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V březnu nás čeká důležitý sjezd naší strany. Od roku 1993,
kdy se utkal o předsedu a i o směřování celé ČSSD Miloš Zeman s dalšími uchazeči, se nekonal žádný sjezd, kdy by členská základna nevěděla, že je jasný lídr na předsedu a jeho spolukandidáti, že jsou jen stafáž.

Zároveň to vypadá, že se snad bude jednat i o změnu v jednání a směřování celé naší strany. Oba kandidáti na předse-

O zdraví z Ďáblic

8

Libeňská synagoga

9

Všechny jejich výroky jsou hodné důkladného rozboru, a to

Pár slov o češtině

10

nejen pro delegáty sjezdu či členy ČSSD. Vždyť se pravděpo-

Novinky z Prahy 8

11

Únorové zastupitelstvo

12

Důležitým bodem sjezdu budou i stanovy. Ty současné jsou

Novinky z komisí

13

již osm let staré a je to na nich znát. V návrhu nových stanov

Kultura na Praze 8

14

je mnoho výborných myšlenek, které by mohly tzv. velrybářům

Pozvánky na akce

15

Pozvánka na ples

16

du mají viditelně jinou představu jak, s kým a kam stranu vést.

dobně bude volit i nový premiér České republiky.

znesnadnit cestu, což by bylo jistě dobře.

Takže 18. a 19. 3. 2011 v Brně se rozhodne co a jak a níže
si můžete přečíst, že vás budeme o všem informovat na našem
webu v aktuálním čase.

Číslo měsíce
58 000 000 000
O tolik navíc zaplatí lidé a firmy na dani z přidané hodnoty po jejím zvýšení od současné vlády,
která měla ve volebním programu paradoxně
snižování daňové zátěže.
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Fotka měsíce, tak kdo?

ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě

Afrika na nohou
Tunis, Egypt, Libye, Bahrajn a asi i další se připravují. Dlouholetí vůdcové těchto zemí padají
a bojují o vliv, moc i život. Byli léta tolerovaní a dokonce podporování západem. Nyní je vše jinak a
jejich národy je tvrdým způsobem vyzvaly k odchodu ze svých funkcí. Uvidíme, kdo přijde po nich.
Doufejme, že nové vedení těchto zemí bude k Evropě a světu smířlivé.

				

Lékaři „vyhráli“
V únoru skončila akce Děkujeme, odcházíme.“ Oficiálně dopadla kompromisem. Lékaři a jen
lékaři dostali přidáno dvě miliardy, a to do tarifních složek platu. Na základě toho začali stahovat své
výpovědi. Bohužel ne všude se dohodli s řediteli nemocnic, a tak část lékařů zpět prostě nenastoupí.
Jinde jim ředitelé nedávají stejné podmínky, ale podstatně horší. Lékaři pochopili, že situace ve společnosti, již jim ko konci nebyla zas až tak nakloněna a vzali alespoň něco.

Otevření Národního tehnického muzea
Dne 15. února 2011 se dočkali všichni ti, co dlouhá léta čekali na znovuotevření Národního technického muzea. Konečně byly zrekonstruovány prostory této památky a dovnitř se nahrnuli návštěvníci. A první dojmy? Po hodinové frontě na lístek (k dispozici je slovy „jedna“ pokladní, která tam jistě
byla již v sedmdesátých letech, se dostanete k prakticky totožné hlavní výstavě dopravy, která jakoby
z oka vypadla té původní, akorát je tam toho tak nějak méně. A vstupné - 160,- Kč za dospělého.

				

Ministr Josef Dobeš
Panu ministrovi školství evientně někdo musel na začátku února říct, že má málo „čárek“ v
médiích a že ho nikdo moc nezná. Tak se to rozhodl vzít z jedné vody načisto a proslavit se. Takže
popořadě: Unikly na veřejnost supertajné maturitní testy. Ukázalo se, že školství prakticky nečerpá
peníze z Evropské unie. Focení rodiny za státní peníze. Úžasné odměňování nejbližších zaměstnanců jeho úřadu. Soukromé psaní diplomové práce pro půvabnou šéfku kanceláře. No a nakonec
zdravotní kolaps. Panu ministrovi přejeme zdraví a snad lepší březen.

Praha 8 má nového starostu
Starosta Josef Nosek (ODS), který zastává i funkci náměstka primátora hlavního města, přestal
čekat na rozhodnutí Ústavního soudu o říjnových volbách a rezignoval na post starosty Prahy 8. Za
jeho nástupce zvolilo 32 ze 44 zastupitelů Jiřího Janků (ODS). Byl od podzimních voleb radním pro
životní prostředí a informatiku. Nosek se ale vlivu na Radnici Prahy 8 nevzdá úplně, zůstaává členem
rady MČ. Janků chce na jeho působení navázat a mohl by ho nahradit i na postu šéfa ODS v Praze 8.

Foto použito z internetu
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ČSSD PRAHA 8
ČSSD informuje

Zprávy z Krajského vedení ČSSD
Milan Hejkrlík, člen KVV
Krajský výkonný výbor řídil 1. místopředseda Mgr. Karel Klíma. Zpráva předsedy byla předána v písemné podobě, pozornost byla
soustředěna mj. na březnový Sjezd ČSSD, změnu Stanov, změnu způsobu přidělování dotací krajským a okresním organizacím. Za
Pražskou organizaci se zúčastní Sjezdu 81 delegátů. Bylo navrženo a následně schváleno, aby se zástupci delegátů z jednotlivých
obvodů neformálně setkali v první polovině března. Stejně tak místopředsedkyně Radka Kleslová požádala zástupce jednotlivých
obvodů o nominaci do ad-hoc zřízené komise pro změnu Stanov (za Prahu 8 byl následně obvodním výkonným výborem nominován předseda Roman Petrus). V rámci zprávy o komunální problematice byla pozornost věnována především rozpočtovým změnám
přidělování financí jednotlivým městským částem ze strany hlavního města Prahy. Jednotlivé kluby zastupitelů na městských částech byly požádány o delegování jednoho zástupce do celopražského klubu zastupitelů (za Prahu 8 př. Radim Zátopek).
Plánované akce KVV:
5. března – první ročník turnaje v malé kopané Pražské ČSSD
7. března – setkání žen v Brožíkově síni MHMP, filmové představení
26. března – Ples Pražské ČSSD na Žofíně
7. dubna – připomenutí vzniku ČSSD v restauraci U Kaštanu na Praze 6
30. dubna – „pálení čarodějnic“ Na tý louce zelený, Praha 4

Informace ze
Sjezdu ČSSD
Novinka
Pokud chcete ihned být informováni o pocitech účastníků sjezdu
ČSSD, který se koná ve dnech 18. a
19. 3. 2011 v Brně, je možné využít
informačních technologií.

Odborné krajské komise ČSSD
Pokud chcete v některé pracovat, hlaste se u tajemníka Jana Vaška
Komise sociální a zdravotní ……………………………………..…Mgr. Hana Halová
Komise pro dopravu, územní rozvoj, veřejné investice …………Ing. Jan Kosek
Komise informatiky a veřejné správy

……………………....Robert Šmolík

Komise školská………..…………………….……………………….Soňa Teplá
Komise pro problematiku bytové politiky v Praze………………..Mgr. Jan Smetana
Komise pro kulturu, mládež , sport a cestovní ruch……………..Petr Dolínek
Komise finanční, hospodářská a evropských fondů...................Ing. René Pekárek,CSc.
Komise životního prostředí...........................................................Mgr. Ondřej Wagner
Místopředseda pro činnost odb. komisí………………………..… Mgr. Jan Smetana
Obsazení předsedů Bezpečnostní a Programově analytické komise bude řešeno
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Všichni tři delegáti z Prahy 8 se
rozhodli, že budou dávat bleskové
informace a příspěvky jak na naše
webové stránky www.cssdpraha8.
cz, tak i na naší facebookovou stránku ČSSD Praha 8.
Fotografiemi ze sjezdu vás na stejných adresách bude zásobovat náš
dvorní fotograf Petr Pokorný.
Snad

vás

tento

zpravodajský

servis bude bavit a budete na něj patřičně reagovat.

ZPRAVODAJ
ČSSD informuje

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Třetí jednání Obvodního výkonného výboru proběhlo 16. února 2011. Na jednání přišli dva hosté, a sice předsedové ČSSD na
Praze 1 a 4, pánové Daniel Hodek a Jiří Bodenlos.
V bodu příprava akcí OVV proběhla opět delší diskuse. Předsedové MO informovali o zájmu členů Prahy 8 o návštěvu Senátu
PČR v měsíci dubnu. Př. Petrus nabídl možnost účasti členům i z dalších obvodů. Organizačně tuto návštěvu zajišťuje př. Šašek.
Ten konstatoval, že našimi hostiteli budou př. Štěch, Gajdůšková a Vícha. Př. Hejkrlík informoval, že výjezdní zasedání OVV zajistí v
některém z dalších termínů, nejlépe v dubnovém, či pozdějším a omluvil se, že tak dosud neučinil. Př. Rudová informovala o nové
výstavě obrazů na sekretariátu, která začne 14. 3. Vernisáž se uskuteční 17. 3.
Rozpočet OVV na rok 2011 – Informoval př. Petrus. Na I. čtvrtletí roku 2011 přišly finance pouze na nájem a energie ve výši
15.600,- Kč. Díky tomu bude nutné schválený rozpočet přepracovat. K finanční situaci proběhla diskuse. Bylo konstatováno, že
dotace mohou být ještě sníženy po Sjezdu ČSSD v březnu. Díky tomu můžeme pořádat pouze takové akce a propagace, které nás
budou stát minimální prostředky. ÚVV ČSSD také zakázal všechny investiční nákupy pro všechny OVV a KVV.
Tajemník př. Vašek informoval, že př. Kubovič, který je jedením z našich členů a právníků, kteří každý měsíc na Bytové poradně
ČSSD Praha 8 poskytují právní poradu občanům v jejich bytové problematice, ukončil k 15. 2. 2011 členství v ČSSD. Přislíbil však,
že v dubnu a červnu ještě dle harmonogramu bude na bytové poradně přítomen a v dubnu nás informuje, zda bude v účasti pokračovat. Př. Petrus navrhl uskutečnit v červnu návštěvu PS PČR a další akce, které nebude nutné finančně podporovat. Dále pozval
přítomné na ples pražské ČSSD dne 26. 3. na Žofíně. Vstupenky je možné objednat u tajemníka.
Náš host př. Bodenlos informoval o jednání P KVV a KVV a svém úkolu, jako místopředsedy KVV, kterým je koordinace spolupráce jednotlivých OVV a KVV, která v minulosti nebyla dostatečná a v současnosti by se měla výrazně zlepšit. Dále informoval o
situaci sociální demokracii na Praze 4. Na P KVV byly předloženy pouze materiály př. Klímy a Petruse. Ten podrobně informoval o
variantách, jakým způsobem navrhuje realizovat vnitrostranické vzdělávání členů ČSSD v Praze, které je v rámci P KVV v jeho gesci. Dále informoval o spolupráci s př. Klímou ohledně nové podoby časopisu pražské ČSSD. Z KVV doplnil př. Hejkrlík – ze zprávy
předsedy př. Hulinského - nová pravidla pro čerpání dotací ze strany ústředí pro kraje a obvody, změna Stanov na Sjezdu ČSSD,
dále vyzval členskou základnu k placení vyšších členských příspěvků, než ukládá usnesení ÚVV. Dále př. Hejkrlík informoval, že KZ
P – 8 navrhl a jednomyslně schválily do celopražského KZ za Prahu 8 př. Zátopka.
O dalších akcích KVV informoval př. Hejkrlík - 7. 3. MDŽ – promítání filmu a růže pro ženy, z finančních důvodů však budeme
růže rozdávat ženám pouze zde. Naopak na Den matek v květnu budeme růže rozdávat i ženám z řad veřejnosti, jak je naší tradicí.
Př. Bodenlos doplnil, že KKK si zvolila čtyři místopředsedy z devíti členů celkem.
ÚVV - př. Šašek - dovolba mladých a žen na Sjezd; změna projednávání legislativních změn Stanov. Následně v diskusi ke změnám Stanov vystoupili př. Hodek, Šašek, Petrus, Hejkrlík.
V bodě komunální politika př. Hejkrlík informoval o jednání KZ P – 8: projednávání bodů jednání ZMČ P – 8 dne 23. 2., bude
mj. hlasováno o rozpočtu MČ P – 8 na rok 2011 a výhled na další období; budeme ostře vystupovat zejména proti ODS. Pozval
přítomné na jednání ZMČ P – 8.
Sekce zprávy z MO: MO Karlín a MO Libeň – př. Hejkrlík – schůze proběhla dle programu, př. Tichý stále nedodal slíbený materiál ve věci bytů na Praze 8; MO Bohnice – př. Ševčík – členové vyzvali př. Petruse, aby se pokusil zajistit větší prostor pro ČSSD
v časopise ÚMČ Prahy 8; MO Čimice – př. Slavíková – informovala o jednání OVV o návštěvě Senátu; MO Troja – př. Grygera – informace z OVV a KK Praha, komunální politika, akce na obvodě, návštěva Senátu.
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Romanem Petrusem
Předsedou obvodní organizace ČSSD v Praze 8
Prosím o krátké představení
Jsem rodilý pražák. Vyrůstal jsem v Kobylisích, v roce 2005 jsme se ženou koupili byt v paneláku
v Bohnicích. Takže Prahu 8 mám prochozenou, proježděnou a prokouknutou skrz naskrz. Kromě základky jsem chodil na Praze 8 i na střední školu. Mám maturitu v oboru knihkupec. To je krásný obor o
kterém jsem už během studia věděl, že jej nikdy dělat nebudu. Pokud jde o vysokou školu, jsem věčný
student, který různě začíná a končí vysoké školy. Snad to jednou dodělám.

Obhájil post předsedy organizace. Máš ještě motivaci k práci v ČSSD na praze 8?
V ČSSD jsem od 19 let, tedy více jak 14 let. Za tu dobu jsem na Praze 8 zažil leccos. Velké výhry i velké porážky. Přes šest let již dělám
předsedu organizace a motivaci jsem ještě na začátku minulého roku neměl. Dokonce jsem již řadě lidí řekl, že již nebudu kandidovat.
K nové kandidatuře mě vyburcovaly dvě věci. Především rozesílání emailů s mou kritikou přáteli Petrem Kiliánem a dnes již nečlenem př.
Janečkem. V těchto emailech byla spousta věcí, které mě nadzvihly. Druhou věcí pak bylo nezdařené povolební vyjednávání.

Řekni nám něco k tomuto vyjednávání.
ODS na Praze 8 naprosto nepochopila, že se změnila situace. Většina členů za tuto stranu je zvyklá víc jak 12 let rozhodovat na Praze
8 o všem. V posledních čtyřech letech, pak naprosto bez ohledu na veřejnost a další politické strany. Tyto volby jim přinesly mírný šok.
Museli se spojit s další stranou, která jim do toho bude povídat. Měli volbu mezi členy ČSSD a TOP09. Vybrali si TOP09 ze dvou důvodů.
Především členové TOP09 mnohem méně vidí do radniční politiky, a proto budou méně „škodit“ ODS. To není nic proti TOP09, oni prostě
jen nemají a ani nemohou mít patřičné zkušenosti. Zadruhé požadavky klubu zastupitelů ČSSD odpovídaly volebním výsledkům, tedy rovnoměrné rozdělení kompetencí na radnici Prahy 8 s ODS s akceptací postu starosty pro vítěznou stranu. Bohužel v hlavách ODS bylo jen
jedno. Naprostou většinu bez konkurence, nebo nic. Výsledekm pak bylo několikatýdenní vodění za nos a následně domluva na podepsání
koaliční smlouvy s přesnou hodinou, které bylo zrušeno čtvrt hodiny před začátkem s tím, že byla podepsána dohoda z druhou stranou.

  

A co jednání s TOP09?
TOP09 jednala z pozice strany, která nebyla připravená na třetí místo na radnici. Touha dostat se do rady byla u těchto lidí velká, což

zobrazuje i výsledek, který není pro tuto stranu důstojný. Její současný vliv na radnici je naprosto nulový a odpovídá přibližně stavu před 12
lety, kdy ČSSD dostala od ODS podobný objem vlivu. Ale tehdy byl poměr sil 18 ku 7. Nyní má ODS poměr sil 14 ku 10.

Stal jsi se místopředsedou pražské ČSSD, co máš na starosti?
Už při volbě jsem si „řekl“ o vnitrostranické vzdělávání, což je oblast, která mě bavila již při přípravě našich kandidátů na volby. Měl bych
zájem v tomto, doufejme nevolebním období, spustit vzdělávání, které by dočasně nahradilo neexistující celostátní vzdělávání. Připravil jsem
první návrh, se kterým se seznámilo vedení kraje a nyní budu obcházet jednotlivé pražské obvody a sbírat zkušenosti z jejich projektů.

A práce na Magistrátu?
Na Magistrátu pracuji v oblasti bydlení, kterou jsem se osm let zabýval i na Praze 8. Praha má 10 700 bytů, z nichž část bude transformovat, tedy prodávat. V programu ČSSD a i v koaliční smlouvě je zároveň klauzule, že všechen zisk z tohoto projektu bude věnován na pořízení
bydlení sociálního charakteru. To mi přijde smysluplné a za těchto okolností jsem i já, velký nepřítel prodejů, tuto aktivitu schopen podpořit.
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ZPRAVODAJ
Polemika

Nová koncepce se stanovým městečkem pro
bezdomovce nepočítá
Petr Dolínek, radní Magistrátu hl. m. Prahy
Praha je jedním z nejbohatších evropských regionů. Přesto se

pouze v situaci, kdy všechna ostatní řešení budou vyčerpána a kdy

ani po dvaceti letech nepodařilo vyřešit některé palčivé sociální

již nebudou k dispozici místa v zařízeních provozovaných. V tako-

problémy. Bezdomovectví patří bezesporu k jednomu z nich. Ze-

vém případě pak hlavní město přijme taková bezpečnostní opatře-

jména v zimních měsících se tak tisíce našich spoluobčanů pravi-

ní, která zajistí, že provoz tohoto mimořádného zařízení nebude mít

delně dostávají do velmi obtížné situace, která některé z nich ohro-

zásadní vliv na okolí a na každodenní život v oblasti Rohanského

žuje na životě.

ostrova.

V Praze proto je v provozu několik zařízení, která nabízí bezdo-

Je však potřeba zdůraznit, že stanové městečko představuje

movcům ubytování. Příkladem je loď Hermes, jejíž provoz hlavní

velmi výjimečné opatření. Jeho vybudování připadá v úvahu pouze

město plně financuje. Musíme však počítat také s možností, že v

tuto zimu. Na příští rok chci zajistit trvalé řešení ubytování osob bez

těchto zařízeních budou všechna místa naplněna. Za těchto okol-

přístřeší, které by vycházelo z nové koncepce, jejíž příprava bude

ností je naší povinností zajistit dodatečné ubytovací kapacity. V

zahájena v rozmezí několika měsíců. Věřím, že na přípravě této

mrazivém počasí totiž nemůžeme nechat lidi bez domova s klid-

koncepce se budou podílet také městské části a občanská sdruže-

ným svědomím svému osudu. Z těchto důvodů jsme přistoupili k

ní tak, aby se předešlo možným problémům při její implementaci.

přípravě stanového městečka, které by umožnilo bezdomovcům

Nová koncepce rozhodně nebude počítat s možností vybudování

přečkat největší mrazy. Magistrát k jeho výstavbě však přistoupí

stanového městečka.

Při současném systému oprav chodníků se
asi krásných chodníků nedočkáme
Jan Vašek a Květa Lepsatre, zastupitelé Prahy 8
Nejen spravené, ale v neposlední řadě i čisté komunikace jsou
bohužel věčným tématem, na který si občané oprávněně a dlouho-

silnice celoročně. Praha 8 sice má tzv. „chodníkový program“, ten
je však nedostačující.

době stěžují.
Všechny politické strany se shodnou na nutnosti oprav a údržPokud do tohoto neutěšeného stavu zahrneme i úklid sněhu a

by komunikací, rozdílně se však mohou dívat na jejich financování,

posyp komunikací v zimním období, máme téma na román o mno-

technické provedení, prioritu a další. Je proto velká škoda, že po-

ha dílech. Že by to tak nemuselo být, je nasnadě. Člověk nemusí

litická reprezentace ODS na magistrátu a MČ Praha 8 v minulém

být odborníkem, aby věděl, že opravy a úklid komunikací jsou v

volebním období nezačala dlouhodobou spolupráci v programu

podstatě nikdy nekončící proces. Dodám, že s výjimkou oprav. Po-

oprav a údržby. Bylo to snadné, voliči zastupitelům této strany dali

kud jsou opravy prováděny kvalitně, tak zejména v případě chodní-

mandát, aby o všech věcech mohli rozhodovat sami, bez koalič-

ků musí takto spravené a udržované vydržet patnáct a více let.

ních partnerů. Dnes již mohl fungovat způsob komunikace a rozhodování, aby se občané Prahy 8 výhledově dočkali spravených a

Na Praze 8 je mnoho komunikací, z nichž větší část není v její

čištěných komunikací. Avšak není tomu tak.

správě. Občany však oprávněně nezajímá, kdo má kterou komunikaci na starosti, zda je to „osmička“, magistrát, TSK nebo další. Ob-

Budeme tedy ještě dlouho mít chodníky a silnice ve stavu, jež se

čané chtějí mít komunikace spravené, čisté a odklizené od sněhu.

nám mnohdy hrubě nelíbí a nezbude nám než doufat, že dojde ke

Neuklizený sníh ničí komunikace v zimě (samostatnou kapitolou

zlepšení……Dočkáme se ?!

jsou úrazy lidí na sněhu a ledu), automobilová doprava přetížené
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ČSSD PRAHA 8
Polemika

Ještě k ozdravnému pobytu v přírodě pro…
Marcel Janek, zastupitel MČ Ďáblice
Moc mě potěšilo, když jsem četl Ďáblický zpravodaj, který je v

si říkám: „Ta nepřímá úměra je přinej-

novém kabátě, necenzurován a může do něho psát kdokoli a na

menším zvláštní.“ Radní se domnívají,

jakékoli téma. I ten, kdo má odlišný názor než současné vedení

že příspěvek by měl být chápán jako

radnice. Proto využívám tuto možnost napsat článek, který má být

kompenzace za pobyt ďáblických ob-

pro opozičního zastupitele samozřejmostí, aby se mohl svobodně

čanů v blízkosti skládky. Tak teď již

vyjadřovat a zveřejňovat své názory.

tomu opravdu moc nerozumím! Chtějí změnit název příspěvku na „Pobyt

V článku chci pozornému čtenáři upřesnit informace a přiblížit

občanů“ a dávat ho jenom občanům

mylnou představu radních o nových kritériích vyplácení příspěvků

v blízkosti skládky. Jaká je vzdálenost

na ozdravné pobyty dětí, které mají platit od příštího roku. Jak vy-

od skládky skrytá ve slovech blízkost

plývá z názvu příspěvku, tak by měl být účelově a prioritně použit

skládky. Takže občané (není to náho-

na pobyt dítěte v přírodě, třeba jen na víkend, jelikož skládka ze-

dou příspěvek pro děti) bydlící na Ak-

jména dětem může škodit. Sice zatím nemáme důkaz, že ze sklád-

cízu utřou nos?

ky unikají karcinogenní a jiné škodlivé látky do ovzduší a vody, ale
je víc než jasné, že tomu tak pravděpodobně bude. A zde je ten
zakopaný pes.

Projednávání tohoto bodu radou jsem se účastnil. Radě jsem
předložil nejjednodušší a domnívám se, že také optimální řešení,
neříkám nejlepší, to bohužel neexistuje, na vyplácení příspěvku:
„Příspěvek by měl být stanoven ve výši 3 900,- Kč na dítě a vyplácen plošně dětem navštěvujícím Mateřskou i Základní školu v
Ďáblicích (dále škola), primárně jejím prostřednictvím a jen dětem
s trvalým pobytem v Ďáblicích. Příspěvek dětem, které nepojedou
na ozdravný pobyt organizovaný Ďáblickou školou, bude po předložení relevantních dokladů jejich zákonnými zástupci ve prospěch
dítěte, vydaných na ozdravný pobyt organizovaný jinou školou,
na soukromou dovolenou (tuzemskou i zahraniční), dětský tábor,
plavání, na jiné sportovní aktivity nebo na vitamínové přípravky
(zdravotní pomůcky), bude vyplacen příspěvek až do výše 3 900,Kč.“

Od příštího roku má být jen na zákonných zástupcích dětí, jak s
příspěvkem naloží, no tedy spíše, jak nenaloží!

Jednoduché řešení na vyplácení, organizaci a vynaložené prostředky k realizaci. Můj návrh, který jsem radě předložil, nebyl připuštěn ani ke konzultaci. Problém se mohl vyřešit kompromisem

Rodič dětem může koupit v tom lepším případě mobil nebo v

různých řešení. Bohužel i jiné mé návrhy a nápady nejsou akcep-

tom horším nic. Zde se ztrácí význam slov: příspěvek vynaložený

továny, byť i jen k diskuzi. O komunikaci s Radními raději nepíši,

na pobyt dětí v přírodě. Příspěvek je pro rodiče, nebo pro dítě!

ochota zvednout telefon a něco projednat s opozicí je v nedohlednu. Tak se sám sebe ptám: „Je všechno co se píše ve zpravodaji

V tomto okamžiku radní říkají, skládka vlastně není škodlivá,
ozdravný pobyt proto není nutný, kupte dětem třeba hru na počí-

objektivní a chtějí se noví radní odlišit? Jsou to ti praví, kteří chtějí
Ďáblicím něco přidat nebo ubrat?“

tač, ať se více nadýchají „škodlivého ovzduší“ v Ďáblicích.
Jestliže si tento článek přečtu v aktuálním Ďáblickém zpravodaji,
Rada navýšila částku na příspěvky o 100.000,- Kč, ale jednotlivé

potom možná nové vedení radnice je ochotno jít vpřed a pozorně

příspěvky se kupodivu sníží, i když již nebudou vypláceny „přes-

naslouchat opačným opozičním názorům. Doposud tomu nic ne-

polním“ a jen Ďáblickým dětem ve věku od 0 do 15 let věku. Tak

nasvědčuje.
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ZPRAVODAJ
Kulturní památky

Libeňská synagoga
Roman Petrus, předseda ČSSD Praha 8
Existuje stará legenda o tom, že jméno Libeň vzniká díky kněžně Libuši, která na dnešním území Libně měla svůj hrádek. Z této legendy
se dozvídáme i o tom, že kněžna povolala několik židovských rodin usadit se v podhradí. Zároveň prý kněžna dala postavit první synagogu.
Na pravdě však můžeme založit to, že židovské osídlení bylo na území Libně vždy
velmi velké. Vrchol tohoto osídlení nastal koncem 18. století. Uprostřed ghetta v Koželužské ulici byla od roku 1592 stará synagoga, ale v roce 1845 byla silně poničena velkou
povodní. A tak byl položen základní kámen ke stavbě nové synagogy dne 23. listopadu
1846 za přítomnosti arcivévody Štěpána. Ten poměrně hojně finančně tuto stavbu podpořil. Toto místo bylo podstatně výše položené, aby jej nepostihly záplavy. Nepříjemné
pak bylo, že se jednalo o místo, již mimo hranice původního ghetta. Stavba trvala dlouhých dvanáct let. Stará synagoga stála na svém místě ještě několik let. Byla zbořena
roku 1862. Nová synagoga byla slavnostně vysvěcena roku 1858. Dnes synagoga stojí
osamoceně poblíž křižovatky na Palmovce, dříve kolem ní byla řada budov.
Stavba byla postavena v novorománském slohu s orientálními prvky, v duchu tehdejšího romantického historismu. Jako architektonický styl byl pro stavbu vybrán novorománský sloh, přecházející v některých detailech do
orientálních poloh. Monolitní blok patrové budovy je nad obdélníkovým půdorysem završen nízkou sedlovou střechou. Původní fasáda měla
výraznou štukovou výzdobu a střední okno mělo bohatší plastické lemování s tradičním motivem Mojžíšových knih s desaterem a hvězdou
ve vrcholu. Postranní okna mají dodnes zachované jednodušší pasparty a opakují se ve dvou řadách nad sebou i na obou postranních
fasádách. V přízemí západního průčelí je trojdílný vysoký vstup s trojicí plechem pobíjených vrat. V jednoduché východní fasádě je dodnes
zachované menší kruhové okno, členěné štukovou šesticípou hvězdou s výplněmi z barevného skla. Interiér má klasickou bazilikální podobu. Za vstupní předsíní, s jednoduchým kijorem (umývadlem k tradičnímu opláchnutí rukou před bohoslužbou) v levé části a se vstupy
na dvě protilehlá vřetenová schodiště na galerii, je vchod do hlavního prostoru synagogy. Ten má
podobu vysokého trojlodí s postranními arkádami galerie, umístěnými vždy na pěti mohutných
hranolech pilířů. Pilíře i pilastry mezi okny mají v přízemí i v patře hlavice se štukovou římsou a
polem plastického rostlinného dekoru. V západní části je pod třetí stranou galerie níže umístěná
kruchta.
Interiér kopíruje uspořádání křesťanských kostelů, s lavicemi v řadách, orientovaných k východní straně, kde je umístěna bima (stupínek) se stopami po místě, kde stál šulchan (pultík pro
čtení z Tóry). Áron (svatostánek pro umístění Tóry) je dřevěný, tenké sloupky po stranách skříně
nesou půlkruhově zakončený nástavec se zlaceným hebrejským nápisem a Davidovou hvězdou
ve středu. Pod nimi je série zlacených reliéfních symbolů, připomínajících původní Šalamounův
Chrám v Jeruzalémě. Od vstupní branky vedla alej s nízkými stromy až ke vchodu.
Náboženským účelům sloužila pouhých 83 let. Za nacistické okupace v r. 1941 byla synagoga
uzavřena a zrušena a nacisté zde ukládali zkonfiskovaný židovský majetek. Za komunistického
režimu byl zničen nedaleký starý židovský hřbitov i budova rabinátu. Synagoga dál sloužila jako
skladiště, tentokrát jako sklad kulis divadlu S. K. Neumanna (dnes divadlo Pod Palmovkou). V padesátých letech zde jako kulisák pracoval
Bohumil Hrabal. Synagoga až do sedmdesátých let poskytla prostor pro neoficiální literární a filozofické debaty a výtvarné akce skupiny
umělců kolem Bohumila Hrabala, výtvarníka Vladimíra Boudníka a filozofa a básníka Egona Bondyho. Na počátku 90. let byla budova vrácena židovské náboženské obci. Byla vyklizena, rekonstruována a slouží pro občasné umělecké projekty občanského sdružení Serpens.
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ČSSD PRAHA 8
Zábava

Pár informací o češtině a jazykolamy
Čeština není jazyk, to je vrozená vada!“ prskali na fakultě cizinci, když se snažili proniknout do tajů našeho mateřského jazyka.
Zápasili se sedmi pády, jazyk si lámali na „řřřřř“, požadovali po nás vysvětlení záhady, jak to, že slova Praha a Praze se vztahují k
jednomu městu...
Člověka to nutí zapřemýšlet o jevech pro rodilého mluvčího naprosto běžných. Uvědomili jsme si, jak krásná a poťouchlá je řeč,
kterou užíváme běžně a většinou naprosto bezmyšlenkovitě. S češtinou jdou dělat všelijaké vylomeniny...
Jak se vám líbí nejdelší věta složená pouze ze souhlásek? Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.
Rekordmanem ve slovech bez samohlásek je sloveso scvrnkls.
Naopak všechny samohlásky jsou pěkně poskládané (i v učebnicovém pořadí) ve slovech mateřídoušky, dvacetikoruny.
Určit přesně, které slovo je v češtině nejdelší, nelze. Ale k favoritům určitě bude patřit i nejneobhospodařovávatelnějšími.
Opakování stejných slabik nemusí znamenat, že dotyčný koktá, třeba si zrovna jen hraje s češtinou: Ulili-li liliputáni oheň včas,
zabránili požáru. (5x) Nebudou se štítiti títi Ti ti tiší špehové do vazu? (8x)
Naši rodnou řeč také zdobí největší počet háčků. Existují slova, ve kterých se jich objeví i pět: nejztřeštěnější, přesvědčivější apod.
Umíte těsnopis? No číslicový určitě:

Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3břené pi100le,o5 a o5 s3leli.

Také tzv. Q-systém v naší populaci zlidověl: Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení qalita qasinek qůli qantu dodáveqázne.
Qasinky neqasí.
Víte, co je palyndrom? To je třeba „kobyla má malý bok“ - tedy věty, které lze číst z obou stran. Těch má čeština také celou řadu,
například: Fešná paní volá: Má málo vína pan šéf?
Do chladu si masa mísu dal Chod.

Sabina hrává na varhany bas.

A co takhle jazykolamy? Nebudu se zmiňovat o „ohraných“ křepelkách,co lítají
přes střechy, ale jak se poperete s tímhle:
V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.
Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora?
Kolouch, kohout s mouchou mnohou s hloupou chloubou houpou nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.
Přišel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem řek, abych mu řek,
kolik je v Řecku řeckých řek.
Nejnekulaťoulinkovaťejší z nejnekulaťoulinkovaťejších.
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ZPRAVODAJ
Novinky z Prahy 8
Vypnou semafory, aby zlepšili provoz
Semafory na křižovatce Palmovka nebudou do konce února fungovat. Radnice osmé městské části si od odpojení světelného
zařízení slibuje plynulejší průjezdnost ulice Sokolovská. Jedná se o jediný takový případ v Praze, kdy byly pro zlepšení dopravy
semafory vypojeny. Pokud se během měsíce nezlepší průjezdnost křižovatek Palmovka a Balabenka, semafory zde budou opět zapojeny. Jeden semafor však bude v Sokolovské ulici i nadále určovat tok dopravy. Je jím světelné zařízení na přechodu u mateřské
školy Palmovka, které zůstane s ohledem na děti, jež zde pravidelně chodí do školy, nadále funkční. A kolik město ušetří na elektřině
za jeden vypnutý semafor? Podle výpočtů se za jeden vypojený semafor ušetří tři sta korun měsíčně.

Na Osmičce opět pohlídají malé děti
Hlídání dětí známé jako babysitting se po odmlce opět vrací do denních jeslí Mirovická. Kapacita hlídací služby pro děti od 1 – 4 let
je samozřejmě omezená, proto je nutné si vždy dopředu zavolat. Rodiče se mohou hlásit na telefonu 284 685 087. Provozní doba je
každý pracovní den od 6.30 do 17.30 hodin. Babysitting musel být na několik měsíců přerušen, neboť poptávka rodičů po docházce
neustále rostla. Radnice proto nechala upravit umývárny a toalety, které s ohledem na kapacitu vyžadují hygienické předpisy.

Stavba radnice Prahy 8 na Palmovce má své webové stránky
Městská část Praha 8 společně s firmou Metrostav zprovoznila nové internetové stránky týkající se výstavby centra Nová Palmovka. To bude sloužit zejména jako nová budova radnice Prahy 8, ale budou zde i další administrativní a komerční prostory, restauraci,
kavárnu, supermarket a další. Budova bude stát u metra Palmovka směrem ke křižovatce se Sokolovskou ulicí. Na adrese www.
novapalmovka.cz občané získají informace o projektu, který výrazně změní tvář dolní Libně, nechybí zde vizualizace a podobně.
Součástí komplexu se stane i odpovídající počet parkovacích míst ve dvou podzemních podlažích. Otevření je naplánováno na konec roku 2014.

Praha 8 se pustí do rekonstrukce plaveckého areálu poblíž kobyliské střelnice
Praha 8 se pustí do rekonstrukce plaveckého areálu poblíž kobyliské střelnice. Radnice areál po létech urgencí získala od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, který nechal oblíbené koupaliště zcela zchátrat. Měla by začít již na začátku příštího
roku. V současné době je v rozpočtu schválena částka 2 milionů korun na vybudování projektu tohoto koupaliště a samotná realizace. Výstavba koupaliště proběhne v roce 2012. Bude to moderní areál s přírodním biotopem, budou tam samozřejmě k dispozici
i další hřiště, další prostory pro aktivní odpočinek občanů.

Praha 8 schválila rozpočet na rok 2011
Praha 8 coby třetí nejlidnatější částí hlavního města bude letos hospodařit s rozpočtem ve výši 1,2 miliardy korun, což je zhruba
stejný objem peněz jako loni. Na investice má radnice letos přes 582 milionů korun, z toho nejvíce je vyhrazeno pro kapitolu školství.
Rozpočet schválili zastupitelé městské části. Osmá městská část očekává příjmy ve výši 1,201 miliardy korun a výdaje o 27,2 milionu
korun vyšší. Rozdíl pokryjí peníze, které radnice nevyčerpala v loňském roce. Pro loňský rok Praha 8 schválila rozpočet ve výši 1,17
miliardy korun. Z celkové sumy 582,38 milionu korun určené na kapitálové výdaje dá radnice nejvíce do investic ve školství. Na tuto
kapitolu má v rozpočtu zhruba 270 milionů korun. Městská část chystá především zateplování školských areálů a opravy sociálního
zařízení. Nové fasády a oken by se mohly dočkat například mateřské školy Na Pěšinách a Na Přesypu. Dalších asi 94 milionů je vyhrazeno na investice v oblasti zdravotnictví a sociální péče, z toho 52 milionů dá radnice na výstavbu domu sociálních služeb. Praha
8 bude pokračovat rovněž v opravě Kaizlových sadů před Invalidovnou, v rozšiřování kamerového systému i v přípravě výstavby
nového sídla radnice na Palmovce. Opozice kritizovala, že radnice do rozpočtu zapojuje miliony korun z privatizace. Podle ní by
měla městská část více šetřit. Dále opozice vyčítá, že radnice počítá zhruba se 30 miliony korun na přípravu kritizovaného nového
sídla úřadu na Palmovce.
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Informace ze Zastupitelstva Prahy 8
Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
Minulá schůze Zastupitelstva se uskutečnila dne 23. února. Jako obvykle bylo zastupitelstvo svoláno
do velkého jednacího sálu „Bílého domu“ v Libni a začátek jednání byl stanoven na 14:00. Na úvod
schůze vystoupil pan starosta Josef Nosek, který vzhledem k tomu že kromě funkce starosty naší
městské části zastává i funkci na Magistrátu hlavního města Prahy a chce se soustředit na výkon pouze
jedné funkce (bezmála půl roku mu to nevadilo), na funkci starosty rezignoval. Roman Petrus právě
odstoupivšímu starostovi poděkoval za spolupráci. Do programu schůze tedy byl tedy doplněn bod
volba starosty MČ Praha 8.
Před schválením programu schůze vystoupil zastupitel ČSSD Milan Hejkrlík s tím, že MČ mu i přes
to, že se zástupců rady dotazoval přesně dle stávajícího jednacího řádu, ve stanovené lhůtě MČ neodpověděla. Jeho bod dokonce nebyl ani zařazen na program dnešní schůze Zastupitelstva. To bylo podle některých výkladů porušení
hned několika právních norem, s čímž zástupci ODS a TOP 09 museli souhlasit. Přál bych Vám vidět ten vystrašený výraz v jejich
očích, když Milan z výše uvedených důvodů navrhl prohlásit svolání zastupitelstva za neplatné a jednání ukončit. Po krátké chvilce,
kdy si klub ČSSD doslova vychutnal ten pocit bezmoci, ve kterém se utápěla vládnoucí ODS a TOP 09, vystoupil Roman Petrus s tím, že to byla pouze ukázka toho,
jak to může vypadat, kdybychom nebyli konstruktivní opozicí a že příště, jakmile
nalezneme takovéto pochybení ze strany radnice, rozhodně nebudeme mírní. Milan
Hejkrlík svůj návrh poté stáhl. Vládní ODS a TOP 09 znatelně spadl kámen ze srdce.
Poté se přistoupilo k volbě starosty MČ Praha 8. Na tuto funkci byl nominován
pouze jediný kandidát, a to Jiří Janků (ODS). Ten byl v tajné volbě samozřejmě zvolen, i když ho svými hlasy nepodpořili všichni zastupitelé. Vedení schůze se poté ujal
nově zvolený starosta. Vzhledem k tomu, že Jiří Janků zastával doposud funkci radního, ta se v tu chvíli stala volnou a zastupitelstvo jí muselo obsadit. Opět kandidoval
pouze jediný kandidát, Josef Nosek. Opět tajná volba, opět zvolení. Dalším bodem
zastupitelstva bylo schvalování rozpočtu, který uváděl p. místostarosta Michal Šustr.
Ten rozpočet patřičně vychválil a ostatní se snažil přesvědčit o tom, že nic lepšího nás v současné chvíli nemohlo potkat. Fakt, že
dochází k nevratnému utrácení peněz, což je vlastně projídání, kterému se ODS a TOP 09 ve svých volebních programech snažily
zamezit, prostě nevnímal.
Rozpočet byl tedy i přes nesouhlas opozice schválen. Osmá městská část letos
očekává příjmy ve výši 1,201 miliardy korun a výdaje o 27,2 milionu korun vyšší.
Rozdíl pokryjí peníze, které radnice nevyčerpala v loňském roce.
Následoval bod privatizace. Jednalo se o její dobíhající čtvrtou vlnu. Prodej
všech objektů, které splnily požadavky, jež jim v rámci privatizace stanovila městská část, byl schválen. A to i přes nesouhlas opozice. Na závěr schůze vystoupila
zastupitelka za SZ s tím, že zastupitelé SZ by se chtěli podílet na činnosti kontrolních orgánů nově vzniklého Centra Palmovka a nepožadují za svou práci finanční
odměnu. To vládnoucí koalice komentovala tak, že se prozatím nepočítá s rozrůstání kontrolních orgánů. Občané se na závěr schůze dotazovali zástupců MČ na sběrný dvůr, na případnou privatizace Karlína a
zástupci MČ se vždy snažili jejich otázku zodpovědět.
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Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Komise pro památkové zóny, Jan Vašek, zastupitel za ČSSD
Vedle vzájemného seznámení se s ostatními členy a výměny mailových kontaktů jsme přijali státotvorné rozhodnutí, spočívající
ve změně názvu komise na „Komisi pro památkovou péči“. Pan zastupitel Černý (za p. Švarce) nás podrobně informoval o návštěvě Paláce Svět, na kterou pozval radní za TOP majitel, pan Crispino. Jeho údajným záměrem je začít (pokolikáte již ?) s rekonstrukcí stavby. O jeho skutečných záměrech vyjádřili členové komise pochybnosti. Proto bude ÚMČ úzce spolupracovat s MHMP,
aby alespoň pokutoval majitele zejména za chátrání této památky v rámci zákonných možností, což dosud úředníci MHMP nečinili.
Proběhla debata o dalších památkách a způsobu svolávání komise. Ta se bude scházet, pokud bude mít podněty od jejích členů,
RMČ P – 8, občanů, atp. Členové se shodli, že požádají Min. obrany o návštěvu vnitřních prostor karlínské Invalidovny.

Kulturní komise, Jiřina Slavíková, zastupitelka za ČSSD
Dne 16. 12. 2010 se konalo 1. jednání kulturní komise v rekonstruovaném Divadle Karla Hackera v Klapkově ulici v Kobylisích.
Celé jednání řídila předsedkyně komise místostarostka paní Mgr. Ludková, která úvodem představila vedoucího odboru kultury
pana ing. Bambase a členy kulturní komise. Všichni členové měli k dispozici písemné materiály, které byly postupně projednány a
týkaly se zejména bilance návštěvnosti, nákladů, výnosů a provozu Divadla Karla Hackera a KD Krakov. Byly schváleny dramaturgické plány obou kulturních zařízení na období leden až červen 2011. Paní Paulusová podala prezentaci činnosti KD Krakov organizovanou Servisním střediskem MČ Prahy 8. Paní Mgr. Hejná všechny členy komise provedla renovovaným divadlem, které nabízí
divadelní představení, koncerty i volnočasové aktivity pro školky, školy, ale i pro širokou veřejnost nejen pro Prahu 8. Náklady na
celou rekonstrukci divadla činily 7, 5 milionů korun. Exteriér i interiér divadla prošly velkými změnami, které se týkaly např. nové
střechy, toalet, šaten pro herce a zejména útulné kavárničky a baru. Členové kulturní komise se dohodli na dvouměsíčním intervalu
jednotlivých jednání s tím, že se místa budou postupně měnit tak, aby všichni členové komise poznali i další kulturní zařízení MČ
Prahy 8.

Protidrogová komise, Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD
Komise se sešla poprvé v úplném složení 12 členů. Byly podány tyto informace:
- z celostátní a celopražské úrovně, které se týkaly dokumentů o současné národní a protidrogové politice.
- o výběrovém řízení Zdravé město Praha 2011
- o program pro školy a školská zařízení, očekává se jmenování protidrogové komise RHMP.V rámci tohoto bylo podáno 20 projektů škol MČ Praha 8 s požadavkem o dotaci ve výši 472 000 kč.
-o festivalu ANTIFETFEST. Jedná se o amaterskou soutěž pro žáky 2.st.ZŠ a SŠ.
PK RMČ projednala podmínky pro vyhlášení grantového řízení v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na r.2011
- o problematice přílivu syntetických drog do ČR.

Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek, Milan Hejkrlík, zastupitel za ČSSD
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek se sešla na řádném zasedání 21. února 2011. V úvodu předseda komise konstatoval,
že Rada Městské části Praha 8 rozšířila členy komise o zástupce z řad občanů. Nový člen byl seznámen se zápisem z předchozího
jednání a usneseními – komise žádá radu městské části o pokračování v projektu Bezpečná osmička, komise žádá radního HMP
Petra Dolínka o zvážení možných bezpečnostních aspektů umístění stanového městečka pro sociálně vyloučené na Rohanském
ostrově. Radní Dolínek reagoval na usnesení komise dopisem, ve kterém ubezpečil, že bezpečnostní aspekty byly brány v potaz a
pokud dojde k otevření stanového městečka, bude zajištěn zvýšený dozor Městské policie HMP. Komise dále projednala proběhlé
bezpečnostní akce Policie ČR. Předseda komise dále navrhoval zaměřit pozornost na oblast prevence kriminality a na zvýšení
odpovědnosti občanů za vlastní bezpečnost.
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Založení ČSSD

Výstava Doc. Jana Vlčka

Tak jako každoročně si i letos připomenou sociální demokraté poblíž hostince u
Kaštanu 7. duben 1878, kdy byly založena Česká strana sociálně demokratická,
tehdy jen pobočka Rakouské sociální demokracie.

Dne 17. 3. 2011 od 17.00 proběhne vernisáž
malíře Jana Vlčka. V letech 1955 – 1959 studoval na Vyšší průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a v letech 1959 – 1965 na Akademii
výtvarných umění v Praze. Poté byl také odborným asistentem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na AVU, kde byl v roce 1988
jmenován docentem.

7. 4. 2011

Akci pořádá OVV Prahy 6 a jste na ní srdečně zváni.

Motýl ve tváři Jaroslava Foglara.

Stranické akce Březen 2011
MO Karlín a MO Libeň		
1.3. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
Klub zastupitelů			
7.3. 18.00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Kobylisy			
8.3. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub			
9.3. 16:00		
Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her		
10.3. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Bohnice			
15.3. 18:00		
restaurant U kamenného stolu
Bytová poradna při ČSSD Praha 8 a zastupitelský den
						
15.3. 17:00		
Zenklova 27, sekretariát
OVV Praha 8			
16.3. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Troja				
21.3. 18:00 Zenklova 27, sekretariát
MO Ďáblice			
22.3. 19:00
restaurant Na růžku
Šachový klub			
23.3. 16:00
Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her		
24.3. 18:00
Zenklova 27, sekretariát
MO Čimice				
31.3. 18:00
Chvatěrubská 350
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14. reprezentační ples ČSSD Praha
Lístky na tuto klasickou akci si můžete koupit u našeho tajemníka Jana Vaška.

Sobota 26.3.2011, Palác Žofín
Foyer :
19.00 – 20,30 Pražský dixieland - vítání, tradičním 		
			
jazzem
Velký sál :
19.00 		
20.00		
20.01 		
20.09		
20.10
20.20
21.30 		
21,35
			
21.45		
22.15 		
22.30		
			
23.00 		
23.30		
			
24.05		
			
00.30		
02.00

Otevření sálu
Velký taneční orchestr K band - fanfáry
Předtančení Latina – TK KROK – Choreografie manželé Krtičkovi
Zahájení plesu - moderátor Jožka Zeman
Přivítání hostů předsedou KVV ČSSD Praha JUDr. Petrem Hulinským Ph.D
Velký taneční orchestr K Band – směs waltz, valčík a pod.
Taneční ukázka standardních tanců –
K Band se sólisty Radkou Blechovou, Janou Škrlantovou, Katkou Kůtkovou,Vratis
lavem Velekem a Miroslavem Widemannem
PAVEL VÍTEK – Mám rád vůni tvé kůže, Má svůj den, Zahrada přání
K Band se sólisty
HEIDY JANKŮ – zpěvačka plná energie - „Když se načančá“ dokáže že „Jen tak žít
neumí“
K Band se sólisty
DALIBOR JANDA – trojnásobný Zlatý slavík, mezi jeho hity patří Hráli jsme
kličkovanou, Kde jsi, Hurikán, Žít jako kaskadér a další
ELVIS A. PRESLEY – Král rock ’n’ rollu žije nejen ve vzpomínkách, ale i v interpretaci Pavla Pavleského
Orchestr K Band se svými sólisty
závěr plesu – při odchodu návštěvníků dostávají ženy růže

Malý sál : 20.30 – 02.00 hod.
LEGENDY ČESKÉ TANEČNÍ HUDBY STÁLE V PLNÉ SÍLE
20.30
Zdeněk Urbanovský – romantický klavír
21.30		
Josef Zíma s orchestrem Jiřího Sládka
22.00		
Iveta Symonová
22.30		
Richard Adam
23.00		
Scarabeus - písničky Zlaté řeky, které se staly národními hity
Rytířský sál : 21.00 - 02.00
RETRO diskotéka MUDr. Michala Sojky, Host : Jiří Helekal
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