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Uvnitř tohoto vydání: 

Vážení přátelé, 

 

 máme za sebou jeden těžký volební rok se spous-

tou změn, proher i úspěchů. Prošli jsme prakticky roční 

předvolební kampaní, několika Obvodními konferencemi, 

zakončenou nyní v listopadu konferencí volební. Celý rok 

byl rovněž nabit spoustou přelomových událostí pro tuto 

zemi.  

 

 Na konci roku se kromě bilancování uplynulého 

roku, které jsme částečně provedli na výše zmíněné kon-

ferenci,  uvažuje i nad tím, co přinese rok či léta další. Pro 

nás bude rok 2011 a 2012 zdánlivě klidnější.  Rozhodně nás nečeká v následujícím 

roce žádná předvolební kampaň. Nečeká nás ani žádný podstatný volební vnitrostra-

nický maraton, když nepočítám krajskou konferenci a sjezd strany, který se bohužel 

bude týkat jen několika našich zástupců.  

 

 Na první pohled tedy klid a mír. To však určitě tak nemůžeme nechat. Přede-

vším se musíme zamyslet nad naší další aktivitou v komunální oblasti. Vzhledem 

k našemu přechodu do opozice je potřeba vybudovat pracovní tým, či týmy, které by 

dlouhodobě bojovaly proti současné pravicové koalici. I když první výstupy této koali-

ce jsou značně rozporuplné a některé jejich činy zavdávají naději na brzký rozpad, je 

potřeba jim v této činnosti pomoci naší aktivní opoziční prací.  

 

 Kromě opoziční politiky je potřeba začít vážněji hovořit o senátních volbách. 

Ty nás sice čekají až za dva roky – v listopadu 2012, ale jistě si někteří z vás pamatu-

jí, jak těžko se hledá kandidát, který by měl uspět, a to nejen třeba v prvním, ale i v 

dalším kole.    

 

 Dále bych rád, aby nový OVV jasně řekl, jak dál se zájmovými i dalšími akce-

mi naší organizace. Jistě bych i rád zvážil další případné pokračování vnitrostranické-

ho vzdělávání. Tentokrát za pomoci hostů.  

  

 Rovněž bych rád, aby se tento časopis v roce svého sedmého ročníku  posu-

nul někam dál a změnil svou grafickou podobu i obsah. Návrh jsme připravili a 

v lednu byste měli dostat zbrusu novou verzi našeho občasníku, která se sice ještě 

bude možná vyvíjet, ale měla by být pro vás zajímavější. Zároveň se omlouváme za 

obsah posledních tří čísel, které byly značně volební a povolební.  

  

 Je tedy toho hodně, s čím je možné znovu začít. Těším se na společnou prá-

ci. A přeji vám hezké prožití svátků a co nejlepší rok 2011.  

 

Roman Petrus 
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Zpráva z mimořádného OVV ze dne 1. října  2010  

Příprava akcí 

Předvolební akce ke komunálním volbám: volební auto, jezdí dle schváleného harmonogramu, každý den 

budou navíc v trase auta cca 3 lidé s volebním stánkem, kde má auto zastávku již před jeho příjezdem, také 

po jeho odjezdu, na nejvíce osvědčených místech. Dále se uskuteční sobotní akce v parcích a sadech na 

Praze 8. Jedna skupina lidí půjde v Karlínských a Libeňských sadech a v Kobylisech, Bohnicích a Troji druhá 

skupina. Obě skupiny budou v případě příznivého počasí oslovovat návštěvníky těchto rekreačně sportov-

ních míst a případně pořádat drobné soutěže zejména pro děti za věcné ceny a rozdávat naše předvolební 

materiály. V diskusi předsedové jednotlivých MO přislíbily ještě více zaktivovat členskou základnu. Následně 

př. Petrus pozval všechny členy na Praze 8 na obvyklé povolební studio v sobotu, po skončení voleb na se-

kretariát. K dalším předvolebním akcím proběhla diskuse. Obvodní volební štáb se rozhodl pro nový polep 

laviček, který bude vylepen poslední týden před volbami, jako razantnější výzva k účasti našich členů ve vol-

bách. Předseda MO Ďáblice př. Janek podrobně informoval o předvolební akci v Ďáblicích dne 9. 10. od 

14:00 a všechny přítomné na ni pozval. Členové OVV tuto akci podporují a zúčastní se jí stejně, jako další 

členové. Př. Petrus seznámil členy s předvolebním průzkumem všech politických stran v Praze, který pro nás 

zajistil př. Šašek.  

 

Zpráva z KVV, ÚVV 

Př. Petrus informoval o usnesení ÚVV v souvislosti s nadcházejícím Sjezdem ČSSD 18. a 19. 3. 2011. 

Dle kvót budeme mít jednoho delegáta. S tím souvisí rozhodnutí KVV Praha, aby jednotlivé OVV uskutečnili 

OK do 30. 11. 2010, kde se také volí delegáti na KK. Ve všech případech je stop stav členské základny 

k 31. 3. 2010. V této souvislosti př. Petrus navrhl termín konání OK ČSSD Praha 8 na 27. 11. 2010, na se-

kretariátu. Současně  navrhl, aby členové rozhodli, zda klíč pro OK bude 1:3, či 1:4, nebo jiný. 

V předloženém materiálu je také uvedeno, co MO na OK navrhují a v jakém počtu. Po diskusi byl přijat návrh 

termínu OK Prahy 8 a klíč 1:4. Následně bylo přijato usnesení č. 1/10/10: „OVV ČSSD Praha 8 svolává Ob-

vodní konferenci ČSSD Praha 8 na 27. 11.2010 od 10:00 hodin na sekretariátu v Zenklově 27, s klíčem 

1:4, stop stav k 31. 3. 2010. “ 

 

Změny Stanov 

Př. Petrus: Pracuje komise pro změnu Stanov ČSSD, pod záštitou př. Sobotky, návrhy těchto změn poslal 

tajemník př. Vašek členské základně mailem k vyjádření do 31. 10. 2010. Př. Petrus požádal, aby si tento 

materiál členové OVV prostudovali, na příštím jednání OVV se budou návrhy změn diskutovat a případně 

navrhovat. 

 

 

Komunální politika 

Př. Zátopek informoval o jednání ZMČ Prahy 8, kde hlavními body byly prodeje obecních bytů do družstevní-

ho vlastnictví. Dále ke stavbě nové radnice bylo schváleno uvolnění dalších 16, 5 milionu Kč za právní a po-

radenské služby v souvislosti se založením společnosti Palmovka a. s. Tato bude mít na starosti stavbu no-

vé Radnice MČ Prahy 8, spolu s nákupním centrem. ODS spolu s „nezávislým“ zastupitelem panem Musíl-

kem schválila nejtěsnější možnou většinou 23 hlasů stavbu tohoto projektu, všichni ostatní zastupitelé, 

včetně ČSSD byli proti. Př. Petrus doplnil, že chvíli před jednáním ZMČ Praha 8 dostali všichni zastupitelé 

nový plán této stavby, který byl již třetí variantou, od prvního projednávání tohoto projektu v únoru 2010. 

Kauza tohoto projektu se objevila i v médiích, kde bylo nejvíce poukazováno na fakt, že ODS schválila tento 

projekt tři týdny před volbami, velmi narychlo a nejtěsnější většinou. Toto vyvolalo v tisku nejrůznější speku-

lace. Byla podepsána smlouva s Metrostavem, kde byla schválena tato stavba za 1, 2 mld. Kč. Smlouva, tak 

jak byla sepsána by měla být pro nové složení Zastupitelstva MČ Prahy 8 vypověditelná, nebo možnost jí 

změnit. V diskusi vystoupili k tématu př. Petrus, Ševčík, Zátopek. 

 

Zprávy z místních organizací 

Tajemník, př. Vašek, byl pověřen VMO Libeň, aby na jednání členské listopadové schůze MO Libeň pozval 

př. Josefa Fiřtíka doporučeným dopisem. 
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Příprava akcí 

Příprava OK ČSSD Praha 8 úspěšně probíhá, členové MO volí delegáty OK a současně navrhují na jednotlivé 

funkce své kandidáty. MO, které dosud neproběhly, tak učiní do konce října. Př. Rödig připravil zprávu voleb-

ního manažera, která ještě není fyzicky k dispozici, správu př. KZ již připravuje př. Zátopek, veškeré správy 

z jednotlivých komisí ZMČ Prahy 8 připraví do časopisu k OK její jednotliví členové. Termín dodání správ je do 

27. 10. 2010. 

 

Zprávy z klubu zastupitelů 

Př. Petrus informoval o prvním setkání nového jedenáctičlenného Klubu zastupitelů při ZMČ Prahy 8. Předse-

dou KZ byl zvolen př. Petrus. Dále bylo obsáhle diskutováno, jaké jsou dle výsledku voleb naše možnosti při 

vyjednávání koalice, včetně zmíněné možnosti, že budeme opět v opozici. KZ vyjádřil př. Petrusovi a Šaškovi 

plnou důvěru při vyjednávání a pověřil je, aby jednali se všemi politickými subjekty, s nimiž se rýsuje možná 

koalice. Př. Petrus dále vyjádřil poděkování všem členům, kteří se podíleli na kampani a napomohli tak histo-

ricky nejlepšímu výsledku na Praze 8 od roku 1992, kdy jsme získali 11 mandátů, z 45 celkem a stali se dle 

počtu zastupitelů druhou nejpočetnější stranou v ZMČ Prahy 8. 

 

Plnění rozpočtu na 3. čtvrtletí 2010 a plán na rok 2011 

Př. Rödig a př. Vašek vypracovali plnění rozpočtu za 3. kvartál roku 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011. Oba 

tyto materiály měli členové OVV k dispozici a budou také diskutovány, respektive schvalovány delegáty OK, 

taktéž budou součástí časopisu k OK. Př. Rödig konstatoval, že na výdajové straně je významně překročena 

částka v položce „akce, propagace“ a to vzhledem k nákladům ke komunálním volbám. Díky mimořádné do-

taci od KVV Praha, je toto do značné míry vyrovnáno na stránce příjmové. K oběma předloženým materiálům 

proběhla diskuse. 

 

Situace po komunálních volbách 

Př. Petrus informoval o situaci na magistrátu, předsedou KZ byl zvolen př. Sedlák, místopředsedy př. Dolínek 

a Březina. Vyjednávací tým byl zvolen ve složení př. Hulinský, Dienstbier, Březina. Byli pověřeni jednat 

s oběma politickými stranami, s tím, že žádná není preferována a rozhodovat se bude, dle programových pri-

orit. Toto vše platí, pokud s námi ODS a TOP 09 bude mít zájem vyjednávat.  

 

Zprávy z místních organizací 

Karlín – volba delegátů na OK, přijetí nové členky; Libeň, Kobylisy, Bohnice– volba delegátů OK a návrhy čle-

nů na jednotlivé posty do volených orgánů na OK, Kobylisy navíc zvolili nový VMO; Čimice, Troja a Ďáblice se 

sejdou v příštím týdnu a navolí delegáty a návrhy na volené funkce. 

 

Různé 

Tajemník př. Vašek požádal členy o souhlas s vyřazením majetku z inventáře OVV Praha 8, rozbitého kance-

lářského křesla (ev. č. 90108605), které máme vypůjčeno od př. Zátopka. Křeslo je nepoužitelné a oprava 

drahá. Př. Zátopek souhlasí. Dále o vyřazení vysavače zn. Electrolux „cyklon“ XL ( ev. č. 90110591), z důvodu 

poruchy motoru tohoto. Výměna motoru je dražší, než zakoupení nového vysavače. Členové OVV vyjádřili 

s vyřazením jednoznačný souhlas. 

Od př. Sobotky přišel dopis s návrhem druhého kola změn Stanov ČSSD. K tomuto proběhla diskuse, spojená 

s hlasováním členů, jejíž výsledek je přílohou tohoto zápisu.  

Př. Bartoloměj a př. Rudová se přítomným omluvili za nízkou účast v předvolební kampani, z pracovních dů-

vodů neměli čas se účastnit. Př. Petrus poděkoval př. Bartolomějovi, za podporu při kampani od jeho dcery.  

 

 

Zpráva z OVV ze dne 20. října  2010  
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Zpráva z KVV ze dne 13. 9. 2010 a 16. 11. 2010 

Milan Bartoloměj, člen KVV 

Zpráva předsedy 

Zpráva předsedy KVV byla podána písemně. Př. Hulinský se ústně zmínil o návštěvě člen-

ského aktivu na Praze 8 – ocenil tuto akci a doporučil ostatním obvodům uspořádat po-

dobné setkání celé členské základny. Uskutečnila se tisková konference, na které jsme 

představili volební programy ČSSD do ZHMP pro období 2010 -2014 v šesti mutacích. Ve 

volebním obvodě č. II nebude rozdáván volební program jako v ostatní volebních obvo-

dech, ale přímo do schránek bude rozesíláno 5 čísel speciálního lékařského časopisu 

„Diagnóza 2010“. 

Volební kampaň 

Zprávu o stavu volební kampaně přednesl volební manažer př. Poche. V nejbližších dnech budou přelepeny 

plochy s J. Dienstbierem lokálními tématy a s lokálními lídry. Na závěr kampaně budou všechny reklamní 

plochy přelepeny „mobilizační výzvou“ pro voliče. Každý obvod dostane v příštím týdnu volební programy, 

které se budou rozdávat na mítincích a rozesílat do schránek.  

Konání obvodních konferencí 

Př. Klíma informoval o rozhodnutí 7. zasedání ÚVV ČSSD ze dne 19. 6. 2010. ÚVV určil termíny pro konání 

Obvodních a Okresních konferencí od 1. 9. 2010 do 30. 11. 2010 a pro Krajské konference od 1. 12. 2010 

do 31. 1. 2011, dále stanovilo stop stav k 31. 3. 2010 pro obvodní a krajské konference k volbě delegátů 

36. Sjezdu. Klíč pro volbu delegátů na Sjezd na obvodních a okresních konferencích 1:75 a na krajských 

konferencích 1:260. Dále bylo na zasedání ÚVV schváleno konání Sjezdu 18. -19. 3. 2011 v Brně. P KVV 

ČSSD Praha projednalo tuto informaci a ukládá OVV ČSSD Praha 1 – 15 zabezpečit konání obvodních konfe-

rencí v termínu od 1. 9. do 30. 11. 2010 k tomu, aby zvolili delegáty na Krajskou konferenci a na Sjezd. 

PKVV ČSSD Praha zároveň připomíná, že je nutné dodržet lhůtu max. 2 roky od konání poslední obvodní 

konference. 

 

Dne 16. 11. 2010 se konalo mimořádné jednání KVV, které schválilo text koaliční smlouvy mezi ODS a 

ČSSD přijatý klubem zastupitelů zastupitelstva hl. m. Prahy. 

Jak se jednalo o koalici v Praze 

 Výsledek říjnových voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy rozhodně nepředstavoval důvod k 

chmurám či špatné náladě. Pražské ČSSD se podařilo dosáhnout nejlepšího volebního zisku v polistopadové 

historii a v novém zastupitelstvu výrazně posílila. Přes tento nesporný úspěch nebyla situace zdaleka jedno-

značná a jednoduchá. Sociální demokracie skončila třetí na pásce a nalevo od středu zůstala prakticky osa-

mocena, bez přirozeného spojence a potenciálního koaličního partnera.  

 Hned po volbách bylo zřejmé, že ČSSD není stranou, která si může vybírat, s kým bude vyjednávat. 

Přesto byla naše strana od počátku připravena jednat o případné koaliční spolupráci se všemi stranami za-

stoupenými v zastupitelstvu, což potvrdil jak Krajský výkonný výbor, tak Klub zastupitelů ČSSD.  

Již dopředu sociální demokracie také jasně deklarovala, že jí jde především o maximální prosazování pro

gramu, na základě kterého ji Pražané volili. Z tohoto důvodu také vyjádřila své pevné odhodlání zabránit v 

Praze vzniku obdobně bezohledné a asociální vlády, jež dnes na celostátní úrovni postupně rozbourává soci-

ální stát. Zásadní podmínkou sociální demokracie také bylo, že je nezbytné změnit poměry na pražské radni-

ci. V uplynulých čtyřech letech prostřednictvím stovek interpelací upozorňovali především Petr Hulinský, Mi-

roslav Poche či Karel Březina na důsledky vlády jedné strany na magistrátu, jež měla za následek kauzy typu 

Opencard či zlaté cyklostezky. 

 Ve vztahu k možným koaličním jednáním si ČSSD byla od počátku vědoma svého postavení třetí nej

silnější strany. Proto byla otevřena všem možným alternativám, které by nabídly možnost realizovat její pro-
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gramové priority. Z těchto důvodů přijala výzvu jak TOP 09, tak ODS k zahájení rozhovorů o zásadách pří-

padné koaliční spolupráce. Již 18. října se setkaly vyjednávací týmy ČSSD a TOP 09, které diskutovaly o 

možných průnicích ve volebních programech obou stran. Sociální demokracie v té době také zahajovala roz-

hovory s ODS. V obou případech však počáteční jednání byla velmi formální a žádná ze stran nechtěla učinit 

závaznou nabídku před ukončením druhého kola senátních voleb.  

 Velkým a nepříjemným překvapením proto bylo rozhodnutí TOP 09 ze dne 26. října, že přerušuje 

kontakty s ČSSD a soustředí se pouze na jednání s ODS. V důsledku toho ČSSD v následujících dnech s ni

kým nevyjednávala a do jisté míry byla odsouzena čekat na výsledky jednání mezi TOP 09 a ODS. Představi

telé strany pouze převzali 3. listopadu návrh koaliční smlouvy z dílny ODS, na který byla Klubem zastupitelů 

ČSSD okamžitě vypracována komplexní reakce, kterou byli zástupci ČSSD připraveni předložit ODS v přípa-

dě obnovení jednání.  

 Teprve až postupné zadrhávání rozhovorů mezi TOP 09 a ODS vedlo prvně jmenovanou stranu ke 

změně přístupu a k předložení návrhu koaliční smlouvy i ČSSD, k čemuž však došlo až v pátek 12. listopa

du. V důsledku netransparentního postupu TOP 09 pak ODS požádala pražskou sociální demokracii o před-

ložení její reakce na návrh koaliční smlouvy. Následná jednání naznačila možnost, že většina klíčových pro-

gramových požadavků ČSSD je akceptovatelná i druhou stranou, což otevřelo cestu k výsledné dohodě o 

spolupráci. Ve světle tohoto vývoje byl svolán Klub zastupitelů ČSSD i KVV Praha, jež 16. listopadu schválily 

nový návrh koaliční smlouvy.  

Koaliční spolupráce s ODS bezesporu není pro ČSSD ideálním řešením. V situaci, kdy naší straně chybí 

v Praze přirozený partner nalevo od středu, se však podařilo dosáhnout maxima možného. ČSSD prosadila 

do koaliční smlouvy podstatnou část svých programových závazků, včetně opatření, která budou na pražské 

radnici předcházet excesům, jichž jsme byli svědky během posledních čtyř let. Také se podařilo zabránit 

vzniku pravicové, asociální koalice v Praze. V neposlední řadě jsme schopni prostřednictvím svých zástupců 

prosazovat své hlavní priority. Karel Březina bude usilovat o proměnění tváře pražské dopravy, Petr Dolínek 

bude prosazovat sociálně demokratickou podobu sociální a bytové politiky, Antonín Weinert bude pracovat 

na zlepšení kvality vzdělání našich dětí a vnoučat, Lukáš Kaucký bude podporovat rozvoj pražské kultury, a 

Lukáš Plachý bude bránit zájmy občanů našeho města a jejich životního prostředí. V následujících čtyřech 

letech tak sociální demokracie má jedinečnou příležitost změnit podobu Prahy k lepšímu a nabídnout dů-

stojný život všem Pražanům. 

Převzato z nového časopisu KVV ČSSD Praha—Pražské listy expres 

Poučení z květnových voleb 

 Již uplynula dost dlouhá doba od květnových voleb do Poslanecké sněmovny ČR 

a přesto nás stále něco nutí zamýšlet se nad tím, co bylo příčinou toho, jak volby do-

padly. Učinil tak i Václav Bělohradský v celostránkové věcné polemice, již sobotu 3. čer-

vence 2010 otiskl deník PRÁVO. 

 Úvodem Bělohradský staví se negativně k názoru kdysi populárního novináře 

Ferdinanda Peroutky, jehož politický postoj spočívající v neorganizovaném veřejném mí-

nění po Listopadové revoluci r. 1989 Václav Havel vehementně prosazoval a snažil se 

zavést nepolitickou politiku. Bělohradský říká doslova, „Po letošních květnových volbách 

nezbývá než být realisty a definitivně opustit Peroutkův sebeklam.“ 

 Jako druhé poučení autor si všímá toho, jak pravicový tisk před květnovými volbami ovládl student-

skou mládež a drsnými klipy po vzoru „Přemluv bábu“ z naší mladé generace se zasazoval o zřízení 

„pravicové lůzy“, která v předvolební době pod praporem antikomunismu vajíčky narušovala sociálně demo-

kratická shromáždění. 

Jaromír Šída, senior MO Libeň 
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 Jako třetí poučení Bělohradský uvádí tzv. třídní boj naruby, kdy bohatí a mladí voliči své pravicové 

přesvědčení masově stavěli proti zneužívání sociálních dávek a tím okrádání státu. Takové jednání autor 

přirovnává ke starému českému proticikánskému rasismu. V rámci takových nelidských názoru pravicová 

mediální kampaň obracela veřejné mínění a přesvědčovala voliče, že platit poplatky ve zdravotnictví je zá-

služné a téměř vlastenecké. 

 Dále Václav Bělohradský rozebírá občanskou nespokojenost. Doslova říká: „Lidé jsou nespokojeni 

s tím jak funguje kapitalismus, ale nemají odvahu vidět, že kapitalismus jinak fungovat nemůže.“ Lidé se 

zlobí na „ zkažený kapitalismus“ a naivně chtějí, aby pravá pravice zavedla kapitalismus s lidskou tváří. To 

však už tady jednou bylo, jenže v obráceném gardu. Komunismus s lidskou tváří se v r. 1968 nepovedl. 

Zkrátka, kapitalismus je jen jeden. Nakonec se Bělohradský zabývá autismem českých voličů, kterým chybí 

smysl pro podstatné souvislosti. Lidé jsou lhostejní ke katastrofám a k terorismu téměř denně se vyskytují-

címu na celém světě. Nejhorší je terorismus tržní ekonomiky. (Zamysleme se  přitom na zásadní slogan 

Václava Klause, že „trh vyřeší vše“ . ) 

 Lidé se především bojí o práci, hrozí nezaměstnanost. Toho využívají kapitalisté ražením rafinova-

ného hesla: „Lidé chtějí práci, ne sociální dávky.“ Proto kapitál chce stále více deregulace, privatizaci, mé-

ně kontrol, méně byrokracie. Je to obludné a falešné vědomí. Smyslem ekonomického růstu nemůže být 

sama práce. Ta má smysl, jen když  slouží něčemu smysluplnému. A ekonomický růst přináší více pracov-

ních příležitostí. Česká ekonomika je závislá na výrobě, která poskytuje práci. Naopak krizi a s ní spojenou 

nezaměstnanost k nám přivedl kapitál. To si naši pravicoví a s nimi mladí zmanipulovaní voliči neuvědomili, 

a proto také tak květnové poslanecké volby dopadly. 

 Čas nám však ukáže, co nová vláda dokáže. 

Rezoluce ÚVV ze dne 25. září 2010 

Česká strana sociálně demokratická je nejstarší stranou tvořící české politické prostředí více než 
130 let. Její dějiny jsou historií českého národa od dob zápasů za jeho národní, politická a sociální práva, 
za možnost žít ve svobodném státě a v demokracii. Dějiny české sociální demokracie odrážejí jak největší 
úspěchy země, tak její hořké prohry na novodobé historické cestě. Sociální demokracie je součástí identity 
moderního českého národa.   

V letošních volbách do Poslanecké sněmovny získala ČSSD již potřetí největší podporu voličů 
v dvacetiletém období obnovené demokracie. Strana tentokrát zůstala v opozici a vládu sestavila pravice. 
Politika této vlády je v příkrém rozporu s hodnotami sociální demokracie. Pravicová vláda Petra Nečase 
ohrožuje většinu standardů, které se díky politice sociální demokracie staly samozřejmostí i v naší zemi. 
Ohrožena je možnost žít v demokratickém sociálním státě, který dokáže uspokojivě spojit demokracii a trh 
se sociální spravedlností a zajistit většině občanů svobodný, slušný a důstojný život a také rovné výchozí 
šance při hledání individuálního úspěchu. Jaký stát nám Nečasova vláda vlastně nabízí?  

Místo demokratického státu, kde síly státu, trhu a občanské společnosti fungují v rovnováze a vzá-
jemně se kontrolují, dosazuje stát, ve kterém je život společnosti vydán napospas působení tržních sil, a ve 
kterém peníze, ať už jakéhokoli původu, hrají roli morálního arbitra vždy až na prvním místě. 

Místo státu veřejných služeb, který garantuje podporu rodinám s dětmi, dostupné kvalitní zdravot-
nictví a školství, důstojné důchody a každému osobní bezpečnost, dosazuje stát, ve kterém jsou tyto služby 
destruovány poklesem finančních zdrojů, kvality, dostupnosti a následně jako „ekonomicky neefektivní“ 
privatizovány, aby se stávaly privilegiem i zdrojem zisku těch nejbohatších.  

Místo státu, který garantuje práva zaměstnanců na důstojnou práci a odměnu, dosazuje stát, kte-
rý dělá ze zaměstnanců druhořadé občany, jejichž smluvní pracovní podmínky jsou diktovány vůlí zaměst-
navatelů, kterým jsou odejmuta běžná práva na účinnou kolektivní obranu, a kterým jsou vnucovány stále 
méně hodnotné pracovní příležitosti za nižší mzdy.   
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Místo státu, který podporuje silnou střední třídu, dosazuje stát, který vystavuje střední třídu, stále 
většímu riziku propadu mezi chudé. Takový stát společnost dezintegruje a podkopává jeho demokratickou 
legitimitu. Ti nejbohatší a také firmy jsou zbavovány odpovědnosti za financování státu a veškeré daňové 
břemeno je přenášeno na střední vrstvy, v podobě nepřímých daní pak i na nejnižší příjmové kategorie. 

Místo státu, který stimuluje růst, rozvíjí inovace i výzkum a podporuje rozvoj svých vysokých škol 
jako základ růstu založeného na kvalitě vzdělání, dosazuje stát, který rezignuje na svou úlohu. Stát, který 
svými opatřeními podvazuje hospodářství, veřejné investice a omezuje výdaje na své vysoké školy. 

Místo státu, který vedle práv většin zaručuje i práva menšinám, usiluje o vzájemné porozumění a 
spolupráci mezi nimi, dosazuje stát, ve kterém je většina utvrzována, že menšiny a lidé sociálně vyloučení 
jsou pro ni pouhou přítěží, a ve které lhostejnost ke generační, národnostní a rasové nesnášenlivosti, nebo 
dokonce její povzbuzování, tvoří stále významnější faktor získávání politické moci. 

To je podstata vládnutí pravice v podání TOP 09, ODS a Věcí veřejných pod vedením M. Kalouska a 
P. Nečase. Budeme-li tomuto destruktivnímu způsobu vládnutí nečinně přihlížet, nedonutíme-li vládu 
k zásadním korekcím jejího programu, stane se život v této zemi pro většinu jejích občanů složitějším, těžším 
a bez šance na perspektivu. 

Nečasova vláda vydává svou protirůstovou a sociálně neodpovědnou politiku za reformu sociálního 
státu. Zdůvodňuje to tak, že si lidé už beztak žili nad poměry, že v časech hospodářské krize si sociální stan-
dardy minulosti nemůžeme dovolit, že mnoho lidí tyto standardy zneužívá, a to vše způsobuje, že se stát 
enormně zadlužuje. Nikdy však nevysvětlí ani nevyčíslí, co konkrétně zneužívají děti, nemocní, postižení, dů-
chodci a propuštění z práce. Nikdy ale pravdivě nepopíše skutečnou pozici naší země v oblasti veřejného 
dluhu, kdy a kým byl způsoben, a v oblasti celkové výše zdanění i jednotlivých druhů společensky potřebných 
výdajů.  

Česká republika je ve výdajích na sociální stát včetně penzí hluboce pod průměrem Evropské unie. 
Naši občané si tedy z hlediska sociálních plnění nežijí nad poměry. Samozřejmě i my, sociální demokraté, 
nepodceňujeme problém rostoucího státního dluhu, ale náš veřejný dluh je v poměru k HDP šestý nejnižší 
v rámci celé EU. Hlavní příčinou růstu veřejného dluhu však vedle hospodářské krize není sociální stát, ale 
snížení daní a odvodů, prosazené Petrem Nečasem a Miroslavem Kalouskem v době Topolánkovy vlády.  

Stejně jsme si vědomi potřeby efektivnějšího systému státní sociální podpory, přestože před lety 
jsme jej nastavili tak, že je při důsledném užití již dostupných nástrojů obtížné, aby byl ve větším měřítku 
zneužíván. Málo si uvědomujeme, že již nyní máme jeden z nejskromnějších a nejtvrdších systémů, který 
silně motivuje k návratu na trh práce. Tam dnes ale chybí pracovní příležitosti. 

Nabízíme taková řešení, která nepůjdou na úkor těch, kteří se poctivě živí vlastní prací, odpovědně 
se starají o děti, kteří se nezaviněně dostali do tíživé sociální situace. Tito lidé – zaměstnanci, drobní živnost-
níci, důchodci, rodiny s dětmi, zdravotně handicapovaní - tvoří většinu společnosti. Svá, většinou pojistná, 
plnění si sami zaplatili. Nelze na ně proto paušálně přenášet dluhy způsobené nezodpovědným chováním 
části podnikatelských elit a jejích politických služebníků. Řešení naopak vidíme v důsledném boji proti korup-
ci, která ubírá miliardy potřebné na financování veřejných služeb, ve spravedlivějším výběru daní, včetně 
zdanění hazardu a omezení daňových úniků, a v udržitelném ekonomickém růstu založeném na vědecko-
technických inovacích a vyšší vzdělanosti, který následně umožňuje větší daňové výnosy.  

Obáváme se, že nespravedlivé dopady vládní politiky budou vyvolávat nepokoje a protesty, na kte-
rých se budou chtít přiživit nejrůznější populisté zprava či zleva. Takovému vývoji, který by mohl ohrozit de-
mokracii, musíme zabránit. My, sociální demokraté, věříme v parlament, v dělbu moci a nezávislost soudů, v 
demokratické instituce, v dialog vlády, zaměstnavatelů, odborů, profesních a dalších občanských organizací 
a s nimi jsme připraveni hledat společensky zodpovědná řešení.  

Dnes, kdy se vládní politika může opírat o spolehlivou většinu v Poslanecké sněmovně  
a v Senátu, má opoziční sociální demokracie fakticky nulovou šanci jí účinně čelit  
a korigovat ji. To se ale může výrazně změnit již v nadcházejících senátních volbách, pokud by si ČSSD 
v druhé komoře zajistila postavení nejsilnější či dokonce většinové frakce. Za této situace by musela vláda 
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Petra Nečase začít brát opozici vážně. Senát by nebyl jen formálním potvrzovatelem vůle vlády a pravicové 
Poslanecké sněmovny, jako je tomu nyní, ale místem, kde je vláda nucena vést s opozicí rovnocenný dialog.  

My, sociální demokraté, nechceme praktikovat tzv. nulovou toleranci k vládě, snažit se blokovat 
každý její krok. I my vnímáme potřebnost společenských reforem, ale ty by se měly opírat o souhlas napříč 
politickým spektrem, o dialog s veřejností a sociálními partnery a měly by vést ke zlepšení fungování státu, 
ne k jeho zhroucení a divoké privatizaci. Senát se může po těchto volbách stát místem, kde se na takových 
reformách můžeme dohodnout. 

Naši schopnost čelit devastujícím dopadům politiky pravicové vlády a účinněji korigovat její jednot-
livé kroky může zvýšit i náš úspěch v nadcházejících komunálních volbách. Nebudou-li spravedlivěji nasta-
veny daně a sociální systém, nebudou-li vytvořeny podmínky pro účinný boj s korupcí, obce nebudou mít 
z čeho platit potřebnou infrastrukturu, školy, opravy silnic, místní policii a dopravu, budou chudnout, a nebo 
se zadlužovat. Kromě toho Česká strana sociálně demokratická má primátory a starosty ve stovkách obcí a 
měst, kteří se mohou prezentovat vynikajícími výsledky a zaslouží si, aby dostali v následujících komunál-
ních volbách opět důvěru a ve své práci pokračovali.  

Usnesení obvodní konference ČSSD Praha 8 dne 27. 11. 2010 

OK ČSSD Praha 8 dovoluje ženy do potřebných kvót. Delegátkou OK ČSSD Praha 8 byla zvolena př. Da-

niela Coufalová. Počet delegátů je 40. 

OK ČSSD Praha 8 schvaluje volbu pracovního předsednictva ve složení: předsednictvo OVV ČSSD Praha 

8 a hosté. 

OK ČSSD Praha 8 schvaluje program obvodní konference. 

OK ČSSD Praha 8 schvaluje mandátovou komisi ve složení: př. Pokorný, př. Vašek. 

OK ČSSD Praha 8 schvaluje volební komisi ve složení: př. Hejkrlík, př. Adámek, př. Mitošinka, př. Céza, 

př. Matyáš, př. Novotný. 

OK ČSSD Praha 8 schvaluje návrhovou komisi ve složení: př. Šašek, př. Lepsatre. 

OK ČSSD Praha 8 volí zapisovatelem př. Vaška, ověřovatelem předsedu OVV ČSSD Praha 8. 

OK ČSSD Praha 8 bere na vědomí zprávu mandátové komise. V 10:10 hodin je přítomno 88% delegátů 

s hlasem rozhodujícím. OK ČSSD Praha 8 je usnášeníschopná. 

OK ČSSD Praha 8 bere na vědomí zprávu předsedy OVV ČSSD Praha 8. 

OK ČSSD Praha 8 schvaluje zprávu o hospodaření OVV ČSSD Praha 8 za 1. – 3. kvartál roku 2010. 

OK ČSSD Praha 8 schvaluje rozpočet OVV Praha 8 na rok 2011 v navrhovaném znění. 

OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě předsedou OVV ČSSD Praha 8 př. Romana Petruse. 

OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě předsedou OKK při OVV ČSSD Praha 8 př. Remeše. 

OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě člena ÚVV ČSSD př. Šašek K. 

OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě člena KVV ČSSD Praha př. Hejkrlík 

OK ČSSD Praha 8 stanovuje počet členů OVV na 15. 

OK ČSSD Praha 8 schvaluje zprávu volebního managera př. Rödiga. 

OK ČSSD Praha 8 schvaluje zprávu předsedy klubu zastupitelů ČSSD při zastupitelstvu MČ Praha 8. 

OK ČSSD deleguje pravomoc volby orgánů OVV na první zasedání OVV ČSSD Praha 8 tomuto orgánu. 

OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě členy OVV ČSSD Praha 8 ve složení: př. Šašek K, př. Kubešová př. 

Hejkrlík, př. Rudová, př. Majerová, př. Lepsatre, př. Rödig, př. Ševčík, př. Zátopek, př. Křížek, př. Slavíko-

vá, př. Štollová, př. Grygera, př. Janek. 

OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě náhradníka ÚVV ČSSD Praha př. Křížek . 

OK ČSSD Praha 8 stanovuje počet náhradníků členů OVV ČSSD Praha 8 na počet 4. 

OK ČSSD Praha 8 stanovuje počet členů OKK OVV ČSSD Praha 8 na počet 5. 

OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě náhradníka člena KVV ČSSD př. Bartoloměj. 
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OK ČSSD Praha 8 volí v 1. kole tajné volby členy OKK ČSSD Praha 8 ve složení: př. Mazánek, př. Matyáš, 

př. Sailer. 

OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě náhradníky OVV ČSSD Praha 8 př. Bartoloměje, př. Husák, př. Bou-

da, př. Tumpach. 

OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě delegáty KK KVV ČSSD Praha ve složení: př. Janek, př. Ševčík, př. 

Hejkrlík, př. Šašek. 

OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě náhradníky KK KVV ČSSD Praha př. Zátopek, Křížek. 

OK ČSSD Praha 8 volí v 2. kole tajné volby člena OKK ČSSD Praha 8 př.Valeš. 

OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě delegáta Sjezdu ČSSD Praha př. Pokorný. 

OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě náhradníka člena OKK ČSSD Praha 8 př. Tichý. 

OK ČSSD Praha 8 volí v tajné volbě náhradníka delegáta Sjezdu ČSSD za Prahu 8 př. Křížek, př. Slavíko-

vá. 

OK ČSSD Praha 8 navrhuje KK ČSSD Praha př. Ševčíka, př. Vogela, př. Husáka na čestného hosta Sjez-

du ČSSD. 

OK ČSSD Praha 8 vyzývá zastupitele za ČSSD v ZMČ Praze 8 k nulové toleranci vůči stranám vládnoucí 

koalice na ZMČ Praha 8, které jsou v rozporu s programem ČSSD. 

OK ČSSD Praha 8, pověřuje delegáty KK ČSSD Praha, aby společně vyslechli všechny kandidáty na před-

sedu KVV ČSSD Praha na krajské konferenci a rozhodli se společně o podpoře. 
OK ČSSD Praha 8 navrhuje př. Petruse jako kandidáta na místopředsedu KVV ČSSD Praha pro KK ČSSD 

Praha. 

Funkcionáři zvolení na obvodní konferenci 

Předseda OVV Roman Petrus 

Člen OVV Jaromír Grygara, Milan Hejkrlík, Marcel Janek, Alexandr Křížek, 

Kateřina Kubešová, Květa Lepsatre, Lenka Majerová, Daniel 

Rödig, Eva Rudová, Jiřina Slavíková, Karel Šašek, Zdeněk 

Ševčík, Jana Štollová, Radim Zátopek  

Náhradníci členů OVV Milan Bartoloměj, Josef Husák, Václav Bouda, Martin Tumpach  

Člen KVV Milan Hejkrlík 

Náhradník člena KVV Milan Bartoloměj 

Člen ÚVV Karel Šašek 

Náhradník člena ÚVV Alexandr Křížek 

Delegát krajské konference Milan Hejkrlík, Marcel Janek, Karel Šašek, Zdeněk Ševčík  

Náhradníci delegátů krajské konferen-

ce 

Radim Zátopek, Alexandr Křížek  

Předseda Obvodní kontrolní komise Vladimír Remeš 

Členové Obvodní kontrolní komise František Matyáš, Jaroslav Mazánek, Rudolf Sailer, Václav Valeš  

Delegát  Sjezdu Petr Pokorný 

Náhradníci delegáta Sjezdu Alexandr Křížek a Jiřina Slavíková  
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18. října 2010 

 

Jednání klubu zastupitelů ČSSD Praha 8 (KZ) řídil Roman Petrus, který přivítal přítomné zastupitele, 

pogratuloval k jejich zvolení a popřál mnoho úspěchů. K předloženému programu nebyly vzneseny připomín-

ky. Roman Petrus shrnul volební výsledky komunálních voleb a počty mandátů, které mají jednotlivé strany 

v zastupitelstvu k dispozici. 

 

V té souvislosti Roman Petrus přítomné informoval o třech možnostech utvoření povolební koalice na 

radnici MČ Praha 8: 

ODS + TOP 09 (24 hlasů)…… + V8 (2 hlasy) 

ČSSD + TOP 09 + SZ (24 hlasů) 

ODS + ČSSD (25 hlasů) 

 

Roman Petrus zároveň nastínil postoj KSČM k jednotlivým variantám a seznámil přítomné 

s aktuálním stavem vyjednávání povolební koalice. K jednotlivým možnostem se rozpoutala diskuse, které 

se účastnili všichni přítomní zastupitelé. Na základě diskuse nevzniklo žádné usnesení. Roman Petrus po-

dotkl, že všechny varianty jsou stále otevřené a záleží na postoji a odpovědích jednotlivých stran, které bu-

dou poskytnuty do 24.10.2010. Postoj jednotlivých stran bude projednáván na další schůzi KZ. 

KZ se v rámci dalšího jednání usnesl na následujícím usnesení: 

„Klub zastupitelů ČSSD Praha 8 pověřuje Romana Petruse vedením KZ a vyjednáváním s koaličními 

partnery, a to s časově omezeným mandátem do 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8.“ 

Hlasováno: 11 pro,- 0,-0. 

 

26. října 2010 

Jednání klubu zastupitelů ČSSD Praha 8 (KZ) řídil Roman Petrus, který přivítal přítomné zastupitele a 

hosty a seznámil je s programem schůze, ke kterému nebyly vzneseny připomínky. 

Roman Petrus znovu připomněl varianty povolebního uspořádání Radnice MČ Praha 8 a informoval o 

nezměněném postoji KSČM. V této souvislosti informoval o analýze a srovnání volebních programů stran 

v zastupitelstvu, ze které bude vycházet eventuální povolební spolupráce. Hlavními body střetu jednotlivých 

programů jsou „Privatizace a Zvyšování nájemného“. Roman Petrus informoval o projektu „Nová radnice“, 

kde shrnul požadavky KZ (projekt otevřený pro veřejnost, informování veřejnosti v dostatečném předstihu, 

účelné vynaložení finančních prostředků) 

Roman Petrus informoval o závěru, ke kterému došla TOP 09 a se kterým ho telefonicky seznámil její 

představitel. Strana TOP 09 nesouhlasí s našimi požadavky na uspořádání vedení Radnice MČ Praha 8. Na 

základě tohoto faktu byla záležitost široce diskutována všemi zúčastněnými. 

Z diskuse vyplynulo následující usnesení, které bylo přijato: 

 

„KZ trvá v případě koalice s TOP 09 na požadavku místa starosty MČ Praha 8 a pověřuje Romana 

Petruse, aby toto stanovisko tlumočil TOP09. Zároveň KZ očekává konečné vyjádření TOP 09 do 01.11.2010 

přičemž KZ pověřuje Romana Petruse k zahájení jednání s ODS.“ 

 

Příští jednání KZ se uskuteční v termínu po 31.10.2010 v závislosti na výsledcích jednání a jednotliví 

členové KZ budou včas informováni. 

Informace z klubu zastupitelů 
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Návrhy členů ČSSD do výborů a komisí Rady MČ Praha 8 

11. listopadu 2010 

 

Jednání klubu zastupitelů ČSSD Praha 8 (KZ) řídil Roman Petrus, který přivítal přítomné zastupitele a 

hosty a seznámil je s programem schůze, ke kterému nebyly vzneseny připomínky. 

Roman Petrus oznámil, že dne 10. listopadu 2010 mělo dojít k  podpisu koaliční smlouvy mezi ODS 

a ČSSD. Nicméně těsně před dohodnutou hodinou podpisu zatelefonoval předsedovi OVV starosta za ODS 

Josef Nosek s tím, že ODS právě podepsala koaliční smlouvu s TOP09 bez jakéhokoliv dalšího zdůvodnění. 

Klub vzal vzniklou situaci na vědomí a chování ODS označil za značně nesolidní. 

Bohužel, díky vzniku pravicové koalice, mohla ČSSD obsadit pouze jedno místo v každém výboru a 

komisi, které vznikly na Praze 8. Díky tomu se omlouváme všem členům, které jsme žádali o jejich účast na 

komisích. V tomto případě si účast v komisích rozebrali zastupitelé za ČSSD Prahu 8. 

Bezpečnostní komise Milan Hejkrlík 

Bytová komise Daniel Rödig 

Dopravní komise Květa Lepsatre 

Finanční výbor Tomáš Novotný 

Komise informatiky Milan Hejkrlík 

Komise pro národnostní menšiny Jiřina Slavíková 

Komise pro památkové zóny Radim Zátopek 

Komise pro výchovu a vzdělávání Lenka Majerová 

Komise územního rozvoje Roman Petrus 

Komise životního prostředí Jan Vašek 

Kontrolní výbor Zdeněk Ševčík 

Kulturní komise Jiřina Slavíková 

Majetková komise Radim Zátopek 

Protidrogová komise Lenka Majerová 

Redakční rada Roman Petrus 

Sociální komise Jana Štollová 

Zahraniční komise Daniel Rödig 

Zdravotní komise Jana Štollová 
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Co se stalo a stane na Praze 8 

Do plaveckého areálu v Šutce dorazily konečně těžké 

stroje  

 

Trvalo to neuvěřitelných 23 let, kdy byla zahájena 

stavba plaveckého areálu na Šutce v Kobylisích. Ve 

výru porevolučních událostech byla stavba zastavena 

a v podstatě chátrala dodnes. Hlavní město nyní za-

hájilo první etapu rekonstrukce, na jejímž konci by 

měl být už v příštím roce uveden do provozu padesá-

timetrový plavecký bazén s potřebným zázemím. V 

konečné fázi se má Šutka proměnit v moderní aqua-

park. V současné době se z místa hlavně vyvážel od-

pad a nepotřebné věci a celý objekt, který je v pod-

statě pouze torzem, se připravuje na samotnou re-

konstrukci krytého bazénu. Stavbu má na starosti 

sdružení firem Areál Šutka. Spojily se v něm společ-

nost SMP CZ a firma CL – Evans. Soutěž vyhrály s 

cenou 595,8 milionu korun bez DPH.  

 

Karlín má zvláštní chuť...  

 

Karlín je poměrně malý placatý pruh v centru města. 

Z kratších stran jej hlídají dva rušné dopravní uzly se 

špetkou velkoměstské divokosti – Florenc a Palmov-

ka. Delší hranice tvoří zelený pás Vítkova a Krejcárku 

a Vltava. Právě tohle rozpustilé děvče z jihu Čech tu 

nadělalo spoušť. Kam až v srpnu 2002 vystoupala 

rozvodněná hladina, lze vidět na informačních štít-

cích některých domů, visících v úrovni basketbalisto-

vých očí. Po povodni, jak to při katastrofě bývá, sou-

sedé zjišťovali, že jsou sousedy. Spolu s vodou sem 

však nateklo i hodně peněz. Opravilo se mnoho do-

mů i silnic, nové využití našla řada továren. Také se 

trochu proměnilo složení obyvatel. Dnes je tu docela 

pestrý výběr aktivit. Po vzoru Kodaně a Amsterdamu 

stojany s bicykly, konopný veletrh či gay sauny. Také 

trendy bary a drahé restaurace. Ale i malé galerie, 

nezávislé divadelní scény a kroužky pro děti. I přes 

své skromné rozměry není Karlín jednolitý. Největší 

ruch panuje kolem Sokolovské, poseté krámky a hos-

podami. Mezi Pernerovou a Křižíkovou se nachází 

nejvíc (převážně bývalých) industriálních komplexů. 

Směrem k Invalidovně obchodů a lidí ubývá. Na Ro-

hanském ostrově se čile staví (a ještě minimálně tak 

15 let stavět bude). Časem by tam mělo vzniknout 

město zhruba stejné velikosti jako Karlín. Zatím stále 

Informace z ustavujícího zastupitelstva dne 16. 11. 2010 

První ustavující Zastupitelstvo Městské části Praha 8 v tomto volebním období se konalo dne 16. listopadu 

2010. Po složení slibu členů zastupitelstva, kde se všichni členové v abecedním pořadí zavázali dodržovat 

zákony České republiky, zastupitelstvo odsouhlasilo, že počet Rady MČ bude 9 a počet uvolněných zastupi-

telů 12. 

 Následovala volba starosty  MČ Praha 8. Tím byl dle očekávání zvolen Josef Nosek (ODS), a to větši-

nou 28 hlasů. Následovaly volby zástupců starosty a rady MČ. 1. místostarostou byl zvolen Michal Šustr 

(TOP 09), Vladimíra Ludková (ODS) jako místostarostka  byla zvolena 25 hlasy. Ondřej Gros (ODS) byl zvolen 

27 hlasy. Markéta Adamová (TOP 09) byla tvolena 29 hlasy, Vladislav Černý (TOP 09) 29 hlasy, Matěj Ficht-

ner (TOP 09) 27 hlasy, Martin Roubíček (ODS) 27 hlasy, Jiří Janků (ODS) 29 hlasy. Zastupitelstvo zvolilo i 

sedmičlenné Kontrolní a Finanční výbory zastupitelstva. ČSSD i přes to, že je nejsilnější opoziční stranou, 

nepřipadl ani jeden z těchto výborů. Vedení Kontrolního výboru připadlo KSČM a Finanční výbor si ponechala 

ODS.  

 V dalším průběhu jednání schůze  Zastupitelstvo stanovilo pravidla Rozpočtového provizoria, podle 

kterého bude MČ hospodařit až do doby schválení  ročního rozpočtu MČ Praha 8. Zastupitelstvo odsouhlasi-

lo návrh finanční spoluúčasti MČ Praha 8 na případné realizaci projektu „Rekonstrukce a oprava školních 

sportovišť“, který podávají některé základní školy zřízené MČ v rámci grantu vyhlášeného Hlavním městem 

Praha na rok 2011. Zastupitelstvo MČ se protáhlo až do pozdních večerních hodin a nikdo z obyvatel MČ 

Praha 8 nevystoupil v závěrečném bodu jednání zastupitelstva, který je určen právě dotazům a připomínkám 

občanů. 
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jen na papíře zůstává projekt univerzitního městečka 

pražské filozofické fakulty v barokní Invalidovně. Nao-

pak reálněji se vyvíjí plán rekonstrukce železničního 

Negrelliho viaduktu. V obloucích jsou garáže nebo 

sběrné suroviny.  

 

Projekt nové radnice pokračuje  

 

Z pražských čtvrtí Praze 8 začne vládnout ODS s TOP 

09. Starostou se opět stane Josef Nosek. Radnici 

povedou občanští demokraté, kteří podepsali koaliční 

smlouvu s TOP 09. V radě připadne ODS pět křesel a 

starosta, TOP 09 bude mít čtyři zástupce a post mís-

tostarosty. Zástupci TOP 09 vystupovali před volbami 

radikálně proti projektu nové radnice, postupem času 

však své názory mírnili. Utvořená povolební koalice 

se dohodla, že ve stavbě nové radnice se bude po-

kračovat, ale za podmínky, že celý projekt a jeho fi-

nancování prověří kontroloři. Největší opoziční stra-

nou je na osmičce ČSSD.  

 

Většina pražských přívozů pluje i přes zimu  

 

V současné době je v rámci Pražské integrované do-

pravy provozováno celkem 6 lodních linek. Oproti loň-

skému roku však bude většina přívozů provozována i 

v zimním období. Jedinou sezónní linkou zůstává pří-

voz P4 mezi centrálními pražskými ostrovy, který le-

tos ukončil svůj provoz na konci října. V minulých zi-

mách byly provozovány pouze linky P1 a P2 na seve-

ru Prahy, spojující trojský břeh se Sedlcem a Podba-

bou. Ostatní lodní linky se letos přidaly až počátkem 

dubna. Přívoz s celoročním provozem zajišťuje spoje-

ní Sedlce a Zámků na severním okraji Prahy, které je 

atraktivní pro výlety vltavským údolím (např. okruh 

Stromovka -Troja - Zámky - Sedlec - Podbaba Stro-

movka) i pro běžné denní cesty. Cesta z Bohnic na 

Suchdol (přes Holešovice cca 60 minut) může při vyu-

žití přívozu trvat jen půl hodiny. Ještě výhodněji vy-

chází spojení z Bohnic na Prahu 6 a do Roztok nebo 

Kralup nad Vltavou. Přívoz je výhodný pro dopravu na 

jízdním kole, kdy lze cestu z Bohnic na Suchdol usku-

tečnit za méně než 20 minut. Na přívozu P1 jsou 

možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v 

jízdním řádu, a to mezi první a poslední plavbou dle 

jízdního řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě 

požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plav-

by dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád 

se signalizuje akusticky (kruhem nebo požádáním) a 

za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek. P1 - 

pracovní den od 05.25 do 20.00 Interval - na požá-

dání, dle potřeby sobota, neděle od 06.45 do 20.00 

Interval - na požádání, dle potřeby P2 - pracovní den 

od 05.45 do 20.00 Interval - 10 -12 (24) minut Na 

všech uvedených přívozech platí Tarif PID. Jízdní kolo 

je přepravováno zdarma. Na přívozech neplatí SMS 

jízdenka ani nepřestupní jízdenky pro jednotlivou 

jízdu.  

 

Vedení Prahy 8 už má rozdělené funkce 

 

Nové vedení osmé městské části si rozdělilo své 

funkce. Stalo se tak na prvním zasedání rady MČ. Za 

ODS je v radě pět členů, za TOP 09 čtyři. Místostaros-

ta Michal Šustr (TOP 09) bude mít na starosti finan-

ce, evropské fondy a hospodaření s obecními byty 

městské části, radní Matěj Fichtner (TOP 09) pak do-

pravu a řešení problematiky zchátralého Paláce Svět. 

Starosta Josef Nosek (ODS) pak bude mít v kompe-

tenci například bezpečnost a veřejný pořádek či 

územní rozvoj. Právě tyto funkce bude ale nakonec 

zastávat ještě někdo další, a v radě může dojít ke 

změnám. Pokud totiž Nosek zasedne v radě hlavního 

města, hodlá se vzdát funkce starosty Prahy 8. Jeho 

místo by pak obsadil opět někdo z řad ODS. Ale na 

konkrétní jméno je čas, dokud nebude zvoleno vede-

ní magistrátu. 

 

Na Rohanském ostrově vyroste kubistická budova 

 

Pražané, které uchvátila kubistická architektura a 

rádi míří do Podskalí, kde jsou kubistické činžáky i 

vily, možná potěší zpráva z Karlína. Zde se totiž plá-

nuje výstavba rohové administrativní budovy, která 

svojí architekturou připomíná slavný činžovní dům v 

Neklanově ulici postavený právě ve stylu kubismu. 

Karlínská budova s ostře řezanými rysy zvaná Keysto-

ne vznikne na hranicích původní zástavby na nároží 

ulic Pobřežní a Šaldova. Název „Keystone“ je výraz 

pro nosný kámen tvořící střed klenby či oblouku v 

architektuře, ale může vyjadřovat i spojení mezi sta-

rým a novým Karlínem, propojení centra města s ob-

lastí Karlína, Libně a Palmovky. 

 

Autoři návrhu Mathias Müller a Daniel Niggli ze Švý-

carska přiznávají inspiraci českým kubismem. "Když 

jsme přijeli do Prahy, objevili jsme český kubismus a 

zjistili jsme, že je opravdu úžasný a unikátní. Třebaže 

tento směr vznikl už na začátku minulého století, do-

káže nabídnout dnešní architektuře nové impulzy. 

Proto jsme se rozhodli zkoumat jeho estetické mož-

nosti," říká k návrhu Mathias Müller. 
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OVV ČSSD Praha 8 Vám přeje 

 ty nejkrásnější vánoce !!! 


