor analytik
Vědecký pracovník
Ekonom
Kurátorka výstav
Zástupce starosty MČ Praha 14
Lékař
Právník

31			
32			
33			
34
Ing. 		
35
PhDr.		
36
Mgr.		

Jiřina		
Eva		
Miloslav
Daniel		
Miloš		
Pavel		

Vondráková		
Zikmundová		
Hanuš			
Rödig			
Balabán, Ph.D.
Hodek			

Členka RMČ Praha 10
Zást. a předs. kom. soc. a zdrav. MČ Praha 11
Novinář
Auditor
Voják z povolání, poradce
Manažer
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ČSSD PRAHA 8
Kultura na Praze 8
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ZPRAVODAJ
Zveme Vás

Stranické akce: září 2013

MO Karlín a MO Libeň		
3. 9. 18:00		
Vernisáž výstavy „Sochy 2013“ 5. 9. 18:00		
Klub zastupitelů ZMČ P8
9. 9. 18:00		
Sociální poradna - př. Bouda 10. 9. 15:00		
MO Kobylisy			
10. 9. 18:00		
Šachový klub			
11. 9. 16:00		
Klub deskových her		
12. 9. 17:00		
Zastupitelstvo MČ Praha 8
18. 9. 14:00		
OVV Praha 8			
18. 9. 18:00		
ZHMP				
19. 9. 09:00		
MO Ďáblice				
23. 9. 19:00		
MO Bohnice			
24. 9. 18:00		
Zastupitelský den			
24. 9. 17:00		
Bytová poradna - př. M. Petrus 24. 9. 17:00		
Šachový klub			
25. 9. 16:00		
Klub deskových her		
26. 9. 17:00		
MO Čimice a MO Troja		
30. 9. 18:00		

Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
ÚMČ P - 8; „bílý dům“
Zenklova 27, sekretariát
Mariánské náměstí, Praha 1
U Prefy 7, Ďáblice
vinárna „Troja“ v Bohnicích
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
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ČSSD PRAHA 8
Akce ČSSD v červnu

Nejdůležitější červnovou akcí byl seminář „Fungování odborových organizací v
České republice“. Hlavní postavou semináře byl předseda ČMKOS a nynější lídr
pražské kandidátky ČSSD do sněmovních
voleb Jaroslav Zavadil. Semináře se zúčastnilo 24 členů organiace, což lze považovat
vzhledem k termínu těsně před prázdninami
za velmi dobrý výsledek.
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