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ČSSD PRAHA 8

Úvodní slovo

Vláda České republiky se stále hádá,  ministr financí stále 
hledá nové a nové způsoby, jak vytáhnout z běžných obča-
nů další a další peníze, Věci veřejné stále  ne a ne zvýšit své 
volební preference.  Zkrátka nic nového. Vláda to pravděpo-
dobně do konce volebního období „doklepe.“  Bohužel to 
bude na úkor lidí, kteří s ní nemají nic společného a dokonce 
valná část jí ani nevolila.

Na radnici Prahy 8 je situace zdánlivě také stále stejná. 
ODS s TOP 09 stále prosazuje stavbu nové radnice za milli-
ardu, stále slibuje privatizaci bytů v Karlíně. ČSSD je stále v 
opozici.

Listopad je měsíc,ve kterém se připravíme na zvolení kan-
didáta, který nás bude reprezentovat ve volbách do Senátu 
Parlamentu ČR. Doufejme, že konference vybere i přes své 
levicové zaměření toho pravého kandidáta, který ve volbách 
osloví  dostatečný počet voličů, a volby vyhraje.

Léto je zkrátka definitivně pryč. Až se nás zima zeptá, co 
jsme dělali v létě, snad jí nebudeme muset říci, že jsme jen 
schůzovali. :o) 

Přeji  Vám mnoho pevného zdraví.

            Daniel Rödig
     Předseda MO Karlín

Číslo měsíce

113 miliard Kč
O tolik vzrostl dluh ČR od počátku roku do konce 
září. Vláda republiky vedená fyzikem, kde státní 
finance spravuje chemik, asi není tak rozpočtově 

uvědomělá, jak hlásala.

   Obrázek měsíce - Lybijští povstalci slaví
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Události v ČR a ve světě

Slovenská vláda padla 
Slovenský parlament neschválil navýšení záchranného fondu, který 

má zachraňovat země postižené dluhy. Druhá nejsilnější vládní strana 
SaS totiž odmítla podpořit navýšení tohoto záchranného fondu eu-
rozóny. Toto hlasování nepřežila slovenská vláda. Premiérka Radičová 
totiž s hlasováním spojila i vyslovení důvěře vládě. 

Snížení ratingu Španělska
Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's snížila dlouho-

dobý úvěrový rating Španělska o jeden stupeň z AA na AA- v důsledku 
slabého růstu, zhoršených fiskálních podmínek a vysokého dluhu v pri-
vátním sektoru.  Ve zdůvodnění agentura uvedla, že navzdory jistému 
zvýšení odolnosti španělské ekonomiky v letošním roce jsou patrná 
zvýšená rizika ohrožující hospodářský růst země. 

Steve Jobs zemřel 
Puntičkář, perfekcionista, geniální vizionář, nesmiřitelný bojovník 

za jednoduchost, uživatelskou přívětivost a designovou čistotu. Tako-
vý byl šéf společnosti Apple Steve Jobs, který v šestapadesáti letech 
zemřel v kalifornském Cupertinu. Jobsovým odchodem přišel svět o 
inovátora, který dokázal spojit svět technologií, počítačů, telefonů a 
tabletů s umělci a designéry a nakonec se spotřebiteli.

Vazby bývalého šéfa ČEZ
Bývalý šéf ČEZ Martin Roman veřejně přiznal, že měl v minulých le-

tech vazby na dvě konkrétní firmy, které se vyskytovaly ve spletitých 
strukturách kolem  strojírenské firmy Škoda Holding, respektive jejího 
majitele skupiny Appian. Připustil své vazby na  společnosti sídlící v 
daňových rájích: The California Trust z Kajmanských ostrovů a Artwick 
Investments z Britských Panenských ostrovů. Zdůraznil však, že firmy 
opustil před nástupem do ČEZ v roce 2004 a že nikdy neměly vlastnický 
ani ovládající vztah ke Škodě. 

Muamar Kadáfí je mrtev 
Svržený libyjský vůdce Muammar Kaddáfí je mrtev. Podlehl zraně-

ním, která utrpěl při svém dopadení. Tělo bývalého libyjského vůdce  
bylo vystavováno v Misurátě, aby se místní mohli přesvědčit, že diktátor 
je po smrti. Informace o posledních chvílích Kaddáfího života jsou stále 
rozporné; různé zdroje se pouze shodují, že svržený libyjský vládce při-
šel o život při pokusu o útěk ze Syrty.

Foto použito z internetu
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ČSSD PRAHA 8

ČSSD informuje

Zprávy od Europoslanců 
Převzato z webových stránek Olgy Sehnalové

Informace z ÚVV dne 15. října 2011
Karej Šašek, 1. místopředseda OVV ČSSD Praha 8, člen ÚVV ČSSD

Ústřední výkonný výbor ČSSD (ÚVV) se konal dne 15.10. 2011 v hotelu Olšanka na Žiž-
kově. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka ve své zprávě se zabýval současnou politickou 
situací, zejména nekompromisním prosazováním tzv. reforem současnou vládou v době, 
kdy přichází nová vlna ekonomické krize. Přestože důsledky reforem dosud nedopadly na 
široké vrstvy obyvatelstva, je v porovnání s listopadem 2010 nespokojeno s celospolečen-
ským a ekonomickým vývojem země 75% dospělé populace. Sociální demokracie udržuje 
dlouhodobě první místo v žebříčku voličské podpory. Předseda dále zmínil přípravu pro-
gramové konference, která proběhne 12. 11. 2011 v Praze a bude přirozeným vyústěním 
našich programových diskusí v oblasti důchodové, daňové, zdravotnické a v oblasti boje 
proti korupci. Dalším tématem byla příprava senátních a krajských voleb, kde musí být 
kladen důraz na výběr kvalitních kandidátů.  Dále informoval o reformě Masarykovy de-
mokratické akademie. 

Následovaly zprávy místopředsedů ČSSD, které ÚVV po diskusi schválil.

ÚVV dále projednal Výklad Řádu přípravy na volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a výklad Řádu přípravy na volby 
do Senátu Parlamentu ČR. Dále ÚVV vzal na vědomí Informaci o stavu členské základny ČSSD k 30. 6. 2011 a Informa-
ci o stavu členské základny ČSSD k 30. 9. 2011.

ÚVV schválil výši členských příspěvků ČSSD na rok 2012, resp. 2013 takto: 

Základní příspěvek 60,- Kč (důchodci, studenti, nezaměstnaní, rodiče na rodičovské dovolené) byl zvýšen na 100,- 
Kč, dosavadní  výše příspěvku 200,- Kč (u ostatních členů ČSSD) byla zvýšena na 300,- Kč a zvýšená výše, stanovená 
pevnou částkou pro stanovený okruh funkcí, bude zachována ve stejné výši s dorovnáním nejnižších částek. Toto 
opatření platí samostatně pro rozpočtové roky 2012 a 2013.

V první polovině probíhala v Bruselu jak jednání výborů, tak frakce i plenární zasedání. 
K těmto aktivitám se přidalo společné zasedání členů národních parlamentů s poslanci 
Evropského parlamentu z výboru IMCO na téma problémů vnitřního trhu. Olga Sehnalová 
vystoupila s příspěvkem zaměřeným na profesní mobilitu v souvislosti s revizí směrnice o 
vzájemném uznávání odborných kvalifikací. Zúčastnila se jednání výboru TRAN, setkala 
se se zástupcem ministerstva dopravy Bezděkovským k aktuálně projednávaným záleži-
tostem v dopravním výboru, po skončení dopravního výboru pak zavítala na slavnost-
ní vernisáž výstavy v prostorách parlamentu za účasti předsedy Evropského parlamentu 
Buzka a předsedy Knessetu Rivlina u příležitosti jeho návštěvy v EP. Tématem výstavy byla 
vzpomínka na zadržovaného izraelského vojáka. 

Uskutečnilo se jednání dopravního výboru TRAN, kde proběhl blok hlasování o zprávách k revizi železničního 
balíčku, námořní bezpečnostní agentuře, politice vesmírného výzkumu v oblasti dopravy a také některé letecké 
dohody. Mezi schválenými zprávami byla i letecká dohoda mezi EU a Jordánskem. V odpoledním pořadu jednání 
proběhla rozprava k podaným 413 pozměňujícím návrhům k Bílé knize o budoucnosti dopravy. Olga Sehnalová zde 
prezentovala své stanovisko jménem frakce socialistů a demokratů. 
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ČSSD informuje

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník OVV ČSSD Praha 8

Říjnový OVV se konal ve středu 19. 10.  Po provedené kontrole usnesení z předchozích jednání OVV se členové 
zabývali organizačními záležitostmi OVV. V rámci projednávání tohoto bodu bylo dohodnuto, že příštího zastupitel-
ského dne spojeného s bytovou poradnou na sekretariátu se zúčastní Lenka Majerová. 

V rámci projednávání příprav akcí OVV se jednalo o  Nominační konferenci ČSSD Praha 8 dne 1.12.2011, tedy 
stejný den, jako OK ČSSD Praha 8. Př. Petrus upozornil, že na nominační konferenci nejde nikdo z titulu funkce, proto 
vybídl tedy předsedy těch MO, které dosud nezvolily delegáty OnK a OK, aby na tuto skutečnost nezapomněli.

Dále  informoval o přípravě zprávy předsedy OVV a př. Zátopka a zastupitele požádal o sepsání  Zprávy předsedy 
KZ ZMČ P – 8 a zprávy o hospodaření OVV Praha 8 a přípravu rozpočtu na rok 2012. 

Byla projednávána plánovná prohlídka Staroměstské radnice, která proběhne dne 24.10.2011. Př. Petrus dále 
informoval o akci k výročí založení Republiky na Hradčanském náměstí, dne 27. 10., kde od 16:30 hodin proběhne 
kulturní program a položení věnců k sochám TGM a E. Beneše. 

Novou akcí  ČSSD je petiční akce, která proběhne od 1. 11. do 8. 11. Po diskusi bylo navrženo a schváleno usne-
sení:  „OVV ČSSD Praha 8 stanovuje termíny a místa petiční akce takto: Petici bude k podpisu od 1. do 8. 11. (nebo 
do ukončení akce) v úředních hodinách na sekretariátu OVV, Zenklova 576/27. Všem členům ČSSD bude zaslána 
elektronicky a budou vyzváni ke snaze získat podpisy pod petici.“  

Připravovaná návštěva Spalovny Malešice proběhne na konci listopadu, předsedové MO byli požádáni, aby u 
členů MO zjistili zájem o tuto akci. Následně bude stanoven termín.

V rámci dalšího bodu  př. Hejkrlík připomněl systém vzdělávání členů ČSSD na úrovni KVV Praha, které má na sta-
rosti př. Petrus. Již proběhla jedna ze vzdělávacích akcí, která byla zaměřena pro nové členy. O průběhu vzdělávání a 
dalších chystaných akcích informoval př. Petrus (téma školství s př. Wienertem).

 Informaci z ÚVV sdělil př. Šašek. Na ÚVV došlo k dovolbě P ČSSD, byli zvoleni př. Petr Kajnar a Jan Kohout; byli 
schváleny nové členské příspěvky na rok 2012 a 2013, došlo k navýšení u některých skupin členů; příprava Progra-
mové konference dne 12. 11. 2011 na Praze 8, v hotelu Olympik; prezentace nových webových stránek ČSSD; př. Rath 
jeho prezentace k přístupu krajských zastupitelství k privatizaci zdravotnických zařízení a nemocnic; výzva členů 
ÚVV k rezignaci J. Paroubka a J. Šlégra na poslanecký mandát, z důvodu ukončení členství v ČSSD.

V rámci dalšího průběhu schůze OVV př. Vašek informoval o stavu výběru členských příspěvků za rok 2011. Požá-
dal přítomné předsedy MO Bohnice a MO Ďáblice o součinnost při výběru členských příspěvků, který je v těchto MO 
nedostatečný. Ostatní MO jsou ve výběru na dobré úrovni.

Př. Vašek informoval, že P ČSSD schválilo oba navržené kandidáty do senátních voleb a oba tak mohou usilovat o 
zvolení za kandidáta do Senátu na OnK.

V rámci projednávání bodu Komunální politika se OVV zabýval situací v ZŠ Hovorčovická a ZŠ Šutka, kde se ob-
jevily problémy s azbestem. K úniku azbestu došlo při stavebních pracích na těchto školách, které byly provedeny 
velmi nekvalitně, žáci těchto škol jsou k výuce přemístěni do ostatních škol na Praze 8. 

Př. Vašek  informoval aktuálním stavu jednání s vedením Botanické zahrady Praha v Troji ve věci „úvozu“. 
Př. Petrus poděkoval členům OS OSM zejména př. Tischerovi a zastupitelům, kteří zorganizovali Farmářské trhy v 

Bohnicích, které zde probíhaly za velkého zájmu místních obyvatel čtyřikrát, vždy v sobotu. Byl zde také stan Zastu-
pitelů MČ P – 8 a OS OSM.
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ČSSD PRAHA 8

Interview

Rozhovor s Janem Vaškem
tajemníkem OVV ČSSD Praha 8

Jsi druhým nejdéle působícím tajemníkem OVV ČSSD Praha 8 od roku 
1990. Máš v plánu stát se prvním?

Nejdéle působícím tajemníkem byl Petr Pokorný, a to po více než 9 let. Ne-
plánuju si Petra překonat. I když mě náplň té práce většinou stále baví. Ale ta-
jemník je  hlavně zaměstnancem naší strany, proto je z valné části „Lidovým 
domem“ i úkolován. Nic proti tomu, samozřejmě. Chci jen říct, že práce přímo 
pro Prahu 8 mě baví víc.

A jak se spolupracuje s OVV?

Já vlastně nastoupil do rozjetého vlaku. A v jeho zajetých kolejích pokračuji 
dodnes. Nastavený způsob práce a komunikace mě vyhovuje, protože ČSSD na 
Praze 8 umožňuje být aktivní, samostatný a názorově „nezávislý“.

Nyní jsi i zastupitelem na Praze 8. Jak hodnotíš práci v zastupitelstvu?

Být zastupitelem je pro mě zcela nová zkušenost, a tak se učím za pochodu.  Jsem blíže problémům, které obyva-
tele naší městské části tíží a v omezené míře mi zvolení do ZMČ P – 8 umožňuje pomáhat s jejich řešením.  Jsem také 
přímým svědkem toho, jak se na tyto problémy dívá vedení Prahy 8, které tyto problémy často bagatelizuje, nebere 
je vážně a nezřídka je ani nemá zájem řešit.

Narážíš na aktivity Botanické zahrady?

Ano, ale to je pouze jeden z více příkladů. Botanická zahrada je státem ve státě. Vedení zahrady o svých aktivitách 
nechce diskutovat a není ochotno vyslechnout argumenty obyvatel, kterých se tyto zásadní změny bezprostředně 
dotknou. Informace a diskuse s občany, pokud jsou, tak „z donucení“. Jsem nemile překvapen, že to Botanické zahra-
dě může dlouhodobě procházet. I když se věci částečně mění, a to hlavně díky aktivitě pražské ČSSD na „magistrátu“, 
který je zřizovatelem BZ.

A jaké aktivity plánuješ do budoucna? 

Kromě práce tajemníka se nyní nejvíce angažuji ve zmíněné problematice aktivit Botanické zahrady. A to není 
běh na krátkou trať.  Jako člen Komise pro životní prostředí na P – 8 sám sleduji situaci na na osmičce, stejně tak jsou 
pro mě užitečné podněty obyvatel.  Ať už „boj“ s Botanickou zahradou dopadne jakkoliv, nebo i řešení - neřešení dal-
ších problémů obyvatel  Prahy 8, tak vím, že díky postoji současného vedení radnice se brzy objeví další příležitost, 
jak ukázat, že ČSSD Praha 8 je tady pro všechny a všem otevřená.
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Od Francouzské k Sametové revoluci
Jaromír Šída, MO ČSSD Libeň

Deficit revoluce z politického hlediska podle slovníku cizích slov zní, že je to rozhodný 
přechod skokem ze staré kvality v novou, z jednoho společenského řádu v nový, pokroko-
vější.

Pro naše současníky za jako první revoluci, která skutečně způsobila převrat v občanské 
společnosti, lze považovat francouzskou revoluci z července r. 1789. Dokázala svrhnout ne-
jen krále, ale s ním i šlechtu a kněžstvo. Byl to pád feudálního řádu. Francouzská revoluce z 
r. 1789 se považuje za první buržoazní revoluci, která v 19. století měla vliv na vznik dalších 
buržoazních revolucí a společenských převratů. I když francouzská revoluce v r. 1789 ještě 
nezvítězila natrvalo, její plamen neuhasí.

V 19. století docházelo k složitým procesům přeměny starých feudálních stavovských 
struktur v moderní občanskou společnost národní hnutí. Zatímco aristokraté svůj názor na 
politickou,  změnu spatřovali v konstituční monarchii, občané třetího stavu usilovali o liberalismus.

Začátkem 19. století vypukly revoluční nepokoje v Neapoli, jejichž likvidací bylo   pověřeno Rakousko.
V rámci liberálního hnutí v Německu v r. 1817 u příležitosti 300. výročí reformního vystoupení Martina Luthera studenti ma-

nifestovali za svobodu a národní jednotu.
Proti podobnému liberálnímu hnutí ve Španělsku byla r. 1822  nasazena francouzská vojska.
R. 1827 na Balkáně Řekové povstali proti turecké nadvládě a proti Turkům zasáhly spojené anglo-francouzské eskadry.
V r. 1830 ve Francii vypukla nová revoluce, která smetla vládu Karla  X. a nastolila občanskou monarchii Ludvíka Filipa Orle-

ánského.
Pod dojmem těchto událostí došlo k nepokojům v některých německých státech, Belgii a dokonce i v Polsku.
V Itálii se formovalo národně osvobozenecké hnutí Mladá Itálie usilující o politické sjednocení Apeninského poloostrova.
Také v Německu se již nedařilo dále národní hnutí držet na uzdě. V r. 1832 konala se tam velká manifestace za liberální Svo-

bodu a národní jednotu.
V r. 1846 v polském Krakově došlo k pokusu  o revoluci namířenou proti Rakousku.
V lednu r. 1848 propukly nepokoje v Palermu a Neapoli.
Významný revoluční signál zazněl opět z Francie. V noci na 24. 2. 1848 vyrostly v Paříži barikády a monarchie Ludvíka Filipa 

Orleánského se bez odporu zhroutila. Dne 25. února 1848 byla Francie vyhlášena republikou, i když po několika  měsících stát-
ním převratem se Francie změnila na císařství ( Napoleon III.).

Podobně i v Itálii revoluce v r. 1849 padla a znovu tam začala vládnout monarchie.
 ----------------------------------------------

Revoluční vlna procházející roku 1848 západní a střední Evropou se pochopitelně nevyhnula ani Rakouskému císařství. Dne 
13. března tr. vypuklo povstání ve Vídni. Studenti spolu s měšťany požadovali odstoupení státního kancléře Metternicha.Na 
občanské požadavky reagoval císař Ferdinand V. dne  14. března slibem, že se povedou liberální reformy a bude vydáno konsti-
tuční prohlášení.  Byla ustanovena nová vláda vedená hrabětem Kolowratem. 25. dubna byla vyhlášena konstituce a 8. května 
byl zveřejněn volební řád do říšského sněmu. Nová ústava však ponechala císaři právo veta vůči usnesení sněmu. To vyvolalo 
občanskou nespokojenost, která přerostla k dalšímu povstání ve Vídni. Povstání bylo umlčeno, až když moc převzal tzv. Bezpeč-
nostní výbor.

Revoluční nálada se přenesla do ustanovené sněmovny. Na jedné straně stáli němečtí a maďarští povstalci a na druhé straně 
zástupci slovanských národností.

V říjnu 1848 ve Vídni občané znovu povstali. Proti povstalcům bylo nasazeno vojsko knížete Windischgäratze. 1. listopadu 
Vídeň se vzdala.

Od té doby revoluční vlna v Rakousku začala opadávat. 2. prosince 1848 císař Ferdinand V. abdikoval a na rakouský trůn na-
stoupil František Josef I. Ferdinandovy konstituční sliby se vytrácely a 7. března 1849 nakonec nový císař říšský sněm rozpustil a 
Rakousko se vrátilo k absolutní monarchii.

(Pokračování na následující stránce)
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Revoluční myšlenky v českých zemích se začaly objevovat v Praze, když 11. března 1848 spolek Repeal svolal veřejnou schůzi 
do Svatováclavských lázní. Tam vzešla petice k císaři s požadavky na zrovnoprávnění češtiny  s němčinou, na uznání jednoty 
zemí Koruny české a na větší zastoupení ve veřejně-právních útvarech. Většině českých požadavků císař již začátkem dubna 
vyhověl. Zato čeští Němci na protest založilo konstituční spolek. Nato Češi zareagovali založením Národních gard.

V rámci české vlastenecké euforie byl počátkem června 1848 svolán do Prahy Slovanský sjezd. Zemský vojenský velitel v 
Čechách kníže Windischgratz svolaný sjezd  považoval za revoluční projev a ve chvíli, kdy se na Václavském náměstí konala sbra-
třovací mše, vojensky zakročil. Nastal otevřený boj. Členové Národní gardy s ozbrojenými studenty se zabarikádoval a statečně 
odolávali zkušeným vojákům. Nakonec však 17. června revoluční Praha kapitulovala.

Po porážce povstání následovala široká vyšetřování a různé protičeské zákroky. Konec českého radikalismu učinilo odhalení 
romanticky diletantských příprav k převratu, májového spiknutí na jaře 1849, vedoucí vyhlášení obležení nad Prahou. Řada čes-
kých politiků bojujících za demokracii byla uvězněna a jiní se  odmlčeli.

Tak v r. 1848 občanské revoluce v českých zemích přecházející v revoluci národní skončila fiaskem.

 ----------------------------------------------

Další revoluce se vyskytovaly v carském Rusku, kde vládla krutá absolutní monarchie. Revolucím předcházely úvahy o re-
formách, zrušení nevolnictví a podlomení moci carismu. Odpor proti carismu projevoval se vytvářením spikleneckých skupin, 
různými formami odporu nebo dokonce vzpourami.Teprve polské povstání v r. 1863 mohlo se považovat za revoluci.

V 70. a 80. letech 19. století se v Rusku šířila revoluční myšlenka. Jejím významným propagátorem byl Barunin. Zemřel 
roku1876. Založeny byly dvě opoziční strany, revoluční socialistické a ruští sociální demokraté. Pro cara byli zvlášť nebezpeční 
revolucionáři-teroristé.

V roce 1904, kdy v květnu Japonci porazili Rusy v námořní bitvě u Port Arturu, revoluční hnutí v Rusku zesílilo. Docházelo 
útokům na členy carské rodiny a vysoké funkcionáře.

9. ledna 1905 v Petrohradě při církevní pouti desetitisíce lidí bylo zastaveno vojáky a 200 osob bylo zabito. Tak vznikla revo-
luční vzpoura proti carskému režimu. K revolucionářům přidali se i vojáci a námořníci.

17. října 1905 byla zveřejněna zpráva, že car povolil konstituci. 27. dubna 1906 sešla se první duma. Ta však byla 8. července 
rozpuštěna a car vládou pověřil reakcionáře Stolypina. Když byla svolána druhá duma, v níž měli převahu socialisté, Stolypin ji 
rozpustil. Po úpravě volebního zákona sešla se v létě 1908 třetí duma, která byla vládě poslušná.

Tím byla revoluce potřená.

Po vypuknutí 1. světové války Rusko zaujalo stanovisko po boku napadeného Srbska. Ruský lid si však válku nepřál, široké 
masy se aktivovaly a svůj postoj vyjadřovaly stávkami bouřlivými demonstracemi.

27. února 1917 se dokonce vzbouřilo několik pluků. To byl impuls k nové revoluci.

15. března se car vzdal vlády. Na čas se zdálo, že kontrolovaná revoluce republikánského vládce Kerenského krizi zvládne. 
Masy ruského lidu byly však odhodlány ukončit válku.

V Petrohradě se utvořil sbor dělníků a vojáků, sovět, který se postavil proti válce a požadoval uzavřít rozumný mír. 7. listopa-
du 1917 v Rusku uchopila moc sovětská vláda řízená bolševickými socialisty včele s Leninem. Rusko přestalo bojovat.2. března 
1918 byl mezi Němci a Rusy uzavřen Brest-litevský mír.

(Dokončení článku bude zveřejněno v prosincovém čísle časopisu)

(Pokračování z předchozí strany)
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Dopravní podnik hlavního města Prahy v číslech
V tomto příspěvku si v číslech připomeňme služby, které občanům poskytuje Dopravní podnik hlavního města Prahy. 

*   Největší provozovatel hromadné dopravy osob v ČR
*   TOP 4 dopravní podnik v rámci EU 
*   1,22 mld. cestujících v roce 2010 (tj. 3,3 mil. cestujících každý den)

Metro Tramvaj Autobus Lanovka
*   od roku 1974 
*   59 km/57 stanic 
*   3 linky/3 depa
*   48 % cestujících 

*   538 km linek 
*   24/9 linek 
*   29 % cestujících 

*   1.809 km linek 
*   150/16 linek 
*   23 % cestujících

*   510 m
*   2 vozy
*   3 zastávky
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Srovnání se zahraničím:

Vozokm na obyvatele Hustota dopravní sítě na km2
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6 paradoxů socialismu:
Ačkoliv neexistuje nezaměstnanost, nikdo nepracuje.
Ačkoliv nikdo nepracuje, produktivita roste.
Ačkoliv produktivita roste, obchody jsou prázdné.
Ačkoliv jsou obchody prázdné, ledničky jsou plné.
Ačkoliv jsou ledničky plné, nikdo není spokojený.
Ačkoliv nikdo není spokojený, všichni volí jednohlasně.

Letí letadlo nad Afrikou a v něm Obama, Merkelová a Klaus. Najednou sebou začne letadlo prudce házet, ozve se exploze 
a jeden motor vybuchne. Pilot si bleskurychle nasadí padák, řekne: „Hodně štestí, lidi“ a vyskočí. Obama říká:  „Žádnou 
paniku, to zvládnu.“  Chytí knipl a kupodivu, sice tvrdě, ale přistane na jedné planině.
Téměř okamžitě je letadlo obestoupeno davem černochů. Ti tři vystoupí, ale dav se nerozestupuje. Největší z černochů - 
náčelník předstoupí a lámanou angličtinou říká: „My být lidojedi a my vás teď vsechny sníst“.
Obama vykoktá:  „Ale, to nemůžete. Jsem prezidentem USA.“ Náčelník na to:  „Na to my kašlat, z tebe být guláš.“ Načež ho 
černoši odvlečou. Merkelová : „Ne, prosim, jsem německá kencléřka. Celý národ na mě spoléhá.“
Náčelník:  „Na to my kašlat, z tebe být svíčková.“ A taky jí odvlečou.
Klaus: „Ne, tak to by opravdu nešlo. Já jsem prezident České republiky.“
A náčelník na to česky: „Ty vole, tam jsem studoval. Dáš si guláš nebo svíčkovou?“

Poradce prezidenta Spojených Států zatelefonuje do Kremlu a ptá se na
výši průměrného platu sovětského občana. Asi pět minut nikdo neodpovídá,
ze sluchátka je slyšet jen šramot a nesrozumitelné, vzrušené šeptání.
Potom se ozve zoufalý hlas:
„A vy zase diskriminujete černochy!“

„Jak se máte?“ žertuje pan Klaus.
„Dobře, dobře,“ žertují občané.

Moderátor v televizi hlásí: 
„Važení diváci, přináším dvě zprávy, jednu špatnou a jednu dobrou.
Ta špatná: Dva naši poslanci onemocněli BSE.
Ta dobrá: Je třeba vyhubit celé stádo!“

Ftipálek :o)

Sedí ženatý muž v restauraci a přemýšlí:  "Jak to říkala moje stará? Vypij dvě piva a přijď v deset?
Nebo vypij deset piv a přijď ve dvě...?"

Autobus výjezdního zasedání jedné nejmenované vládnoucí politické strany se v pusté horské krajině zřítil do rokle. 
Objevil jej místní starý farmář. 
Jal se kopat velkou díru a všechny politiky tam pohřbil. 
O pár dní později objevila policie autobus, a tak se ptala po okolních usedlostech. 
Když přišli k našemu farmářovi, pověděl jim, jak autobus objevil a všechny pohřbil. Policajti na to:"Oni byli všichni mrtví?" 
"No, někteří říkali, že nejsou, ale znáte to, politikům se nedá věřit."

Rus a Američan se nechají na 100 let zmrazit. Poté si Rus vezme noviny a na titulní straně je napsáno: Komunisti již po 6. za sebou 
vyhráli volby v USA". 
Podá je vítězoslavně Američanovi a ten v nich chvíli listuje. Poté je ukáže Rusovi a v nich je napsáno: 
Další nepokoje na Polsko-Čínské hranici!
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Novinky z Prahy 8

Dvě základní školy mají problémy s azbestem

Základní školy Na Šutce a Hovorčovická v Praze 8 mají problémy s azbestem. Hodnoty této karcinogen-
ní látky ve školách překračují limity. Informovala o tom na internetu radnice Prahy 8. Žáci z Hovorčovické do budo-
vy po prázdninách vůbec nenastoupili a učí se jinde. Do náhradních prostor přesunuly také děti ze školy Na Šutce. 
Škola v Hovorčovické ulici v Kobylisích se o prázdninách opravovala. Stavební firma nedodržela technologický postup 
při likvidaci azbestových desek a hodnoty azbestu po opravě překračovaly hygienické limity. Žáci v září do své školy vů-
bec nenastoupili a už měsíc se učí v náhradních prostorách v základních školách Glowackého, Libčická a v bývalé škole 
Na Korábě. Radnice se dohodla s Ropidem a zřídila pro děti autobusové školní linky, které děti do náhradních budov vozí.  
Nadlimitní hodnoty byly v Hovorčovické naměřeny znovu i v polovině září, z deseti měření jich bylo v normě šest. Vyšší hodnoty 
byly ve dvou třídách, na chodbě a ve vestibulu. Ve škole se tak stále pracuje. Podobný problém se po zateplení budovy objevil také v 
Základní škole Na Šutce, kde byly nadlimitní hodnoty azbestových a minerálních vláken naměřeny ve školních šatnách. Ve škole byl 
přerušen provoz, děti se učí v náhradních prostorách v Základní škole U Školské zahrady a v bývalé základní škole v Chabařovické ulici.   
Radnice už také vybrala zhotovitele, který by měl budovu dekontaminovat. Městská část za to zaplatí asi 4,08 milionu korun. 

Na náměstí pustí řeku 

Elsnicovo náměstí v Libni čeká rekonstrukce! Plácek před Palácem Svět ožije především díky říčce Rokytce. Tu od náměstí 
doposud odděloval betonový tubus, v návrhu s ní však architekti počítají jako s hlavním prvkem prostoru. Ovšem co bude s 
Hrabalovým Automatem Svět, který na náměstí stojí a pomalu se rozpadá, stále není jasné. Majitelé paláce opravy donekoneč-
na odkládají. Hlavní roli bude v novém moderním náměstí hrát říčka Rokytka. Před Palácem Svět architekti vytvořili zpevněnou 
plochu, která bude umožňovat pohled na vodní tok Rokytky. Navíc tam vyroste řada vodních prvků, jako jsou různé fontány 
nebo pumpy. „Lidé se tak budou moci dostat přímo do kontaktu s vodou, myslím, že to ocení hlavně děti. Vítězný návrh na pře-
stavbu doposud nevyužitého prostoru pochází z dílny architektů A 05 a Šépka architekti. Začít by se mělo na jaře roku 2013 a 
hotovo pak snad bude na podzim. Obnova Elsnicova náměstí přijde pokladnu městské části o pětadvacet milionů korun a bude 
součástí celkové modernizace Libně. 

Praha 8 podala návrh na likvidaci vlastníka Paláce Svět 

 Praha 8 podala návrh na likvidaci společnosti, která vlastní palác Svět. Libeňská památka, kterou ve svém díle proslavil 
Bohumil Hrabal, léta navzdory slibům vlastníka, chátrá. Radnice teď chce, aby soud poslal společnost Crispino a tím pádem i 
nemovitosti do likvidace. Pokud by soud uznal, že společnost Crispino nemovitosti, tedy vlastník paláce Svět, má vstoupit do 
likvidace, tak aby zkrátka v rámci té likvidace přešlo vlastnictví paláce Svět na nějaký jiný subjekt, který by o tu rekonstrukci měl 
zájem. 

Do botanické zahrady se návštěvníci dostanou novými turnikety 
Botanická zahrada před časem propojila a sjednotila své do té doby roztroušené venkovní expozice. Kvůli tomu přehradila 

plotem cestu, kterou zdejší obyvatelé chodili na procházky skrz areál. Navíc zavedla vstupné a také pevná pravidla pro návštěv-
níky. Místní obyvatelé, kteří areál využívají k rekreaci, se ale proti této změně začali bouřit. Po protestech zavedl proto magistrát 
bezplatnou permanentku pro vstup do venkovních expozic zahrady, kterou dostali všichni žadatelé s trvalým bydlištěm v 
Praze 8. Ostatní návštěvníci si kromě jednorázového vstupného mohou pořídit i roční permanentku za 200 nebo 400 korun. 
Nové turnikety umožní vstup do zahrady z více stran Vedení zahrady navíc slíbilo, že zvýší počet vstupů do zahrady. Kromě tří 
stávajících pokladen tak budou moci lidé už od 1. října procházet přes nové turnikety. Jeden se nachází v lese nedaleko ulice 
K Pazderkám a usnadní vstup obyvatelům Prahy 8. Druhý je umístěn v jihovýchodní části areálu. Vede z ulice Pod Havránkou, 
což ocení lidé z Troje. 

Praha 8 má největší dopravní hřiště 
Hřiště je vhodné i pro milovníky in-line bruslení, nabízí velkorysé zázemí včetně možnosti občerstvení, půjčovny bruslí a kol, 

šatny, toalety, školící místnosti a terasy. Vše zpřístupněno i dětem či dospělým na vozíčku. Nejen žáci ZŠ Glowackého v Praze 8 
začali využívat nové dopravní hřiště, které je největší v metropoli. Je určeno především pro výuku žáků základních škol, ale svým 
vybavením a moderním zázemím je připraveno poskytnout poučení i zábavu široké veřejnosti. Vedení radnice osmého obvodu 
chce, aby z dosud zanedbané školní zahrady vzniklo kolem hřiště další volnočasové sportovní centrum pro obyvatele městské 
části. 
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Novinky z radnice a komisí

Úvoz na západní straně botanické zahrady v Troji 
Jan Vašek, zastupitel MČ Praha 8

S Romanem Petrusem a Vítem Cézou pokračujeme v jednáních s vedením BZP v Troji. 
Na začátku října 2011 (4.10.2011)  jsme s odborníky diskutovali o možnostech opravy úvo-
zu, který slouží již mnoho staletí primárně k odtoku dešťové vody. 

V dnešní době již desítky let slouží jako přirozená spojnice pro lidi z Bohnic a Troje. Její 
technický stav je však katastrofální a např. pro lidi jedoucí na této kouunikaci s kočárkem  
je cesta extrémně nebezpečná, a téměř neschůdná. to vše se umocňuje za nepříznivého 
počasí.

V našem stánku zastupitelů MČ Praha 8 na Farmářských trzích občanského sdružení OSM nám jedna z místních obyvatelek 
řekla, že si zde dokonce zlomila nohu a musela pro ni přijet sanitka. 

Další schůzka s vedením se uskuteční 22. listopadu, kdy nám architekt předloží varianty řešení, včetně lávky z oplocené části 
přes úvoz ke skleníku Fata Morgana.

Detaily povrchu úvozu jsou na fotografiích.
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Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8

Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD (září)

Komise doporučila prodloužení nájemní smlouvy v  azylových  bytech u 3 ze 4 žádostí. Dále byly projednáno 14 žádostí 
o přidělení azylového bytu. Komise doporučila přidělení azylového bytu v 5 případech matkám s dětmi, u ostatních žádostí 
nebyly splněny podmínky pro přidělení azylového bytu nebo nebylo přidělení bytu doporučeno na základě vyjádření kurátorů 
a sociálních pracovníků. Komise dále doporučila zařazení 3 osob do programu „Bydlení pro seniory“. Byla projednána i žádost 
o mimořádnou finanční pomoc, u které komise konstatovala, že se jedná o problém řešitelný na úrovni sociálních pracovníků 
OÚSS v rámci sociální práce

Bytová komise, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD

Říjnová Bytová komise Rady MČ Praha 8 (BK) se uskutečnila dne 10.10.2011. Jednání bylo usnášeníschopné, i když jen těsně. 
Z 11 členů komise se jich na jednání dostavilo pouze 6. Na programu jednání BK bylo projednání návrhů výpovědí z bytů, kde 
nájemníci mající dlužné nájemné dlouhodobě nereagovali na výzvy radnice či bezostyšně svůj byt pronajímali třetí osobě. BK 
dále řešila dohody o výměně bytů, kde po diskusi zaujímala kladné stanovisko.v případě žádostí o snížení nájemného z důvodu 
nevyhovujícího stavu bytu BK většinou doporučila snížit nájemné pouze do doby odstranění nedostatků. Toto je pouze rámcový 
přehled bodů jednání říjnové BK. Celý zápis je k dispozici u tajemníka Jana Vaška. Další jednání BK se uskuteční dne 14.11.2011

Komise národnostních menšin, Jiřina Slavíková, zastupitelka za ČSSD

Dne 27. 9. 2011 se konalo další jednání Komise pro národnostní menšiny, které zahájila a řídila jeho předsedkyně Ing. Adamo-
vá. Členové komise diskutovali o závažné situaci v Libereckém kraji v souvislosti s násilnostmi a protesty vyvolanými romskou 
národnostní menšinou. Ing. Adamová informovala, že v naší městské části se v současné době nejedná o žádné nepokoje. Ing. 
Šustr, MBA podal informaci o zájmu romských chlapců o box a navrhl najít pro ně vhodný prostor v naší městské části. Dále 
informoval o závažné skutečnosti, že romští obchodníci prodávají alkohol a cigarety nezletilým. Mgr. Petelík reagoval na infor-
maci  o boxu a navrhl najít vhodnou tělocvičnu v některé  ZŠ naší městské části, trenéra a uvolnit potřebné finanční prostředky 
na vybavení tělocvičny a plat pro trenéra. Uvedl také, že by bylo vhodné nabídnout početné ruské národnostní menšině spolu-
práci při pořádání jejich kulturních akcí formou pronájmu kulturních zařízení. Ing. Adamová podala informaci  o nadcházejícím 
jednání s p. Šenkym ohledně poskytnutí nebytového prostoru pro jejich hudební soubor. Dále uvedla, že bude aktivována spo-
lupráce s o. s. LATA a její aktivisté se zaměří na romskou mládež v souvislosti s problematikou jejich vzdělávání a stylem života.

Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD (říjen)

Komise jednala o možném odpuštění části dluhu za nájemné obyvatelce azylového domu a stanovila podmínky, po jejichž 
splnění bude komise ochotna tuto záležitost projednat. Komise dále doporučila prodloužení 2 nájemních smluv v azylových 
bytech. Bylo projednáno také 7 žádostí o přidělení azylového bytu, z nichž komise ani v jednom případě přidělení azylového 
bytu nedoporučila. Doporučeny nebyly ani 3 žádosti o zařazení do programu „Bydlení pro seniory“. U dvou žádostí bylo komisí 
doporučeno řešení bytové situace v rámci sociální práce s rodinou a u jedné žádosti bylo vzhledem ke zdravotním problémům 
žadatelky doporučeno podání žádosti do DPS. 

Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek, Milan Hejkrlík, zastupitel za ČSSD

Komise se konala dne 6.10.2011 a zabývala se přípravou informační bezpečnostní kampaně v roce 2012. Návrh rámce kam-
paně byl široce diskutován všemi přítomnými členy komise. V průběhu svého jednání se komise usnesla na tom, že předseda 
komise (JUDr. Musílek) předloží návrh o svěření pozemku - Park Na Kotlasce do péče MČ Praha 8 Komisi pro obecní majetek. 
Dále komise doporučila RMČ spolupráci s Cizineckou policií při řešení problematiky nedovoleného pouličního prodeje zboží 
cizími státními příslušníky. Termín dalšího jednání komise byl stanoven na 10.11.2011 v 16,30 hod.
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ČSSD PRAHA 8

Kultura v Praze 8

Výstava

Osudové roky
české státnosti

od 30. 9. 2011 do 31. 1. 2012
Libeňský zámek, Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

Otevřeno:
Po a St: 8.00 – 18.00 hodin / Út a Čt: 8.00 – 15.30 hodin

Pá: 8.00 – 15.00 hodin / So, Ne a svátky zavřeno
Vstup zdarma

www.praha8.cz

21.10.

26.10.

11.11.

11.11.

8.11.

22.10.

24.10.

sobota
15:00

pondělí
10:30

středa
17:00

pátek
19:00

pátek
9:00

úterý
8:00

Pro celou rodinu

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

P R O G R A M1011
2 0 1 1

SOUROZENCI 
ULRYCHOVI A JAVORY

TANEČNÍ PODVEČER 
PRO SENIORY

SVĚCENÝ HRAJE 
VIVALDIHO

NĚŽNÉ DÁMY

DIVADELNÍ 
UČEBNICE

PINOKIO

AUDIENCE, 
SMÍŠENÉ DVOUHRY

AUDIENCE,
SMÍŠENÉ
DVOUHRY

MALOVANÉ
PÍSNIČKY

VESELÉ TANEČNÍ V.

„Staré“ Javory samozřejmě fungují dál jako 
podstata toho, co a jak chceme našimi písničkami 
předávat. Složení je už léty ustálené: housle 
Kateřina Štruncová, cimbál Dalibor Štrunc, 
na postu baskytary se střídají Martin Adamus 
a Jakub Šimáně. Cena 250,-/230,- Kč

K poslechu a tanci hraje Duo Lhotákovi
Cena:

ZDARMA

Slavné i málo známé skladby nejpopulárnějšího 
a geniálního skladatele italského baroka 
v podání Jaroslava Svěceného, Dany Vlachové 
a Julie Svěcené za doprovodu orchestru Virtuosi 
Pragenses. Součástí koncertu bude autogramiáda 
s nahrávkami Antonia Vivaldiho
Cena: 200,-/180,- Kč

Venkovský doktor ujišťuje bohatou milionářku 
Florence o jejím brzkém konci. Ta proto hledá 
dospělé děti své sestry, aby jim odkázala 
dva miliony dolarů. Dva angličtí herci se na 
neúspěšném americkém turné 
o dědictví 
dozvědí 
z inzerátu 
a rozhodnou 
se za hledané 
dědice 
vydávat. 
Ukáže se však, 
že hledanými 
Max a Steve 
nejsou chlapci, 
jak si mysleli, 
ale dívky...
Cena: 240,-
/210,- Kč

Představení Divadelní učebnice volně navazuje 
velmi úspěšný titul Divadelní cestopis aneb 
Evropou od renesance po realismus, který 
se během dvou let dočkal více než pěti set 
repríz. Znovu jde o soubor ukázek z několika 
divadelních her významných autorů, tentokráte 
mapující období od vzniku samostatného 
Československa až po současnost, opět formou 
neobvyklé výukové hodiny v podání zkušené 
herecké dvojice.
Vhodné pro děti od 10 do 15 let · Cena: 40,- Kč

Bezdětný řezbář Gepetto si pro potěšení 
vyřezal z očarovaného polínka loutku. Panáčka 
s dlouhým nosem – Pinokia, jehož největší 
touhou bylo stát se opravdovým klukem. A jako 
správný kluk se vydává do školy a do světa, kde 
se setkává se spoustou vykuků a prapodivných 
bytostí, nedbá – jako téměř každé dítě, dobrých 
rad a vše si chce vyzkoušet na vlastní kůži. Na 
konci svého zázračného a leckdy úsměvného 
putování dochází k poznání, že největší silou 
světa je láska a dobrota srdce. Collodiho příběh, 
ač starý téměř 150 let, je lákavou výzvou pro 
divadelníky k vytvoření imaginativní a fantazií 
sršící „komediantské“ inscenace.
Vhodné pro děti od 6 do 13 let · Cena: 40,- Kč

Jednoaktovka – v kanceláři jednoho pivovaru 
sládek a Vaněk společně zjistí, že je to všechno 
na hovno. To jsou paradoxy, co?! V hlavních rolích:
J. Potměšil, T. Karger, E. Elsnerová, J. Špalek
Cena: 230,-/200,- Kč

Příběh setkání malíře Pastelky a neposedného 
skřítka Šmodrchy, kteří se vydávají na svou vlastní 
cestu fantazií a představivostí a objevují tak poetiku 
i těch nejběžnějších věcí. 
Vhodné pro děti od 3 do 10 let · Cena: 40,-/100,- Kč

Děti se veselou formou naučí znát a tančit základy 
nejznámějších českých i světových tanců, jakými 
jsou polka, twist, disko, macarena, blues apod. 
Vhodné pro děti od 6 do 13 let · Cena: 40,- Kč

středa
19:00

čtvrtek
19:00

pátek
19:00

19.10.

20.10.
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   Stranické akce v listopadu 2011

MO Karlín a MO Libeň 1.11. 18:00 Zenklova 27, sekretariát
MO Kobylisy 8.11. 18:00 Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub 9.11. 16:00 Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her 10.11. 17:00 Zenklova 27, sekretariát
Programová konferen-
ce ČSSD Praha, mimo-
řádné zasedání ÚVV

12.11.   9:00 Hotel Olympik, Invalidovna

Šachový klub 23.11 16:00 Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her 24.14. 17:00 Zenklova 27, sekretariát
Bytová poradna 15.11. 17:00 Zenklova 27, sekretariát
OVV ČSSD Praha 8 16.11 18:00 Zenklova 27, sekretariát
MO Bohnice 22.11. 18:00 Salonek Vinárny Troja
MO Čimice 24.11. 18:00 SVJ Chvatěrubská 350
MO Ďáblice 29.10. 19:00 Restaurace Na Růžku, Ďáblice

NÁVŠTĚVA
MALEŠICKÉ SPALOVNY

Listopad 2011

V případě Vašeho zájmu o prohlídku kontaktujte ta-
jemníka OVV ČSSD Praha 8, Jana Vaška. V případě 
dosažení dostatečného počtu zájemců bude určen 

konkrétní termín prohlídky.

Připomeňme si
17. listopad 1989

Dne 17.11.2011 podpořme protestní akci 
odborů na Václavském náměstí.
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Z našich akcí

FARMÁŘSKÉ  TRHY
V říjnu probíhala u KD Krakov v Bohnicích řada  

Farmářských trhů, za jejichž pořádáním stojí naše Ob-
čanské sdružení OSM. Farmářské trhy se konaly vždy 
v sobotu od 8:00 do 14: 00 a vzhledem k dlouhodobé 
absenci podobné aktivity v dané lokalitě se těšily vel-
kému zájmu občanů a hojné návštěvnosti. K dostání 
na trzích byly masné výrobky, pečivo, koření, ovoce, 
zelenina a řada dalšího. 

U každého trhu byl k dispozici stánek Zastupitelů, 
kde občané mohli seztnámit zastupitele Prahy 8 s ko-
munálními problémy či se zeptat na aktuálně řešené 
problémy Prahy 8. 

Dalším aspektem trhů byla přítomnost skákacího 
hradu, který byl určen malým dětem. Vstup na něj byl 
samozřejmě zdarma.


