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ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě

Extrémně silný tajfun Haiyan zasáhl Filipíny
Možná vůbec nejsilnější tajfun, který kdy zasáhl pevninu, Haiyan přešel v pátek
8. listopadu přes 5 centrálních filipínských ostrovů. Přes 10 000 občanů zahynulo. Rychlost doprovodného větru činila 315 kilometrů za hodinu, v nárazech pak
až 380 kilometrů za hodinu. Celkem zahynulo přes 10 000 lidí. Tajfun způsobil
záplavy, sesuvy půdy a zdevastoval infrastrukturu. Původně vznikl jako tropická deprese v oblasti Pohnpei v Mikronésii.

Krize v České televizi
Moderátorka Daniela Drtinová se spolu s dalšími 23 pracovníky České televize
veřejně přihlásila k podnětu Radě ČT na přezkoumání nestrannosti ve vysílání
ČT. D. Drtinová byla pasována do role vůdčího kritika poměrů ve zpravodajství
televize. V reakci na to 61 redaktorů poslalo dopis řediteli, v němž uvedli, že
o žádném ovlivňování nevědí. Byl mezi nimi i V. Moravec, který prohlásil, že
přemýšlí, zda má dál pracovat v instituci, která se hádá přes média.

Problémy s dostavbou tunelu Blanka
Vedení hl. m. Prahy se nyní pře se společností Metrostav kvůli proplácení faktur
za vícepráce na tunelovém komplexu Blanka. Veškeré vícepráce byly objednány
ještě za tehdejšího primátora Pavla Béma. Praha za ně nyní dluží přes 2,1 mld.
korun. Kontrolní odbor magistrátu navíc přišel s informací, že je smlouva mezi
Prahou a firmou Metrostav od začátku neplatná, a Praha tudíž nemůže nechat
stavbu dostavět ani převzít. V tuto chvíli probíhají jednání mezi oběma stranami.
Zatím se zdá, že k dohodě nedojde a celá záležitost skončí u rozhodčího soudu,
který by mohl dostavbu prodloužit až o 3 roky.

Česká národní banka zahájila devizové intervence
Cílem intervence je oslabení kurzu koruny takovým způsobem, aby udržovala
kurz vůči euru poblíž hladiny 27 korun za euro. Centrální banka se rozhodla intervenovat poprvé od roku 2002. Oslabením koruny dojde ke zvýšení dovozních
cen a částečné podpoře domácí ekonomické aktivity. Slabší kurz koruny podpoří české vývozy. Oživení výroby může následně přispět k nárůstu zaměstnanosti
a mezd, což v ideálním případě zvýší kupní sílu domácností.

Prezident M. Zeman se vzdal udělování milostí
Prezident Miloš Zeman dostál svému slibu a v pátek 29. listopadu převedl pravomoc udílení milostí na Ministerstvo spravedlnosti. Jedinou výjimkou, ve kterých
bude moci prezident i nadále milost udělit, budou případy, ve kterých lidé požádají o osvobození z humanitárních důvodů.
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
Listopadové jednání našeho nejvyššího krajského vedení bylo velmi zajímavé. Probíhalo jen pár dní po volbách a především jen pár dní po předsednictvu ČSSD se dvěma
zásadními hlasováními a po tzv. provalení Lánské schůzky. Takže témat k diskusi bylo
opravdu dost.
Proto asi hned na začátku nás předseda KVV Karel Klíma seznámil, že dnes nebudeme
hlasovat o našich kandidátech do Evropského parlamentu, takže ti co přišli, včetně našeho Tomáše Novotného, měli prostě smůlu. Následně se začalo mluvit o průběhu volební
kampaně v Praze a na celostátní úrovni. Musím se přiznat, že dodatečně velmi lituji, že
jsem si nemohl nahrát projev předsedy Karla Klímy a následně jeho projev na Obvodní
konferenci Prahy 9, kam jsem byl pozván. Stejné téma, stejný člověk a dva projevy. KVV v následujícím
jednání poděkovalo všem členům, kteří se podíleli na kampani, zejména pak členům volebních štábů a tajemníkům.
Následně se začalo diskutovat o aktuální politické situaci. Nejprve hovořil dlouze Karel Březina, který
hlasoval na předsednictvu ČSSD správně, a tedy uvedl náš výbor do situace. Následně jsme si mohli vyslechnout Petra Hulínského, Petra Dolínka a Irenu Ropkovou. Zvláště u druhých dvou jmenovaných jsem
se přistihl, že poslouchám čistou osobní sebekritiku jak z nějakého komunistického filmu z padesátých let.
Když se všichni vypovídali a proběhla diskuse, přijalo KVV, kromě výše zmíněného, ještě dvě usnesení:
KVV ČSSD Praha vyjadřuje podporu předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi při jednáních o sestavení
Vlády ČR pod jeho vedením. KVV ČSSD Praha vyzývá Michala Haška, Zdeňka Škromacha a Jeronýma
Tejce, aby nabídli své funkce k dispozici.
Jako poslední zajímavý bod je možné uvést přípravu na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
který řídil Miroslav Poche, předseda klubu zastupitelů ČSSD v Praze.

Mapa území pražských obvodních organizací.
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ZPRAVODAJ
ČSSD informuje

Zpráva z jednání obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Byl dohodnut termín konání vánočního večírku ČSSD Praha 8. Uskuteční se 20. 12. od
17:00 na sekretariátu.
Tajemník př. Vašek informoval o konání bytové poradny (22. října) a zastupitelského
dne (25. listopadu). Na zastupitelském dni, který proběhne 26. listopadu, budou přítomni
př. Hejkrlík a př. Vašek. Př. Bouda informoval o konání sociální poradny, ke které zároveň napsal článek do posledního čísla interního časopisu OVV ČSSD P8. Př. Tischer informoval o výstavách
a vernisážích v roce 2014. Nejbližší vernisáž se uskuteční 13. ledna 2014 (viz pozvánka na straně 15).
Tajemník př. Vašek představil členům OVV návrh rozpočtu na rok 2014. Po širší diskusi bylo navrženo a
přijato usnesení:
„OVV ČSSD Praha 8 z navrženého rozpočtu převádí z příjmové části do výdajové části - položky „Volby“
částku 90. 000 Kč.“
Dále byla přijata usnesení „OVV ČSSD Praha 8 uvolňuje pro komunální volební kampaň v roce 2014 částku
90000 Kč.“ a „OVV ČSSD Praha 8 schvaluje rozpočet OVV Praha 8 na rok 2014 ve smyslu úprav.“
Př. Šašek poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na volební kampani. Konstatoval, že poslední OK ČSSD
Praha 8 (proběhla v sobotu 9. listopadu 2013) nebyla při klíči pro MO 1:1 usnášeníschopná (chybělo 9 delegátů).
Byl zvolen volební manažer pro nadcházející komunální volby. „OVV ČSSD Praha 8 volí obvodním volebním manažerem pro komunální volby v r. 2014 př. Petruse, obvodním volebním štábem členy OVV a tajemníka OVV ČSSD Praha 8.“ Př. Šašek a Petrus přišli s návrhem, aby ČSSD na Praze 8 prosazovala jeden volební
okrsek a snížení celkového počtu zastupitelů.
Př. Petrus informoval o posledním zastupitelstvu na MHMP. Zastupitelé ODS podle něho přestávají být
aktivními opozičními zastupiteli. Na jednání ZHMP zastupitelé ČSSD hlasovali proti navržené protidrogové
koncepci hl. m. Prahy (problematické návrhy, nedostatek projednávání). Dosud se podařilo zabránit prodeji
parcely na území MČ P8 soukromému investorovi (ohrožení Tróje sídlištní zástavbou). MČ P8 chce koupit
a provozovat venkovní koupaliště pod Stírkou, které v současnosti patří Úřadu pro zastupování státu ve věci
majetkových. Tento převod by znamenal velké zatížení rozpočtu MČ do budoucna.
Př. Šašek podrobně informoval o zvyšujících se finančních problémech HMP (zastavení stavby tunelu Blanka, vrácení dotace od EU na stavbu metra). Magistrát připravuje odkup akcií Pražských služeb, a. s. tak,
aby MHMP vlastnil 100% akcií (dosud 77,3%, transkace za 750 milionů Kč. Výhodou 100% vlastnictví je
možnost najmout si služby bez výběrových řízení. Kromě toho společnost přispívá do městské kasy ziskem.
Př. Petrus informoval o tom, že si v současnosti HMP půjčuje na splacení starších pohledávek. Př. Hejkrlík
konstatoval, že dle účetní uzávěrky za rok 2012 dluží HMP bez dalších příspěvkových společností 31,2 mld.
Kč při ročním rozpočtu 44 mld. Kč.
Př. Šašek informoval o posledním jednání ÚVV. Před jednáním ÚVV rezignoval na stranické posty přítel
Zimola, Škromach, Hašek a Tejc. ÚVV zrušil usnesení P ČSSD vyzývající př. Sobotku k rezignaci na post
předsedy a zrušil také usnesení o určení nového vyjednávacího týmu bez účasti př. Sobotky. ÚVV odsuzuje
nekalé jednání účastníků tzv. Lánské schůzky, naopak plně podporuje předsedu Sobotku. Př. Šašek informoval, že cca 2/3 členů ÚVV překvapivě považuje volební výsledek v předčasných volbách za úspěch. ÚVV nesvolal Sjezd na únor 2014. Př. Sobotka vyzývá k diskusi, zda o mantinelech vyjednávání s koaličními partnery
a sestavení vlády rozhodne vnitrostranické referendum, nebo bude rozhodovat ÚVV.
Po široké diskusi bylo navrženo a přijato usnesení „OVV ČSSD Praha 8 doporučuje schválení podmínek
účasti ČSSD ve vládě ČR na ÚVV ČSSD.“
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Janem Vaškem
Zastupitelem ZMČ Praha 8, členem ČSSD, MO Troja
Jak hodnotíš kampaň a volební výsledek ČSSD?
Celostátní výsledek je pro mne „vítězstvím Pyrrhy“. Mám dojem, že jsme nepoučitelní,
viz rok 2006. A tak se ptám, „proč zase tak nízký volební výsledek“. Každopádně chyby hledejme hlavně u sebe. Je tristní, že jsme po 7 letech pravicových vlád dosáhli tak
nízkého výsledku.
Na volební kampani bylo zřejmé, že je šitá horkou jehlou, od hlavního štábu po pražský bohužel nevěděla
levá ruka, co dělá pravá. I proto jsem rád alespoň za to, že u nás na „8“ byla organizace a účast členů výborná
a výsledek voleb patřil v rámci Prahy jako tradičně k nejlepším.
Jaká doporučení bys dal přípravnému týmu pražské ČSSD pro předvolební kampaň v roce 2014?
Předně je dobře, že přípravu na volby do zastupitelstva MČ Praha 8 si budeme vytvářet a organizovat sami
na Praze 8. Hlavně si přeji, bez ohledu na doporučení, aby členové a obvody komunikovali s jiným pražským
volebním štábem a volebním manažerem, než byl ten do předčasných voleb.
Pozitivní je, že horší výsledný efekt práce volebního štábu už snad ani být nemůže, a od toho se můžeme
zlepšovat ve všech ohledech. Nicméně ani ten nejlepší volební štáb a manažer nás nezachrání, pokud nedojde
v pražské ČSSD k dohodě a kompromisu. Mé doporučení je jednotnost, jasná témata, důvěryhodnost kandidátů a programu, emoce a gradace, komunikace, nápady a nasazení.
Jsi v blízkém kontaktu s lidmi. Jaké jsou jejich reakce na výsledek voleb, situaci v ČSSD a povolební vyjednávání?
Velmi různorodé. Lidé nám blahopřejí k vítězství a těší se, že budeme ve vládě. Opačným názorem je, že to
zase nevyšlo (proč??), ale že je to lepší, než v roce 2006. Po tzv. „Lánské schůzce“ našich pěti členů u prezidenta Zemana a tzv. „puči na předsedu“ byl názor veřejnosti jednoznačný. Výzva k odstoupení p. Sobotky
byla vnímána velmi negativně a hlavní protagonisté schůzky stejně tak. Lidé chtěli, aby již ve vedení ČSSD
nebyli a někteří mi říkali, že by je socdem měla vyloučit. Lišili se v názoru, odpovědnosti předsedy na výsledek voleb. Většina říkala, že odpovědnost musí nést, ale ne sám.
Lidé se ptají, co je nového při sestavování vlády po volbách, a kdy už „to bude dojednaný“. Ale mé odpovědi, stejně jako většiny z nás zní „nevím, téměř všechny informace mám z médií, vše se vyvíjí tak rychle, že
co bylo ráno, večer už je zastaralé, nebo neaktuální.“ Politika je nyní extrémně turbulentní.
Je konec listopadu, chceš ty sám něco říci nejen členům ČSSD?
Vím, že jen hlupák se nepoučí z vlastních chyb, tak se o to snažím. A je nutné, aby totéž dělala ČSSD na všech
úrovních.
Přeji všem lidem hlavně klid na duši a střechu nad hlavou. Začal advent, tak se těšme na vánoční svátky, na
naše nejbližší, rodinu, přátele a nedělejme si z Vánoc povinnost a starosti.
Zdraví, lásku, štěstí a dobrou náladu do nového roku 2014 přeji všem.
Děkujeme za rozhovor.
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ZPRAVODAJ
Polemika

„Skutečně pomohly miliardy z privatizace bytů?“
Karel Šašek, předseda OVV ČSSD Praha 8
Příjem z prodeje obecních bytů na území naší městské části nám na jednu stranu umožňuje celkem nebývalý rozvoj, na stranu druhou vyvolává celou řadu
otázek. První z nich je otázka samotné privatizace.
Ano, možnost odkoupit si užívaný byt do svého
vlastnictví a bydlet „ve svém“ je určitě cílem mnohých z nás. Prodejem obecních bytů získala městská část velmi významné prostředky, které by měla v
rozumné míře využít pro zlepšení kvality života nás
všech.
Zda-li je takovouto „rozumnou“ investicí i masivní budování kamerového systému, který přijde městskou část na desítky milionů při jeho realizaci a další
miliony na zajištění provozu, je určitě otázka. Jistě,
kamery na každém rohu určitě pomohou zvýšit nejen pocit většího bezpečí, ale také mohou pomoci při
následném objasnění vandalismu či trestného činu.
Velkou otázkou však zůstává, jaký dopad by nastal,
kdyby místo takovéto masivní investice do sledovací techniky, byly tyto nemalé prostředky použity na
zvýšení počtu strážníků v ulicích naší městské části.

Dovolím si tvrdit, že bychom
získali „za málo peněz více
muziky“.
Otázky vhodnosti investování desítek miliónů jistě budí rekonstrukce koupališť. Určitě je dobře vytvářet možnosti pro relaxaci
a sport, určitě z toho budou mít radost naše děti.
Budou-li z toho mít radost také děti našich dětí, to
je právě tou otázkou. Nejen samotná rekonstrukce
sezónních koupališť, ale především jejich provoz
je velmi drahý a přijde na další desítky miliónů. Ty
bude muset pravidelně každý rok platit ze svého rozpočtu naše městská část.
Otázky vyvolávají otázky. Nejen na prospěšnost
investic, ale také na výši provozních nákladů. Budeme si je moci dovolit provozovat a udržovat, až nám
prostředky z privatizace bytů dojdou?
Pak je zcela na místě se ptát. Skutečně pomohly
miliardy z privatizace bytů zdravému rozvoji naší
městské části?

Předvánoční koledy
Jaromír Šída, člen MO Libeň

			

1.

2.

			
			
			
			

Narodil se nový sněm,
rodí se i nová vláda.
Dát ji však hned dohromady,
bude velká kláda.

Nesem vám noviny,
Mladou frontu, Právo.
věřit všemu, co se píše,
není vůbec zdrávo.

			
			
			
			

Zas je tu nejmenší strana,
jež si klade obstrukce.
Kdo je proti restitucím,
toho má jen za trubce.

K tisku rozhlas s televizí
stále mluví nejvíce
jako v době před volbami,
kdy tu vládla pravice.
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ČSSD PRAHA 8
Polemika

Po oslavách 28. října a 17. listopadu
Jaromír Šída, člen MO Libeň
Nedávno jsme krátce slavili po sobě dva státní svátky. Nejdříve 28. říjen, jako den vzniku samostatného
československého státu a 17. listopad jako den boje
za svobodu a demokracii. Domnívám se, že nebude
na škodu porovnat si navzájem oba státní svátky, příčiny jejich dějinných událostí, ale hlavně následný
vnitropolitický vývoj.

došlo k obnovování původních politických stran, ke
zřizování nových stran a vznikala i různá politická
hnutí.
Tak vznikl politický chaos mezi občany – voliči,
a to především u občanů střední a mladší generace,
kteří za čtyřicet let komunistické totality nepoznali,
co je to demokratická pluralita.

28. říjen 1918 pro nás, Čechy, znamenal nejen
konec I. světové války, ale především konec téměř čtyřsetleté nadvlády habsburské monarchie od
roku 1526, kdy zahynul poslední dědičný český král
(omylem se někdy uvádí jen 300 let poroby od Bílé
hory roku 1620). Již před říjnovým převratem byl
český národ na poměrně vysoké úrovni sebevědomí.
Jednak smýšlel vlastenecky tj. protimonarchistcky
a protifeudálně a jednak i politicky, protože již v roce
1907 si vyprotestoval přiznání všeobecného a rovného hlasovacího práva.

Vnitrostátní politiku začali ovlivňovat i jednotlivci, kteří svou výmluvností, charismatickým jevem,
nebo i záludným, či dokonce podvodným jednáním
ovlivňovali občany a to hlavně v předvolebním období.

Takže do první republiky každý český občan vstupoval se správným uvědoměním, kam patří podle
svého původu, zaměstnání a majetkových poměrů.
Proto také při volbách dobře věděl, koho má volit.
Tehdy také neexistovala volební váhavost a volební
účast občanů byla vysoká.
Listopadová revoluce roku 1989 přinesla českému
národu také svobodu a demokracii, a to po čtyřicetileté komunistické diktatuře. Ale porevoluční politický
vývoj se vytvářel naprosto odlišně než po roce 1918.
Nejdříve zavládl jakýsi antikomunismus. A jako před
revolucí veškeré dění ve státě ovládala KSČ, tak po
revoluci zavládla čerstvě ustanovená politická síla,
Občanské fórum (OF). Toto mamutí sdružení navíc
podpořil Václav Havel výrokem, že „politické strany
jsou pro straníky, kdežto OF je pro všechny.“
Brzy se však ukázalo, že OF nemůže sdružovat
všechny občany, protože stále mezi nimi přetrvávají
různé politické názory dané jejich původem, věkem,
zaměstnáním a hlavně majetkovými poměry. A tak
8
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Politický zmatek mezi občany – voliči začal se tak
měnit v odpor k některým vedoucím politikům, tím
i k politickým stranám a začala vznikat hnutí s cílem
stát se opozicí vůči politickým stranám a zavést jakousi novou politickou spravedlnost. V roce 2010 se
o to pokusili členové Věcí veřejných ve sněmovních
volbách.
A jaké jsou vnitropolitické aktuality?
Věci veřejné nakonec zkrachovaly, ale v letošních
předčasných sněmovních volbách se o totéž pokusila
již čtyři hnutí (ANO, Úsvit, Hlavu vzhůru, Piráti). Z
nich úspěšné bylo jedině Babišovo hnutí ANO. Z výsledků letošních voleb lze usoudit, že opět valná část
voličů neuváženě dala hlasy hnutím, která neměla
příliš velkou šanci a ani nemají vhodné kandidáty na
funkci poslance.
Vinou apolitických voličů a volebních absentérů
ČSSD „utrpěla“ vítězství v letošních předčasných
sněmovních volbách. Naši stranu následně poškodilo i trio zrádců. Rozumně uvažující většina členů
se však postavila za vedení strany a nakonec mimořádné zasedání ÚVV ČSSD vydalo to nejrozumnější
rozhodnutí. Doufejme, že se i přes překážky nakonec
dočkáme nové sněmovny a rozumně fungující vlády.

ZPRAVODAJ
Polemika

Pravice, levice a antikomunismus
Milan Maděra, člen MO Čimice
V současnosti získává opět na významu klasické
téma vymezení levice a pravice. Některé politické
subjekty navíc deklarují svou pozici mimo pravolevé dělení. Jako by snad existovaly mimo něj a považovaly ho za ideologický přežitek minulých století.
Podle mě tomu ovšem tak není – vymezení pravice
a levice je nadčasové.
Antipolitické populistické strany jsou právě ty,
které se odmítají do pravolevé škály zařadit. Obecně
platí, že pravolevé dělení
je odmítáno těmi subjekty,
které jsou zrovna na tom
méně populárním pólu
této škály. Ta je v naší
zemi založena na sociálně ekonomickém štěpení.
Z hlediska ekonomického programu dnes „tahá
za kratší konec provazu“
právě pravice, a proto se
buď pravicové subjekty
ke své ekonomické „pravicovitosti“ - tedy k neoliberalismu - příliš nehlásí,
nebo ji přímo odmítají.
Příkladem druhé možnosti je podnikatelský
populismus v podání Víta
Bárty či Andreje Babiše.
V takovém případě můžeme slyšet technokratickou rétoriku s důrazem
na expertízu, hlásající, že
správná řešení každodenních problémů nejsou ani pravicová, ani levicová
a že stát lze řídit jako firmu. Dlouhodobá ideová vize
je tak vnímána jako něco zbytečného.
Dalším způsobem, jak odvrátit pozornost od věcné

diskuze na téma ekonomické
politiky, je instrumentální antikomunismus. Pomocí uměle
revitalizovaného sporu o podobu režimu se mobilizuje (prozatím jen mediálně) do boje
na ochranu našeho polistopadového demokratického zřízení. Pravolevá
soutěž na základě socioekonomického štěpení je tak výrazně narušena a sekuritizační
diskurs převládne nad
věcnou diskuzí.
Obětí
obou
dvou způsobů se stává
ČSSD, která je osou
českého stranického
systému. Antikomunismus je totiž paradoxně, namířen proti
sociální demokracii,
nikoli proti KSČM.
Omezuje totiž koaliční potenciál ČSSD
a stabilní pozici komunistů spíše konzervuje.
Pro ČSSD by
tak mělo být racionální respektovat vůli voličů a spolupracovat
s KSČM na základě
jejich programového
průniku. Dokud se tak
nestane - resp. bude
od toho ostatními politickými subjekty tvrdě veřejně odrazována jako dosud, nebude česká demokracie
definitivně konsolidovanou ani po téměř čtvrt století
svého trvání.
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ČSSD PRAHA 8
Zprávy z odborných

Zprávy z odborných komisí
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek
Milan Hejkrlík, člen OVV ČSSD Praha 8
Komise se sešla na svém řádném zasedání dne
31. října 2013. Komise se zabývala rozvojem kamerového systému
Městské části Praha 8, doporučila, aby nadále byl rozvíjen systém v rámci objektů Městské části Praha 8 a byla vyhledávána
nová stanoviště pokrývající veřejná prostranství. Nové kamery
byly umístěny v ulici V Mezihoří a v ulici Kandertova, umístě-

ní je vždy konzultováno se zástupci Police
ČR, Městské policie a případně dle návrhu
občanů. Dále komise byla obeznámena se
záměrem bezpečnostní kampaně pro rok
2014, na kterou bylo v návrhu rozpočtu vyčleněno 1,5 mil. Kč.

Komise pro informatiku
Milan Hejkrlík, člen OVV ČSSD Praha 8
Komise zasedala 20. listopadu 2013. Byla seznámena s postupem reinstalace operačního systému pracovních stanic z Windows XP na Windows 7. Diskutován byl návrh rozpočtu kapitálových i běžných výdajů, které zůstávají v obdobných intencích

jako v předchozích letech. Pro zlepšení komunikace radnice s
neslyšícími občany doporučila komise pořídit licenci softwaru
umožnit simultánní online tlumočení do znakového jazyka.

Bytová komise
Daniel Rödig
Listopadové jednání Bytové komise Rady MČ Praha 8 (BK)
se uskutečnila dne 11.11.2013. Jednání bylo usnášeníschopné a
po kontrole minulých zápisů a usnesení se přikročilo k projednávání nových podání, které byly na úřad doručeny od posledního zasedání BK. Na listopadovém jednání se tak vzhledem k
probíhající privatizaci BK řešila návrh Bytového odboru, aby
v případě časové tísně bytový odbor ÚMČ Praha 8 předkládal
k projednání v Radě MČ Praha 8 bez předchozího projednání
v bytové komisi RMČ Praha 8 všechny žádosti ve věci revokací výpovědí z nájmu bytů pro neplacení nájmu u nájemců,
kteří uhradili veškeré dluhy, schválení výměn bytů a žádostí
o ponechání v bytě po neuznaném přechodu anebo po uhrazení veškerých dluhů u nájemců, kteří užívají byty v domech
zařazených do privatizace. BK dále řešila opakované stížnosti

nájemníků domu Taussigova 1172/1. Na
Bytový odbor se neustále obrací nájemníci domu s žádostmi o poskytnutí slevy z nájemného z důvodu probíhajících
dlouhodobých rekonstrukcí volných bytových jednotek. BK doporučila poskytnout slevu na nájemném ve výši 10% ze
základního nájemného za období 5 měsíců všem nájemcům, mimo bytů v režimu
Centra Palmovka, a. s., kteří v předmětném období užívali byt. Opět se mimo jiné řešily návrhy na
prominutí a odpisy poplatků z prodlední a dlužných částek za
bývalými nájemníky, kteří zemřeli a nazanechali majetek.

Sociální komise
Jana Štollová
V listopadu 2013 komise projednala čtyři žádosti o přidělení
azylového bytu. Na základě předložených zpráv sociálního
odboru nebyly doporučeny dvě žádosti. U dvou žádostí bylo
matkám s dětmi přidělení azylového bytu doporučeno, u jedné
žadatelky však pouze v případě, že by se jí nepodařilo získat
možnost tréninkového bydlení, které by bylo pro dohled nad
výchovou dětí vhodnější. Ve druhém případě komise dopo10

www.cssdpraha8.cz

ručuje pomoc oddělení sociální práce při
zapojení žadatelky do pracovního procesu a umístění dítěte do MŠ. Komise dále
projednala dvě žádosti o prodloužení podnájemní smlouvy v azylovém bytě, obě žádosti komise doporučila prodloužit, a to o
dva a tři měsíce.

ZPRAVODAJ
Novinky z Prahy 8
Radnice MČ P8 začíná komunikovat s občany
Vedení radnice nechalo v průběhu září distribuovat v rámci měsíčníku Osmička dotazník týkající se problémů
Prahy 8. Výsledky tohoto dotazníku byly následně diskutovány s občany ve dnech 6., 7. a 11. listopadu na
různých místech (DDM Karlínské Spektrum, Vysoká škola hotelová, KD Ládví).
Tímto krokem radnice částečně napravuje své obrovské deficity na poli komunikace s občany městské části.
Loutkové divadlo Jiskra slaví 100 let své existence
Ve dnech 15. až 17. listopadu proběhly v Divadle Karla Hackera oslavy ke stému výročí založení tohoto
loutkového divadla. Hlavní součástí oslav byl slavnostní večer, který proběhl v pátek 15. listopadu. V rámci
večera byly předány Medaile městské části Praha 8 sedmi nominovaným, (Milada Malá, Zdeněk Němeček,
Miloš Krása, Josef Herčík, Věra Pavlíková, Martin Möglich, Bohumír Koubek), kteří se významným podílem
zasloužili o rozvoj loutkového divadla.
Loutkové divadlo Jiskra působí v prostorách Divadla Karla Hackera. Městská část Praha 8 je jeho zřizovatelem. Toto divadlo patří mezi známé amatérské soubory v České republice. Soustředí se zejména na diváky
předškolního a mladšího školního věku.
Prahu 8 budou v zimě udržovat vozy s ekologickými nástavbami
Akciová společnost IPODEC – Čisté město převzala v úterý 12. listopadu 2013 od výrobce již 20. nástavbu
na úklidové vozy určenou pro zimní údržbu komunikací. Nástavba (Epoke SE 3800 Sirius AST) má specifickou konstrukci, která umožňuje přesnější dávkování posypu a snižuje tak ztráty, které zvyšují tlak na životní
prostředí v obci. Uvedená nástavba je plně automatická a zvládá efektivní posypy solí s pískem, ale i drtí a
dalšími posypovými materiály. Má celkem 7 velikostí zásobníků na suchý materiál.
Společnost IPODEC – Čisté město je vůbec největším uživatelem nástaveb tohoto typu v Praze a významnou
roli hraje i v rámci České republiky.
Praha 8 zahájí výdej karet bezplatného parkování
Radnice Prahy 8 začne od 25. listopadu vydávat parkovací karty týkající se nového parkovacího systému na
Praze 8 (lokality v Karlíně, Libni a Kobylisích). Karty budou v první vlně bezplatně vydány rezidentům, od
ledna pak i nájemníkům bytů (1 karta na osobu, maximálně 2 karty na bytovou jednotku).
Žádosti podnikatelů budou posuzovány individuálně na základě zdůvodnění potřeby zásobování daného místa v regulovaném čase. Žádat bude možné na odboru dopravy (pobočka pro výdej karet v přízemí budovy
U Meteoru 6). Vlastní vymáhání úprav začne v několika etapách; v Karlíně v březnu, v Libni v dubnu a v
Kobylisích pravděpodobně až v květnu. Některých ulic se regulace nebude týkat vůbec.
Praha 8 obsadila třetí místo v ceně Týdeníku Ekonom „Město pro byznys“
Praha 8 získala třetí místo ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys, který již šestým rokem hodnotí 205
obcí s rozšířenou působností 22 městských částí Hlavního města Prahy. Vyhodnocování probíhá na základě 50
kritérií. Podstatné je jak ohled na podnikatelské prostředí, tak na přístup veřejné správy. Praha 8 se může podle
výzkumu pochlubit dobrou infrastrukturou a bytovou výstavbou. První dvě místa obsadila Praha 2 a Praha 20.
11

www.cssd.cz

ČSSD PRAHA 8
Nově zvolení poslanci ČSSD

Seznam nově zvolených
členů Poslaneckého klubu
ČSSD
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ZPRAVODAJ
Nově zvolení poslanci ČSSD
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ČSSD PRAHA 8
Kultura na Praze 8
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ZPRAVODAJ
Zveme Vás

Stranické akce: prosinec 2013
MO Karlín a MO Libeň		

3. 12.		

18:00		

Zenklova 27, sekretariát

Zasedání Zast. MČ P8			

4. 12.		

14:00		

ÚMČ, „BÍLÝ DŮM“

Jednání KVV Praha			

9. 12.		

17:00		

Lidový dům, Hybernská 7

Sociální poradna - př. Bouda		

10. 12.		

15:00		

Zenklova 27, sekretariát

MO Kobylisy				

10. 12.		

18:00		

Zenklova 27, sekretariát

Šachový klub				

11. 12.		

16:00		

Zenklova 27, sekretariát

Zasedání Zast. HMP			

12. 12.

9:00		

Mariánské náměstí, Praha 1

Klub deskových her			

17. 12.		

17:00		

Zenklova 27, sekretariát

Rozloučení s rokem 2013		

20. 12.

17:00		

Zenklova 27, sekretariát
15

www.cssd.cz

ČSSD PRAHA 8
Fotogalerie

Obvodní konference
V sobotu 9. listopadu proběhla historicky první obvodní konference s klíčem 1:1.

Vernisáž výstavy malíře J. Skorky
V pondělí 11. listopadu proběhla vernisáž výstavy
obrazů Jana Skorky z cyklu „MALOVANÉ POVÍDKY“.
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