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ví 1. máj v místě, kde tato tradice vznikla. Právě zde, na Střeleckém
ostrově se 1. května 1890 shromáždilo 30.000 účastníků a stejně tak

Po roce 1948 se 1. máj v Československu stal téměř povinnou oslavou režimu, ale přesto jeho tradice po roce 1989 přetrvala a vrátila se k
jeho původním hodnotám. Hodnotám, které vyjadřuje program České
strany sociálně demokratické, hodnotám spravedlnosti, svobody a solidarity.

V novodobé historii po roce 1989 a obnovení činnosti nejstarší politické strany v Čechách – České strany sociálně demokratické, jsme

Nyní se s jeho oslavou vracíme na místo jeho vzniku. Zpět ke kořenům, zpět k tradicím. Dnes zde demonstrujeme proti tak zvaným reformám současné vládní koalice, proti záměrům zpoplatnění zdravotní
péče, zavedení školného v českém školství. Na všech místech naší
republiky je dnes podepisována petice občanů proti záměrům nezod-

Číslo měsíce
200
Tolik korun bude stát permanentka do lesa v
Bohnicích. Bohužel Botanická zahrada se rozhodla, že začne zpoplatňovat i vstupy do lesů.
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povědné vlády směřující k další devastaci životní úrovně především

mladých rodin, seniorů a zdravotně postižených.

Fotka měsíce - 133 výročí založení ČSSD.

ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě

Vzpomínka na Gagarina
12. dubna jsme si připoměli let prvního člověka do vesmíru. Kupodivu i naše noviny otiskly mnoho článků o Juriji gagarinovi a jeho příběhu v lodi Vostok a 108 minutách letu nad zemí. Samozřejmě
jsme se odzvěděli i mnoho o jeho dalším životě ve zlaté kleci a tragické smrti v letadle.

				

Vládní roztržka
Popisovat, co všechno se v dubnu stalo ve vládě a v koalici, je skutečně nadlidský úkol. Řekněme, že to začal Jaroslav Škarka z VV, dále pokračovala prostořeká Kristýna Kočí z VV a pak už se hádali všichni. VV si vyjasňovali jak, kdy a proč si půjčují půlmilióny. ODS se snažila co nejvíce zadupat
na VV, aby se zapomnělo na jejich experta Vondru a TOPka se snažila dělat, že vlastně v této koalici
vůbec není. Výsledek? Odešel ministr dopravy Bárta, ale může se vrátit, až se očistí. A John dostal
trafiku. A vrchol na konec? Ministrem vnitra se stává Jan Kubice. Člověk, který prokazatelně ovlivnil
volby před pěti lety svou vymyšlenou a lživou zprávou. Člověk, který byl pravděpodobně povolán do
čela rezortu jen, aby opět něco podobného na sociální demokracii připravil.

Prezident Klaus je kleptoman
A opět jsme se jednou proslavili. Prezident Klaus byl na státní návštěvě v Chile. Během závěrečné tiskové konference při projevu Chilského prezidenta si prohlédl pero, kterým podepisoval smlouvu a pod stolem si jej zasunul do saka. Krádež se samozřejmě objevila v médiích a svět se baví. Dle
zpráv z hradu jsme se dozvěděli, že tu propisku by Klaus stejně dostal. Ona to, ale nebyla propiska,
ale vysoce ceněné dílo. A ještě legrácka. Slovenská televize se nechala doběhnout a odvysílala reálný šot, že se Klaus přiznal ke kleptomanii.

Usáma bin Ládin usmrcen
Na 1. května jsme čekali lecos, ale toto asi ne. Americký prezident Barack Obama oznámil, že
Usáma bin Ládin, tento dlouhé léta hledaný terorista, byl usmrcen v domě v Pakistánu, kde v tu dobu
žil. Celá akce proběhla v režii amerických zvláštních sil. Tělo bin Ládina bylo pitváno a následně
pohřbeno do moře. Vše proběhlo velmi rychle a hned se vyrojily spekulace, co se vlastně v domě
odehrálo a zda smrt teroristy byla skutečně při přestřelce či ne. To nic nemění na tom, že americký
lid oslavoval v ulicích.

Anglická královská svatba
Ve Velké Británii se konala svatba prince Williama, druhého následníka anglického trůnu, a Kate Middleton. Akce veliká a mediálně opravdu výrazně zajímavá. Ostatně česká televize
ji přenášela v přímém přenosu. Nejvíce snad překvapilo, že i britové, tedy národ braný většinou
za decentní až sucharský, dokáže vyrobit tuny různých upomínkových předmětů, které mají
opravdu roztodivnou úroveň. I bivakování na cestě svatebního průvodu i týden před akcí se
konalo. No paráda.

Foto použito z internetu
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ČSSD PRAHA 8
ČSSD informuje

Zprávy z Krajského vedení ČSSD
Milan Hejkrlík, člen KVV
KVV 18. 4. 2011 a mimořádné KVV 26. 4. 2011
18. dubna 2011 se konalo 4. řádné zasedání Krajského výkonného výboru ČSSD Praha. Předseda KVV informoval o proběhlém
Ústředním výkonném výboru, na kterém proběhla dovolba žen a mladých do 30 let do ÚVV a dovolba členů předsednictva ČSSD. Za
Pražskou organizaci byl do P ČSSD zvolen př. Šplíchal. Př. Březina a př. Slezák podali informace z klubu zastupitelů, oba avizovali
možný problém s dovolbou zbývajících 2 členů Rady hl. m. Prahy z důvodu nejednotnosti klubu ODS. Před jednáním Zastupitelstva
hl. m. Prahy panovala mezi oběma kluby shoda, že dovoleni mají být předsedové klubů (ODS – Šťastný, ČSSD – Hulínský), nicméně
před jednáním ZHMP klub ODS od tohoto návrhu ustoupil. KVV dále projednával kauzu oplocení lesoparku botanické zahrady na
pomezí Bohnic a Troji. Př. Hulínský přislíbil intervenci za odstranění tohoto plotu. KVV dále projednal květnové akce – oslavu Prvního
máje na Střeleckém ostrově, odpolední taneční zábavu na Výstavišti v Holešovicích a další.
Dne 26. dubna proběhlo na žádost předsedy KVV mimořádné jednání KVV, jehož jediným bodem byla informace o aktuálním
sporu mezi politickými kluby ČSSD a ODS v rámci hlavního města Prahy. Jak již bylo avizováno na předchozím jednání KVV, nedošlo ke shodě na volbě zbývajících 2 členů rady hl. m. Prahy. Dále se oba kluby neshodly v obsazení dlouhodobě uvolněných míst
náměstků ředitele magistrátu hl. m. Prahy a ředitelů některých odborů, přestože výběrová řízení již proběhla. Př. Březina informoval,
že především z těchto důvodů vyvoláno smírčí řízení dle koaliční smlouvy. V krajním případě, pokud neshody mezi kluby budou
přetrvávat, by mohlo dojít i k výpovědi koaliční smlouvy.

Zprávy z ústředí ČSSD
Karel Šašek, člen ÚVV
ÚVV – Dne 16.4.2011 se sešel ke svému 1. jednání ÚVV ČSSD. Předseda ČSSD př. Sobotka se
ve svém projevu zabýval současnou politickou situaci, vládní krizí a předpokládaným postupem
ČSSD. Seznámil ÚVV se schváleným návrhem žádosti P ČSSD adresované PK ČSSD k iniciování
hlasování o důvěře vládě ČR v Poslanecké sněmovně P ČR a dalšími tématy.
Kromě dovolby žen a mladých do 30 let dle Stanov proběhla dovolba členů P ČSSD z řad
osobností, kdy byli zvoleni v prvním kole volby př. Hamáček a př. Štěch. Ve druhém kole volby
byli zvoleni př. Urban a př. Šplíchal. Zbývající volba členů P ČSSD proběhne na dalším zasedání
ÚVV, to znamená dovolba 6 členů P ČSSD, z toho musí být dle Stanov tři ženy. Dále byl zvolen
ústředním tajemníkem ČSSD př. Michal Kucian. ÚVV schválil statut Hospodářské rady ČSSD. Př.
Starec (místopředseda ČSSD), který má na starosti vnitřní záležitosti strany, informoval členy ÚVV
o změně způsobu financování, kdy dotace budou z ÚS posílány přímo na jednotlivé OVV. Př. Starec
dále podrobně informoval o „Zprávě o výsledku hospodaření ČSSD za rok 2010“. Její plné znění je
k dispozici na sekretariátu našeho OVV v Zenklově ulici. OVV, KVV a jejich sekretariáty se nebudou
slučovat ani rušit, ale bude sledováno plnění úkolů, které budou z vedení strany žádány.
ÚVV svým usnesením uložil P ČSSD, aby v zájmu zkvalitnění vnitrostranické kultury a vyšší
efektivity ČSSD na české politické scéně připravilo k projednání na příštím jednání ÚVV návrh kariérního řádu pro volby do zastupitelských sborů České republiky.

4

www.cssdpraha8.cz

Nový Ústřední tajemník České strany sociálně demokratické a předseda Obvodního
výkonného výboru př. Michal Kucián

ZPRAVODAJ
ČSSD informuje

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Páté jednání Obvodního výkonného výboru proběhlo 10. dubna 2011. V bodu příprava akcí OVV proběhla opět delší diskuse. Př.
Šašek informoval o termínu návštěvy Senátu PČR dne 27. 5. od 14:00 hodin. Součástí prohlídky budou také Ledeburské zahrady. Dále
požádal všechny, aby informovali členskou základnu, abychom věděli, kdo má o tuto návštěvu zájem. Př. Petrus požádal tajemníka př.
Vaška, aby všem členům mailem rozeslal návratky.
Př. Petrus a př. Šašek byli 19. 4. na pozvání členů MO Bohnice účastni na této členské schůzi. Důvodem byla snaha o dohodu ve věci
místa konání členských schůzí MO Bohnice. Konání schůzí MO Bohnice na Staroměstském náměstí bylo dlouho tolerováno, ale dle zjištění z návštěvy př. Petruse a Šaška v těchto prostorách v nočních hodinách byla požádána MO Bohnice, aby zvážila další konání schůzí
v těchto prostorách. Bohužel se členové MO Bohnice rozhodli této záležitosti nevyhovět. Po obsáhlé diskusi bylo navrženo usnesení č.
1/4/2011: „OVV ČSSD Praha 8 doporučuje členům MO Bohnice, aby své členské schůze svolávali v katastru MČ Praha 8.“
Př. Šašek pozval přítomné a členskou základnu na tradiční akci OVV Praha 4, „Pálení čarodějnic“ dne 30. 4. Všem byla tato akce doporučena k účasti. Dále přítomné pozval na oslavu 1. Máje, která proběhne od 9:30 do 11:00 hodin na Střeleckém ostrově. Vzhledem k
finanční situaci nebude letos probíhat tradiční oslava 1. Máje v rámci KVV Praha a každý pražský obvod se rozhodne, zda bude realizovat
vlastní akci. Současně informoval o celorepublikové petiční akci k 1. 5., o které rozhodlo PG ČSSD adresované PS PČR a předsedovi
Vlády ČR P. Nečasovi, pod názvem „Zastavme devastaci naší země“. Všechny obvody (okresy) a kraje byly požádány, aby pod petici
získaly co největší podporu občanů. Př. Hejkrlík navrhl, abychom se jako každý rok zúčastnili pietního aktu na Kobyliském popravišti, k
uctění památky zavražděných českých občanů za 2. Světové války, které se koná 6. 5. od 16:00 hodin (pátek). Členové s tímto vyjádřili
svůj jednomyslný souhlas. V této souvislosti požádal tajemníka př. Vaška o zajištění květiny vhodné k této pietní akci (v částce cca 500
Kč).
KVV – př. Hejkrlík informoval o již zmíněných nejbližších akcích (čarodějnice, 1. Máj), o petiční akci, o problematické situaci v ZHMP;
na Den matek se nebudou rozdávat růže; př. Weinert náměstek primátora HMP požádal ve věci chystaného slučování a rušení některých
nedostatečně obsazených základních škol a učilišť, které MHMP zřizuje, o společnou koordinaci radních jednotlivých MČ za ČSSD.
Prahy 8 se konkrétně týkalo projednávání „kauzy Botanické zahrady Praha“, ve věci vybudování plotů v trojském areálu a jejich znepřístupnění veřejnosti. Vstup je možný pouze po zaplacení vstupného. Vzhledem k tomu, že v našem volebním obvodu ve volbách do ZHMP
jsme byli proti znemožnění vstupu do těchto horních prostor BZ (Troja), budeme usilovat, abychom v tomto bodě dospěli se zastupiteli
za ODS k dohodě. Nebyly projednány žádosti o převod v rámci ČSSD (př. Bartoloměj a př. Guži).
ÚVV – př. Šašek informoval o dovolbě do P ČSSD, kdy byli zvoleni př. Hamáček, Štěch, Urban a Šplíchal. Proběhne ještě dovolba
6 členů, z toho 3 žen. Dále byl zvolen ústředním tajemníkem ČSSD př. Michal Kucian. Byla ustanovena Hospodářská rada ČSSD. Př.
Starec (místopředseda ČSSD), který má na starosti vnitřní záležitosti strany informoval členy ÚVV o změně způsobu financování, kdy
dotace budou z ÚS posílány přímo na jednotlivé OVV. Př. Šašek dále podrobně informoval o „Zprávě o výsledku hospodaření ČSSD za
rok 2010“. OVV, KVV a jejich sekretariáty se nebudou slučovat, ani rušit, ale bude sledováno plnění úkolů, které budou z vedení strany
žádány.
V sekci komunální politika př. Hejkrlík přítomné pozval na jednání ZMČ Praha 8 dne 4. 5. od 14:00 hodin v jednacím sále ÚMČ. Spolu s př.
Vaškem v krátkosti informovali o dubnovém jednání KZ MČ P – 8. Komise pro změny jednacího řádu ZMČ P – 8 schválila téměř všechny
návrhy ČSSD na jeho změny. Hlavními změnami je, že každý zastupitel bude moci na jednání vystoupit bez omezení počtu příspěvků a
jeho délky, občané Prahy 8 pak bez schvalování zastupiteli, ale s časovým limitem tří minut.
Zprávy z místních organizací: MO Karlín a MO Libeň – př.Rödig: schůze proběhla dle programu, členství na vlastní žádost ukončil př.
Ludvík Adámek; př. Tichý stále nedodal materiály ohledně neobydlených bytů v Karlíně; MO Kobylisy – př. Majerová: schůze proběhla
dle programu; MO Troja – př. Vašek: tajná volba VMO, komunální problematika.
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Petrem Dolínkem
radním Magistrátu Hl. m. Prahy pro oblast bydlení a sociální oblast
Zpětně hodnoceno, nezdá se Vám jako krátkozraké, že obce poměrně levně zprivatizovaly
svůj bytový fond a nyní nemají co nabídnout? Mám takový pocit, že v Praze obecně nefunguje systém sociálních bytů například pro svobodné matky, invalidy…
Na tento krátkozraký přístup jsme my, sociální demokraté, upozorňovali už v minulosti. Celá řada městských částí zprivatizovala za miliardy korun stovky a tisíce bytů, tamější vedení však nebylo schopno investovat
prostředky zpět do bytového fondu. V současné koaliční smlouvě však máme obsaženo, že veškerý výtěžek
privatizace bytového fondu má směřovat právě do rozvoje malometrážního bydlení. Pevně věřím, že to bude
udrženo i v budoucnu.

Máte představu o tom, jak budou jednotlivé městské části nastavovat nájemné v obecních bytech příští rok?
To je spíše otázka na jednotlivé městské části. Věřím, že jejich zastupitelé nedovolí zvyšování nájemného a těžkou situaci seniorů nebudou už
více prohlubovat.

Jedno z logických opatření by bylo, kdyby obce zavedly jakési sociální nájemné ne podle bytu, ale podle jeho obyvatele,
což zákon nezakazuje a studie navrhuje, ale městské části o tom zatím až na výjimky neuvažují. Jaký na to máte názor?
Toto řešení sám aktivně navrhuji. Na tomto příkladu je však jasně vidět, jak moc našemu právnímu rámci chybí zákon o sociálním bydlení. Částečným řešením by mohla být úprava občanského zákoníku, která by umožnila zahrnout do oblasti chráněného bydlení i seniory. Tak bychom vyřešili
problém s nájemními smlouvami na dobu neurčitou, u kterých dnes panuje důvodná obava, že po smrti nájemce přejde levné nájemné na děti či
vnuky seniorů. A bude tak tato možnost v konečném důsledku zneužita. Návrh takové změny jsem odeslal ministrovi spravedlnosti a doufám, že se
s ním ztotožní a vejde výhledově v platnost.

Diferencované nájemné by mohlo být řešením u bytů obecních, jako mnohem větší problém se ovšem jeví nájemní byty
soukromých majitelů, zejména v atraktivních městských částech. Jak postupovat v těchto případech?

  
Stejně tak, jako nemůžeme nařizovat výši a způsob stanovení nájemného městským částem, nemáme takové právo ani v případě soukromých
majitelů. Je možné na ně v tomto smyslu apelovat například promyšlenou reklamní kampaní. Majitelé domů by si po vzoru západoevropských sousedů měli uvědomit, že sociální smír například právě v podobě slev pro seniory je pro společnost a v konečném důsledku i pro ně důležitější než
okamžitý zisk.

Už roky je jasné, že regulace skončí a v Praze to může být problém. Zdá se mi ale, že na městských úřadech to politici
nevidí nijak černě…kromě Prahy 5 si ani situaci nijak nezmapovali. Prosím o reakci…
Vzhledem ke skutečnosti, že kromě několika málo městských částí se mí kolegové téměř na všech radnicích podílejí na činnosti v radách, věřím,
že situace bude důkladně sledována a včasně řešena.

Máte informace o tom, jak hodlají jednotlivé městské části příští rok koncipovat nájemné?   
Na schůzích zastupitelského výboru pro bydlení se dlouhodobě setkávám se zástupci městských částí, kteří mají na starost bytovou politiku. Ti
mi potvrdili, že většina městských částí zatím neplánuje zvyšování nájemného pro tento kalendářní rok. V Praze 8 oproti tomu zvyšování nájemného
můžeme podle mých informací očekávat.
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ZPRAVODAJ
Polemika

Reformní jaro 2011 u nás doma
Václav Bouda, člen místní organizace Kobylisy
Reforma ve Slovníku cizích slov označuje významy úprava, oprava,

ní mravních zásad ( např. humanismus,spravedlnost,vlastenectví, životní

změna, přebudovávání. Zvolil jsem slovo změna k zamyšlení, jaké změny

optimismus nebo fanatismus, šovinismus,individualismus, podlost atp.)

přináší reformní jaro 2011. Začnu podle důležitosti. Je březen a příroda

dále pak hodnota vyjadřující vztah člověka k vykonávané práci ( týkají se

kolem nás proměňuje barvy zimy do žlutých, červených, jemně zelených

pracovitosti,svědomitosti, přesnosti nebo povrchnosti, nedbalosti atp.),

a dalších rozmanitých odstínů slunce a tepla. Veřejná ptačí diskotéka se

ještě hodnota vyjadřující vztah člověka k druhým lidem ( jde o soucitnost,

prezentuje lahodnými tóny. Stříbrný větřík v bílých květech stromů roze-

uznalost, obětavost, vlídnost, uctivost nebo škodolibost, závistivost,pano-

chvívá a otevírá nabídku lásky snů a přání. Tolik naše paní Příroda.

vačnost, úlisnost hrubost )a také hodnota vyjadřující vztah člověka k sobě
samému ( patří mezi ně hrdost, sebekritičnost,zásadovost, skromnost, ale

Další složkou v pořadí je každodenní vnímání, prožívání, hodnocení

také sobectví, nadutost, tvrdohlavost atp. ).

širokého souboru podnětů, které působí na jednotlivce, skupiny a vůbec
na celé lidské společenství. Jako lidé se scházíme, rozcházíme, spolupra-

Předkládané reformy dnešní vládní koalice nejsou stavěny na propo-

cujeme, řešíme situace, zamilováváme se, máme přání, hádáme se, udob-

jenosti sociální a ekonomické. Meritem jejich obsahu jakoby pod záštitou

řujeme se, budujeme, ničíme, intrikujeme a mohl bych jmenovat tisíce a

vlády rozpočtové kázně (s tím naprosto souhlasím ) je upřednostňování

jedna dalších prožitků z psychologie každého dne a noci nás lidí. Tak jako

zaobalených ekonomických přístupů kde tahounem úspěchu je podniká-

příroda je naprogramovaná na klíčové změny, které jsou stálé a neměn-

ní, honba za ziskem a neoliberalistická teorie individualismu, jenom ka-

né ( čtyřikrát do roka ) s podstatou vyvolávat stabilitu k přežívání všeho

ždý je strůjcem svého úspěchu. Tady sociální indikátory zachycují vždy

živého, tak bohužel v životě lidského společenství ustanovení stabilních

spolehlivě, co je dobré a co je špatné. Pokud špatné trvá, člověk se brání

hodnot nenachází uplatnění. Vezměme si kupříkladu diskuse o změnách

nebo přizpůsobuje svůj hodnotový systém. Vzniká tak sociální vyprazd-

Ústavy ČR, o opodstatněnosti Ústavního soudu. Tvorba stabilních hodnot

ňování vedoucí k přežití, utváření vzorce chování každý sám pro sebe bez

společnosti spíše vychází z principu jak se to hodí komu do krámu.

ohledu na druhé. Důležitá je materiální stránka života, kdo má víc, přestávají se nosit projevy solidarity ,roste agrese ve vyčleňování ze sociální ko-

Několik předcházejících slov by mělo posloužit jako most k zamyšlení
se nad citlivostí o současném reformním jaru v naší zemi. Bez ohledu

munity podle měřítka, ty na to nemáš, ty nemůžeš proto překážíš. Honba
za ziskem ponižuje odolnost společenství.

na věk a pohlaví lidí všichni vnímáme, že je připravované již pokolikáté v
naší novodobé historii sociálně ekonomické přebudovávání hodnot, kte-

Nevím zda soudím správně, ale některé vládní reformy zachycují tento

ré budou měnit a obracet náš každodenní život. Podle kritického ohlasu

trend. Například v okruhu zdravotnictví nadstandard zdravotní péče rov-

veřejnosti lze hodnotit, že jejich obsahová náplň a příprava jsou nepo-

ná se bohatší budou zdravější úhradová politika léků a doplatky za ně

dařené. Proč? Také proto,že lidé získali zkušenosti z nedávné minulosti.

znamená podřízení léčebné kvality ne nejnovějším lékařským poznatkům

Připomeňme si.

ale síle peněz, diskriminace nemocných, seniorů, invalidních osob. V oblasti důchodové reformy opětovně je zařazena honba za ziskem a ne co

Po roce 1989 dochází k odstátnění socialistického vlastnictví vlnou

je podstatou přípravy člověka na stáří. Reformy v sociální sféře potlačují

malé a velké privatizace. Slogan změny lze vyjádřit zkratkou: „Nezná-

zaměstnance. Preference získává podnikatelská sféra. Proč ne? Pokud by

me špinavé peníze“. S důsledky privatizační koncepce se vyrovnáváme

se změnila čísla nezaměstnanosti a snížil její daňový dluh.

dodnes v arbitrážích, oddlužování atp. Nebo podcenění prvních signálů
ekonomické krize a absentující rizikový management i nelogická změna v

Reformní jaro 2011 v sociálně ekonomické oblasti je nyní ve stavu jed-

daňovém systému, která zapříčinila strmý pád zadluženosti státního roz-

na strana neví co udělá druhá, struktura reformních kroků je měněna den

počtu. Je zajímavé,že až v posledních třech letech veřejné mínění citlivěji

ze dne, padají čísla a procenta nahoru a dolů, mezikoaliční komunikace

reaguje na reformní snahy pokud jsou zúženy jednostranně na ekono-

závodí o to, kdo kopne druhého zezadu a silněji, s panovačností čísla 118

mický potenciál a povrchně zachycují sociální stav a jeho základní hod-

a hlavně s podceňováním priority společenského klimatu v zemi, s ne-

noty, kterými jsou podmínky života, mravní zásady a charakter. V chování

znalostí toho, že břemeno státního dluhu nelze záplatovat nevyváženými

člověka, které je pro něho charakteristické se, vždy projevují jím uznáva-

ekonomickými zdroji. Sociální demokracie by měla velmi pečlivě sledovat

né morální představy a normy. Pokud prožije zklamání nebo negativní

a vyhodnocovat takovéto vládnutí jako praktickou školu a poučení, čemu

zkušenosti, vždy se to odrazí na jeho vyhodnocení a přizpůsobování se

se musí vyvarovat, pokud převezme vládnutí . Podle toho se připravovat a

především v hodnotách charakteru, kterými jsou: hodnota vztahu člověka

nezapomenout, že i opozice má nějaké číslo a nikdy 0.

k názorům na svět a na život, vyplývají z přesvědčení člověka a z osvoje-
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Polemika

Muammar Kaddáfí nebo Václav Klaus?
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň
Tak by mohla znít otázka, kdo je větší autokrat. Nežli začneme

ních oborů, jako jsou např. práva, klimatologie aj. Klaus je zkrátka

zvažovat odpověď, udělejme si přehled našich prezidentů.

dotěrný nezmar. Zajímavý je Klausův postoj k současnému libyjské-

Ze všech našich prezidentů skutečnými demokraty byli jedině T.G.

mu ozbrojenému konfliktu, který se podobá občanské válce. Klaus

Masaryk a Edvard Beneš. Hácha byl obětujícím se chudákem, Gott-

s počátku zastával tvrdě neutrální postoj. Vzápětí, aby si nepoškodil

wald, Zápotocký a Novotný byli ryzí komunističtí diktátoři. I generál

mínění u občanů, obrátil se jak korouhvička a projevil většinový ná-

Svoboda se k prezidentské funkci vlastně obětoval. Husáka do funk-

zor k odstoupení Kaddáfího z funkce samovládce.

ce prezidenta dohnala jeho ješitnost a stal se nakonec také diktátorem.

Snad jen ten islám dělá z Kaddáfího protřelejšího autokrata a
přímo diktátora a tyrana. Plukovník Kaddáfí opírá se hlavně o svou

Havel byl apolitický prezident s naivním názorem na nestranickou
politiku, jakou nelze zavádět v pluralitní demokracii. To je představa

ozbrojenou chuntu, kdežto Klausovou zvůlí je jeho ostré pero a jedovatý jazyk.

utopického režimu, jakéhosi absurdistanu. Havel zapomíná, že absenci politických stran jsme tu měli již za německé okupace vládu
jedné strany za komunistické totality.

A je to právě Klausovo nevhodné až nestoudné chování u nás i
v zahraničí, které v celé naší veřejnosti vyvolalo přání, aby příští pre-

zidentské volby byly již přímé, tj.aby na volbě prezidenta se podíleli
Václav Havel si dnes již ani nevzpomíná, že se v r. 1968, v období

sami občané. O tomto návrhu již dokonce jedná parlament.

Pražského jara, hlásil jako nový člen k pokusu o obnovení sociálně demokratické strany u nás v rámci snah o tzv.demokratizaci. V

ČSSD tento návrh podporuje a při jednání ve sněmovně měla ce-

současné době, on mírotvorce, chce punktovat jakousi odvetu proti

lou řadu konstruktivních připomínek, které mohly dokonce přinést i

Kaddáfímu a rozpoutávat ještě větší rozbroje v islámském světě.

úspory v nákladech na volby.

Konečně Václav Klaus je sice oficiálně demokratickým preziden-

Není však vyloučeno, že Klaus ve funkci nevydrží ani do příštích

tem, ale projevuje se jako autokrat. V politice, a to nejen ve vnitro-

voleb, protože se naprosto zprotiví většině občanů, poklesnou tak

státní, ale i v mezinárodní, tvrdošíjně prosazuje své pomýlené názo-

jeho preference a pod tlakem veřejného mínění sám podá demisi.

ry, neomaleně popírá postoje svých odpůrců a zdá se, že by chtěl
dokonce poučovat celý svět. Uznává sice pluralitní demokracii, ale

Nebylo by to poprvé, co se tak u nás již v minulosti stalo.

jeho krédem je přesvědčení, že vládnout může jen pravice a levice je

“Quousque tandem, Claus, abutere patientia nostra!“ řekl by Marcus

podle jeho představy přisouzena permanentní opozice.

Tullius Cicero ve starém Římu.

Přestože má jen ekonomické vzdělání, vměšuje se i do jiných věd-
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Kulturní památky

Šoková penzijní reforma v Česku - 1. část
Ladislav Andrey, člen místní organizace Kobylisy
Tak jsme se po patnácti letech příprav, milí občané, dočkali „vytoužené“ penzijní reformy, ohlášené současnou pravicovou vládou. Ano, tato vláda nás v
posledních dnech a týdnech straší nutností penzijní reformy. Jinak prý hrozí, že současní třicátnici, ba i čtyřicátnici, by prý nemuseli pobírat penzi žádnou.

Jaká je však realita? Současný neúplný vládní návrh tzv. penzijní reformy, nepředstavuje nic nového, jelikož vláda postupuje v souladu s pokyny Světové
banky (SB), které byly již dávno realizovány v osmi nových členských státech EU z východní Evropy. Tak například v Maďarsku již před čtrnácti léty. Je až
pikantní, že v těchto dnech byly soukromé penzijní fondy v Maďarsku doslova znárodněny současnou ultrapravicou vládou a majetek převeden do státního
rozpočtu!? V principu se jedná o oprášení a novou úpravu více než třicet let starého záměru tzv. šokové doktríny, navrhnuté tzv. chicagskou školou pod vedením Miltona Friedmana (mimochodem původem z Maďarska, sic !) a poprvé realizované generálem Augustem Pinochetem v Chile. Tehda v Chile byly penzijní
fondy totálně privatizovány. Připomeňme, že základní teze tzv. šokové ekonomické terapie jsou doposud platné: deregulace, privatizace, škrty na sociálních
výdajích státu. (Pro výborný vhled do problému šokové doktríny doporučuji nedávno publikovanou knihu: Naomi Kleinová, Šoková doktrína, vydalo Argo/
Dokořán na konci roku 2010.) Všichni víme, jak to nakonec v Chile dopadlo- krutý teror diktátora Pinocheta, tisíce obětí na životech, ožebračení obyvatel (pád
chudoby ze 2% na 47% populace za několik let), úplný krach opěvovaných soukromých penzijních fondů a vyvedení majetku fondů do zahraničí. Doposud se
Chile z toho nevzpamatovalo a v současnosti musí stát dotovat penzijní fondy ve výši dvou mld. dolarů ročně, protože vyplácené důchody nedosahují často
ani sociálního minima.

Považuji proto současné snahy proponentů výše uvedené šokové doktríny chicagské školy ve vládě ČR, jmenovitě především ministrů Kalouska a Drábka,
o alespoň částečnou privatizaci penzí v našem geografickém regiónu, za neomalenou drzost a špinavou hru s občany ČR. Ano, tato částečná privatizace penzijního systému je skrytá v návrhu vlády. Každý pracující pojištěnec, původně povinně, teď nově dobrovolně, vyvede 3% ze současných 28% svého sociálního
pojištění do soukromých penzijních fondů. Podmínkou je, aby k tomu ještě přidal 2% ze svého příjmu. Jedna z podmínek šokové terapie, privatizace veřejného
sektoru, zde penzí, je splněná. To, že k šokové doktríně patří vyvolání šoku, krize a následného strašení, je též splněno- viz strašení vlády o bankrotu penzijního
sytému v Česku v nejbližší době.

A jak bude současná vláda řešit výpadek státního rozpočtu v důsledku vyvedení části peněz do soukromých penzijních fondů? Recept je nasnadě, naplněním dalšího kritéria šokové doktríny, jmenovitě dalšími škrty v sociální oblasti. Tentokráte ale ještě rafinovaněji, skokovým navýšením nepřímých daní, konkrétně navýšením DPH ze současných 10% na 20%! Švejkování kolem podivných výjimek, například co je ještě ovoce a co zelenina je k smíchu i pláči. Jako
by škrty provedené nedávno v oblasti platů státních zaměstnanců ve výši 10% objemu mezd nestačily. Že se jedná o škrty v sociální oblasti je zřejmé na první
pohled. Nejchudší část populace včetně střední vrstvy bude dotovat penze všech. Perfektně v souladu se šokovou terapií. Vnucuje se zde uštěpačná otázka.
Budou se naši vnuci jednou dívat na Kalouskova Schwarzenberga jako na českého pinocheta?

V čem je ale v českém penzijním systému, i v tom současném průběžném, zakopaný pes? Pro odpovědi na tuto otázku se musíme vrátit do doby po převratu
v roce 1989. Zásadní roli zde sehrává tehdejší federální ministr financí, později po rozpadu státu novopečený předseda české vlády, zásadový učeň chicagské
školy, vzorný žák Friedmana a jeho guru, Friedricha Hayeka (pro změnu původem z Rakouska), ctitel generála Augusta Pinocheta, poslušný guvernér Světové
banky (SB) a Mezinárodního měnového fondu (MMF), předseda vlastní bolševické pravicové strany, neo-liberál i neo-konzervativec, výrazný šokový terapeut,
ing. Václav Klaus. Není zde prostor na zevrubnou analýzu činnosti VK a důsledků ním prosazované šokové terapie v 90-tých letech v ČSFR a ČR. Nejbližší
doba k tomu doufejme přinese mnoho příležitostí. Zůstaňme zde proto jen u jeho stop v penzijním systému, který doposud vlastně neprodělal hlubších změn.
Pro pochopení podstaty problému provedeme zde srovnání jednoho ze základních parametrů určujících výši penzí, jmenovitě poměrné části HDP vyčleněné
na penze v různých částech světa. Použijeme k tomu statistiky OECD pro rok 2010, t.j. ke dni 31.12.2009. Zde jsou nejnovější data. Tak v patnáctce starých
členů ES činí průměr na sociální pojištění 12.6% HDP, v sedmadvacítce členských států EU je to v průměru 11.6% HDP, v Česku kolem 8% HDP, ale v Německu
dokonce 13.6% HDP! Tento do očí bijící nepoměr byl prakticky nastaven hned po roce 1990. Co to prakticky znamená? Když vezmeme průměr HDP v ČR
za posledních dvacet let něco jako 2 bil. Kč (pro srovnání, v roce 2009 to bylo 3.625 bil Kč) a procentní rozdíl z toho co jde na penze v Česku a Německu, tj.
zhruba 5%, pak dostaneme neuvěřitelnou částku, kolem 2 bil. Kč! O tuto částku byli penzisté u nás okradeni vládami (včetně těch sociálně demokratických)
za posledních dvacet let v poměrném srovnání k německým penzistům. To je obrovská částka. Na místě je otázka, co vedlo šokového terapeuta V. Klause, v
té době dobře placeného služebníka SB a MMF, k nastavení parametrů sociálního pojištění, které mělo vést penzisty v Česku spíš do Afriky, jak do vyspělé
Evropy? Odpověď všem občanům ČR V. Klaus dodnes dluží! Vzpomínáte ještě na „léčbu Klausem“?
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Zábava

Klaus a pero - lidová tvořivost
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ZPRAVODAJ
Novinky z Prahy 8
Nové místo pro záchrannou službu
Záchranná služba se po více než 150 letech možná dočká od svého zřizovatele, hlavního města Prahy, vlastní budovy. Dosud její
centrála sídlí v nájmu a navíc v nevyhovujících prostorách v budově městské policie v Korunní ulici, kde již nelze rozšířit dispečink.,
Chybí tu výcvikové pracoviště a problém je také s vozovým parkem. Auta jezdí na údržbu a dezinfekci přes půl města. Magistrát pro
centrálu záchranky vytipoval pozemek v Troji, kde měl původně stát parkovací dům. Ten teď radní zavrhli a doporučují změnu využití
parcely v územním plánu. Je to přímo u tunelu Blanka, což znamená návaznost na obchvat. Navíc je to u magistrály, což znamená
návaznost na komunikační síť. Poslední slovo ke změně územního plánu i samotné stavbě budovy budou mít nejen zastupitelé, ale
také městská část Troja. Jenže ta ji soustavně odmítá. Na základě požadavku městské části Praha-Troja projektanti celou studii změnili. Například snížili počet podlaží. Trojská radnice je ale přesto nespokojená. Budova prý zůstává stále objemná. Pokud zastupitelé
dají budově záchranky v Troji zelenou, už příští rok v létě by se mohla začít stavět.

Pražské mosty a lávky jsou v dezolátním stavu
Desítky pražských mostů a lávek jsou ve špatném stavu. Potřebují akutní opravu. Vyplývá to z materiálu technické správy komunikací. Hlavní město však na opravy nemá dostatek peněz. Jak píše zpravodajský web Rádia Impuls www.iregiony.cz, ve špatném
stavu je například Libeňský nebo Hlávkův most. Opravu potřebuje také Nuselský most nebo pěší lávka v Troji.

Stavba radnice Prahy 8 na Palmovce má své webové stránky
Plán přestěhovat sběrný dvůr z Voctářovy ulice do sídliště na Střížkově stále platí a tamní obyvatelé už proti němu připravili a začali podepisovat petici. Jejím cílem však není jen zabránit novému umístění sběrného dvora pro celou osmou městskou část. Petice
je výsledkem dvouletého snažení dostat z bezprostřední blízkosti paneláků a dětských hřišť sídlo firmy IPODEC, která se stará o
čistotu v Praze 8. Že by se sem měl přestěhovat sběrný dvůr, je jen část problému. Lidem vadí i samotné sídlo firmy IPODEC. Na
začátku jezdila se šesti auty, dneska má mnohem větší vozový park a jezdí nám pod okny. Dělá to hluk, otravuje to život. Petice není
ani tak protestem či stížností jako spíše prosbou o komunikaci. Městská část totiž tvrdí, že není jiné místo, kde by sběrný dvůr i firma
IPODEC mohly sídlit. Radnice uvažuje o možnosti sběrný dvůr přesunout k Liberecké ulici zhruba půl kilometru od sídliště. Radnice
kvůli nejistým plánům s novostavbou pravidelně rok co rok prodlužuje firmě IPODEC nájemní smlouvu.

Mateřská škola koupí nové hračky
Základní a mateřská škola v ulici U Školské zahrady už brzy nakoupí nové vybavení a zajistí jeho montáž do školky i školní družiny.
Na nové herní prvky použije téměř tři sta tisíc korun z fondu příspěvkové organizace. Rada městské části jako zřizovatel školy použití
peněz schválila na konci dubna.

V létě bude otevřených pět školek
Letní prázdniny začínají školákům a předškolákům sice až za dva měsíce, ale rodiče hlavně těch menších dětí musí začít pečlivě
plánovat jejich program už teď. A to hlavně v případě, že budou chtít své ratolesti „udat“ do péče učitelek v mateřských školách
v osmé městské části na větší část velkých prázdnin. V letních měsících totiž nejsou v provozu všechny mateřské školy zřizované
městskou částí jako ve školním roce. Rodiče z osmé městské části mají v těchto dnech nejvyšší čas se rozhodnout, kdy a do které
školky chtějí své děti o prázdninách přihlásit. Rozhodnout se budou muset nejpozději do poloviny května. Rodiče by měli přihlásit
své děti do prázdninového provozu ve svých kmenových mateřských školách do 13. května. Všechny mateřinky v Praze 8 budou
úplně zavřené první týden v červenci a poslední týden v srpnu. Ostatní týdny prázdnin bude střídavě otevřeno pět mateřských škol z
celkového počtu dvaatřiceti. Budou to školky v ulicích Poznaňská, Lindnerova, Bojasova, U Školské zahrady a Chabařovická. Školné
na léto se v jednotlivých zařízeních liší, ale pohybuje se v rozmezí od 640 korun do 800 korun zaměsíc. Týdenní úplata se potom
pohybuje od 160 korun do 200 korun. V ceně ale není zahrnuto stravné. To je různé nejen podle ceníku konkrétní mateřské školy,
ale také podle věku dítěte. Do šesti let je cena týdenního stravování o patnáct korun levnější než pro děti sedmileté.
11

www.cssd.cz

ČSSD PRAHA 8
Novinky z radnice a komisí

Botnická zahrada nesmí omezovat prostor určený k rekreaci občanů Prahy 8
Tisková zpráva KVV ČSSD Praha
P R A H A (29. dubna 2011) – Česká strana sociálně demokratická zásadně
nesouhlasí s uzavřením vyhlídkové stráně v pražské Troji, ke kterému přistoupila
v dubnu tohoto roku Botanická zahrada pod vedením ředitele Oldřicha Vacka.
I proto sociálně demokratičtí zastupitelé městské části Praha 8 aktivně podpoří
sobotní protestní akci s názvem „Pochod proti plotu“.
Zástupci ČSSD již dva roky upozorňují na nepřijatelnou politiku oplocování Botanické zahrady, v současné době však situace dosáhla takové míry, že
přímo omezuje životní standard a komfort obyvatel žijících v nedalekém okolí.
Za průchod prostorem
Botanické zahrady si navíc plánuje ředitel Vacek účtovat minimální poplatek
ve výši 200 korun za osobu.
„Oplocení části Botanické zahrady zapříčinilo odříznutí jedné části
Troji od druhé, oplocený prostor nyní musejí občané dlouze obcházet,“ říká
k celé situaci předseda pražské ČSSD Petr Hulinský. „Není možné, aby prostor, který ještě nedávno využívali občané k rekreaci, byl nyní přístupný pouze v otevíracích hodinách zahrady a
navíc za poplatek.
Nehledě na skutečnost, že mnoho
občanů

využívalo

tento prostor při chůzi do
práce či za vzděláním.
Podle mě jde o omezování občanů a naprosto
zbytečnou šikanu.“
Botanická zahrada se hájí
tvrzením, že je opatření v
souladu se schváleným
Generelem Botanické zahrady hl. m. Prahy. Pakliže je tomu skutečně tak a díky
tomuto Generelu bylo přijato tak zásadní a občany omezující opatření, je sociální
demokracie prostřednictvím svých zástupců připravena usilovat o takovou změnu
Generelu, aby bylo možné navrátit tento prostor zpět do volného užívání občanům
hlavního města Prahy.
„Je paradoxní, že instituce typu Botanické zahrady má z podstaty přibližovat přírodu občanům a ve skutečnosti přírodu oplocuje a činí méně přístupnou,“ dodává
zastupitel MČ Praha 8 Roman Petrus.
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Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Komise pro zahraniční vztahy, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
Komise pro zahraniční vztahy se sešla dne 21. února. Bylo to její první jednání a po vzájemném představení všech přítomných
předseda Šustr (TOP 09) seznámil důvody vedoucími k iniciování vzniku této komise. Na tomto jednání se probírala obecná otázka
spolupráce s partnerskými městy. V současné době je funguje partnerství s italským městem Terni (cca od roku 1998). Na jednání
komise se především diskutovalo o tom, jak a s kým nastavit případnou spolupráci, nicméně k žádnému závěru se nedošlo. Předseda komise do příští schůzky vytipuje možná vhodná partnerská města, poté další postup. Členové komise se dohodli na cca
dvouměsíčním intervalu zasedání.

Kulturní komise, Jiřina Slavíková, zastupitelka za ČSSD
Jednání komise řídila její předsedkyně Mgr. Ludková a seznámila všechny členy s obsáhlým programem jednání. 1. bodem
jednání bylo seznámení členů s prostory a provozem KD Krakov. 2. bodem jednání byly prezentace a schválení dramaturgických
plánů Divadla K. Hackera na sezónu 2011/2012 a KD Krakov na období leden – červen 2011. 3. Bodem jednání byly prezentace
plánů akcí odboru kultury na období leden – srpen 2011. 4. bodem jednání bylo sjednocení grafických návrhů kulturních akcí
pořádaných MČ Prahy 8. 5. bodem jednání bylo vyhlášení volnočasových grantů pro rok 2011 – podrobnější informace na www.
praha8.cz pod odkazem Kultura a volný čas/Volnočasové granty. 6. bodem jednání byly návrhy na pojmenování prostranství po
manželech Oktábcových , popravených za aktivní účast v odboji ve 2. světové válce. Po zhodnocení navržených variant se členové komise rozhodli, že nejvíce reálné je pojmenování parku před budovou Invalidovny. 7. bodem jednání byl návrh na odkoupení
uměleckých děl - pískovcových soch z Mezinárodního sympozia ve Vejprtech. Členové kulturní komise doporučují nabídku odmítnout s ohledem na její finanční náročnost při pořízení - 250.000 Kč a následnou péči o umělecká díla. K bodům č. 2, 3, 4 a 6
byly předloženy podrobné přílohy k prostudování. Další jedná komise se bude konat na přelomu května a června 2011.

Protidrogová komise, Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD
Na komisi byly probrány žádosti o granty na prevenci proti návykovým látkám.Nic víc,ale jednání trvalo přes 2 hodiny.

Sociální a zdarvotní komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD
Komise projednala žádosti o prodloužení nájemních smluv u tří azylových bytů. Prodloužení nebylo doporučeno u nájemkyně,
která nespolupracuje s OÚSS ani se sociálním odborem a má narůstající dluhy na nájmu. Dále komise doporučila přidělení azylového bytu u matky s invaliditou 3. stupně s malým dítětem. Komise také projednala bytovou situaci žadatelky o bytovou náhradu
a z důvodu jejího zdravotního stavu doporučila přidělení bytu z programu „Bydlení pro seniory“.

Komise životního prostředí, Jan Vašek, zastupitel za ČSSD
Jednání komise zahájil předseda p. Novotný jednání se účastnil starosta p. Janků. Komise měla 2 hlavní body jednání. 1) Diskusi
k návrhu členů SVJ Chvatěrubská v Čimicích, ve věci odstranění mlatové cesty bez náhrady (zamítnuto) a vysazení keřů (odloženo). 2) Široká diskuse k plotům v botanické zahradě a petičním akcím občanů proti uzavření horní části BZ občanům. Starosta p.
Janků byl požádán, aby s ředitelem BZ vyjednal další vstupy v severní části BZ.
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ZPRAVODAJ
Zveme Vás

Návštěva Senátu
27. 5. 2011 od 14.00

OVV ČSSD Praha 8 si vás dovoluje pozvat
na návštěvu Senátu Parlamentu Česke
republiky, která se uskuteční pod záštitou
Paedr. Aleny Gajdůškové

Výstava Jany Sedlmayerové
Dne 19. 5. 2011 od 17.00 proběhne vernisáž malířky Jany
Sedlmayerové.

Místopředsedkyně Senátu
Návratky si můžete vyzvednout u tajemníka

Stranické akce Květen 2011
Klub zastupitelů		
2.5. 18:00		
MO Karlín a MO Libeň 3.5. 18:00		
MO Kobylisy		
10.5. 18:00		
Šachový klub		
11.5. 16:00		
Klub deskových her 12.5. 18:00		
MO Bohnice		
17.5. 18:00		
Bytová poradna při ČSSD Praha 8
a zastupitelský den
17.5. 17:00		
OVV Praha 8		
18.5. 18:00		
MO Troja			
30.5. 18:00		
MO Ďáblice		
24.5. 19:00		
Šachový klub		
25.5. 16:00		
Klub deskových her 26.5. 18:00		
MO Čimice			
26.5. 18:00		

Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Praha 8
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
restaurant Na růžku
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Chvatěrubská 350
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ČSSD PRAHA 8
Z našich akcí
V dubnu a na začátku května
proběhla řada stranických akcí, na
kterých se objevili účastníci z Prahy 8. Především oslava 1. Máje a
Pálení čarodejnic. Dále pak akce k
Botanické zhradě a podpisu Petice proti vládě.
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