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Číslo měsíce
Mimořádný důchod ve výši

2400 Kč

Makroekonomická čísla přicházející v poslední době ze
světa, ale i z domova, překvapovala svým optimismem. Většina
ekonomik se vrátila k růstu. Tahounem růstu se ukázala být
průmyslová výroba, která se předtím největší měrou zaslouţila
také o hlubokou recesi. Optimismem se nakazily i nadnárodní
instituce, které nyní větší světu pro příští rok citelně lepší výhled
neţ před pár měsíci. Vrací se tedy globální ekonomika do předkrizových kolejí? Absolutně ne! Svět v mnoha směrech vybočil
ze svých rovnováţných poloh. Společným rysem prakticky všech
vyspělých ekonomik bude nutnost vlád pokračovat v úsporách.
Klíčovou neznámou je spotřební chování domácností. Pokud domácnosti do konce
roku omezí spořivost a otevřou své peněţenky, nepřinese odbourání podpůrných
programů vlád a centrálních bank ekonomikám velký šok. Jak si na prahu globálního oţivení stojí ve srovnání s jinými česká ekonomika? Výhodou je slušná míra vnější rovnováhy a krizí málo postiţený finanční trh. Recese je zde hluboká, trvala
ovšem relativně krátce a ztráty z titulu nevytvořených hodnot tak nevybočily
z průměru ostatních zemí. Obavu tak u nás vzbuzuje pováţlivý stav veřejných financí. Schválený úsporný balíček má účinnost omezenou na jeden jediný rok. A na politické scéně stále převládá tendence problém ignorovat či bagatelizovat.
Nestačí jen zvenku kritizovat, ale říci co s tím. Nestačí jen zvenku kritizovat,
a kdyţ je unikátní moţnost něco změnit, musí se jít do toho. Realizace je velmi pracná a pouhým mluvením a deklaracemi se udělat nedá. Například změna financování dopravních staveb či rekonstrukce dálnic jsou dlouhodobé projekty. Připravit a
přijmout zákon jde do jednoho roku. Musíme se jen obklopit lidmi, kteří hledají řešení a mají nadšení, ţe mohou něco změnit k lepšímu. Výsledek ţádného z projektů
určitě nesklidí tato úřednická vláda, ale jde udělat mnoho zásadních kroků, které
příští vládě značně ulehčí situaci a pomůţou této zemi.
Zůstaneme-li pasivní, můţe se stát, ţe mandatorní výdaje v budoucnu neudrţitelně narostou. Státní rozpočet se potýká s dvojím tlakem. Jednak ze strany globální krize, jednak ze strany neuváţené daňové reformy a prakticky nulové reakce
bývalé vlády na změněné ekonomické prostředí. Exministr financí Miroslav Kalousek nesouhlasí se zvyšováním daní, chce stejně jako ekonomičtí experti ODS škrtat
ve výdajích, případně sbliţovat sazby DPH. To znamená například zvýšit daně u základních potravin. Cesta dle nich vede přes sníţení mandatorních výdajů, omezení
důchodů, sociálních dávek, podpor nezaměstnaných a sníţení platů státním zaměstnancům. Líbivé „úsporné― kroky neuvaţují s následným dopadem na ekonomiku. Pokud se sníţí výdaje rozpočtu ve smyslu plošného sníţení sociálních dávek,
důchodů či mezd zaměstnanců, poklesne jiţ dnes tak nízký strop spotřeby. Škrty
tak ohroţují nejen rodiny s dětmi, ale i ţivnostníky s logickým dopadem poklesu
spotřeby. Poslední čísla tomuto předpokladu dávají za pravdu a výsledky ekonomiky
jsou studenou sprchou pro všechny analytiky. Ekonomika se vrátila na pokraj recese, k jejímuţ prohlášení stačí, aby v tomto prvním čtvrtletí byl vykázán pokles HDP.

ze zisků ČEZ, a.s. navrhuje ČSSD
pro všechny důchodce.

Milan Bartoloměj, člen KVV
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Zpráva z OVV ze dne 17. března 2010
Příprava akcí OVV
Dne 27.2. proběhla na sekretariátu 1. etapa vnitrostranického vzdělávání členů ČSSD na Praze 8, další etapa proběhne 24. dubna. Př. Petrus poţádal přítomné, kteří mají dodat na toto školení materiály, aby tak
včas učinili. Členové vyjádřili s 1. etapou vzdělávání značnou spokojenost a poděkovali organizátorům.
Př. Petrus podrobně informoval o nadcházející předvolební kampani do PSP ČR, o akci call centrum, vydávání „Praţských listů―, které budou kaţdých 14 dní v pondělí v Praze vycházet. Vyzval členy, aby se zúčastnili
rozdávání těchto listů u zdravotnických zařízení nejen na Praze 8, aby o tomto informovali členskou základnu na schůzích MO. Dále ČSSD organizuje petici „Odmítáme placené zdravotnictví―, která se bude spolu
s tzv. Modrou sanitkou aktivně nabízet k podpisu občanům. Na Praze 8 bude tato akce dne 7. 4. v ranních
hodinách u FN Bulovka, v odpoledních pak na některém z míst s větším výskytem lidí, zřejmě na Palmovce.
Př. Petrus vyzval dobrovolníky z řad OVV, aby se akce zúčastnili. Nabídli se př. Hejkrlík, Majerová, Rudová
(tajemník př. Vašek jde povinně). Př. Bartoloměj informoval o rozšíření volebního štábu na členy kandidátky
od č. 1 aţ 15, bude tedy přítomen také v call centru. Dále je změna v poţadavku účasti kandidátů na praţských mítincích.
Příprava OK a příprava primárních voleb do zastupitelstev; volba kandidátů do ZHMP
Př. Petrus připomněl datum konání OK ČSSD Praha 8, dne 27. 3. od 10:00. Dále zmínil, ţe ÚVV na Programové konferenci ČSSD v Teplicích neschválil volební řád do MHMP. Členové OVV proto vzali na vědomí návrhy kandidátů jednotlivých MO, seřazené dle abecedy: př. Janeček, Kilian, Kříţek, Petrus, Rödig, Šašek,
Husák – náhradník a navrhuje, aby OK volila z těchto navrţených kandidátů. Př. Bartoloměj upozornil, ţe
v PS byl v 1. čtení schválen jeden volební okrsek ve volbách do MHMP. Př. Petrus - zatím není znám klíč
k volbě delegátů pro KK ČSSD Praha. Příprava kandidátek do Zastupitelstva MČ Praha 8 je zdárně ukončena.
Zprávy z KVV, ÚVV
Př. Bartoloměj podrobně informoval o jednání KVV: pan Pecina bude spolu s př. Hulinským spolulídrem
v Praze. Paní Zubová na kandidátce nebude. Př. Petrus zprostředkoval zprávy z ÚVV a Programové konference.
Na základě informací z KVV ČSSD Praha a diskuse bylo přijato usnesení č. 1/3/10: „OVV Praha 8 se připojuje k usnesení OVV Prahy 2 a nesouhlasí s tím, aby KVV ČSSD Praha projednával bez vědomí OVV ČSSD
Praha 8 přestupy z jiných pražských obvodů.“ Hlasování (8 – 0 – 0).
Personální politika
Na základě usnesení OVV č. 4/2/10 bylo ukončeno členství pro neplacení členských příspěvků panu Luboši
Minaříkovi.
Komunální politika
Př. Rödig seznámil přítomné s jednáním březnového ZMČ Praha 8, radnice opět prodává obecní dům s byty,
byla vyčleněna částka 60 milionů Kč z rozpočtu MČ na rok 2010 pro účely prvotní investice na stavbu nového sídla ÚMČ Prahy 8. O této částce rozhodnou noví zastupitelé, zvolení v letošních volbách.
Zprávy z MO
MO Karlín a MO Libeň – př. Šída – schůze proběhla dle navrţeného programu, proběhly diskuse
k aktuálnímu politickému dění. Kobylisy – př. Rudová – proběhlo projednávání komunálních voleb. MO Čimice – př. Dluhoš – nová radnice, proběhlá volba kandidátky do ZMČ Prahy 8; diskuse k vnitrostranickému
vzdělávání. MO Troja – př. Vašek – čekáme na odpověď starosty MČ Prahy 8 na náš dopis k botanické zahradě v Troji; volba kandidátů do ZHMP. Za MO Bohnice – ţádost jejich členů o pozvání př. Škromacha na
OK ČSSD Praha 8.
Př. Petrus a př. Bartoloměj přislíbili pozvat př. Škromacha.
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Zpráva z KVV ze dne 17. února 2010
Milan Bartoloměj, člen KVV

Jednání řídili př. Hulinský, předseda KVV podle schváleného programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schválení programu
Zpráva o plnění usnesení KVV ČSSD Praha dne 25. 1. 2010
Zpráva předsedy KVV ČSSD Praha
Schválení ţádostí o přijetí a přestupů členů ČSSD do organizací mimo jejich trvalé
bydliště
Informace a doporučení KKK ČSSD Praha
Informace předsedy KZ ZHMP ČSSD Praha
Informace z PSP ČR
Projednání předběţného návrhu na zajištění průběhu nominačních konferencí a
krajské konference k volbám do ZHMP
Informace k postupu nominačních konferencí k volbám do Senátu
Projekt volební kampaně do PS PČR

K jednotlivým bodům:
Ad 1)
KVV ČSSD Praha schvaluje program jednání.
Ad 2)
Zpráva o plnění usnesení byla podána písemně.
KVV ČSSD Praha bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 11. zasedání KVV a konstatuje: Všechna přijatá
usnesení jsou usneseními v pracovním pořádku.
Ad 3)
Zpráva předsedy KVV byla podána písemně, ústně jí doplnil předseda KVV př. Hulinský o výsledky nejnovějšího průzkumu veřejného mínění, ve kterém mimo jiné historicky poprvé v Praze vedeme nad ODS, dále se
zmínil o další inzerci v deníku Metro, která byla tentokrát zamířena na problémy jednotlivých obvodů. Př. Hulinský dále vyzval k účasti na akcích spojených s výročím 160 let od narození TGM v sobotu 6. března –
v 9:30 se bude konat slavnostní shromáţdění ve Slovanském domě, v 10:45 se pak bude pokládat věnec u
pomníku TGM na Hradčanském náměstí. V diskusi vystoupil př. Ptáčník s dotazem na úpravu Řádu přípravy
volby do ZHMP, dále vystoupili př. Šplíchal, Dienstbier, Hodek, Kucián. Ve své zprávě mimo jiné uvádí: Obvody obdrţeli návrh harmonogramu akcí pro období horké kampaně od 26. 4. 2010 do 28. 5. 2010, kdy jsme
zvolili harmonogram 3 akcí denně podporovaných z KVV zhruba v rozsahu podzimní přerušené kampaně.
Víme, ţe naše stabilní voličská základna v Praze se pohybuje v rozpětí 16-18% a ţe ve volbách do PS PČR se
tradičně dostáváme nad 20%. Víme, ţe v posledních volbách nám dalo hlas 152.962 voličů, tj. 23,9% při volební účasti zhruba 60%. V této chvíli jde o to, v kampani oslovit zejména dosud nerozhodnuté voliče a pokusit se získat nejméně dalších 30 tisíc voličů ČSSD. Proto jsme projekt kampaně rozšířili o specifickou kampaň orientovanou na nerozhodnuté voliče. Je to kampaň poněkud netradiční, kterou jsme aţ dosud příliš nevyuţívali, ale zkušenosti z voleb v jiných zemích ukazují, ţe právě touto kampaní můţeme prolomit svůj dosavadní strop obvykle získávaných hlasů voličů.
Mnoţí se dotazy, jak budeme organizovat přípravu voleb do ZHMP a ZMČ. Předsednictvo na svém pondělním
zasedání projedná metodiku postupu, ale v kaţdém případě musíme vyčkat na schválení Řádu přípravy na
volby do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hl. m. Prahy v ÚVV. Navíc jste patrně zaregistrovali, ţe se pokoušíme prosadit změnu zákona, aby volby v Praze byly shodné s volbami do krajů. Pro volby do ZMČ byl vydán a
schválen Řád přípravy na volby a pokud jsou některé pochybnosti o uplatnění tohoto Řádu, jsme připraveni je
zodpovědět. V současné době stále není jasno, jestli pro volby do ZHMP bude v Praze více volebních obvodů
a jak velké bude zastupitelstvo. Stejně tak není tato otázka vyjasněná u voleb do ZMČ a osobně předpokládám, ţe tato rozhodnutí přijme ZHMP a ZMČ patrně v průběhu června. Na druhé straně nic nebrání Obvodním výkonným výborům, aby pro volby do ZMČ iniciovaly zahájení činnosti sdruţení místních organizací.
V poslední době jsem měl moţnost zúčastnit se besed na ČT 1 (Václav Moravec) a v ČR 6 (bývalá Praha)
s představiteli politických stran, které v Praze kandidují. Je pozoruhodné, jak se do současného předvolební-
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ho klání intenzivně promítají chyby a omyly praţské ODS, zejména OPENCARD, zlatá cyklistická stezka, Wifi
hl. m. Prahy a další. Tyto kauzy se staly celostátními tématy. Na druhé straně nejsem nejšťastnější, kdyţ
k nim na tiskové konferenci v Lidovém domě vystupuje přítel Zaorálek, který nemá dostatek podkladů.
V minulých dnech v Praze probíhal průzkum mezi voliči a předpokládám, ţe v pondělí vyjde výsledovka tohoto průzkumu, ke kterému se vrátím v úvodním slově ke Zprávě předsedy. Měli jsme moţnost zúčastnit se
řady Fokusů s Praţany, které organizoval STEM a jejich průběh a názory chceme uplatnit i v naší volební
kampani. Zejména ve Fokusech jednoznačně převaţují z aktuálních témat, o které se občané Prahy zajímají,
problematika ekonomického vývoje ČR, návazně i problematika zadluţování, obavy z dalšího poklesu ekonomického vývoje a obavy z předpokládané moţného nárůstu nezaměstnanosti a sniţování platů.
KVV ČSSD Praha schvaluje zprávu předsedy KVV ČSSD Praha.
Ad 4)
Př. Hodek předloţil ke schválení ţádosti o souhlasy s přestupem a se vstupem do MO mimo trvalé bydliště.
V diskusi byl podán návrh na neprojednání ţádosti o přestup př. Krejčí z důvodu neúplných údajů.
KVV ČSSD Praha schvaluje ţádosti o souhlas s přestupem do MO mimo trvalé bydliště kromě ţádosti př.
Krejčí
Dále př. Dienstbier podal návrh na neprojednání ţádostí o souhlas se vstupem do MO na Praze 2 – OVV Praha 2 přijal usnesení o nepřijímání nových členů s bydlištěm mimo územní Prahy 2.
KVV ČSSD Praha schvaluje ţádosti o souhlas se vstupem do MO mimo trvalé bydliště kromě ţádostí o vstup
do MO na Praze 2
Ad 5)
Informace z KKK podal př. Tampa, informoval o posledním zasedání KKK, které se zabývalo třemi stíţnostmi: stíţnost př. Bureše na zrušení MO 12 na Praze 5, stíţnost př. Majerové na praţskou kandidátku do PSP a
stíţnost na usnesení OVV Prahy 7. Tyto stíţnosti se budou dále zkoumat a rozhodnuto o nich bude do dalšího zasedání KKK. O tomto rozhodnutí KKK bude informováno další zasedání KVV.
KVV ČSSD Praha bere na vědomí informace předsedy KKK.
Ad 6)
Zpráva předsedy KZ byla předloţena písemně, ústně jí doplnil př. Slezák.
KVV ČSSD Praha bere na vědomí zprávu předsedy KZ.
Ad 7)
Informace z PSP byla předloţena písemně, ústně jí doplnil př. Svoboda – mimo jiné hovořil o návrhu na změnu zákona o volbách do ZHMP, který prosazuje praţská ČSSD. K tomu se v diskuzi vyjádřili i př. Dienstbier,
Březina, Hulinský, Šplíchal.
KVV ČSSD Praha bere na vědomí zprávu z PSP.
Ad 8)
Informace o předběţném návrhu na zajištění průběhu nominačních konferencí a krajské konference
k volbám do ZHMP podal př. Březina – krajská konference, na které se bude schvalovat kandidátka do
ZHMP, se bude moci konat, aţ bude rozhodnuto, kolik bude mít Praha volebních obvodů a kolik se bude volit
zastupitelů – o tomto však podle zákona můţe rozhodnout aţ červnové zasedání ZHMP, tzn., ţe Krajská konference můţe být na konci června nebo na začátku července. Další zasedání KVV rozhodne o klíči a stopstavu pro Krajskou konferenci, poté se budou moci začít konat Obvodní konference, na kterých proběhnou primární volby do ZHMP na volby delegátů na krajskou konferenci.
KVV ČSSD Praha bere na vědomí informace o předběţném návrhu na zajištění průběhu nominačních konferencí a Krajské konference k volbám do ZHMP
Ad 9)
Informace k postupu nominačních konferencí k volbám do Senátu podal př. Březina. ÚVV na svém posledním zasedání rozhodl o prodlouţení termínu pro konání nominačních konferencí do Senátu na 30. 6. 2010.
V Praze se to týká Prahy 6, 10 a 11, které jsou sídelními obvody a svolávají nominační konference. Všichni
kandidáti musí být před nominačními konferencemi projednány a schváleny PČSSD
KVV ČSSD Praha bere na vědomí informace k postupu nominačních konferencí k volbám do Senátu.
Ad 10)
Př. Klíma informoval o projektu volební kampaně do PS PČR – v zaměření na setkávání s voliči bude tato
kampaň navazovat na přerušenou kampaň z podzimu (tři mítinky s podporou KVV kaţdý pracovní den – obvody dle zaslaného harmonogramu upřesní konkrétní místa mítinků; billboardy; plakáty). Zcela jiná bude tato kampaň v útoku na nerozhodnuté voliče (zahrnuje specifické volební noviny – jedenkrát za 14 dní,
v závěru 1x za týden; call centrum – od 26. dubna do voleb kaţdý den, nato budeme potřebovat cca 120
členů z obvodů, kteří budou schopni se s občany bavit; zahradní párty, na které budou členové zvát své další
známé a kde se budou setkávat s našimi kandidáty; sbírání kontaktů na přátele, známé a sympatizanty čle-
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nů z obvodů, kterým by se občas zaslala s SMS s připomenutím či výzvou k účasti ve volbách). Do praţské
kampaně investuje ústředí cca 4,5 mil. Kč. Tyto prostředky budou vynakládány zejména na tiskoviny. Informace o volební kampani doplnil př. Poche a př. Hulinský.
KVV ČSSD Praha bere na vědomí Projekt volební kampaně do PS PČR

Zpráva z mimořádného KVV ze dne 11. března 2010
Milan Bartoloměj, člen KVV

Př. Hulinský přivítal na zasedání předsedu ČSSD př. Paroubka a ministra vnitra pana Pecinu. Př. Paroubek uvedl, ţe preference naznačují i pro Prahu vítězství ČSSD. Pro co nejlepší
výsledek v Praze by mohlo být vhodné, po souhlasu praţské krajské organizace a Petra
Hulinského, přistoupit na podobný model, jaký má v Praze ODS – mít jednoho lídra pro celostátní témata - Martina Pecinu, pokud ho krajská organizace přijme a jednoho lídra pro
komunální témata – Petra Hulinského. Popularita ministra Peciny by podle př. Paroubka
mohla výsledku v Praze pomoci. Př. Hulinský doplnil, ţe pokud bychom se rozhodli pro doplnění Martina Peciny na kandidátku, museli bychom z ní vyškrtnout Olgu Zubovou. Následně se představil pan ministr Pecina. Poté proběhla obsáhlá diskuze.
KVV ČSSD Praha po projednání na mimořádném zasedání KVV ČSSD Praha dne 11. 3. 2010 souhlasí
s návrhem pro P ČSSD vyškrtnout z kandidátní listiny praţské organizace ČSSD kandidátku paní Olgu Zubovou v souladu s §9, čl. 2 Řádu přípravy na volby do PS PČR.
KVV ČSSD Praha po projednání na mimořádném zasedání KVV ČSSD Praha dne 11. 3. 2010 souhlasí
s návrhem pro P ČSSD a ÚVV ČSSD rozhodnout o úpravě a doplnění kandidátní listiny praţské organizace
ČSSD o kandidáta pana Martina Pecinu.

Plánované akce
KVĚTEN

DUBEN
MO Karlín a MO Li6.4.
beň

18:00 sekretariát

Předvolební kampaň 3.5.
MO Karlín a MO Libeň 4.5.

16:30 Metro Kobylisy
18:00 sekretariát

Klub zastupitelů

12.4. 18.00 sekretariát

Klub zastupitelů

MO Kobylisy

13.4. 18:00 sekretariát

Předvolební kampaň 10.5. 16:30 Metro Ládví
MO Kobylisy
11.5. 18:00 sekretariát
Klub deskových her 12.5. 18:00 sekretariát
Metro PalmovPředvolební kampaň 17.5. 16:30
ka
Staroměstské
MO Bohnice
18.5. 18:00
náměstí
Bytová poradna při
18.5. 17:00 sekretariát
ČSSD Praha 8

Klub deskových her 14.4. 18:00 sekretariát
MO Troja
MO Bohnice

12.4. 18:00 sekretariát
Staroměstské ná20.4. 18:00
městí

Bytová poradna při
20.4. 17:00 sekretariát
ČSSD Praha 8
OVV Praha 8
Vnitrostranické
vzdělávání
Předvolební kampaň

21.4. 18:00 sekretariát

MO Ďáblice

27.4. 19:00

24.4. 9:30 sekretariát
26.4. 16:30 Metro Florenc
Restaurace Na růţku

Klub deskových her 28.4. 18:00 sekretariát
MO Čimice

29.4. 18:00 Chvatěrubská

10.5. 18.00 sekretariát

OVV Praha 8
19.5. 18:00 sekretariát
Předvolební kampaň 24.5. 16:30 Metro Florenc
MO Čimice
27.5. 18:00 Chvatěrubská
Restaurace Na
MO Ďáblice
25.5. 19:00
růţku
Klub deskových her 26.5. 18:00 sekretariát
Volební studio
29.5. 20:00 sekretariát
Prahy 8
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Občanské sdružení OSM
vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům
starším 15 let,
který se koná 14. a 28. dubna 2010
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Vedle moderních strategických deskových her si můžete s námi poměřit
síly v šachu a v mariáši.
Občanské sdruţení OSM Vás zve
na výstavu fotografií z cest
Zdendy Boudy z Hutě
a Jirky Bouďáka z Dupandy

Výstava potrvá
do konce
měsíce dubna 2010.

Občanské sdružení Bytová poradna při ČSSD Praha 8
Vás zve na pravidelnou veřejnou poradnu v oblasti bydlení, která
se
bude konat
20. března 2010 od 17:00 hodin
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Žádáme Vás o rezervaci Vaší účasti.

Čtvrté číslo, ročník

VI.

Fotografie z vernisáţe

Autoři výstavy—Zdenda Bouda
s Jirkou Bouďákem
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Jsou naši komunisté reformovatelní?
Jaromír Šída, předseda MO Libeň

Letos v dubnu uplyne 90 let od násilného obsazení praţského Lidového domu, sídla českých sociálních demokratů, marxistickou levicí. Domnívám se, ţe nebude na škodu připomenout si tento jiţ historický
fakt, protoţe ještě dnes je poučný o tom, jak komunisté jednají, čeho jsou schopní a co se dá od nich očekávat.
Co tomu předcházelo a co následovalo?
Roku 1920, krátce po dubnových poslaneckých volbách, došlo k rozkolu uvnitř České strany sociálně
demokratické a k vytvoření marxistické levice. Ustanovení této frakce inicioval jako „spiritus agens― dr. Bohumil Smetal, známý z doby před první světovou válkou jako hlava sociálně demokratických centristů, kteří se
stavěli pro zachování Rakouska-Uherska a byli tak v ostrém sporu s většinou členů strany poţadující pro Čechy autonomii. Na utvoření ultralevice měla nesporně vliv ruská bolševická revoluce z r. 1917.
V září 1920 marxistická levice násilně obsadila praţský Lidový dům i vydavatelství Práva lidu a začala
vydávat Rudé právo. 25. září 1920 ultralevice uspořádala vlastní sjezd, kdeţto sociální demokraté měli sjezd
aţ 28. listopadu 1920. 25. října 1920 soud rozhodl, aby ultralevice vyklidila Lidový dům do 8. listopadu. Kdyţ
se tak nestalo, 9. prosince policie a četnictvo vyhnali marxisty z Lidového domu a předali jej sociální demokracii. V květnu 1921 marxistická levice zaloţila KSČ. V té době tak vznikl nepřátelský, antagonický, vztah mezi
ČSSD a KSČ. Komunisti dokonce pro nás vymysleli nadávku „ sociálfašisti―.
K druhému obsazení Lidového domu komunisty došlo po druhé světové válce v únoru 1948, na němţ
se podílel jako zrádce místopředseda ČSSD Zdeněk Fierlinger. Během čtyřicetileté totality pak komunisti nestoudně lhali o historii své strany. Tvrdili, ţe ji zaloţili r. 1878, kdy byla vlastně zaloţena naše sociální demokracie. Nedovedli přitom ani vysvětlit, proč jejich první sjezd se pak konal aţ v r. 1921, tj. 43 let po zaloţení.
Ani to lhaní komunistům pořádně nešlo.
Lidový dům byl sociální demokracii podruhé navrácen aţ po Listopadové revoluci r. 1989. Praţský Lidový dům dá se tak povaţovat za symbolickou tvrz politické síly. Kdo ji drţí, ten je na koni. Navrácení Lidového domu je tak důsledek Listopadové revoluce a s ní souvisí i pád tzv. Ţelezné opony v Evropě. Současně to
byl i zánik Varšavské smlouvy, Sovětského svazu a vlivu komunistické strany. Jako Francouzská revoluce v r.
1789 a symbolický pád paříţské Bastily znamenaly konec absolutní monarchie. Tak pád Ţelezné opony v r.
1989, tj. přesně po dvou stech letech, se stal koncem komunistické diktatury. Důsledkem bylo, ţe většina
evropských komunistických a protikomunistických stran se zreformovala na demokratickou levici. Jen ruští a
čeští komunisté si tvrdošíjně ponechali své názvy. Stali se tak všeobecně neţádoucím jakýmsi politickým endemitem. Přes všechno falešné jednání, překrucování dějinných událostí a poťouchlé křiváctví komunisti se
dostali do Poslanecké sněmovny a dokonce spolurozhodují o řízení naší republiky. Z toho titulu povaţují se za
součást demokratického zřízení státu. Občas dokonce některý z jejich poslanců se snaţí dávat lekce
z demokracie. Naši komunisti si troufají tvrdit, ţe dnešní KSČM je jiná neţ bývalá KSČ, ţe jsou demokrati!
Tak to je jiţ protismyslné tvrzení, antiteze, zkrátka jakýsi protimluv neboli nesmysl, jako kdybychom
pouţili přirovnání – mírová válka, černá běloba, mokré sucho nebo mrazivý oheň. Takto se snad nelhalo ani
za absolutní monarchie, to dokázali jen němečtí nacisti, italští fašisti a ruští komunisti, kteří byli našim komunistům vţdy příkladným vzorem. Zkrátka, co je komunistické, nemůţe být ze zásady demokratické. Proto zcela
právem XXVII. Bohumínský sjezd ČSSD v r. 1995 zakázal spolupráci s komunisty.
Z toho pro naše komunisty vyplývají jen dvě moţnosti. Buď svou stranu zrušit, nebo ji zreformovat na
stranu demokratické levice a současně se omluvit sociálním demokratům za svůj rozvratný čin z roku 1920 a
za zinscenovaný podvod z roku 1948 o sloučení sociální demokracie s komunisty. Nejen sociální demokraté,
ale i celá česká veřejnost stále čeká, zda komunisti u nás mají vůli přiřadit se k demokraticky smýšlejícím občanům.
Je však více neţ pravděpodobné, ţe většina členů a příznivců KSČM ani neví, jak silně se komunisti
provinili nejen na sociální demokracii roku 1920 i roku 1948, ale na celém českém národu v letech 1948 aţ
1989 svou totalitní politikou a vládou. Proto by bylo především třeba tyto politické zabedněnce důkladně poučit a postarat se tak o změnu jejich politického názoru.
Moţná také, ţe komunisti čekají na takovou výtku a výzvu, protoţe sami nechtějí přijít ke kříţku, neboť
i oni jsou si uţ vědomi svého dřívějšího nebo pozdějšího zániku. Odváţí se někdo takové veřejné výzvy?

Čtvrté číslo, ročník

VI.
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Momentky ze semináře

Stalo se před deseti lety
Dubnový OVV se zabývá přípravou na senátní kampaň v listopadu téhoţ roku. OVV zvolil volební štáb. Jeho
členy se stali členové OVV, předsedové MO, MSD a SDŢ. Př. Paroubek předloţil další návrhy na své lidi do
tohoto štábu. Volebním manaţerem je zvolen př. Ševčík. OVV nabídl př. Jelínkovi pomoc s akcí pro dětské
domovy. OVV také v souvislosti s šedesátými narozeninami př. Máši vyjádřil poděkování za jeho dlouholetou
práci v ČSSD. Př. Štrupl informuje z UVV o získání Lidového domu do vlastnictví ČSSD. Z oblasti komunální
stojí za zmínku předloţení zprávy př. Teplé o tom, ţe se bude rušit základní škola Chabařovická.
V dubnu se pak př. Hejkrlík a Petrus domluvili a uspořádali společnou schůzi MO Libeň a Kobylisy. Mimo
zpráv z vyšších orgánů se kritizoval komplikovaný systém voleb delegátů na programovou konferenci. Dále
se hodnotilo setkání v „Bílém domě― s př. Paroubkem a Buzkovou. Pozitivní bylo, ţe přišlo hodně občanů.
V dubnu pak MO Bohnice ţádá o otevření majetkoprávních ţádostí ohledně „Lidového domu v Bohnicích.―
MO také ţádá OVV, aby byly vyhotoveny propagační materiály pro občany na téma „Co jsme udělali
v komunální politice―.
MO Karlín a Čimice nemají z dubna 2000 ţádné zápisy.
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Je úroveň základního a středního školství v Praze 8 dostatečná?
Lenka Majerová, předsedkyně MO Kobylisy

V souvislosti s tímto tématem je nutné podotknout ţe jako předsedkyně školské komise bych popírala
výsledky své práce, kdybych tvrdila, ţe úroveň škol v Praze 8 je nedostatečná. Ale nyní váţně: Na úvod tohoto
článku si dovolím citovat trochu statistiky: Praha 8 zřizuje 15 základních škol, HMP jako kraj či církev zřizují 5
základních škol. Soukromá škola je na území Prahy 8 pouze 1. Situace týkající s středních škol je poněkud
odlišná. V Praze 8 je 6 středních škol zřizovaných Prahou 8, církevní střední škola je v Praze 8 pouze 1, soukromých středních škol je zde 9.
Je to na Prahu 8 málo, moc, nebo je zde počet škol dostačující? Dle mého názoru odpověď na tuto otázku souvisí s dostatečně širokou nabídkou vzdělání, která v Praze 8 existuje a ze které si můţe vybrat opravdu
kaţdý zájemce.
Ráda bych zde však zmínila problémy, se kterými se potýkají naši pedagogové. Co je trápí, co je těší,
čím ţijí? Určitě je tíţí pokles počtu dětí ve školách. To je samozřejmě problém, který zasáhl celé školství a
vlastně i celou společnost. A co naopak naše učitele těší? Jistě mají radost ze svých aktivních a zvídavých ţáků a z jejich úspěchů.
Přestoţe vytváření vztahu dítěte ke vzdělání začíná v rodině, i školy zde plní své nezastupitelné úkoly. A
tak se i naše základní školy snaţí u dětí rozvíjet zájem o vzdělávání, vytvářet u nich základní návyky a dovednosti, vychovávat je k ţivotu v kolektivu a ve společnosti. Zvláštní pozornost věnují nejen dětem talentovaným,
ale i těm, které nezvládají své první kroky ve škole, případně dětem se specifickými učebními potřebami. Individuální péče na základním stupni vzdělání by měla na našich školách být samozřejmostí. Naše školy také
nabízejí kvalitní mimoškolní činnosti. Zde se jedná o zajišťování řady zájmových krouţků a pořádání různých
soutěţí, které si kladou za cíl podpořit individuální dovednosti a zájmy jednotlivých ţáků. V současné době se
provádí rekonstrukce školních hřišť, aby děti měly více moţností k různým druhům sportů i ve svém volném
čase. S tím také souvisí zajištění dostatečného stupně bezpečnosti na školních hřištích.
A střední školy? Myslím, ţe i zde je nabídka dostatečná. Máme zde různé typy škol, takţe si můţe vybrat
kaţdý. Střední školy také věnují velkou pozornost také výuce cizích jazyků, coţ je v současné době velice důleţité a ţádané. Gymnázium připravuje své studenty na další studium pro jejich budoucí profesi. Školy ovšem
nepotřebují jen ţáky, ale i motivované a kvalifikované učitele. I toto se v Praze 8 daří zajišťovat. Trošku pokulháváme se zajištěním kvalifikovaných učitelů cizích jazyků. Ale to není problém jen Prahy 8, ale problém celostátní. Musím však říci, ţe tento problém ředitelé našich škol řeší se stále větším úspěchem. Jan Amos Komenský kdysi napsal, ţe školy mají být dílnami lidskosti. A já bych si přála, aby ty naše vţdycky byly.

Krátké zprávy ze stranického ţivota
Proč jsme neměli Obvodní konferenci?
Obvodní konference byla zrušena pár dní před konáním. Co nás k tomu vedlo? Jednalo se o rychlé rozhodnutí
OVV na základě předchozího jednání KVV. KVV totiţ rozhodl zcela bez komunikace s obvody, ţe poţádá ÚVV o
nový volební řád pro komunální volby v tomto roce. Tudíţ všechny případné Obvodní konference, které by proběhly, by volily špatně a musely by proběhnout znovu. Dále budeme citovat dvě usnesení KVV:
KVV ČSSD Praha ukládá obvodním organizacím v Praze provést obvodní nominační konference pro volby do ZHMP v termínu od 1.4. do 13.6.2010, KVV ČSSD Praha určuje klíč pro volbu delegátů na krajskou konferenci 1:20 na stav členské základny ke 30.6.2009 a určuje počet kandidátů za kaţdou obvodní organizaci na 5.
KVV ČSSD Praha bere na vědomí informace k zajištění obvodních konferencí k volbám do ZHMP a k
metodice postupu k zajištění kandidátek ČSSD do ZMČ.
Zdůrazňujeme, ţe to vše bylo rozhodnuto přesto, ţe naše Obvodní konference byla od ledna nahlášena a od
ledna s ní neměl nikdo ţádné problémy. Bohuţel se ukázalo, ţe nakonec problém je, a tak budeme muset
dělat Obvodní konferenci někdy na konci května či začátku června. Za případné problémy se omlouváme, byť
jsme v tom nevině.

Čtvrté číslo, ročník
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Předvolební kampaň na Praze 8 – mítinky
Váţení přátelé, v dubnu a květnu nás čeká předvolební kampaň do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Chceme Vás všechny poprosit, zda byste prostudovali níţe zmíněné termíny a místa, které byly zvoleny a zda byste se nepřihlásili k výpomoci v dotyčné termíny s rozdáváním.
26. 4. 2010 - Florenc (před Billou)
3. 5. 2010 - Kobylisy - (mezi zastávkou metra a tramvají)
10. 5. 2010 - Ládví (před KD Ládví)
17. 5. 2010 - Palmovka (před Komerční bankou)
24. 5. 2010 - Florenc (před Billou)
Vţdy od 16:30 do rozdání materiálů.
Zároveň je moţné, aby jakákoliv místní organizace, či jen členové rozdávali materiály v jiných oblastech i v jiných dnech. Je jen potřeba včas nahlásit tento záměr. Následně budou uvolněny materiály pro toto
rozdávání a dány k dispozici. Mnoţství těchto akcí se meze nekladou. Kromě těchto akcí budou na našem
obvodu i sanitky s podpisovou petiční akcí ohledně zdravotnictví. Rovněţ je pro zájemce umoţněn roznos
tzv. Praţských listů, tedy novin, které se distribuují právě ve zdravotnických zařízeních. Zájemci o obě akce
se mohou ozvat.
Moţnost zúčastnit se Call centra
Jistě jste zaznamenali, ţe od 22. března 2010 v rámci volební kampaně probíhá oslovování Praţanů
prostřednictvím telefonu. Cílem tohoto projektu je identifikace našich voličů, sympatizantů a potenciálních
voličů a umoţnění další průběţné komunikace s nimi tak, aby naše kampaň v budoucnu mohla být vedena
směrem k našim voličům efektivněji. V rámci pracovního rozvrhu call centra jsou od 6. dubna 2010 rezervována pro jednotlivé OVV čtyři pracovní odpoledne (od pondělí do čtvrtka), kdy bude moţné oslovit voliče přímo obvodu Prahy 8. Na kaţdý den je v rámci omezené kapacity moţno vyčlenit místa pro dva volební obvody, za kaţdý obvod aţ deset zástupců. V případě, ţe budete mít o tuto formu volební kampaně zájem, sdělte
to prosím tajemníku Janu Vaškovi.
Okrskové komise
Během kaţdých voleb má nárok Česká strana sociálně demokratická obsadit mnoho míst ve volebních okrskových komisích. Tato funkce je velmi důleţitá. Například ODS dokáţe dostat své lidi prakticky do
všech komisí. Ti jsou pak schopni „dohlíţet― na výsledky těch daných voleb. Proto je potřeba, aby i naši členové, případně naši známí a nejbliţší se do těchto komisí dostali. Práce v těchto komisích je honorovaná.
Přestoţe tato částka není nic slavného, je to jakási další dodatečná odměna pro ty, které nehřeje na srdci,
ţe pomáhají sociální demokracii. Pokud někdo z vás či vašich známých projeví o tuto práci zájem, tak se prosím obraťte v co nejbliţší době na tajemníka př. Jana Vaška a ten vám sdělí další podrobnosti.

Informace z Rady Městské části Praha 8
Únor 2010
- Tři ZŠ zřizované Městskou částí dostaly povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce. Většinou se jedná o
předmět hudební výchova, která se bude učit anglicky.
- Rada městské části se rozhodla neuplatnit tzv. inflační doloţku pouţívanou ve smlouvách mezi ní a například
nájemníky nebytových prostor. Důvodem jsou vysoké administrativní náklady a nízká jednoprocentní inflace.
- Rada Městské části poţádala Magistrát hlavního města Prahy o investiční dotaci na opravu a rekonstrukci pavilónů a sociálního zařízení v MŠ Bojarova a Šiškova a ZŠ Burešova. Poţadovaná výše je 7 miliónů korun.
- Radou bylo potvrzeno vybrání nejvhodnější nabídky na opravu tzv. Kamzlových sadů. Tato investice by měla
přesáhnout 31 miliónů korun. Doufejme, ţe to bude vidět.
- Rada souhlasila s rozvojovou studií „Plošná a provozní koncepce autobusového nádraţí Praha – Florenc.
- Rada Městské části zásadně nesouhlasila s dokumentací vlivů záměrů „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha
– Ruzyně na ţivotní prostředí. Lépe řečeno nesouhlasí se stavbou další přistávací dráhy na letišti.
- Rada městské části vyhlásila grantové řízení na poskytnutí finančních darů v sociální oblasti a v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeţe.
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Březen 2010
- Budou se vybírat noví ředitelé mateřských škol, a to MŠ Šiskova a MŠ Chabařovická.
- A budou se stavět i další sportoviště, a to na Sídlišti Invalidovna, mezi ulicemi Kyselova – Hrubého, ve vnitrobloku Taussigova – Hlaváčova ulici Okařská, Chvatěrubská, Řešovská, Hanouškova, Kynická. Dále se bude stavět Dětské hřiště v Benákově. No jo, musí se ty peníze někde utratit.
- Rada Městské části chce vybudovat nové obchodní centrum a radnici na Palmovce. V rámci toho chce
spustit zahájení zadávacího řízení „soutěţní dialog―. Smysl této akce jsem nepochopil.
- Jako kaţdý rok i tentokrát aktualizovala rada Městské části Povodňový plán MČ Praha 8, tentokráte pro
rok 2010.
- Bude se opravovat nebytový prostor v Rajmonově 2 pro novou sluţebnu Městské policie.
- Rada schválila smlouvy na výstavbu Psích luk a dětských luk v oblastech zmíněných výše v únoru.
- Rada vyhlásila granty z účelové dotace Magistrátu Hl. m. Prahy v sociální oblasti. Následně pak o 14 dní
později i v oblasti kulturní, ale to je jiţ z rozpočtu Městské části Praha 8.
- Nový kamerový systém jako ochrana před zloději se chystá například v MŠ Štěpničná, MŠ Dolákova, MŠ
Ústavní. Dále pak v ZŠ Ústavní a Palmovka.
- Advokátní kancelář Rowan Legal dostaly opravdu větší neţ menší mnoţství peněz za to, ţe pro Městskou
část budou připravovat koncesní řízení projektu stavby nové radnice.
- Rada schválila opravu oken a fasády v domech Sokolovská 33, Pivovarnická 8, Březinova 25 a U Libeňského pivovaru 20. Jen okna se budou dělat v domě Na Rokytce 38.
- Rada schválila osazení dalších čtyř preventivních radarů. To jsou ty, co nás nepokutují, ale ukazují nám,
kolik přibliţně jedeme.

Zpráva z klubu zastupitelů ze dne 10. února 2010
Předseda klubu Radim Zátopek navrhl projednat bod Rozpočet MČ na rok 2010 na konci schůze KZ.
Tento návrh byl jednomyslně přijat. Následovala diskuse k jednotlivým materiálům. Body nesouvisející
s privatizací majetku MČ se KZ rozhodl svým hlasováním podpořit. Body jednání schůze Zastupitelstva MČ
Praha 8, které souvisely s privatizací bytových jednotek, se KZ po diskusi rozhodl svým hlasováním nepodpořit a jednotliví členové KZ se zdrţí hlasování.
Na závěr jednání KZ proběhla diskuse k rozpočtu MČ Praha 8, které se zúčastnili všichni přítomní zastupitelé. Po proběhlé diskusi se KZ dohodl, ţe v případě, ţe Zastupitelstvo bude jednat o materiálu
v nezměněné podobě (včetně 60 mil. Kč na výstavbu nové radnice), KZ materiál nepodpoří. V případě, ţe
dojde v průběhu zastupitelstva ke změně materiálu rozpočtu na rok 2010 ve smyslu úpravy poloţky 60 mil.
Kč na výstavbu nové radnice, KZ se dohodl na volném hlasování.

Informace z komisí a výborů
Kontrolní výbor – Roman Petrus
Kontrolní výbor navrhl provést v období březen – duben dle plánu na rok 2010 kontrolu hospodárnosti
vynaloţených prostředků na opravy obecního majetku správními firmami (AUSTIS a.s., PROMINECON
GROUP a.s. a JUDr. Slabá). Výbor pověřil provedením
kontroly na třech provozovnách firmy AUSTIS a.s. p.
Petruse, Ing. Janků, p. Ševčíka a Ing. Beneše, na firmě PROMINECON GROUP a.s. Mgr. Frouze a p. Ševčíka a u JUDr. Slabé Ing. Bílkovou a Ing. Beneše. Termíny kontroly pro jednotlivé skupiny dohodne se
správními firmami tajemník výboru Ing. Doleţal. Dále
proběhla krátká diskuse na téma provoz prodejny
potravin firmou Ţabka v areálu Draháň v Čimicích a
čištění chodníků od posypového materiálu po ukon-

čení zimního období.
Informace z jednání Dopravní komise – Daniel Rödig
Dopravní komise RMČ Prahy 8 (DK) se konala dne
10. března 2010. Celé jednání se neslo v duchu informací o aktualitách, které se udály od doby posledního jednání komise. Přítomným členům DK byla podána informace týkající se problematiky informativních radarů na území Prahy 8. V letošním roce dojde
ke zvýšení počtu preventivních radarů, a to ulicích Na
stráţi DC (u ul. Čertův vršek), Zenklova DC a ZC (u
zastávky TRAM Okrouhlická), Primátorská DC (před
přechodem s ul. Podlipného). Přítomní byli upozorněni na nový systém stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikací (dopravní zanačení). Příš-
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tí jednání DK se uskuteční dne 26.05.2010.
Majetková komise – Daniel Rödig
Březnové jednání Komise RMČ Prahy 8 pro obecní
majetek (MK) se uskutečnilo dne 16. března. Jednání
MK řídil její místopředseda pan Ondřej Gros. Nicméně její zasedání bylo usnášeníschopné a projednávalo mimo jiné o převod nájemní smlouvy na pronájem
části pozemku parc. č. 3584, o výměře 29 m2, za
účelem vjezdu na pozemek parc. č. 3574/1 vše na k.
ú. Libeň. MK doporučila ţadateli pronajmout pozemky parc. č. 3583/1, o výměře 1 m2, parc. č. 3583/2,
o výměře 15 m2, parc. č. 3584/2, o výměře 68 m2,
tj. celkem 84 m2, vše na k. ú. Libeň, za nájemné 85,Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. MK dále projednávala ţádost Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod fontány umístěné na pozemku parc.
č. 2364/1, k. ú. Kobylisy v prostoru mezi multikinem
Ládví a obchodním střediskem Ládví, do vlastnictví
obce hl. m. Prahy, svěřená správa pro MČ Praha 8.
MK tento převod ve prospěch MČ Praha 8 doporučila. Dále byla projednávána ţádost společnosti JCDecau x BigBoard o uzavření smlouvy o nájmu pozemku
na Stříţkově z důvodu vedení elektropřípojky
k městské informační vitríně. Ţadatel navrhoval za
umístění 20 m el. kabelu jednorázový poplatek
10 000,- Kč a nájemné 5 000,- Kč/rok. Předpokládaná doba nájmu by byla 5 let. MK doporučila zřízení
věcného břemena na dobu určitou pěti let k výše uvedenému pozemku za účelem umístění el. kabelu
s ţadatelem, pod podmínkou jednorázové úhrady
10 000,- Kč. Vzhledem k omezenému místu jsou zde
uvedeny pouze některé body jednání MK. Celý zápis
je pro zájemce připraven k nahlédnutí v Grábově vile.
Příští jednání komise se uskuteční dne 13. dubna
2010.
Bytová komise – Petrus – březen 2010
Tentokrát bytová komise opět projednávala pouze
běţné případy, které není moţné běţně zveřejňovat.
Kdyby i tak někoho zajímaly tyto případy je moţné
zajít do Grábovy vily k př. Petrusovi a on je předloţí
k ukázce. Jediným zajímavým bodem jednání bylo
nepřidělení bytu jedné ţadatelce z důvodů obecné
prospěšnosti. V takovémto případu se přidělují byty
třeba policistům či zdravotníkům. Bohuţel se Praha 8
stala známou „přidělovatelkou― bytů, takţe to občas
zkusí i někdo takříkajíc zvenčí. Tentokrát to byla paní
pracující na Ministerstvu vnitra. Komise byt logicky
nepřidělila.
Národnostní menšiny – Kateřina Kubešová
Informace z výjezdního zasedání Poradního sboru
romských poradců:
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- na zasedání zástupce o.s. Člověk v tísni informoval
o nevládní organizaci Zvůle práva, která se zaměřuje na právní ochranu romských občanů před diskriminací, obtěţováním a šikanováním v programu
„Společně do školy―, kdy upozornil na problém automatického umisťování romských dětí do praktických
škol a s tím související nepřímou diskriminaci.
- zástupkyně MŠMT seznámila účastníky zasedání
o schválených změnách v dotačních programech na
podporu romských ţáků s akcentem na program podpory sociálně znevýhodněných romských ţáků středních škol.
- sociální pracovníci ÚMČ Praha 8 seznámili účastníky zasedání s aktuálními problémy v dávkách hmotné nouze a příspěvku na péči, přehledem nejvýznamnějších změn v důchodovém a nemocenském pojištění od ledna 2010 a o základních změnách trestního
zákona v oblasti ochrany rodiny a dětí.
Informace o aktuální situaci národnostních menšin
v obvodu MČ Praha 8:
- předseda komise JUDr. Václav Musílek sdělil, ţe od
posledního zasedání nebyla zaslána na MČ Praha 8
stíţnost, která by souvisela s diskriminací občana(ů)
národnostních menšin. Z dostupných informačních
zdrojů nezaznamenal, ţe by na území MČ došlo
k trestné činnosti s rasistickým podtextem.
Zpráva ze školské komise - březen 2010 – Ing. Lenka Majerová
Komise zasedala dne 23. 3. 2010 a nebyla usnášení
schopná a vzala pouze na vědomí :
- počet zapsaných dětí do MŠ a z toho počet nepřijatých
- počet dětí zapsaných do I. třídy ZŠ
Bezpečnostní komise – Milan Hejkrlík
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek se sešla
na svém plánovaném jednání dne 17. března 2010,
tradičně se schůzky zúčastnili zástupci Městské Policie hlavního města Prahy a Policie České republiky.
Komise se zabývala stíţnostmi občanů na nepořádek
a značný výskyt závadových osob v ulici za Poříčskou
branou na Florenci. Zástupci obou policejních sloţek
potvrdili, ţe v dané lokalitě zvýšili dohled, zejména
prostřednictvím okrskových stráţníků. Dále byla předloţena fotodokumentace potvrzující zlepšení stavu
v této ulici. Dále byla řešena stíţnost na častý výskyt
bezdomovců v tramvajích, bohuţel ani jedna
z policejních sloţek nemůţe zasáhnout, dokud se
bezdomovec nedopustí protiprávního jednání. Tato
stíţnost byla tedy předána Dopravnímu podniku.
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Co se stalo a stane na Praze 8
Projekt radnice v Praze 8
Radnice Prahy 8 přišla s velkolepým projektem. Na
místo parkoviště chce postavit obří komplex budov za
800 milionů korun. Zaplatit ho chce městská část z
peněz, které získala privatizací bytů.
Jedná se o obchodně administrativní centrum včetně
kultury, takţe radnice počítá s tím, ţe vloţí 3/4 miliardy korun a za 10 let se jí to vrátí. Na rozdíl od projektu rekonstrukce stávající radnice, která by si vyţádala 250 - 300 milionů korun a bohuţel by Praha 8
nevydělala ani korunu.
O vybudování nové radnice na Praze 8 se hovoří uţ
dlouho, nicméně konkrétní plán se objevil aţ nyní,
těsně před volbami. Opozice vyrazila s vedením městské části do boje. Vadí jí, ţe se o plánu dozvěděla aţ
z návrhu rozpočtu a i to, ţe uţ letos má Praha 8 za
dokumentaci k projektu zaplatit několik desítek milionů. I přesto, ţe budoucí vedení radnice, které vyjde
z voleb, můţe mít úplně jiné plány.
Současná radnice tak v podstatě nalinkovala to, co
má dělat radnice budoucí po volbách.
Přitom spuštění tak velkého investičního projektu
před koncem volebního období můţe být problematické, v rámci takových investičních projektů se někdy snaţí radnice zadat veřejné zakázky ještě za svého působení a mohou si tak zavázat velké a finančně
silné stavební firmy. Záměrem současného vedení
radnice je investovat peníze vzešlé z privatizace bytů.
Zkrátka nenechávat je pouze leţet v bance, kde je
inflace bude postupně ubírat.
Plánované investice bude muset ještě schválit zastupitelstvo Prahy 8. Rada mu je ale zatím nepředloţila.
Radnice pomůţe seniorům s bydlením
Od března přichází radnice s novým projektem Bydlení pro seniory. Tento záměr byl schválen radou městské části. Mělo by se jednat o poskytnutí podnájmu v
malých bytech o rozloze zhruba dvacet aţ třicet metrů čtverečních. Pomoc je určena zejména osamělým
seniorům, kteří bydlí v bytech soukromých majitelů,
kteří nájemné zvyšují na mez, kterou si senioři zkrátka nemohou dovolit.
Kupte si byt v Praze 8
Praţská část pokračuje v prodeji obecních bytů do
rukou nájemníků Privatizaci chce dokončit co nejdříve. Nechce totiţ, aby ji případně nové vedení radnice
zrušilo. Za prodej obecních bytů současným nájemníkům radnice očekává aţ tři miliardy korun. Do privatizace radnice zařadila domy s téměř 5 tisíci bytových
jednotek. Doposud přešlo do rukou nájemníků 1750
bytů. Volné byty jsou obsazovány pouze a jen na základě výběrových řízení, v nichţ rozhoduje jediné kritérium a tím je nejvyšší nabídka. Utrţenou částku

chce radnice investovat do výstavby nové radnice a
administrativního centra v okolí stanice metra Palmovka.
Praha 8 potěší chodce a motoristy
Městská část Praha 8 připravila pro rok 2010 projekt
s názvem „Bezpečná osmička―. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pro chodce i motoristy. I letos bude
pokračovat ve velkoplošných opravách chodníků. Úplnou novinkou bude moderní telematický systém Travel time, který řidiče upozorní na případné zpoţdění
při průjezdu naší městskou částí. Cílem dojezdových
tabulí je buď donutit řidiče odstavit automobil na parkovištích P+R, změnit trasu, a tím se případně vyhnout Praze 8, nebo mu aspoň zprostředkovat informaci o zpoţdění.
Další zlepšení Mimo Travel time a rozsáhlé opravy
chodníků patří mezi inovace projektu instalace čtyř
informačních preventivních radarů a světelná signalizace u ZŠ Ústavní a na křiţovatce Horňátecká a Ţernosecká.
Dopravnímu podniku chybí peníze
Dopravnímu podniku (DP) podle předběţných výsledků hospodaření na pokrytí loňských provozních nákladů bude chybět zhruba 1,3 miliardy korun. Vyplývá to
z materiálu, který dostali členové představenstva na
svém zasedání. Pokud se nezačne razantně šetřit,
bude podle dokumentu obdobná částka chybět i letos. Primátor Pavel Bém (ODS) informace o výši ztráty
označil za nepodloţené. Je při tom členem představenstva podniku a materiál o výši ztráty měl dostat.
Není tedy jasné, zda bude Praha ochotná uvolnit podniku další peníze. Jiţ v loňském listopadu při jednáních odborářů s vedením DP se však město zavázalo,
ţe prokazatelnou provozní ztrátu dopravnímu podniku uhradí. Metropole praţskému dopravnímu podniku v loňském roce dala na provoz nejprve 7,2 miliardy korun, poté uvolnila dalších 900 miliónů korun.
Trţní nájmy v Praze zlevnily, nejlevněji je v Dolních
Chabrech
Trţní nájemné v Praze se loni sníţilo u nových i starších bytů v průměru o dvě procenta. Nejvyšší nájmy
byly na Starém Městě, nejniţší v Dolních Chabrech.
Pokles cen bytů v hlavním městě byl výraznější neţ u
nájmů. Starší byty zlevnily průměrně o šest procent,
nové bydlení o osm procent. Na Starém Městě byly
minulý rok nejdraţší nájmy za nové i starší byty. Měsíčně zde metr čtvereční v případě nového bydlení
stál průměrných 475 korun, u starších bytů 281 korun. Nejlevněji bylo naopak v obou typech bydlení v
Dolních Chabrech. Za metr čtvereční nového bytu
tam nájemníci platili v průměru 232 korun, ve starším bytě 140 korun. Největší pokles nájemného na-
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stal v roce 2009 na Zličíně. O 19 procent v případě
nových bytů, o 18 procent u starších. Naopak Strašnice vykázaly nejsilnější růst nájemného, nájmy za nové i starší byty tam vzrostly o 13 procent. V letošním
roce je očekávána i na trhu pronájmů bytů v Praze
stagnace. Velké změny trţních nájmů nelze podle
odborníků čekat ani po ukončení deregulace nájemného, která v hlavním městě skončí k poslednímu dni
roku 2012. Po deregulaci nájemného se poměry v
Praze podle všeho zásadně nezmění, kromě toho, ţe
bude nedostatek malých a levnějších bytů v širším
centru Prahy, kam by se mohli přestěhovat původní
nájemci velkých bytů, pro které se stanou menší byty
cenově přijatelnějšími.
V Praze bude zřejmě celoročně jezdit pět přívozů místo dvou
Rozsah provozu přívozů v metropoli se v příštích letech zřejmě rozšíří. Městská rada totiţ schválila
střednědobý výhled jejich rozvoje, podle nějţ by od
příštího roku mělo být v provozu celoročně pět přívozů namísto dosavadních dvou. V roce 2012 by také
měl začít fungovat nový přívoz spojující přes Berounku Lipence a Mokropsy. Rada zároveň schválila zvýšení rozpočtu na přívozy pro letošní rok o 3,6 milionu
korun. Loňská částka 7,9 milionu na provoz podle
radních nestačí. Rozpočty pro roky 2012 aţ 2015 by
pak měly počítat s částkou 17,7 milionu korun, protoţe lodní park podle střednědobého výhledu čeká obnova.
Přívozy se staly v Praze součástí systému veřejné dopravy, jsou cestujícími vyhledávány a poptávka po
tomto druhu přepravy roste. Celoročně jezdí zatím
dva ze šesti praţských přívozů, P1 spojující Sedlec se
Zámky a P2 spojující Podbabu s Podhořím. Od příštího roku se počítá s celoročním provozem ještě u přívozu P3, spojujícího Smíchov s Veslařským ostrovem,
u přívozu P5, který pendluje mezi Jiráskovým náměstím s Císařskou loukou a u přívozu P6, díky němuţ se
lze dostat z Modřan do Lahoviček. Plánovaný přívoz
přes Berounku bude stejně jako přívoz P4 jezdící na
trase Národní divadlo - Hollar - Ţofín - Střelecký a Dětský ostrov v provozu pouze od dubna do října. Přívoz
P2 by měl mít v létě v provozu jednu loď navíc.
Praha 8 zakládá „fond budoucnosti―
Finanční prostředky, které osmá městská část získá
prodejem domů do rukou oprávněných nájemníků,
hodlá radnice zajistit pro budoucí rozvoj Prahy 8.
Snahou vedení radnice je tedy najít takové projekty,
jeţ budou do rozpočtu Prahy 8 v příštích letech přinášet další výnosy, a z privatizace domů tak získají prospěch všichni občané osmé městské části. Radnice
nechce dopustit, aby jakákoli politická reprezentace,
která v budoucnosti na radnici Prahy 8 přijde, měla
jednoduchou moţnost tyto prostředky takzvaně pro-
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jíst. Podle odhadů osmá městská část z prodejů domů získá přes dvě miliardy korun. Jedním z projektů
by měla být výstavba nového obchodněadministrativního komplexu poblíţ stanice metra Palmovka. Do jeho části se přestěhuje většina odborů
úřadu Prahy 8. Jednotlivé sloţky úřadu jsou nyní roztroušeny v několika, někdy i dopravně špatně dostupných, objektech. Občanům proto sjednocení úřadu v
dobré lokalitě určitě přinese zjednodušení ţivota. Většina ploch v novém komplexu, který by měl stát na
pozemcích osmé městské části, bude určena k pronájmu, počítá se například i s místem pro supermarket a jinými sluţbami pro občany. Radnice předpokládá návratnost jedenáct let. Náklady na výstavbu dosáhnou přibliţně 800 milionů korun. Pro další část
prostředků, více neţ jednu miliardu korun, hodlá radnice výběrovým řízením vybrat finanční ústav, který je
bude spravovat. Věří, ţe se jí podaří půjčit si peníze s
úrokovou mírou do pěti procent.
Praha chce schválit další změnu územního plánu
Hlavní město chce do konce března schválit další
vlnu změn územního plánu. Zhruba 150 návrhů upravuje současný územní plán, jsou tedy schvalovány
odděleně od připravovaného nového územního plánu. To je ale kritizováno. Podle některých mnohé
změny povolují zástavbu na úkor zeleně. I kdyţ jsou
to mnohdy dílčí projekty, v celku znamenají přeměnu
mnoha set hektarů plochy města. Proto je nutné řešit
tyto změny v rámci nového územního plánu, který se
právě zpracovává. V takzvané vlně 07, která se nyní
projednává, je kritizováno několik konkrétní změn.
Nezamlouvá se například záměr rozšířit v Dolních
Chabrech komplex bytových a rodinných domů na
místě zemědělské půdy a bývalé skládky. Podle těchto názorů se proti tomu postavili i místní obyvatelé,
kteří se obávají nárůstu automobilové dopravy. Přitom vedení města se schválením změn poměrně spěchá. Pokud by je totiţ neschválilo březnové zastupitelstvo, rozhodovalo by se o nich kvůli zrušenému
dubnovému a květnovému jednání aţ v červnu. Návrhy změn tedy budou projednávat jednotlivé výbory
praţského zastupitelstva. Poté je musí schválit rada,
která se proto, aby materiál dostali včas všichni zastupitelé, sejde mimořádně v pátek 19. března. Následně o nich rozhodne 25. března zastupitelstvo.
Pomník primátora Jana Podlipného
Libeňský zámeček zná jistě kaţdý obyvatel Prahy 8. A
kaţdý jistě zaznamenal sochu, která stojí v sadech
před ním. Kdo ale byl JUDr. Podlipný?
Jan Podlipný se narodil 24. srpna 1848 ve Hněvčevsi
u Hořic. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové a maturitní zkoušku sloţil roku 1868 na akademickém
gymnáziu v Praze. Po studiu na Karlově Univerzitě se
stal obhájcem ve věcech trestních a úspěšně zastu-
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poval redaktory Národních Listů v politických procesech. Roku 1880 se stal advokátem. V roce 1875
se oţenil se slečnou Annou Nebeskou a téhoţ roku
si zaloţil vlastní advokátní praxi. Roku 1889 se stal
prvním starostou „České obce sokolské―. Podporoval státoprávní a jazykové programy a s vlasteneckým zápalem pracoval na postavení Husova pomníku v Praze, nejprve jako pokladník, později jako starosta spolku. Byl stoupencem mladočechů a v roce
1891 byl za tuto stranu poprvé zvolen do městské
rady. O šest let později se stal primátorem hlavního
města Prahy. Tehdy pronesl řeč, ve které zdůraznil
nutnost přičlenění okolních měst a obcí k Praze. Zaslouţil se také o české označení ulic. Otázku Velké
Prahy vţdy viděl v popředí a zasazoval se o její uskutečňování. Jeho zásluhou byla k Praze připojena Libeň jako její osmá část dne 12. září 1901. Celý svůj
ţivot proţil ve sluţbách vlasti a národa. Ve svých
šedesáti letech obdrţel (1908) zlatou medaili královského hlavního města Prahy. Byl čestným měšťanem Libně, Čáslavi, Vršovic, Vysočan, Plzně, Rydvovic, Litovce a Mariánských Hor, byl rytířem Čestné
legie a drţitelem mnoha zahraničních vyznamenání.
Pomník byl postaven roku 1935 a byl realizován
spoluprací sochaře Jaroslava Brůhy a architekta Jana Bloudka.
Váš byt chtějí i podvodníci
Hlavní letošní téma pro velkou část obyvatel Prahy 8
je privatizace obecních bytů. Městská část jich hodlá
převést na nájemníky několik set. Vznikají první
druţstva, coţ je podmínka radnice, valná část nájemníků uţ je rozhodnuta, úřad jiţ v rozpočtu počítá
s příjmy z prodeje bytů. A objevují se také první vykukové, kteří chtějí na obří „transakci― vydělat. Ve
schránkách několika domů, jeţ se mají privatizovat,
se objevují letáky s lákavou nabídkou převodu bytu
ještě před dokončením prodeje domu. Pisatel dle
svých slov shání byt na území Prahy 8 a nabízí odkup. Před privatizací ale v ţádném případě neprodávejte. Nabídka můţe znít zajímavě, ale přesto před
ní vedení úřadu MČ varuje. Jde prý o obrovské riziko,
ţe lidé naletí podvodníkům. Ve většině případů se
zde jedná o takzvané fiktivní výměny. Všechny výměny bytů jsou bytovým odborem stále pečlivě zkoumány a při podezření, ţe se jedná o podvodný krok, bývají zamítnuty. Nájemce navíc vystavuje nebezpečí
výpovědi z nájmu bytu. Snadno se tak můţe ocitnout
mimo privatizaci, bez platné smlouvy a bez peněz.
Tunel Blanka musí získat nové stavební povolení
Praţský tunel Blanka, který má ulevit dopravě v metropoli, dostal další ránu. Tentokrát od Nejvyššího
správního soudu. Ten totiţ definitivně potvrdil, ţe
jedna z klíčových součástí této stavby nemá stavební povolení. Zamítl totiţ kasační stíţnost Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) proti verdiktu Městské-

ho soudu v Praze, který zrušil stavební povolení na
část stavby tunelu Blanka ze Špejcharu do praţských Holešoviček (Pelc-Tyrolka). Odůvodnění soud
vyvěsil na svých webových stránkách. Bude tedy nové řízení. A to znamená jediné: Město musí provést
nové stavební řízení. A mělo by přizvat jako účastníky i občanské sdruţení Za naši budoucnost, které
proti stavbě dlouhodobě protestuje. Vadí mu, ţe úřady při povolování stavby neudělaly analýzu toho, jaký
bude mít stavba vliv na ţivotní prostředí a především zdraví obyvatel v Holešovičkách. A soudy daly
sdruţení zapravdu. Ministerstvo pro místní rozvoj by
se mělo začít zabývat odvoláním proti stavebnímu
povolení a uloţit magistrátu, aby konečně udělal
analýzu dopravní zátěţe a vůbec neţádoucího stavu,
který tato stavba způsobí. Proto hrozí nebezpečí, ţe
se stavba tunelu protáhne. A tím pádem prodraţí.
Tak uvidíme.
Chabry mají růst, to se nelíbí kritikům
Hlavní město chce do konce března schválit další
vlnu změn územního plánu. Mezi nimi je i rozvoj čtvrti Dolní Chabry. Ten kritizuje sdruţení Arnika, kterému se nelíbí záměr rozšířit zde komplex bytových a
rodinných domů na místě zemědělské půdy a bývalé
skládky.
Koncert pro obnovu kostela
Dolní Chabry jsou sice malá městská část, ale mohou se pochlubit vlastním pěveckým sborem. Jmenuje se Camera Chabra a pod vedením dirigenta
Lubomíra Mátla vystoupil na benefičním koncertu,
který se konal v sobotu 20. března od 15 hodin v
místním kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Výtěţek z
prodeje vstupenek půjde na opravu kostela.
Sběrný dvůr
Obyvatelé sídliště v Praze 8 Stříţkově mají letitý problém. Sídlí vedle nich firma, která se stará o čistotu
města, a to je spojeno s hlukem a exhalacemi z nákladních aut a sypačů. A nyní se tam město chystá
postavit ještě sběrný dvůr. Se sběrným dvorem je to
problém ideální místo prostě neexistuje. Navíc je
sběrný dvůr potřeba. Současné místi stávajícího
sběrného dvora je v záplavové oblasti, tedy v místě
absolutně
nevhodném.
Pro
občany,
kteří
s umístěním sběrného dvora nesouhlasí, jsou nyní
dvě moţnosti. Jedna věc je obrátit se na orgán
ochrany veřejného zdraví, coţ znamená hygienickou
stanici, případně se obrátit na příslušný odbor městské části ţivotního prostředí nebo na magistrát, případně se obrátit i na ministerstvo ţivotního prostředí, které má dozorovou činnost nad ţivotním prostředím na starosti.

