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Časopis by se měl postupně měnit z čistě informativního
měsíčníku pro členy ČSSD v časopis, který se nebudeme mu-

pro běžné nestranické čtenáře. Tím vás také všechny vyzývám,
abyste do něj, kdykoliv budete chtít, přispívali a zároveň nás
upozornili na to, co by se zde mohlo objevit nového.

Náš časopis můžete najít také na našich webových stránkách www.cssdpraha8.cz

Fotka měsíce, všimnětě si jazyka
Jiřího Dienstbiera

Číslo měsíce
100
O tolik korun měsíčně zvedla od 1. 1. 2011 daně
vláda, která se zavázala, že nebude zvedat daně.
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Události v ČR a ve světě

Zastupitelstvo Hl. m. Prahy
Dne 30. 11. 2010 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva Magistrátu Hl. města Prahy. Jednání bylo opravdu bouřlivé. Začalo v 10.00 a skončilo pět minut před půlnocí. Nejvýše postaveným sociálním demokratem v Praze se stal Karel Březina, jako první náměstek primátora. V Radě se pak ocitli
ještě Antonín Weinert, Petr Dolínek, Lukáš Kaucký a Lukáš Plachý. Posledně jmenovaný jen do 3. prosince. Následně rezignoval do vyšetření údajeného placení za vnitrostranickou podporu.

Stávka proti vládním úsporám
Ve středu dne 8. prosince proběhla stávka odborových centrál proti vládním úsporám. Celá
akce bohužel vyzněla do ztracena. Naopak akcí, která se stává čím dál více zásadní, se stal postoj lékařů k výzvě Děkujeme, odcházíme! Počet lékařů, kteří se rozhodli podat výpověď, je čím dál větší a je
možné, že v prvních měsících roku 2011 se ještě budou polititkové vládní koalice divit.

Opravdu zima
Letos je zima k čechům opravdu nepříjemná. Kromě velkého množství sněhu se dostavují i pravideldné silné mrazy. Nejvíc jste se museli v prosinci obléct dne 16. prosince v horské osadě Jizerka.
Ta leží nedaleko od polských hranic a teplota minus 31, 4 stupňů Celsia opravdu nemotivovala k zimním radovánkám. Ostatně zima je tak velká, že se stejný den v Horních Počernicích poprali na nože
dva bezdomovci o zahradní chatku. Oba skončili v nemocnici Na Bulovce.

První zářez „Protikorupční vlády“
Před lety se sociálním demokratům lidé smáli, že první obětí akce „Čisté ruce“ byl sociálnědemokratický ministr Svoboda. Nyní jsme se ocitli v podobné situaci. První skutečně odhalený korupčník
naší pravicové „Protikorupční vlády“ je dnes už exministr za ODS Pavel Drobil.
Výsledek jeho pokusů o předvod finanací tam, kam nepatří, je bohužel ten, že jen rezignoval a
rezignoval i policejní prezident Martinů, který v tom byl úplně nevinně. Naopak vláda přežila první boj o
své odvolání a prezident Klaus je opět na koni. Ostatně být garantem dohody, o které nesmí nikdo nic
vědět, je pravděpodobně světovým unikátem.

Maďarská změna tiskového zákona
V prosinci vzbudil nejen v Maďarsku, ale v celé Evropě, velký zájem maďarský návrh mediálního zákona. Autoři zákona požadují vyvážené mediální zpravodajství, více maďarské hudby atd. Nad
novým mediálním trhem by měl dohlížet Národní telekomunikační úřad. Ten by měl možnost pokutovat média, pokud se prohřeší proti tomuto zákonu. Všechna maďarská média i někteří představitelé EU
proti tomuto návrhu silně brojí, podobně jako před časem v Čechách proti tzv. náhubkovému zákonu.

Foto použito z internetu
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ČSSD informuje

Zprávy ze ústředí ČSSD
Karel Šašek, člen Ústředního výkonného výboru za Prahu 8
Byl schválen rozpočet ČSSD. Bohužel během celého projednávání tohoto materiálu se nejvíce objevovalo slovo úspora. Rozpočet byl nakonec schválen jako přebytkový s tím, že přebytek ve výši 48 miliónů korun by měl být použit na splátku firmě FIO. V rámci
rozpočtu byl poskytnut dar Masarykově dělnické akademii. Dále byl předložen materiál týkající se členských příspěvků členů ČSSD.
Členské příspěvky jsou nastaveny stejně jako loňský rok, včetně tzv. zvýšených příspěvků funkcionářů.
Z mediálně zajímavých bodů programu je pak možno vyzdvihnout dva body. Především nevolba Martina Starce jako ústředního
tajemníka. Náš nejvyšší orgán má dva nebvyklé primáty. Zaprvé není ani během dvou let schopen zvolit místopředsedkyni, kterou
máme zakotvenou jako povinnou ze stanov a nově ani zvolit ústředního tajemníka. Je však předpoklad, že tato funkce bude obnovena po volebním sjezdu. Jako druhý zajímavý mediální bod je samozřejmě předsjezdová atmosféra ve straně. Zástupci obou hlavních křídel ve straně na sebe na schůzi mohutně útočili a bylo jasně vidět, že nás nečeká nijak klidný březnový sjezd strany.

Zprávy z Pražské ČSSD
Milan Bartoloměj, zástupce v Pražské ČSSD za Prahu 8
Pražská ČSSD se naposledy sešla na konci listopadu.
Hlavním bodem jednání byl přesun Krajské konference, která
by měla zvolit nové krajské vedení z 25. na 8. ledna. Kromě
tohoto bodu pak mohli členové orgánu vyslechnout i zprávy
předsedy mapující výsledky jednotlivých obvodních konferencí
a zprávu o pražské komunální politice. Zajímavostí je nově vydaný časopis KVV. Ten je dostupný pouze v elektronické formě
a je možné je stáhnout na www.cssdpraha.cz.

Zprávy od Europoslanců
Olga Sehnalová, europoslankyně za ČSSD - převzato z webových stránek
Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 13. - 16. prosince 2010 projednal následující témata:
Oběti všech trestných činů budou chráněny ve všech státech EU
Ochrana, která byla obětem trestných činů udělena v jednom státě EU, má být díky novému evropskému ochrannému příkazu
automaticky rozšířena i na další země, do kterých se tyto oběti případně přestěhují. Ve zprávě, kterou schválil Evropský parlament,
přitom poslanci požadují rozšířit působnost evropského ochranného příkazu tak, aby se vztahoval nejen na oběti sexuálně motivovaného násilí, ale na oběti všech trestných činů vůbec.
Evropský parlament schválil rozpočet EU na rok 2011
Evropský parlament po úterní rozpravě ve středu schválil rozpočet EU na rok 2011. Schválený rozpočet obsahuje většinu z priorit poslanců Evropského parlamentu, přičemž respektuje celkovou částku stanovenou Radou. V letošním jednání o rozpočtu se poslanci také shodli s Radou a s Komisí na některých politických požadavcích týkajících se rozpočtu.
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Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Nový obvodní výkonný výbor v novém složení se sešel 15. prosince 2010 a začal velmi pracovně. Členové OVV se rozhodli dodržet tradici v konání schůzí jednou měsíčně, a to vždy třetí středu v měsíci od 18.00. Všechna jednání jsou otevřená pro členy i
další případné zájemce. Nové složení členů OVV bude uveřejněno na webových stránkách organizace www.cssdpraha8.cz
Dále výkonný výbor volil své předsednictvo. Prvním místopředsedou, a tedy zástupcem předsedy Romana Petruse, se stal Karel Šašek. Dalšími místopředsedy pak byli zvoleni Zdeněk Ševčík, Eva Rudová a Radim Zátopek.
Schválen byl i tajemník organizace Jan Vašek a opětovně mu byla potvrzena pracovní doba. Stejně tak byl opět po dvou letech
změněn podpisový vzor v bance. Právo podpisovat má tejmeník a všichni členové předsednictva s tím, že podpis musí vždy dodat
dva z těchto členů.
Byla projednána i tzv. Modrá kniha ČSSD Praha 8. Ta zahrnuje tři materiály. Manuál pro tajemníka organizace, Manuál pro předsedy místních organizací a jejich zástupce a poté i Archivační řád. Členové OVV konstatovali, že je potřeba materiál znovu projednat, až se s ním podrobně seznámí.
Diskuse se vedla i k otázce rozpočtu. Př. Petrus informoval, že pokud nezmění situaci rozhodnutí Ústavního soudu, bude jeho
povinný členský příspěvek souhlasit s rozpočtem předloženým a schváleným na Obvodní konferenci. Tím je možné schválený rozpočet ČSSD na Praze 8 pro rok 2011 dodržet.
Bohužel hned první jednání OVV muselo řešit vyloučení člena. Př. Šašek, člen VMO Libeň, seznámil členy OVV s konkrétními
důvody zrušení členství pana Josefa Fiřtíka z ČSSD. MO Libeň zrušila jeho členství řádně dle Stanov ČSSD, nyní o zrušení členství
dle Stanov musí rozhodnout OVV Prahy 8. Informaci ke zrušení členství doplnil př. Petrus a tajemník př. Vašek. Následně po diskusi bylo navrženo USNESENÍ č. 5/12/2010: „OVV ČSSD Praha 8 souhlasí s rozhodnutím členů MO ČSSD Libeň ze dne 2. 11. 2010
o zrušení členství v ČSSD panu Josefu Fiřtíkovi.“
Členové OVV také jednali o přípravě stranických akcí. Př. Šašek navrhl v termínu březen až květen vydat informační časopis
pro všechny občany Prahy 8. Dále požádal členy OVV, aby se na
schůzích MO zeptali, zda je zájem o opětovnou návštěvu PSP ČR
a Senátu. Př. Rudová – od ledna bude na sekretariátu nová výstava malíře Tesleviče. Dále požádala, pokud víme o lidech, kteří by
měli zájem vystavovat, aby ji kontaktovali. Př. Ševčík navrhl, abychom uspořádali např. v Bohnicích Dětský den. Př. Slavíková navrhla uspořádat výjezdní zasedání OVV. Dále zvážíme možnost návštěvy hosta z řad ČSSD, který by nás informoval o své práci.
V sekci komunální politika Př. Petrus informoval o prosincovém jednání ZMČ Praha 8, kde nejdůležitějším bodem bylo založení
akciové společnosti „Centrum Palmovka“, kde bude mít ÚMČ Praha 100% podíl akcií a jejímž účelem je stavba nové radnice ÚMČ
Praha 8 a obchodního a kulturně sportovního centra. V tomto bodě jednání před hlasováním opakovaně vystoupili na ZMČ Praha 8
s dotazy na členy Rady MČ Prahy 8 př. Hejkrlík, Petrus, Novotný. V tomto bodě klub zastupitelů hlasoval proti zřízení akciové společnosti. Zřízení této bylo však hlasy koalice a dalších jednotlivých zastupitelů schválen. Př. Petrus a Štollová podrobně informovali o prvních jednáních komisí Rady MČ Prahy 8, jejímiž jsou členy (územní rozvoj a sociální).
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Radimem Zátopkem
Předsedou klubu zastupitelů za ČSSD Praha 8
Prosím nejprve o krátké představení
Je mi 48 let, mám devatenáctiletou dceru, vystudoval jsem Karlovu univerzitu,
obor Speciální pedagogika. Ve straně jsem již více než deset let, z toho cca 7 let
jsem členem OVV a poslední čtyři roky člen zastupitelstva Prahy 8.

Jste zvolen opětovně předsedou zastupitelů na Praze 8. Co hlavního hodláte dělat v tomto volebním období?
Nejprve bych rád poděkoval mým kolegům zastupitelům za opětovné zvolení
a tím projevenou důvěru. Hlavním úkolem našeho klubu v tomto volebním období bude vytvoření funkční a konstruktivní opozice, která se bude snažit co nejvíce prosazovat náš volební program.
Důvěru občanů Prahy 8, kteří nás v komunálních volbách podpořili a jasně
dali najevo, že si přejí změnu, nesmíme zklamat. Musíme být v rámci našich
možností opozicí tvrdou a nekompromisní, a to hlavně v otázkách hájících zájmy
řadových občanů.
Důležitá je i kontrola hospodaření radnice se svěřenými finančními prostředky
a majetkem obce. Koalice nám bohužel tuto činnost značně zkomplikovala díky
omezení počtu našich zastupitelů v jednotlivých komisích a výborech.

Jaký konkrétní opoziční kroky lze v současnosti předpokládat?
Myslím, že vhodným krokem opozice by bylo vytvoření pracovních skupin v rámci klubu zastupitelů, které by měly na starosti kontrolu činnosti jednotlivých koaličních radních včetně jimi „řízených“ odborů. Něco na způsob stínových ministrů ale v komunálním
prostředí.
Dalším důležitým bodem činosti klubu bude kontrola hospodaření právě zakládané akciové společnosti Centrum Palmovka a.s.
při výstavbě nové radnice. Na nestandartní postup při výběrovém řízení a nesmyslné urychlování celé přípravy výstavby radnice na
konci minulého volebního období poukazovala nejen naše strana ale v té době i ještě nezastoupená TOP 09. Po získání křesel v radě
však zastupitelé zvolení za TOP 09 vyměnili kabáty, uklidili transparenty a spolu s ODS podporují výstavbu budovy, která připomíná
architekturou dobu normalizace za cenu reálného „českého“ kapitalismu.

Co vy sám považujete za svůj zásadní programový bod pro opoziční práci?
Mimo prosazování našeho volebního programu a práci pro občany považuji za svůj zásadní programový cíl v opoziční politice zabránit výstavbě nové radnice v té podobě jak ji připravuje koalice. Domnívám se, že pokud má Radnice Prahy 8 k dispozici dostatek finančních prostředků a opravdu exkluzivní pozemek s výbornou dopravní obslužností, je zde reálná šance postavit radnici která
bude opravdovou chloubou naší městské části a na kterou budou z hrdostí vzhlížet i děti našich potomkú. Pro dosažení tohoto cíle
navrhuji spolupráci s již existujícími občanskými sdruženími a všemi stejně smýšlejícími občany naší městské části.
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O politických stranách
Daneil Rödig, zastupitel za ČSSD
V novinách se v dnešních dnech dočítám, že na základě vý-

bách v květnu. Ty přeci vyhrála ČSSD. Pan prezident tehdy ale

zkumu až tři čtvrtiny Pražanů nevěří primátorovi z řad ODS, kte-

sestavením vlády pověřil předsedu strany, která se ve volbách

rý se moci ujal jen díky vytvoření koalice s ČSSD. Podle těch-

umístila až jako druhá. Pan prezident na to má právo, sestave-

to nespokojených lidí to byla právě strana TOP 09, která vyhrá-

ním vlády může pověřit kohokoliv. Ale viděli jste tehdy někde ta-

la v Praze volby. Proto by mělo být logické, že by post primá-

kové hloupé a humpolácké chování u voličů ČSSD?

tora měl připadnout právě jí. Na ustavující zasedání pražského zastupitelstva se do jednacího sálu dostavila celá řádka lidí,

Nebyl jsem u vyjednávání pražské koalice, ale troufám si tvr-

kteří svůj názor dávali opravdu hlučně najevo. Celý dav se cho-

dit, že strana TOP 09 je plná politických nováčků, kteří o situaci

val skoro až neurvale a hulvátsky. Nevyčítal bych jim neznalost

a o dění na radnici mnohdy neví ani příliš málo. A právě toho využila ODS, jejíž členové jsou v těchto oblastech více než zběhlí.
To se přesně ukazuje v současném vedení MČ Prahy 8. Volby v
naší městské části vyhrála ODS. Před volbami se bála, že bude
muset přepřáhnout ze svých zajetých kolejí a bude muset odkrýt své karty při hospodaření obce. Po pro ní vítězných volbách měla pak několik možností, jak situaci vyřešit. Spolupráce
s TOP 09, s lidmi, kteří v systému vedení městské části vůbec
zběhlí nejsou, se jim zdála natolik výhodná, že ODS s TOP 09
podepsala koaliční smlouvu a přizvala jí do Rady městské části.

zákona, s tím ať se popasuje každý po svém. Mrzí mne jen, že
díky svému neurvalému chování dav neumožnil diskusi. Nevím,
jaká byla role ex-prezidenta Václava Havla v jednacím sále, nicméně si myslím, že pan ex-prezident situaci příliš nepomohl.
Apropos, situace v Praze, kdy vedoucí post získala strana,
která se nestala vítězem v proběhlých volbách, mě připomíná
situaci, která se v naší republice udála po parlamentních volA TOP 09 se tak nevědomky dostala do pasti. ODS opět
pouští jen tak málo informací, aby si partnerská strana nemohla
udělat správný závěr o aktuálním stavu věcí. ODS opět může řídit naší městskou část bez svázaných rukou, které by jí její plány nabourávaly. TOP 09 ale na konci volebního období bude
hodnocena na základě výsledků, kterých ve vedení města dosáhne. A vzhledem k tomu, že ODS jí do žádných „silových“ oblastí nepustí, bude pramálo.

Foto použito z internetu
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Polemika

Jaký byl rok 2010 v politice?
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň
K této otázce v titulu hodilo by se dodat, jak se dařilo sociál-

narušit jednání. K tomuto excesu se nepochopitelně přidal i ex-

ní demokracii. Stěžejní byla dvě politická kritéria, jarní volby do

prezident Havel. Stal se tak opak toho, jak dopadly volby do Po-

poslanecké sněmovny a dvoje podzimní volby, do Senátu a ko-

slanecké sněmovny. Na jaře 2010 volby vyhrála ČSSD, ale vlá-

munální volby. Na jaře sociální demokracie sice utrpěla Pyrrho-

du sestavovala ODS. Na podzim v Praze pak komunální volby

vo vítězství, ale zato na podzim byla naše strana nepopiratelně

TOP 09, ale na radnici se dostali zástupci ODS a ČSSD. Došlo

úspěšnější, a to hlavně ve volbách do Senátu.

tak v jednom roce ke dvěma politickým paradoxům.

Vraťme se však dnes s odstupem času s kritickým pohle-

Ještě před loňskými volbami vznikla u nás řada nových poli-

dem, který tehdy buď vůbec chyběl, nebo byl neúplný a nedů-

tických stran a hnutí. Z nich jako nejvýznamnější se uvedly TOP

sledný, anebo naše média byla v něčem slepá, hluchá a hlavně

09 a Věci veřejné( VV). Jejich charakter náš hradní vševěd vcel-

němá. Nejdříve k volbám do Poslanecké sněmovny. Byl u nás

ku výstižně označil za rychlokvašky, tj. něco nedodělané, nedo-

zaveden takový usus, že prezident republiky po volbách vždy

konalé. Říká se, jaký pán – takový krám. A tak je to také s před-

sestavením vlády pověřil lídra vítězné politické strany. V r. 2006

sedy těchto dvou stran. Jeden z nich je feudál hovořící češti-

tak učinil prezident Klaus, přestože ODS volby vyhrála jen vel-

nou s cizím přízvukem, o jehož národnosti se neví, zda je Raku-

mi těsně před ČSSD. Topolánkovi pak proto trvalo řadu měsíců,

šan, Němec, Čech nebo dokonce Švýcar. Navíc je to potomek

než se mu podařilo vládu sestavit. V r. 2010 Klaus však napro-

šlechtického rodu, jehož předkové rozmnožili své bohatství z

sto přehlédl ČSSD jako vítěze voleb, protože její vítězství bylo

konfiskátů po Bílé hoře.

dosti těsné a sestavením vlády pověřil opět ODS. Klausovi v
jeho váhání nakonec pomohl sám Paroubek. Přesto v tomto pří-

Druhou stranu, zvanou všeobecně “ veverkami“, vede medi-

padu Klaus zavedený usus nedodržel a svým rozhodnutím na-

ální tlučhuba, který o politice nemá zřejmě skoro žádné zna-

rušil tradiční jednání. Vystavil se tak opět do podezření, že jako

losti. Po svém zvolení do vlády sám přiznal, že se politice bude

hlava státu nejedná vždy nezávisle a spravedlivě a to jak doma,

přiučovat až při výkonu funkce ministra vnitra. Proto také v tom-

tak i v zahraničí. Je to o něm dostatečně známo, že občas jed-

to rezortu máme tolik nesrovnalostí, nepořádku až zmatků. Tak

ná jako umíněný znalec mnoha oborů lidské činnosti a doma se

takové politiky máme teď ve vládě. Převažují nedoukové a dile-

příliš vměšuje do pravomocí ostatních státních orgánů. Výsled-

tanti, jimž ze zákulisí jako divadelní sufléři napovídají své rozu-

kem toho je, že vláda premiéra Nečase počíná si nepřesvědči-

my zkrachovaní politici. Tím se samovolně nabízí otázka. Kdo

vě a ztrácí důvěru nejen u koaličních stran, ale i u členů ODS.

za to může, že máme takovou vládu. No, pochopitelně voliči.
Vsadili totiž na špatnou kartu. Uvěřili především mediálnímu tla-

A nyní k podzimním volbám. Volby do senátu vyhrála sociál-

chání, že potřebujeme změnu. Připomíná to trochu polistopa-

ní demokracie a tak nejméně na dva roky získala většinou v hor-

dovou náladu v roce 1989. Tehdy také se horovalo pro změnu a

ní komoře parlamentu. O co jednodušší a jednoznačnější byly

vzniklo tak Občanské fórum. A kam OF dospělo?

volby do senátu, o to složitější byl výsledek komunálních voleb. V městech a v obcích vznikaly různé koalice. Téměř za ne-

Před časem o naší rozhádané politice bylo konstatováno, že

smyslnou považovala část veřejnosti koalici uzavřenou v Pra-

máme u nás blbou náladu. Ano, lidé jsou skutečně politicky

ze mezi ODS a ČSSD. Proti této koalici byly dokonce pořádány

rozladěni, protože se mnozí ještě nezařadili do toho správného

veřejné demonstrace. Poškozenou se cítila hlavně strana TOP

politického směru, kam patří hlavně podle svého původu, vzdě-

09, která v Praze komunální volby vyhrála. Příznivci TOP 09 ne-

lání, profese a především podle sociálního cítění. Většina na-

mohli unést, že jejich zástupci při sjednávání koalic jednali na-

šich občanů, a to hlavně mladšího a středního věku, kteří před

prosto diletantsky. Top 09 nemá totiž dostatek zkušených poli-

listopadovou revolucí znali jen komunistickou totalitu, kdy bylo

tiků. Příznivci této strany pak ze zoufalství, při prvním zasedání

možné volit jen jednu stranu, KSČ. Dosud správně nepochopi-

pražského zastupitelstva 30. listopadu, uspořádali před radnicí

li demokratický systém s pluralitní politikou. Proto předvoleb-

nedůstojnou a nevkusnou demonstraci a pokusili se dokonce

ní agitace jednotlivých politických stran považují za nesprávné,
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nepatřičné či dokonce za neslušné až škodlivé. Měli by se dát poučit, jak před volbami jednají občané v zemích na západ od nás.
Když se chceme přizpůsobit lidem se západní civilizací, tak bychom se měli od nich učit i politice. Právě sociální demokracie je tou
stranou, která hodlá hájit zájmy většiny našich občanů od mladých zakládajících své rodiny, většiny pracujících tj. dělníků, různých
zaměstnanců, úředníků řídících i vedoucích pracovníků, příslušníků inteligence i drobných podnikatelů, zkrátka všech, kteří jsou
hmotně závislí na měsíčních mzdách a platech. A těchto lidí je u nás více než 80 procent.
Proto by v novém roku 2011 všichni sociální demokraté a jejich příznivci neměli vyklízet své pozice, ale naopak důsledně plnit program naší strany, jednat otevřeně, avšak slušně, a to jak mezi sebou, tak i na veřejnosti s ostatními občany. Na závěr vyjadřuji přání, aby jarní sjezd ČSSD přinesl pro sociální demokracii úspěšné vyřešení sporných otázek, nové členské vedení strany a nový program, který by zajistil do budoucna lepší vyhlídky pro ČSSD a pomohl naší republice překonat hospodářskou krizi.

Tunel mezi Karlínem a Žižkovem
Roman Petrus
Z Karlína se dá na Žižkov projít rychle a bez objíždění celého vrchu Vítkov. Poblíž Karlínského náměstí najdete tunel na Žižkov.
Tunel je pro pěší a spojuje Thámovu ulici v Karlíně s Tachovským náměstím na Žižkově. Délka tunelu je 303 metrů, průměrná šířka
4,4 – 4,8 metru a maximální výška je 3,40 metru. Stoupání je 8,1% a celkový výškový rozdíl mezi Žižkovem a Karlínem je 28,89 metrů.
Obezdívka tunelu je ze speciálních betonových kvádrových prefabrikátů.
Technologie výstavby byla úplně nová díky tomu, že se kámen změnil na
beton. Nový systém se velmi osvědčil a další podobné stavby se pak již
dělaly betonové.
Vybudován byl v roce 1953 a otevřen 19. 12. 1953. Dodavatelem tunelu byl národní podnik Baraba. Oficiálně udávané náklady činily 12 miliónů korun. Slavnostní plakát nad hlavou předsedy ONV Prahy 3 měl nápis „Tuneláři vítají...“ Tunel
dostal prezident Antonín
Zápotocký jako svérázný
dárek k 63. narozeninám.
Zajímavostí je, že původně měl mít tunel dvě větve. Ta pro vozidla a tramvaje měla
být delší, s menším stoupáním a její vyústění mělo být v Šaldově ulici. Bohužel vše zůstalo jen na papíře. Tunel byl ve své době hojně využíván i díky mnohým karlínským závodům. Samozřejmě však nesloužil jen jako komunikace. V tunelu se nalézaly i strategické objekty pro ochranu před atomovým útokem.
V minulosti zázemí tunelu sloužilo jako výzkumné pracoviště pro výzkum atomových částic. Zároveň v
těchto prostorách probíhalo měření
hory Vítkov a při nejrůznější výstavbě
se zde zaznamenávají otřesy.
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Pomoc
k luštění:
Aret

značka
dokončit
auto- zklidňovat přípravy
svíček
na cestu

♥

průsmyk

německy peněžní umučené
„první“ poukázka

♥

instinkt

druh
oříšků

krach

a sice

držení
otěží
chlapecké
jméno

lovecká
znělka
nemnoho

újma

cestovní
doklady

zpěvný
hlas

vyzdívka
kamen
chlapci

zvýšený
tón
pohánět
ručně loď

údery
diář
svatební
květina
zeleninový pokrm

český
básník

směrem
pryč
velká
antilopa

spínač
vysokoškolský
školník

oděv
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(hovor.)
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obvazová
potřeba
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prefabrikát

jankovité
zvíře

tvrdý
plod

oční
líčidla
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autozn.
vozidel
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Yorku

potapěčský zvon
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nosítka

silný
provaz
paže

omotání

♥

chyba

sportovní
klub
přemísťování se

2. část
tajenky

♥

ruský Hamletův
souhlas
hrad

lehké
textílie
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ČSSD má plán pro bezdomovce: Stany na Rohanském ostrově
Pražský radní pro sociální politiku Petr Dolínek (ČSSD) přišel s nápadem umístit stanové městečko pro bezdomovce na Rohanském ostrově. V zimních měsících by se tam mohli ukrýt před mrazivým počasím. Místo akčního plánu bezdomovectví bývalého radního Jiřího Janečka, který počítal i se speciální jednotkou městské policie vyčleněnou na bezdomovce, vznikne na magistrátu nová
koncepce. Podle Dolínkova asistenta Tomáše Petříčka chce radní novou koncepci začít zpracovávat na jaře, až odezní „krizové“ zimní období. Slovo při jeho tvorbě mají dostat neziskové organizace, které bezdomovcům pomáhají, odborníci i politici. Praha 8, kde
vládne koalice ODS a TOP 09, je proti. Stanové městečko, ve kterém se mohli bezdomovci schovat před zimou, již v minulosti město postavilo na Letné, letos přes velmi brzký příchod mrazů a sněžení žádná podpora pro bezdomovce není. Dolínek myšlenku oživil, stany mohly být postaveny na Rohanském ostrově. Záměr ale hlavnímu městu překazila rada Prahy 8, která ho neodsouhlasila.

K územnímu plánu je na 16 000 připomínek
Na 16 000 připomínek podali lidé ke konceptu nového územního plánu metropole. Většina námitek se dle našeho zjištění týká
drobných parcel, především zahrádkářů, část podnětů se věnuje také několika dlouhodobě diskutovaným problémům, jako je například golf v Klánovickém lese nebo trasa pražského okruhu z Ruzyně přes Suchdol do Březiněvsi. Původně se počítalo s tím, že
koncept nového územního plánu schválí ještě minulé vedení města. Odhadovalo se, že nový plán začne platit v roce 2012. Tento termín se ale zcela evidentně nestihne.

Praha a její městské části nemají schválený rozpočet na rok 2011
Hlavní město ani mnohé pražské městské části nemají schválený rozpočet na příští rok. V prvních měsících roku 2011 budou hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Radnice tak budou vycházet z rozpočtu roku 2010, většina z nich smí měsíčně utratit maximálně
takový obnos, který odpovídá jedné dvanáctině tohoto rozpočtu. Navíc nesmí uzavírat dlouhodobé smluvní vztahy. Taková situace
nastala v Praze naposledy před dvanácti lety. Tehdy byl rozpočet hlavního města na rok 1999 schválen až v březnu toho roku. Nové
vedení hlavního města, které vzešlo z říjnových voleb, na konci listopadu schválilo rozpočtové provizorium na příští rok. Důvodem
bylo to, že nová politická reprezentace chce mít dostatek času na to, aby se s rozpočtem seznámila. Primátor Bohuslav Svoboda
(ODS) už dříve řekl, že chce přehodnotit některé plánované investiční akce. Definitivní rozpočet chce hlavní město schválit zřejmě až
na únorovém zastupitelstvu.
Praha 8 chce v oblasti investic uvolňovat peníze pouze na akce zahájené před rokem 2011 a na platby nasmlouvané ještě v letošním roce. Vedení městské části také nemůže uzavírat nové smluvní vztahy, pokud nemá jistotu, že na ně bude mít dostatek prostředků.

Kavárna Svět: kulturní památka dále chátrá
Kino Svět je v žalostném stavu. Legendární palác v Libni spojený se životem a knihami Bohumila Hrabala se sice před sedmi lety
stal kulturní památkou, ale nespasilo ho to. Chátrá. Italského vlastníka i tuzemské úřady má teď, na poslední chvíli, přimět k činu záchranná petice. Památkový úřad hlavního města zase o poslední šanci pro majitele, firmu podnikatele Antonia Crispina, která dům
12 vlastní. Pod peticí s názvem „Chceme záchranu paláce Svět“ je 1150 podpisů. Většinou místních lidí, kterým se slavná budova,
kde tvořil Bohumil Hrabal, rozpadá před očima. Úředníci nedělají dobře svou práci, takže zákonnými prostředky nenutí majitele objektu Crispina, aby budova nevypadala tak, jak vypadá. Chátrající budova s desítkou posledních nájemníků většinou v důchodovém
věku Hrabalovo dílo skutečně připomíná, byť nechtěně. Jedna z jeho knih se totiž jmenuje Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet. Podle projektu současného majitele měl palác Svět ožít restaurací, kavárnou a luxusními byty. Stavební povolení platilo do letošního února. Úřady je o dva roky prodloužili. V domě se teď pracuje. Odváží se suť z vybouraných zdí. O dalších plánech majitele Automatu Svět, se nepodařilo více zjistit. Jeho tuzemský právní zástupce i jednatel ve svých funkcích nedávno skončili. Jediným kontaktem tak zůstává adresa společnosti na Bahamách, kde firma sídlí.
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Prosincové zastupitelstvo Prahy 8
Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
Druhé jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo 8. prosince a na jeho program bylo zařazena
řada důležitých bodů. Po složení slibu zastupitelů, kteří kvůli své nepřítomnosti sib nemohli složit na
ustavujícím zasedání zastupitelstva, se projednával materiál Rady MČ - Návrh na založení akciové společnosti MČ Praha 8 „Centrum Palmovka, a. s“.
To byl nejrozsáhleji diskutovaný bod jednání. Najednou se totiž ukázalo, že TOP 09, která před volbami proti tomuto miliardovému projektu tvrdě bojovala, nyní tento bod se stejnou neoblomností naopak zastává. Opozice namítala, že v dozorčích orgánech této organizace by měla být zastoupena
i opozice, aby tuto nově vznikající organizaci mohla kontrolovat. To jí umožněno nebylo, a do představenstva a dozorčí rady organizace byli zvoleni pouze tři členové (zástupci ODS A TOP 09). Koalice využila svou hlasovací převahu a
jednotliví kandidáti dokonce zastupitelstvu nebyli osobně představeni.
ČSSD navrhovalo, aby bod do dozorčí rady bylo zvoleno
všech 45 členů zastupitelstva, kterým dali voliči svůj mandát. Tento návrh ale starosta Nosek ohodnotil tak, že 45 není dělitelné třemi, což by odporovalo zákonu. Po upozornění na svůj omyl se za
svůj výrok sice omluvil, nicméně „nálepka nematematika“ mu zůstala. Koalice se stále znažila přesvědčit zastupitele, že pro chod
této organizace postačí pouze 3 členové představenstva. Podle
nich stejný počet stačí na kontrolu této organizace, která bude MČ Praha 8 stát přes miliardu korun. Koalice tento závěr přesto prosadila. Je opravdu zajímavé sledovat, jak požadavek transparentní kontroly po volbách ochladl. Smutné.
Zatupitelstvo dále odsouhlasilo pokračování prodeje bytových domů v rámci pokračující privatizace, kde se klub zastupitelů
ČSSD v souladu se svým volebním programem zdržel hlasování. Konec jednání zastupitelstva byl opět zajímavý. Na minulém jednání zastupitelstva totiž zastupitel Musílek slíbil, že provede aktualizaci Jednacího řádu zastupitelstva. Nyní ale ve svém vystoupení
JUDr. Musílek sdělil, že aktualizace dokumentu, který je v nezměněné podobě používán po několik volebních období, není nutná.
Dále byla Rada městské části dotazována po programovém prohlášení, kde by vyjevila průniky volebních programů koaličních
stran. Na tento dotaz starosta Nosek uvedl, že
tento materiál není ještě hotov a požádal o strpení do příští schůze zastupitelstva. Na dotaz
ze strany opozičních stran starosta Nosek nepřímo uvedl, že má strach z rozhodnutí Ústavního soudu, který v rámci svého rozhodnutí
může napadnout výsledek voleb, v důsledku
čehož by přišel o svou funkci na Magistrátu
Hlavního města Prahy, která by byla v rozporu
se zastávanou funkcí starosty Prahy 8. Z tohoto důvodu si do rozhodnutí soudu funkci starosty ponechá.
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Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD
V úvodu jednání seznámila předsedkyně komise přítomné členy s programovým prohlášením RMČ týkající se sociální oblasti.
Komise projednala žádosti o prodloužení nájemní smlouvy v sociálních bytech. Ve dvou případech prodloužení smlouvy doporučila, v jednom případě nebylo prodloužení smlouvy doporučeno kvůli dluhům na nájmu a nespolupráci žadatelky s OÚSS ani se sociálním odborem. Při projednávání žádostí o přidělení sociálního bytu komise doporučila přidělení sociálního bytu ženě s vnukem
v pěstounské péči, která nezvládá placení vysokého nájmu většího bytu u soukromého majitele, dále matce s dítětem se zdravotními problémy a matce se dvěma dětmi, t. č. bydlící v azylovém domě. V pěti případech komise přidělení sociálního bytu nedoporučila, protože žádosti nesplňovaly kritéria pro přidělení sociálního bytu. Jeden případ se komise rozhodla projednat až po vyšetření rodinných poměrů a celkové sociální situace žadatele. Na základě žádosti bytového odboru komise posoudila několik žádostí o přidělení obecního bytu. Dále bylo projednáno a doporučeno zařazení čtyř žadatelů do programu „Bydlení pro seniory“. Komise také projednala stížnost nájemníků bytového domu na některé klienty sociálních bytů.

Bytová komise, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
První jednání bytové komise RMČ se uskutečnilo dne 13. prosince. Bylo usnášeníschopné a řídil ho předseda komise p. Slabihoudek (TOP 09). Ten se snažil v řízení komise navázat na práci, kterou komise odvedla v minulém volebním období. Snad proto
stojí za zmínku fakt, že byl přítomný Ondřej Gros (ODS). Na nezávislého pozorovatele mohl totiž styl vedení schůze mohl působit
tak, že jednání komise vede právě on. Komise po provedené kontrole minulých zápisů projednávala nová podání. Jednalo se o několik návrhů výpovědí z nájmu bytu v Karlíně a Libni, u kterých komise doporučila postupovat podle § 711 odst. 2 (vypovězení nájmu bez přivolení soudu) písm. b), občan. zákoníku, eventuálně z jiných, dodatečně zjištěných zákonných výpovědních důvodů.
Dále se komise zabívala několika revokacemi svých předchozích usnesení, které si vyžádala změna tehdy projednávaného stavu.
Komise se zabývala i několika žádostmi o snížení nájemného z důvodu nevyhovujícího stavu bytu. Pro budoucí výběrová řízení o
nejvhodnější nabídku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu pro rok 2011 navrha složení výběrové „Komise pro otevírání obálek“
a „Komise pro vyhodnocení nabídek“. Z důvodu omezeného prostoru jsou zde uvedeny pouze hlavní body jednání komise. Celý
zápis je pro zájemce k dispozici na sekretariátu ČSSD.

Komise pro územní rozvoj, Roman Petrus, zastupitel za ČSSD
Komise pro územní rozvoj se sešla poprvé v polovině prosince a pokračovala v praxi schvalování či neschvalování předložených
žádostí. Nejde tedy ani tak o územní rozvoj jako spíše o posuzování toho co je dobré či ne pro naši Městskou část. tentokrát se
jednalo např. o povolení nástvaby na rodiném domě v oblasti Zámků, povolení stavby garáže, nebo třeba o prodej pozemku v pivovarnické ulici. S tím vším byl vysloven souhlas, Naopak nesouhlas se objevil k žádosti bytového družstav Šimůnkova, které chtělo získat pozemek, který dnes slouží jako vřejné parkoviště nebo k žádosti jednohožadatele, který chtěl stavět stavbu na pozemku svého souseda. Komise se zabývala i
žádostí magostrátu k prodeji 2500 metrů pozemku na Rohanském ostrově. Komise návrh zamítla a požaduje studii k využitelnosti této lokality.

13

www.cssd.cz

ČSSD PRAHA 8
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MS

M A LÝ S Á L

Š

Š KO LY

ANEB MRAZÍK PO NAŠEM

Autorské představení čerpá inspiraci v kouzlu, humoru a kráse ruských národních pohádek. Jinošskou
podobu Mrazíka z původní předlohy, ani oblíbenou
Babu Jagu z filmové adaptace, v něm ale nenajdete...
Divadlo Piškot.
Určeno pro děti od 4 do 10 let • Cena: 30,- Kč

P r a h a

29.1. KARNEVAL SHOW

sobota 15:00 Pořad plný humoru, dětských písniček, soutěží a řádění s Tomášem, Pavlínkou a jejich kamarády. Písničky, které Tomáš se svými kamarády zpívá, všichni znáVS
VELK Ý SÁL
me. Jen namátkou Hlupáku, najdu tě, Hajný je lesa
pán, Statistika, Mašinka ... A pozor – budou se vyhlašovat nejhezčí masky! Cena: 70,- Kč

M Č

11.1. O HODNÉ MÁŠE
úterý 9:00
A HLOUPÉ PARAŠE

8

P R O G R A M

Z a ř í z e n í

01

2011

18.1. TRISTAN A ISOLDA

úterý 9:00 Jedna z nejslavnějších legend o nesmrtelné lásce.
Prastarý příběh, který patří k základním kamenům
MS umění, přitahuje tvůrce od nepaměti. My vám před
M A LÝ S Á L
kládáme její loutkovou podobu. Dřevěné divadlo
Praha. Určeno pro II.st. ZŠ • Cena: 30,- Kč
Š
Š KO LY

18.1. DIASHOW
úterý 19:00 Lukáš Synek
Ostrov Sokotra (Jemen)
Š
Vstup zdarma.
Š KO LY

MS

20.1. ŽIVÝ MRTVÝ

w w w . k d k r a k o v . c z

čtvrtek 9:00 60minutový dokument, výpověď posledního přeživšího člena osvětimského sonderkomanda, tedy koMS manda vybraných vězňů, kteří byli nuceni odvádět
M A LÝ S Á L
lidi do plynových komor a pak v pecích likvidovat
jejich těla. Jde o nebývale syrové až drsné svědecŠ
Š KO LY
tví, které však zároveň plasticky věrně až didakticky
osvětluje zejména mladým lidem, co to byl holocaust.
Autorem filmového dokumentu a průvodcem
pořadu je známý publicista Stanislav Motl.
Určeno pro 7. – 9. tř. ZŠ • Cena: 30,- Kč

21.1. ČOCHTAN
pátek 19:00
VYPRAVUJE
MS

Na motivy známého muzikálu Voskovce a Wericha
Divotvorný hrnec upravil Josef Dvořák. Ten v něm také ztvárnil hlavní roli. Cena: 230,-/200,- Kč

26.1. TANEČNÍ
středa 17:00
PODVEČER S
MS

M A LÝ S Á L

27.1. JAK KRAKONOŠ
PEKAŘKU JÍŘU
MS
NAPRAVIL
M A LÝ S Á L

Š KO LY

část I. muzeum hlavního města prahy

part I. The City of Prague Museum

část II. budova ÚMČ Praha 8 – tzv. bílý dům

part II. Prague 8 Municipal Office building

část III. libeňský zámek

part III. Libeň Chateau

Na Poříčí 52, Praha 8
Otevřeno denně, mimo pondělí, 9 –18 hodin
13. 10. 2010–20. 2. 2011

Zenklova 35, Praha 8 – Libeň
19. 11. 2010 –14. 1. 2011
Otvírací doba:
pondělí a středa 8 –18 hodin
úterý a čtvrtek 8 –15.30 hodin
pátek 8 –15 hodin
sobota, neděle a svátky zavřeno

Na Poříčí 52, Praha 8
Open daily, except Mondays, 9 a.m.– 6 p.m.
13. 10. 2010–20. 2. 2011

U Meteoru 6, Prague 8 – Libeň

Zenklova 35, Prague 8 – Libeň
19. 11. 2010 –14. 1. 2011
Opening hours:
Monday and Wednesday 8 a.m.–6 p.m.
Tuesday and Thursday 8 a.m.–3.30 p.m.
Friday 8 a.m.–3 p.m.
closed on Saturday, Sunday and holidays

K tanci a poslechu hraje dechový orchestr Žižkovanka
s kapelníkem Petrem Sovičem. Vstup zdarma.

čtvrtek 9:00

Š

Zmizelý svět
A Vanished World

U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

M A LÝ S Á L

M A LÝ S Á L

Libeň
výstava / the exhibition

Žijeme v době, která kouzlům přeje. Harry Potter,
mobily, televize a jiné zázraky... Dnes je přijímáme jako samozřejmost. Touha po kouzelných proměnách
tu byla odjakživa. O jedné takové je i náš pohádkový
příběh z Podkrkonoší.
Divadlo HP Praha.
Určeno pro děti od 3 do 11 let. • Cena: 30,- Kč

28.1. RANGERS-PLAVCI

pátek 19:00 Koncert pokračovatelů legendární skupiny Rangers,
která vznikla před 45 lety a stála u zrodu vícehlasé
MS country a folku. Uskupení si říká Rangers-Plavci, jeM A LÝ S Á L
ho členy jsou Mirek Řihošek, Honza Vančura, Karel Macálka, Max Presser, Franta Drápal a hrajou jako za starých časů. Cena: 210,-/180,- Kč

Rodiče s dětmi mohou představení navštívit po předchozí
domluvě na tel. 283 090 429 a 606 634 802.
Školy a školky mají přednost.

Š

Š KO LY

PŘIPRAVUJEME 02/2011
11. 2. / 19:00

SPIRITUÁL KVINTET – koncert

18. 2. / 19:00

DVEŘE – hlavní roli Jan Hartl a Jitka Smutná

19. 2. / 15:00

LÍNÁ STRAŠIDLA
– pohádka pro děti a jejich rodiče

KULTURNÍ DŮM KRAKOV
Zařízení MČ PRAHA 8 • www.praha8.cz
Těšínská 600, Praha 8-Bohnice
Spojení: od metra trasy C-Kobylisy
BUS 102, 177 (st. Krakov)
Pokladna: pondělí-čtvrtek 16:00-19:00 hod
a 1 hod. před každým představením
Rezervace - tel.: 283 090 429, 283 090 427
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ZPRAVODAJ
Zveme Vás

Změna termínů
deskových her

Výstava Milana Tesleviče
14. 1. 2011

13. a 27. 1. 2011

Motýl ve tváři Jaroslava Foglara.

Klub deskových her změnil termíny svých
akcí z pravidlených středečních termínů
na nové čtvrteční. Šachový klub zůstal u
klasických střed.
Pokud se chcete naučit hrát nové moderní deskové hry, nebo si je třeba vyzkoušet
přijďte to zkusit.

Dne 14. 1. 2011 od 18.00 se sejdeme na vernisáži výstavy Milana Tesleviče. Jeho tvorbu jsme
mohli obdivovat již před dvěmi lety a do naší
galerie se vrací se svým projektem znovu.
Jedná se o zachycení tváře Jaroslava Foglara od dětství ke stáří. A samozřejmě budou i
Rychlé šípy.

Stranické akce Leden 2011
MO Karlín a MO Libeň		
Klub zastupitelů			
MO Kobylisy				
Šachový klub			
Klub deskových her			
MO Troja				
MO Bohnice				
Bytová poradna při ČSSD
Praha 8 a zastupitelský den
OVV Praha 8				
MO Ďáblice				
Šachový klub			
MO Čimice				
Klub deskových her			

4.1.		
3.1.		
11.1.		
12.1.		
13.1.		
17.1. (24.1.)
18.1.		

18:00		
18.00		
18:00		
16:00		
18:00		
18:00		
18:00		

Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Restaurant U kamenného stolu

18.1.		
19.1.		
25.1.		
26.1.		
27.1.		
27.1.		

17:00		
18:00		
19:00		
16:00		
18:00		
18:00		

Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Restaurant Na růžku
Zenklova 27, sekretariát
Chvatěrubská 350
Zenklova 27, sekretariát
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ČSSD PRAHA 8
Z našich akcí
V prosinci minulého roku proběhly dvě akce naší organizace. Nejdříve to byla výstava obrazů z prostředí Libně paní
Dětinské. Na konci roku pak již tradiční setkání u pana Josefa Husáka na Staroměstském náměstí.

www.cssdpraha8.cz

www.cssd.cz

