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vého zastupitelstva

Číslo měsíce

100 Kč
si od ledna připlatíme za jeden
den pobytu v nemocnici podle
návrhu ministra zdravotnictví
Leoše Hegera. Tuto částku
budeme platit bez ohledu na
výši svých příjmů.

Finanční prostředky, které MČ Praha 8 získala za prodej svého bytového fondu, se ke květnovému datu pohybují kolem 687 milionů Kč. Dluţno podotknout, ţe se
jedná o prostředky z prvních dvou privatizačních vln. 3. a 4. etapa do shora uvedené
sumy zahrnuta není. Nicméně se dá předpokládat, ţe celková výše finančních prostředků, které MČ privatizací svého bytového fondu získá, se bude po skončení celého procesu privatizace pohybovat kolem 2,6 miliard Kč. Na to, ţe prodejem podstatné části svého bytového fondu MČ Praha 8 přijde o příjem do rozpočtu v podobě vybíraného nájemného a na moţné problémy vzniklé s výpadkem tohoto příjmu rozpočtu
ČSSD v minulosti několikrát upozorňovala, proto se v tomto textu omezím pouze na
návrhy moţného investování finančních prostředků.
Získané prostředky by měly být zčásti investovány, jelikoţ jejich prosté uloţení na účtu v bance by za několik let díky inflaci, bankovním poplatkům a dalším vlivům mělo za následek podstatné sníţení jejich současné hodnoty.
Jakým způsobem ale takové prostředky účelně investovat? Asi všichni bychom byli neradi, kdyby byly investovány podle vzoru projektu Open card. Musí být
investovány transparentně a tak, aby následný uţitek z investice pocítili opravdu
všichni občané Prahy 8 a ne jen hrstka vyvolených. Zároveň je nutné, abychom umoţnili s těmito prostředky hospodařit i našim nástupcům, kteří budou zvoleni v říjnových
volbách do komunálních zastupitelstev.
Sociální demokracie na Praze 8 je toho názoru, ţe o způsobu investování
prostředků z privatizace bytového fondu MČ Praha 8 by se naše radnice měla poradit
s občany a vyslyšet jejich návrhy.
Moţností investic se nabízí hned několik. Na vybraných územích naší městské části je více neţ nutné investovat do takového systému parkování, který by našim
občanům umoţnil bezproblémové zaparkování svých automobilů. Zde se nabízí moţnost vybudování parkovacích domů, kterou by z peněz plynoucích z privatizace bytového fondu Prahy 8 bylo moţné financovat.
Sociální demokracie na Praze 8 vnímá potřebu posílit bezpečnost na svém
území tak, aby byl maximální moţnou měrou zabezpečen majetek občanů. To se netýká jen systému bezpečnostních kamer na našem území, ale i součinnosti ÚMČ Praha 8 s městskou policií tak, aby její stráţníci byli v ulicích Prahy 8 opravdu vidět a
mohli preventivně předcházet trestným činům či více znepříjemňovat ţivot nepřizpůsobivým jedincům. To si samozřejmě vyţádá zvýšení prostředků na provoz městské
policie, nicméně za účelem sníţení kriminality na území Prahy 8 je to investice, která
se díky svému účelu vyplatí.
Na závěr snad jediné: Chápeme, ţe je nutné začít jednat o nové podobě radnice. Nicméně snaha současného vedení radnice o utracení bezmála jedné miliardy
korun v řádu několika měsíců je přinejmenším nestandardní. Tuto investici je nutné
široce prodiskutovat a této diskuse se musí účastnit i veřejnost.
Ing. Daniel Rödig
Předseda MO Karlín
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Zpráva z OVV ze dne 16. června 2010
1) Příprava akcí OVV
Na základě diskuse ke konání nejbliţšího OVV se členové rozhodli během letních prázdnin nepořádat schůze OVV Praha 8. Př. Petrus navrhl uspořádat týden po komunálních volbách všeplenární schůzi. Členové
s navrţeným souhlasili. V sobotu 21. 6. proběhne na sekretariátu od 9:30 hodin třetí blok Vnitrostranického
vzdělávání, všichni členové jsou zváni a dostali pozvání.
2) Informace z obvodního volebního štábu pro komunální volby
Po skončení sobotního Vnitrostranického vzdělávání proběhne schůzka volebního štábu Prahy 8, který by
měl definitivně schválit Volební program. Dále př. Petrus informoval, o průběhu objednávání předvolebních
materiálů, jak je OVV schválil na mimořádném jednání. Dále informoval o sestavování kandidátky v MO
Ďáblice, kde se zřejmě podaří zcela naplnit kandidátku, byť s nestraníky. Poţádal členy, aby se pokusili vymyslet „hesla“, jeţ bychom v komunální kampani na Praze 8 mohli pouţít.
3) Zprávy z KVV, ÚVV
Př. Bartoloměj podrobně informoval o jednání KVV Praha z 14. 6. Na jednání ÚVV dne 19. 6. bude projednáván nový volební řád. Do voleb ZHMP vedení MHMP navrhlo ke schválení jejím zastupitelům 7 volebních
okrsků, v kaţdém se bude volit 9 zastupitelů. Praha 8 by takto byla ve volebním okrsku s Ďáblicemi, Dolními
Chabry, Březiněvsí, Prahou 7, Trojou a Letňany. Členové ČSSD vyvolali jednání se všemi opozičními zastupiteli MHMP, aby takto navrţené volební okrsky nebyly schváleny.
4) Personální politika
Předseda MO Bohnice př. Ševčík informoval, ţe nadpoloviční většina členů hlasovala pro zrušení členství př.
Štěpánu Jiříkovi. Důvodem je jeho dlouhodobý váţný psychický zdravotní stav, který vedl k tomu, ţe se stal
nesvéprávným a nelze očekávat zlepšení jeho zdravotního stavu. Následně př. Ševčík poţádal členy OVV,
aby dle platných Stanov hlasovali o zrušení členství př. Jiříka.
Dále byl na základě platného usnesení členů MO Bohnice projednán členy OVV převod čtyř členů z Prahy 14
(MO 08) do Praha 8, (MO 05) – Bohnice. Jedná se o schválené ţádosti o přechod mimo trvalé bydliště na
zasedání KVV Praha dne 22. 3. 2010. Členové OVV se podrobně seznámili s problematikou tohoto přestupu
a po diskusi vyslovili s postupem MO Bohnice souhlas a podpořili jej usnesením „OVV ČSSD Praha 8 vzhledem k postupu MO Bohnice tak, jak ukládají Stanovy ČSSD, souhlasí s jejím postupem a rozhodnutí nepřijmout výše uvedené členy a plně podporuje.“
5) Komunální politika
Předseda KZ př. Zátopek a př. Petrus informovali o programu jednání příštího ZMČ Prahy 8. Jeho hlavním
bodem bude schválení počtu volebních okrsků (3) a počtu budoucích zastupitelů (45). Ostatní agenda je
hlavně technického zaměření. Př. Bartoloměj informoval o odsouhlasení prodeje pozemků developerským
skupinám na Rohanském ostrově, u Masarykova nádraţí a Ţiţkově magistrátem a další prodeje na většině
praţských radnic, včetně bytového fondu.
6) Zprávy z MO
MO Karlín a MO Libeň – př. Rödig - schůze proběhla dle programu, obě MO byly usnášeníschopné. MO Kobylisy – př. Zátopek – schůze byla usnášeníschopná, hlavním tématem byla povolební situace. MO Bohnice
– př. Ševčík – kromě jiţ zmíněných záleţitostí podpořili členové konání mimořádného Sjezdu ČSSD. MO Čimice – př. Petrus – schůze nebyla usnášeníschopná, řešila se v diskusi povolební situace, příprava komunálních voleb a OK Prahy 8. Schůze MO Troja a MO Ďáblice se uskuteční do konce června.
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Zpráva z KVV ze dne 15. července 2010
Milan Bartoloměj, člen KVV

Jednání řídili př. Hulinský, předseda KVV a př. Klíma, místopředseda KVV podle schváleného programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu.
Úvodní slovo předsedy KVV ČSSD Praha.
Projednání výsledků Obvodních nominačních konferencí do Senátu (volební obvod.
19 – Praha 11, volební obvod 22 – Praha 10 a volební obvod 25 – Praha 6)
Schválení kandidátů do Senátu PČR.
Informace k volební kampani do ZHMP a ZMČ.
Různé.
Závěr jednání.

K jednotlivým bodům:
Ad 1)
KVV ČSSD Praha schvaluje program jednání.
Ad 2)
Zpráva předsedy KVV byla podána ústně. Př. Hulinský se zmínil o nejdůleţitějším bodě dnešního jednání, o
schválení kandidátů do Senátu PČR. Na předsedu spojené volební a mandátové komise byl navrţen př. Hodek, z pléna byli navrţeni za členy př. Dolínek a př. Kucián. Př. Hulinský dále vyzval obvody k vyvinutí maximálního úsilí k sestavení co největšího počtu kandidátních listin. K pomoci obvodům při sestavování kandidátních listin v problematických MČ byl PKVV pověřen př. Hodek. Př. Hulinský se dále zmínil o jmenování
dvou praţských členů do stínové vlády – jde o př. Dienstbiera ml. a př. Marksovou
KVV ČSSD Praha schvaluje předsedu volební a mandátové komise př. Daniela Hodka a členy volební a mandátové komise př. Petra Dolínka Michala Kuciána.
KVV ČSSD Praha schvaluje ústní zprávu předsedy KVV ČSSD Praha.
Ad 3)
Př. Barochová, Hušinová a Kárský se představili se svým volebním programem pro volby do Senátu PČR. Po
představení kandidátů př. Klíma seznámil členy KVV s Řádem přípravy pro volby Senátu PČR, kdy kandidáty
do Senátu PČR schvaluje KVV, v případě neschválení kandidáta se musí konat do 30 dnů nová obvodní konference, pokud se z důvodu nedostatku času nemůţe konat obvodní konference, provede volbu podle příslušného řádu KVV. V takovém případě musí nového kandidáta schválit P ČSSD. V diskusi vystoupil př. Kucián. Př. Hodek vyhlásil výsledky tajné volby: Vydáno a vráceno bylo 23 hlasovacích lístků, jeden hlas byl neplatný.
Pro př. Kárského
Pro př. Barochovou
Pro př. Hušinovou

- 12hlasů - kandidát byl schválen
- 8 hlasů - kandidát nebyl schválen
- 7 hlasů - kandidát nebyl schválen

KVV ČSSD Praha schvaluje kandidaturu př. Ladislava Kárského do Senátu PČR ve volebním obvodě 19.
KVV ČSSD Praha ukládá OVV ČSSD Praha 6 a Praha 10 sdělit do 20. 7. 2010 na sekretariát KVV ČSSD Praha
návrhy na kandidáty do Senátu PČR
Ad 4)
Př. Klíma navrhl termín dalšího zasedání KVV ČSSD Praha – stěţejním bodem jednání bude volba kandidátů
do Senátu PČR.
KVV ČSSD Praha schvaluje termín příštího zasedání KVV ČSSD Praha dne 22. 7. 2010
Kopie všech projednaných a schválených materiálů je uloţena a k nahlédnutí u tajemníka př. J. Vaška
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Občanské sdružení OSM
oznamuje, že z důvodu probíhající komunální kampaně před říjnovými volbami
do zastupitelstva Městské části Praha a zastupitelstva hlavního města Praha, se
v měsíci září nebudou konat pravidelné deskové hry.
V říjnu a listopadu si to vynahradíme !!!

Zveme Vás na volební studio
k výsledkům komunálních voleb
2010
v sobotu 16. října 2010
Od 14:00
V sekretariátu ČSSD Praha 8,
Zenklova 27, Praha 8.

Občanské sdružení Bytová poradna při ČSSD Praha 8
Vás zve na pravidelnou veřejnou poradnu v oblasti bydlení, která
se
bude konat
21. září 2010 od 17:00 hodin
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Žádáme Vás o rezervaci Vaší účasti.
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Vyměním byt, „Značka: Větší za menší“
Radim Zátopek, předseda klubu zastupitelů

Toto je existenční nutnost řady našich zvláště starších a osamocených spoluobčanů bydlících ve
„větších“ nájemních bytech ve vlastnictví Městské části. Větším bytem nemyslím osmdesátimetrové 3+1, ale
normální byt například v Karlíně či Libni, kde 1+1 má často i více neţ 50 m 2. Nájemné, včetně plateb za sluţby, vzrostlo za poslední čtyři roky více neţ dvojnásobně a důchody se zvýšily v řádech procent. Řada lidí se tak
dostala na pokraj hmotné nouze a po zaplacení všech poplatků jim často nezbude na ţivot více neţ tisícovka.
Poţádat o příspěvek na bydlení je sice moţné, ale dlouhodobě ho mohou pobírat pouze ty osoby, které jiţ
opravdu nemají jinou alternativu.
„Pokud si větší byt nemohu dovolit, musím prostě do menšího“. Vím, ţe je to nepopulární, ale jiné řešení v dnešní těţké době prostě neexistuje. Řada našich spoluobčanů si to jiţ uvědomila a snaţí se byty vyměnit. Malých bytů je ale díky tomu zoufalý nedostatek. Městská část si sice ponechala část malometráţních
bytů, ale ty vyuţívá hlavně jako stabilizační pro zaměstnance pracující ve zdravotnictví, školství či u policie.
Obec by ale měla mít moţnost nabídnout svým lidem jinou alternativu. Řešením by byla výstavba nových malometráţních bytů z peněz, které obec získala „privatizací“ původního bytového fondu. Tyto nájemní, nákladově relativně levné, byty by jim pak nabídla výměnou za ty jejich stávající. Nové nájemní byty by tolik nezatěţovaly obecní rozpočet poloţkami za opravy a přinášely by do městské pokladny relativně dlouhodobý a stálý
příjem. Původní větší byty by pak mohla obec nabídnout k rekonstrukci svépomocí našim spoluobčanům, kteří
potřebují větší byt a platit vyšší nájemné jim nevadí.
Pozemky na výstavbu malometráţních bytů by se v městské části určitě našly. Jeden či dva bytové
domy by mohly být zakomponovány do lokality u budoucí radnice na Palmovce. Další pozemky vlastní obec na
Rohanském ostrově a jistě by se našly i v dalších našich čtvrtích. Současnou situaci by podle mého názoru
vyřešilo cca 300-400 nových malých bytů do 30m2 a přimlouval bych se, aby část bytů disponovala pečovatelskou sluţbou. Výše investice by neměla přesáhnout v nákladové poloţce 600 milionů korun, coţ je necelých dvacet procent z příjmů z prodeje obecních bytů.

Předvolební a další akce
Září
6. září 2010
9. září 2010
27. září 2010
29. září 2010
30. září 2010

pondělí
čtvrtek
pondělí
středa
čtvrtek

18.00
17.00 a 18.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00

Volební štáb Praha 8
OVV a Všeplenárka
auto Karlín a Libeň
auto Kobylisy
auto Bohnice a Čimice

Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Karlín a Libeň
Kobylisy
Bohnice a Čimice

2. říjen 2010
4. říjen 2010
5. říjen 2010
6. říjen 2010
7. říjen 2010
9. říjen 2010

sobota
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
sobota

11. říjen 2010
12. říjen 2010
13. říjen 2010
14. říjen 2010
16. říjen 2010

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
sobota

9.00 - 13.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
9.00 - 13.00
14.00 - 19.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
15.00 - 19.00
16.00 - 19.00
14.00

Ďáblický háj až Troja
auto Kobylisy
auto Karlín a Libeň
auto Bohnice a Čimice
auto Kobylisy
Ďáblický háj až Troja
Den s ČSSD u Krále Holce
auto Bohnice a Čimice
auto Kobylisy
Magistrátní trasa
auto Karlín a Libeň
Volební studio OVV

Ďáblický háj až Troja
Kobylisy
Karlín a Libeň
Bohnice a Čimice
Kobylisy
Ďáblický háj až Troja
Ďáblice
Bohnice a Čimice
Kobylisy
Praha 8
Karlín a Libeň
Zenklova 27, sekretariát
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Šutka
Roman Petrus, předseda OVV

K realizaci myšlenky postavit v Praze Troji moderní krytý plavecký bazén se
přistoupilo ještě v dobách před sametovou revolucí. Byl poloţen základní kámen
stavby, pokračovalo se aţ do postavení základního skeletu budovy. Pak ale přišla
sametová revoluce, změna reţimu a s ní se objevily spory o vlastnictví pozemků, na
kterých stavba stojí. O jejich navrácení totiţ v rámci restitucí podal ţádost soukromý
vlastník. Přistoupilo se tedy k soudnímu sporu. Soud trval řadu let a pozemky byly
nakonec rozhodnutím soudu vráceny soukromému majiteli. Do doby vyřešení pozemkových sporů byla stavba samozřejmě zastavena. Rozhodnutí praţského magistrátu
pozemky vykoupit padlo aţ v roce 2001. Avšak vzhledem k vysoké ceně za jeho dostavbu bylo o dostavbě areálu definitivně rozhodnuto teprve roku 2007.
Čas tedy plynul a od zahájení stavby tedy uplynulo bezmála čtvrt století. Tehdejší děti mají dnes jiţ své vlastní děti a bazén stále nikde.
O problému s bazénem Šutka se pouze stále jen mluví a píše. Stále padají nové a nové sliby úředníků magistrátu týkající se dokončení areálu. Ať uţ ve spojení se záměrem uspořádat v Praze olympijské hry,
přestavbou areálu na bytové jednotky či dalším novým nesmyslným a nesplnitelným cílem magistrátních
úředníků.
Problematika plaveckého areálu Šutka vţdy eskaluje před komunálními volbami. Kaţdý politický subjekt, který se komunálních voleb v Praze 8 účastní, do svého volebního programu tento evergreen neopomene zařadit. A ani letošní rok není výjimkou. Čím více se letošní volby přibliţují, tím více se ODS snaţí občany
přesvědčit, ţe bazén Šutka bude následující rok dokončen. Stejné sliby padaly i všechny volby předcházející.
Dovolte mi podotknout, ţe na radnici Prahy 8 celou tu dobu vládne ODS. A jako důkaz plnění slibů ODS je v
Troji pouze ocelové torzo budovy, která kdysi měla být hojně navštěvovaným akvaparkem se dvěma padesátimetrovými bazény a dalším sportovním vybavením a zázemím. Místo toho ale objekt dále chátrá a hyzdí
své okolí.
Bude tento neutěšený stav Šutky pokračovat i nadále? Strávím někdy se svou rodinou v areálu Šutky
příjemné odpoledne, nebo bude můj syn za dvacet let psát podobný článek?
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Co víme o vládních formách a anarchii?
Jaromír Šída, předseda MO Libeň

Před letošními volbami do Poslanecké sněmovny došlo ke dvěma váţným incidentům. Dne 5. května v brně na mítinku ČSSD byl násilníkem napaden
Bohuslav Sobotka. V noci z 5. na 6. června v Plzni neznámý ţhář zapálil volební
stánek ČSSD.
Oba tyto nezákonné činy patří nejen k projednání kriminalistickými orgány, ale jsou i projevem anarchie. O ní slovník cizích slov říká, ţe je to oportunistický směr vedoucí k oslabení nebo aţ k odstranění státní formy. Podle T.G. Masaryka je anarchie jednostranná opozice, která se snadno zvrhává v revoluci.
To mě přimělo k tomu, abychom si připomněli, jaké jsou vůbec vládní
formy. Historicky jsou známé tři, monarchie, aristokracie a demokracie.
Monarchii známe jako vládu krále, císaře či cara. Za vlády římské monarchií byl principát. Šlo většinou o monarchii absolutní. Francouzská revoluce na konci 18. století dala však
vznik monarchii konstituční. Tato forma vlády se v některých státech udrţela aţ do dneška (Velká Británie,
Belgie, Dánsko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko). Zvláštní druh monarchie měl starověk, kdy vládli dva monarchové, např. dva králové ve Spartě (duarchie), dva konzulové v Římě (diarchie), tři vládci, Cesar, Pompeius a
Crassus (triumvirát), nebo dokonce vláda čtyř muţů (tetrarchie). Historie zná i monarchii vojenskou, kdy se
moc panovníka opřela o armádu. Poslední dva případy vojenské monarchie vyskytly se ještě ve 20. století
(vláda generále Franca ve Španělsku a tzv. plukovnická vláda v Řecku). Zvrhlými formami monarchie je tyranie a její moderní forma, diktatura ( nacistická vláda německého Hitlera a komunistická vláda ruského Stalina).
V historii, kdykoli v čele státu z jakýchkoliv důvodů monarcha nestál, vlády se uchopila aristokracie (z
řeckého aristoi-ti nejlepší, tj. ti nejušlechtilejší, šlechta). Ve starém Řecku tak vláda oligarchie (z řeckého oligoi-nemnozí). Jelikoţ ti nemnozí byli většinou ti nejbohatší, sedělo jim označení plutokracie (z řeckého plútos
-bohatství), čili vláda mamonu.Jinou formou aristokracie byla timokracie (z řeckého time-daňové vyhodnocení), která znamená, ţe vláda se přiznávala opět podle majetku. Naprosto zvláštní variantu vlády představuje
theokracie (z řeckého theka-bůh), kdy státní moc je v rukou kněţí. Tuto vládní formu dodnes praktikují islámské země.
Demokracie (z řeckého démos-lid) je vládní formou většiny států dnešního moderního světa. Je to
vlastně nepřímá vláda lidu, který si volí své reprezentanty (poslance, senátory) a ti volí vládní představitele.
Můţe se však stát, ţe demokracie se můţe zvrhnout v ochlokracii, tj. vláda lůzy, nebo v jukokracii (vládu
právníků), anebo v byrokracii (vládu správních úředníků).
Vládní formou představující naprostý stav bez vlády je anarchie.
Výskyt anarchie v minulosti vţdy nahrával vzniku diktatury, levicové či pravicové. Např. v Itálii po 1.
světové válce vzniklo anarchistické hnutí tíhnoucí nejdříve k socialistické revoluci a nakonec je Mussolini
zvrátil k fašismu.
V moderním světě kaţdý anarchistický projev narušuje demokratickou vládu a je naprosto škodlivý
v době, kdy lid má rozhodnout, koho si zvolí za své reprezentanty.
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Loutkové divadlo Jiskra
Roman Petrus, předseda OVV

Také si pamatujete na toto divadlo ze svého dětství? Taky si vzpomínáte na loutkové představení ve stejnojmenném divadlu? Tak na to můţete zapomenout. Pravicové
vedení radnice na Praze 8 se rozhodlo, ţe název „Jiskra“ je moc komunistický a moc levicový a změnilo jej.
Vše začalo před více jak 90 lety zaloţením loutkového souboru, který vedl Karel
Hacker. Tento soubor později přijal jméno Jiskra a začal hrát na dnešním místě své divadlo. Kromě něj zde hrála své představení i další loutková divadla. To vše jen do roku
1989. Po příchodu Mgr. Hejné, která tento kulturní stánek začala řídit, je vše jinak. Nejprve se mění programové vyznění objektu. Loutkové divadlo pomalu, ale jistě, začíná
ustupovat a dnes je jiţ v menšině. Začíná přibývat více a více i dospělých představení,
samozřejmě hlavně těch správných umělců. Pak přichází v roce 2002 první atak na název divadla. Je po úporných bojích změněn na Jiskra – Divadlo Karla Hackera. A to i přes odpor souboru Jiskra. Ale paní Mgr. Hejná stejně toto rozhodnutí neakceptuje a definitivně z vlastní vůle všude uvádí jen jméno Divadlo Karla Hackera.
V tomto roce začal boj znovu. Po mém upozornění, ţe jméno divadla, které bylo schváleno není dodrţováno začíná na Praze 8 další boj o ideologické vyčištění názvu. Přes negativní názor kulturní komise Prahy
8, zástupce rodinného klanu Hackerů a samozřejmě i souboru Jiskra pravicová rada název mění a slovo Jiskra vypouští.
Takhle se ničí značka, která funguje a dlouhá léta fungovala. Je myslím jen málo času k tomu, kdy
bude z těchto prostor vyštípán i loutkový soubor. Jestli do toho bude dál mluvit vedení radnice a Mgr. Hejná,
můţe to být opravdu brzy.

České léto
Milan Bartoloměj, člen KVV

Léto se nám blíţí ke konci, a tak malá rekapitulace. Úvodem namátkou několik volebních
slibů z Priorit ODS v prvních 100 dní vlády:
Prosadit zákon o vyrovnávání rozpočtů.
Přijmout "finanční ústavu" a zřídit Národní rozpočtovou radu.
Předloţit sníţení schodku rozpočtu na rok 2010 a navrhnout úsporný rozpočet na
rok 2011.
Omezit poslanecké a senátní návrhy zvyšující státní dluh.
Zavést slevu ze sociálního pojištění 3600 Kč a stanovit garanci 75 procent čtyřměsíčního odstupného pro nové pracovní místo.
Umoţnit zaměstnavatelům slevu 7200 Kč ročně za vytvoření částečného úvazku
pro znevýhodněné skupiny na trhu práce.
Umoţnit pruţnější pracovní dobu.
Kolik z těchto slibů se objevilo v „programovém prohlášení vlády“ a posouzení jejich plnění nechám
na vás, ale z těchto slibů vzniknuvší „škrtrreforma“ (převzaté hezké slovíčko), plná asociálních aspektů je
pokračováním práce „nejlepšího ministra financí na světě“ a ţe on ve skutečnosti vládu řídí, je dnes jiţ bez
pochyb.
Je nutné také zmínit, ţe Fišerova vláda zanechala dnešnímu kabinetu spoustu analytických a expertních materiálů. Mezi nimi například aktualizaci energetické koncepce státu či závěry svých komisí. Stojí za zopakování, ţe úřednická vláda splnila zadání, které dostala: být vládou apolitickou a odbornou a činit pouze technokratická rozhodnutí, která budou mít co největší podporu napříč politickým spektrem.
Velké téma těchto voleb, státní dluh, které bylo ještě umocněné situací v Řecku, vedlo a vede tyto
politiky v předhánění, kdo přinese lepší a úţasnější řešení tohoto dluhu. Nutno však říci, ţe bez toho, aby
analyzovali, jak tento dluh vzniká.
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Pohledy na problematiku státního dluhu a státních financí jako takových jsou zhruba dva: první říká,
ţe se zbytečně moc vydává, tedy ţe je třeba šetřit ve výdajích. Druhý říká, ţe se zase málo vybírá, tak je třeba
zvýšit příjmy. Osobně jsem zastáncem tvrzení, ţe příjmy jsou stále dostatečně velké, ale stát je neuvěřitelně
utrácí. Člověk při svém rozhodování vţdy váţí výnosy a náklady. Výnosem platby daní jsou sluţby, které stát
jedinci poskytuje. Jsem přesvědčen, ţe v současné době nabízené portfolio sluţeb pro občany je vysoce ztrátovou záleţitostí.
Dalším problémem jsou byrokraté, kteří v postavení, kdy mají moc více, jak nad třetinou českého hospodářství, tuto moc nezvládají. Tito poradci, jejichţ radami se politici bez hlubší znalosti svých resortů musí
řídit, jsou v zásadě mocnější neţ vláda sama. Pro zvýšení svého vlastního vlivu při prosazování svých zájmů
z nich totiţ musí udělat své kamarády. Bohuţel dnešní garnitura má takovýchto „kamarádů“ mnoho a samozřejmě čím je větší jejich moc, tím větší zisky budou moci oni a s nimi svázáni lobbisté svým konečným zákazníkům přinést a tedy tím větší bude jejich odměna za tyto sluţby větší (hrazená ze státního rozpočtu). K čím
větší sumě peněz mají byrokraté přístup, tím větší je jejich moc a význam. Čím vyšší je jejich moc a význam,
tím lákavějším soustem jsou pro různé zájmové skupiny, čehoţ logickým dopadem je, ţe poroste míra korupce ve státní správě a moc těchto lobbistů a státní peníze se utrácí a utrácí.
Na vstup do EU mnozí politici nadávají, však na druhou stranu přehlíţí mnoţství nových agend, které
znamenají nové úředníky, nové výdaje a ze shora vyplývajícího další korupci. Málokdo v tomto státě zná
všechny úřady a celou agendu, kterou stát prostřednictvím svých úřadů zajišťuje. Státní správa je neprůhledná a potřeba kontroly narůstá. Jsou tedy dnes zakládány nové kontrolní úřady a auditorské firmy (taky kamarádi) mají ţně. Jsme tedy denně informováni o tom, co stát na papíře zajistil, ale ve skutečnosti se nic neděje,
kromě zvětšení míry korupce, klientelismu a neprůhledných státních zakázek a to vede k tomu, ţe se státu
neuvěřitelně zvyšují náklady.
Popsané se sečte a opět zjistíme, co jiţ víme. Státní finance jsou v hrozném stavu a hledáme řešení
situace. To je kaţdému jasné, je třeba zvrátit trend rozrůstajícího se státu a naopak vliv státu sniţovat. Je třeba sníţit mnoţství komisí a úřadů pro ochranu a regulaci čehokoliv, je třeba propustit zbytečné úředníky, je
třeba vyměnit zkorumpované a korumpovatelné, je třeba změnit systém zaměstnávání státních úředníků. Dále je třeba splatit dluh a následně tvořit čistě vyrovnané rozpočty, aby stát vybral jen to, co skutečně potřebuje.
Závěrem tedy k této části léta: škrtům zdar, ale dělat je jinak!
Vnímání volebního výsledku jako neúspěchu ČSSD není měřitelné pouze vlastním volebním ziskem
strany, ale i skutečností, ţe se do Poslanecké sněmovny nedostal ţádný z jejích potenciálních koaličních partnerů, který by reprezentoval levicovou, či alespoň středovou pozici. Miloši Zemanovi se splnila touha po revanši všem, kteří mu „ublíţili“ a ţe vůli k moci nemyslel zcela váţně je zřejmé z absence snahy definovat pozici SPO, kromě toho, ţe jim nyní zbývá slušný státní příspěvek za dosaţený počet hlasů.
Ve volbách do PSP ČR jsme zaznamenali druhou nejniţší volební účast od roku 1989. Ze zkušenosti
je známo, ţe při komunálních volbách účast významně klesá, a tedy poklesne i moţnost vyuţití potenciálu
preferencí ČSSD. Opakujme si však poučení, ţe to byla média a mediální masáţ, která měla spíše podobu
součásti volební kampaně neţ seriozních informací a nestranného hodnocení. Bude se to totiţ opakovat.
Víra v nové subjekty je v českém prostředí obvyklá. Momentálně ji reprezentuje kníţe, novinář a dinosauři, kteří se tváří, ţe jimi nejsou. Bizardní symbióza ikon, která vejde do historie.
ČSSD bude nyní usilovat o návrat své přijatelnosti pro voliče. Toho však nedosáhne pouhým zbavením
se J. Paroubka, ale především a pouze programově. Proklamací na téma změny a návratu k idejím bylo jiţ
dost. Je třeba konat. Místo toho je patrná snaha některých členů vedení posouvat se ještě více k politickému
středu, aby byla přizvána k participaci na moci. Program na místo „mimořádných důchodů a 30. - Kč“ musí
vyjadřovat hodnoty a ideje, které strana vyznává a zastupuje. ČSSD má v souladu se svým historickým a programovým vymezením zastupovat majoritu populace, tedy demokraticky hájit zájmy většiny občanů. Jasná
pravidla, kvalitní legislativa, sociální smír a sociální stát, to jsou v zásadě zájmy naprosté většiny obyvatelstva.
Popřejme tedy Sociální demokracii po tomto létu, „které se zdá být poněkud nešťastným“, do podzimu
získání přízně intelektuální vrstvy politického spektra, praktický obsah programu, ukazujícího perspektivy a
ukázku politiky, která mladé generaci předvede, ţe sociální politika má smysl a význam a získá jí na svou stranu.
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Nová radnice
Roman Petrus, předseda OVV

Nová radnice, aneb téma před komunálními volbami u současných vedení jednotlivých městských částí velmi populární. Je tomu skutečně tak. Kromě ODS na Praze 8 i
ODS na Praze 7 chce zahájit nevratné kroky na výstavbu nové radnice ještě do komunálních voleb. Moţná se plíţí strach z moţných výsledků ve volbách. Tak se na to pojďme
podívat a pojďme si říci, proč je ČSSD k těmto návrhům velmi skeptická.
Úřad Městské části Praha 8 dnes sídlí v několika budovách v Praze 8, a to nejen
v Libni, ale i například nahoře v KD Krakov v Bohnicích. ČSSD souhlasí s tím, ţe je mnohem účelnější jak pro chod Úřadu Městské části, tak i pro občany, aby byli všichni úředníci pro občany soustředěni na jednom místě. Větší část budov zmíněných výše neodpovídá
dnešním poţadavkům. Jedná se především o energetickou náročnost a jistě v další míře
o vyuţitelnost těchto prostor, které někdy nebyly pro kancelářské účely ani zřizovány. Problémem bezesporu je i to, ţe některé budovy v Libni se nacházejí na místech, kudy povede tzv. vnitřní okruh.
ČSSD je logicky pro to, aby úředníci mohli vykonávat svou práci v prostorách pro to vhodných a dále aby
energetická náročnost budovy, kde sídlí úřad, byla co nejšetrnější.
Proč nová místa pro nové úředníky? Je potřeba nahlas říci, ţe stát předává obcím čím dál více agendy, kterou musí obce vyřizovat, a stát tak přenáší svou odpovědnost na obce. Jedná se třeba o občanské
průkazy či cestovní pasy, ale i o řadu dalších činností. Je jisté, ţe nová pravicová vláda v tomto trendu bude
výrazně pokračovat. Je tedy moţné, ţe počet úředníků bude stoupat a my budeme stát před nerudovskou
otázkou: Kam s nimi? Zatím tento text vypadá jako podpora výstavby nové radnice. Tak proč ČSSD jiţ několikrát hlasovala proti návrhu ODS, a to společně se všemi ostatními stranami v zastupitelstvu?
ODS ví a mluví o výše popsaných problémech minimálně dvě volební období, po která
v zastupitelstvu působím. S návrhem na výstavbu radnice přišel pan starosta poprvé veřejně na schůzi komise pro územní rozvoj dne 24. 2. 2010. Tehdy řekl, ţe chce kromě nové radnice vybudovat i obchodní centrum, které by radnici postupně do cca. 12 let splatilo. Cenu odhadoval na 600 aţ 800 miliónů. Jako podnět
a nápad to bylo zajímavé a ČSSD předpokládala, ţe se o této problematice povede seriózní diskuse. Bohuţel
se stalo něco jiného. ODS začala konat a na začátku května na zastupitelstvu představila projekt na stavbu
obchodního centra a také tzv. soutěţního dialogu, podle kterého chce radnice vybírat realizátora stavby. Cena se výrazně vyhoupla, uţ byla kolem jedné miliardy.
Někteří zastupitelé poukazovali na to, ţe projekt na stavbu je předraţený a obsahuje chyby, které
nebyly vysvětleny. Dále nebylo odpovězeno na to, zda je stavba na vybraném místě u Palmovky vůbec stavebně a technicky realizovatelná. Nebylo reagováno ani na další podněty zastupitelů ohledně podrobnějších
dat o vyuţitelnosti obchodního centra ve tvrdé konkurenci okolních staveb. ODS schválila oba materiály rovnými 23 hlasy, tedy minimem, coţ se panu starostovi stalo asi poprvé. Vrcholem pak je jakási nová mantra
ODS o tom, ţe musíme rychle vyuţít peníze z prodeje domů, aby je ti po nás nemohli projíst. ODS tak předpokládá, ţe všechny další politické strany jsou nesolidní a její představitelé se chtějí obohatit z veřejných zdrojů. Jedinými svatými a spravedlivými jsou tudíţ oni. Zajímavé, ţe?

Informace z červnového jednání zastupitelstva
Červnové Zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo dne 23. června 2010 od 14:00 v prostorách velkého
sálu „Bílého domu“ v Libni.
Na program celého jednání tohoto zastupitelstva bylo zařazeno projednání dvaceti bodů. Zastupitelstvo schválilo návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Prahy 8, kteří se utkají o přízeň voličů
v nadcházejících podzimních komunálních volbách. Zastupitelstvo schválilo jejich počet na 45, tedy stejný
počet, který působil dodnes. Zastupitelstvo schválilo i návrh na vytvoření tří volebních obvodů pro volby do
Zastupitelstva MČ Praha 8 na volební období 2010-2014. Na program jednání červnového zastupitelstva byl
zařazen i bod „Poskytnutí finančního příspěvku společnosti Praţská teplárenská, a.s. na rekonstrukci předávací stanice pro ohřev UT v budově Mateřské školy U Sluncové.“ Tato akce byla zastupitelem schválena jiţ
v roce 2009, nicméně nebyla realizována, a tak muselo zastupitelstvo schválit příspěvek na akci pro tento
rok.
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Zastupitelstvo dále projednalo návrh úpravy Finančního plánu zdaňované hospodářské činnosti, návrh poskytnutí grantů MČ v sociální oblasti na tento rok a schválilo návrh nového znění zřizovací listiny příspěvkové organizace – Gerontologické centrum. Dále projednalo a schválilo návrh smlouvy s českou spořitelnou, na základě které bude spořitelna obhospodařovávat finanční prostředky plynoucí z probíhající privatizace bytového fondu MČ.
Poslední bod jednání zastupitelstva byl jako jiţ tradičně věnován připomínkám a námětům občanů.
Na všechny tyto dotazy a výtky odpovídal pan starosta, který záleţitost osvětlil a slíbil vţdy zaslání písemné
odpovědi.

Co se dělo o prázdninách
Festival Mezi ploty navštívilo letos 30 tisíc lidí

Panelák slaví narozeniny. Je mu pětapadesát

Festivalu Mezi ploty v Praze-Bohnicích se letos zúčastnilo podle organizátorů asi 30 tisíc lidí, výtěţek
půjde na rozvoj terapeutických programů pro duševně
nemocné.
Smyslem akce je sblíţit svět psychiatrických pacientů
a lidí takzvaně normálních. Na 19. ročník akce přišlo
díky slunečnému počasí hodně lidí, vybrat se mohlo
zhruba půl miliónu korun. Na čtyřech velkých hudebních scénách se představilo několik desítek kapel,
vystoupilo na 60 divadelních souborů. Mezi lidmi působili také sóloví komedianti. Výtěţek ze vstupného
po odpočtu daně a energií půjde jako dar ve prospěch
léčebny. Pouţije se na rozvoj terapeutických dílen a
aktivit pro pacienty.
Kaţdoročně se díky festivalu vyberou na rozvoj léčebny statisíce korun. Třeba před třemi lety byl výtěţek
díky dobré návštěvnosti asi 900 tisíc korun, o rok později 650 tisíc. Loni, kdy pršelo, byl zhruba 130 tisíc.
Letos by to mohlo být i půl miliónu, lidí přišla spousta.

Hradba šedivých paneláků se stovkami bytových jednotek, obrovských dvanácti i vícepatrových monobloků s mnoha vchody střídaných sem tam věţákem - to
je obrázek mnoha sídlišť, především ze 70. a 80. let
minulého století. Snad právě proto se mezil lidmi vţila
přezdívka "králíkárny".
Nicméně takto poněkud hanlivě by před 55 lety obyvatelé údajně prvního paneláku v Praze a moţná i v
Československu svůj dům jistě nenazvali. Uţ proto, ţe
třípodlaţní panelový dům stojící dodnes v Praze Ďáblicích, do kterého se nastěhovali 1. července 1955,
má příjemně lidské rozměry. A platí to i pro rozlohu
bytů.
První pokusná panelová stavba v ulici U Prefy 771,
postavená v roce 1953, má zajímavou historii. Byl pro
ni vyvinut nový konstrukční systém, takzvaný skeletopanel, jehoţ autorem byl Miloslav Wimmer. Projekt
podal v roce 1948 a pouţil v něm takzvaný typ T16,
který v typizované výstavbě umoţňoval velkorysejší
vnitřní prostory. Při výstavbě byla pouţita řada objevných konstrukčních řešení. Patentován byl odlehčený
stropní panel, při jehoţ vývoji byla poprvé vyuţita bionika (analogie s vývojem přírodní konstrukce přesličky za 150 milionů let). Novinkou byl také ornamentálně řešený povrch panelu zlepšující jeho technologické
vlastnosti.
Výstavba prototypu se jako nová věc potýkala s překáţkami. Oponentní posudek statiků tvrdil, ţe konstrukce je "na hranici lability" a bydlení v domě sestaveném z jednotlivých panelů by nebylo bezpečné.
Stavba pokračovala, aţ kdyţ tyto názory vyvrátil uznávaný odborník v betonovém stavitelství akademik Stanislav Bechyně a potvrdil původní zkoušky prokazující
jedenáctinásobnou bezpečnost skeletu.
Dům tak nájemníky přivítal aţ 1. července 1955 (od
počátku v něm bydlel i jeho tvůrce Miloslav Wimmer).
Oproti pozdějším panelákům se lišil i tím, ţe neměl
plochou, ale sedlovou střechu s mírným sklonem a s
ozdobnou římsou a panely kryla omítka. Svým obyvatelům nabízel slušný komfort dvanácti bytů 3+1 o vý-

Kaizlovy sady dostanou novou podobu
Do obnovy parku před Invalidovnou a Kaizlových sadů
Radnice MČ Praha 8 investuje více neţ tři a půl milionu korun investuje radnice Prahy 8 do obnovy Kaizlových sadů a parku před Invalidovnou. V současné době je vybírán zhotovitel. Lokalita byla poničená povodní v roce 2002 a od té doby nebyla významným způsobem opravena. Je nutné obnovit poškozené plochy,
vykácet dřeviny, které jsou ve špatném stavu, zpevnit
a zrekonstruovat pěší cesty a další. Nebude chybět
ani instalace kamerového systému, od nějţ si radnice
slibuje sníţení kriminality na tomto území. Součástí
projektu je rozšíření a rekonstrukce stávajícího dětského hřiště, včetně jeho oplocení. Radnice tak reaguje na poţadavky rodičů s dětmi, kterým zde chybí
moderní zelené plochy s potřebným vybavením pro
děti.
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měře téměř 100 metrů čtverečních. Pro srovnání
panelákový byt 3+1 70. let měřil okolo 60 metrů
čtverečních. Kromě několika realizací se ve výstavbě skeletopanelových domů nepokračovalo. Ţelezobetonový skelet byl drahý a chyběla kapacita a
technologie k masové výrobě (skelety i panely se
vyráběly na místě stavby). Byly nahrazeny typy G40
a dalšími, které vyuţívaly konstrukce z montovaných panelů. Paneláky byly původně projektovány
pro ţivotnost přibliţně 40 let, někteří odborníci
však nosným konstrukcím dávají dalších 50 let
existence. Rychlá a levná stavba tehdy ale šla na
úkor kvality. Problémem tak bývá špatná tepelná
izolace obvodového pláště či střechy, doţití bytových jader a nevyhovující elektroinstalace. Peníze
na opravu paneláků především poskytuje Státní
fond rozvoje bydlení v rámci programu Panel
(úrokové dotace), regeneraci panelových sídlišť
podporuje také ministerstvo pro místní rozvoj.
Ďáblický plán
Praha na rozdíl od jiných evropských metropolí nemá své ghetto či slum. Pokud ale projde praţskému radnímu Jiřímu Janečkovi plán na vytvoření
„bezdomovecké oázy“ na kraji Ďáblic, brzy se to
změní. Tento plán Janeček na dalším zasedání
městské rady plán nejspíše prosadí. Přitom vše
mluví proti. I nejhloupější bezdomovec ví, ţe najde
více obţivy v centru Prahy neţ v oploceném areálu
u D8. Skvělé je i lákadlo pro bezdomovce, ţe se
tam mohou opíjet, jak chtějí, a kdyţ uţ toho bude
moc, sebere je blízká záchytka. Místo vedle ďáblické skládky je navíc uţ nyní vyhrazeno městem tolerované prostituci, takţe tato čtvrť zjevně leţí modrým praţským radním na srdci. Jinými slovy, praţští
radní za ODS, jděte do toho! Odsouhlaste nesmyslné ďáblické ghetto. A pak se jiţ rozhodně nebudete muset trápit s výběrem svého kandidáta na post
primátora.
Místo zapáchajícího squatu bude bytový dům
Opuštěný dům v ulici V Mezihoří má nové obyvatele. K nelibosti místních to však nejsou řádní nájemníci a z objektu se začal stávat squat a zapáchající
skládka. Na místo se kvůli častým stíţnostem na
rušení nočního klidu a nepořádek vydali před několika dny úředníci radnice Prahy 8 spolu s doprovodem městské policie. V polorozpadlém objektu
našli asi třicet lidí, kteří tam ţijí v otřesných podmínkách mezi zapáchajícími odpadky. S tímto objektem, respektive s lidmi, co v něm ţijí, jsou problémy uţ delší dobu.

Stavba patří firmě Orco, a je tedy v první řadě na
ní, jak místo vyklidit a zabezpečit. Co se bude s
opuštěným místem dít dál? Firma Orco avizuje, ze
Objekt v ulici V Mezihoří zbourá. Chátrající objekt
by podle informací společnosti Orco Property
Group měla v budoucnu vystřídat nová budova
Stavba sice nebude přímo navazovat na demolici,
ale společnost má v plánu postavit nový bytový
dům.
Oprava léčebny v Bohnicích
Tři miliardy korun. To je částka, kterou by bohnická
psychiatrická léčebna potřebovala na opravu jen
velkých pavilonů. Stav většiny ze 118 místních objektů je ţalostný. A toto prostředí má lidi psychicky
posilovat.
Léčebna eviduje 84 objektů, které by potřebovaly
nějakou výraznější opravu či výraznější zásah.
Velkých pavilonů je v Bohnicích přes 30. V takovém stavu, jako je tahle 26, je spousta.
Původním plánem bylo kaţdý rok opravit alespoň
jedno oddělení s tím, ţe během 30 let byla léčebna
moderní nemocnicí. Nicméně v této chvíli se léčebna spíše soustředí na to, aby velmi přesně a pečlivě zmapovala potřeby a moţnosti rekonstrukcí jednotlivých oddělení.
Jen málokdo z lidí před zdí, si uvědomuje, jak rozličné jsou osudy a diagnózy těch, kteří se dostali aţ
sem. Od závislých gamblerů přes alkoholiky, aţ po
těţce psychicky narušené lidi. V Bohnicích mají
svůj pavilon i děti. A právě dětské oddělení teď
prochází velkorysou rekonstrukcí, aby se v něm
malí pacienti mohli cítit lépe.
V 65 hektarovém areálu je to kapka v moři, ale
díky za ní.
Památková ochrana, kterou se bohnický areál pyšní teprve několik let, je paradoxně ve chvíli, kdy
nutně potřebuje celkovou rekonstrukci poněkud
kontraproduktivní.
Bohnickou léčebnu projde ročně 8 tisíc pacientů.
Denní stav je 1500, k tomu připočtěte tisíc zaměstnanců. Ti všichni teď nemají kvůli havarijnímu
stavu kuchyni. A zatímco v případě pavilonu jídelny
s kuchyní se teď snad blýská na lepší časy, starou
prádelnu dobrá perspektiva zatím nečeká. Přitom
aby památkově chráněné objekty dál nechátraly, je
nutné obnovit ve všech provoz. Provoz ale nejde
obnovit, protoţe jsou zchátralé. Třímiliardový začarovaný kruh teď čeká na rozetnutí.

