ZPRAVODA J
OVV ČSSD PRAHA 8

Interní zpravodaj obvodní organizace ČSSD Praha 8
www.cssdpraha8.cz		

Číslo 10, ročník VII., prosinec 2011

ČSSD PRAHA 8
Úvodní slovo

Obsah
Úvodník a obsah

2

Události v ČR a ve světě

3

Zprávy z krajského vedení ČSSD

4

Zprávy od europoslanců

4

Zprávy z obvodního vedení ČSSD

5

Rozhovor se Zdeňkem Ševčíkem

6

Od Francouzské k Sametové ....

7

Dokončí se bazén Šutka?

8

Zábava - Ftipálek

10

Stalo se v Praze 8

11

Klub zastupitelů ČSSD Praha 8

12

Zprávy z odborných komisí

13

Kultura v Praze 8

14

Zveme Vás

15

Z našich akcí

16

Číslo měsíce
7 miliard
To je podle zprávy Fondu OSD počet lidí, který v
současnosti obývá platetu Země.

2

www.cssdpraha8.cz

Rok se s rokem sešel a my my se opět připravujeme na
vánoční svátky. Ty jsou každoročně spojeny se stresem a sháněním vánočních dárků pro naše blízké.
Ale vánoční svátky by měly patřit k příjemným a klidnýmchvilkám roku. A nic na tom nezmění fakt, že naše vláda dělá
vše pro to, aby tyto vánoce byly pro naše peněženky opravdu
silný nápor.
Počasí na konci roku snad pro nás po nemastném neslaném létě připraví krásnou zimu, jakou jí známe z Ladových
obrázků.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné
vykročení do nového roku.
		
		
Daniel Rödig
					Předseda MO Karlín

Obrázek měsíce - Dokončí se Šutka?

ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě
Plzeňská práva přišla o akreditaci
Plzeňská právnická fakulta přišla o akreditaci na doktorské studijní programy a má pozastavené oprávnění udělovat titul JUDr. Nejistá je i akreditace pro stěžejní pětileté magisterské
studium. O zmíněné sérii opatření rozhodlo ministerstvo školství. To tak plně akceptovalo
doporučení akreditační komise. Akreditace pro klíčové magisterské a bakalářské obory právům končí v polovině příštího roku. Ze školy sice odešlo 29 zaměstnanců, Růžička ale sdělil, že
se je podařilo nahradit. Akreditace pro doktorské studijní programy fakultě končí 29. února.
V tomto programu je zhruba osmdesát studentů.
Italský premiér Silvio Berlusconi podal v sobotu demisi, oznámila agentura Reuters. Navzdory
spekulacím z minulých let a měsíců mu nezlomily vaz jeho sexuální a jiné skandály, nýbrž zadluženost země. Berlusconi splnil slib a rezignoval poté, co parlament přijal zákony o „strukturálních změnách v ekonomice“, čili především o škrtech ve státních výdajích. Berlusconi podal
demisi u prezidenta Giorgia Napolitana jen pár hodin po hlasování ve sněmovně. Sestavením
nové vlády, která má řešit ekonomickou krizi v zemi, byl pověřen nezávislý ekonom Mario
Monti.

První muž plzeňské právnické fakulty, která byla v poslední době zmítána řadou skandálů
končících odebráním licence pro udělování titulů JUDr, zmizel. Odešel z domova a nedal o
sobě vědět. Z tohoto důvody byla zalarmována policie, která po něm vyhlásila pátrání. Pětašedesátý děkan byl po několika dnech nalezen živý.

Česká republika má do konce letošního roku poslat do Bruselu pět miliard korun, se kterými
se vůbec nepočítalo. A to i kvůli obchodu s drogami, prostituci či práci načerno. Podle revize
národních účtů, kterou nedávno zveřejnil Český statistický úřad, se totiž ekonomice dařilo
lépe a velkou měrou i díky změnám v metodice odhadu velikosti takzvané šedé ekonomiky.
Vzrostl tak i základ, ze kterého se počítá český příspěvek do pokladny EU. Se zvýšením příspěvku nikdo nepočítal, a není tak zatím jasné, kde se na „doplatek“ vezmou peníze.

Události na pražském magistrátu nabraly rychlý obrat a valí se dosud nečekaným tempem. Primátorovi Bohuslavu Svobodovi (ODS) se podařilo dojednat s TOP 09 dohodu,
přitom si zachovat post primátora, a to vše bez vědomí většiny zastupitelů ODS včetně
vedení organizace. Byli odvoláni sociální demokraté z vedení radnice a zvoleny nové tváře za TOP 09

Foto použito z internetu
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ČSSD PRAHA 8
ČSSD informuje

Magistrát hl. m. Prahy
Pražští zastupitelé na svém jednání dne 24.11.2011 projednali personální změny v městské radě. Na návrh zastupitele a
někdejšího volebního lídra TOP 09 Zdeňka Tůmy byli odvoláni z vedení metropole zástupci ČSSD a nahradili je lidé z TOP 09.
Z funkcí náměstků primátora byli odvoláni Karel Březina a Antonín Weinert, z pozic radních Petr Dolínek a Lukáš Kaucký
(všichni ČSSD). Sociální demokraté ve vedení metropole tak skončili.
Poté si pražští zastupitelé odsouhlasili nový počet členů městské rady, kterých bude 11, a hned je začali zaplňovat.
Na radnici byly vyslány nové tváře z TOP 09. Na základě rozhodnutí pražského zastupitelstva se stali náměstky primátora
Tomáš Hudeček a Pavel Richter, radními pak Václav Novotný, Lukáš Manhart, Helena Chudomelová a Eva Vorlíčková.
Podle dohody by měli občanští demokraté mít v radě pět postů včetně primátora pro Bohuslava Svobodu (ODS), TOP 09
připadne šest.

Zprávy od Europoslanců
Převzato z webových stránek Olgy Sehnalové
Ve dnech 14. - 17. listopadu 2011 se ve Štrasburku konalo plenární zasedání Evropského parlamentu
a na programu byla následující témata.

Stratedické priority Komise pro rok 2012
Soušasné volební období (2009 - 2014) je prvním, ve kterém mají poslanci možnost se k programu
vyjádřit předtím, než jej Komise schválí, díky změnám, které přinesla Lisabonská smlouva.

Pokračování tlaku na hospodářskou správu
Diskuse o roli EU v posílení hospodářské správy s předsedy Evropské rady a Komise Hermanem Van Rompuyem a José-Manuelem Barrosem.

Omezení spekulací se státními dluhopisy a některých praktik „krátkého prodeje“
Profitovat z finančních nesnází státu bude díky legislativě o krátkém prodeji a swapech úvěrového selhání (CDS), o které budou poslanci hlasovat, mnohem složitější. Předpis, který je odpovědí na finanční krizi, byl Parlamentem silně ovlivněn, zejména
pokud jde o zákaz nákupu CDS v případě, pokud kupující ještě nevlastní podkladové státní dluhopisy.

Budoucnost kohezní a zemědělské politiky
Komisaři Hahn a Cioloş čelit dotazům poslanců o tom, jak učinit politiky EU v oblasti soudržnosti a zemědělství po roce 2014
jednoduššími, konkurenceschopnějšími a zaměřenými na růst a zaměstnanost. Parlament je odhodlán plně využít svých spolurozhodovacích pravomocí k utváření budoucí podoby obou politik.

Poslanci volají po silné pozici EU na klimatickém summitu OSN
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ČSSD informuje

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník OVV ČSSD Praha 8
Listopadový OVV ČSSD Praha 8 se sešel dne 16. 11. 2011 od 18:00 v sekretariátu OVV, Zenklova 576/27, Praha 8. Z celkového
počtu 15 členů OVV jich bylo jednání přítomno 10. Po zahájení schůze a schválení programu jednání přítomní minutou ticha
uctili památku zesnulého Miloše Picka. Po provedené kontrole usnesení se přítomní zabývali organizačními věcmi OVV, kde se
projednávala mj. otázka realizované koupě nového vysavače a situace ohledně zajištění přítomnosti právníka u konání Bytové
poradny.
Místopředseda Os OSM př. Céza informoval o aktivitách minulých i chystaných. V Bohnicích proběhly čtyřikrát farmářské
trhy, nyní probíhá vyúčtování a zhodnocení celé akce a její prezentace na webových stránkách. Hlavní činností nadále zůstává
pořádání výstav v sekretariátu, které dlouhodobě zajišťuje př. Rudová. Další oblastí aktivit Os je možnost čerpání grantů od
MHMP v 11 kategoriích. V současné době je podána žádost o grant v oblasti cestovního ruchu a ve finální fázi je žádost o poskytnutí grantu v oblasti životního prostředí. Grant v oblasti cestovního ruchu je projektem př. Tischera, týká se instalace soch v
Ďáblickém háji a vytvoření „Pohádkové cesty“. V oblasti ŽP se jedná o projektu „studánky na Praze 8“, které jsou v majetku hl. m.
Prahy. Smyslem je jejich označení, vytvoření informační brožury a v neposlední řadě měření kvality vody. Př. Céza vyzval nejen
členy OVV, pokud by měli jakýkoliv nápad, který bychom mohli realizovat, ať jej informují a následně zjistíme možnosti realizace
a možnosti čerpání grantů. K danému proběhla diskuse.
Př. Petrus uvedl materiály „Čerpání rozpočtu OVV Praha 8 za 3. kvartál roku 2011“ a „Návrh rozpočtu OVV Praha 8 na rok 2012.“
(bez nákladů na senátní volby). Tyto vypracovali př. Rödig a tajemník př. Vašek. Oba předložený materiál podrobně okomentovali a předložili k diskusi. Současně konstatovali, že poprvé je rozpočet na rok 2012 koncipován jako přebytkový. K rozpočtu na rok
2012 př. Petrus doplnil, jaká je nyní situace s financováním volební kampaně do senátních voleb PČR v roce 2012 jak z ÚS ČSSD,
tak předpokládaných možnostech OVV Praha 8 a ze strany našeho kandidáta. Členové hlasovali o obou materiálech zvlášť. Oba
po diskusi jednomyslně doporučili k předložení delegátům OK ČSSD P – 8.
Tajemník př. Vašek informoval, že k datu konání OVV podepsalo petici proti vládě Petra Nečase 407 občanů. Současně poděkoval všem přítomným za sbírání podpisů, jež bylo také v rámci OVV velmi úspěšné, zejména pak př. Slavíkové, Barcuchové
a př. Rödigovi.
Dále členové po diskusi navrhli delegátům OnK a OK následující: zapisovatel př. Vašek, ověřovatel př. R. Petrus; předseda
volební komise př. Hejkrlík, členové př. Šašek a někdo z členů z P – 9; návrhová komise př. Rödig, Zátopek; mandátová komise
př. Pokorný, Vašek, doplněno o člena z P – 9.
Akce OVV: 23.11. od 17:00 hodin proběhne avizovaná návštěva spalovny Malešice, informujte členskou základnu. 17. 11.
akce k výročí let 1939 a 1989. Po diskusi se členové shodli, že se zúčastní akce v 15:00 na Václavském náměstí. Pozvánku pošle
tajemník ještě dnes po jednání OVV. Př. Petrus informoval o změně termínu akce „rozlučky s rokem 2011“, dne 9. 12. od 17:00 v
restauraci „Amfora“, Sokolovská 71, Praha 8, na kterou budou pozváni všichni členové ČSSD na Praze 8. Zprávy z KVV, ÚVV
KVV se koná 21. 11. ÚVV – př. Šašek: v rámci jednání proběhla v hotelu Olympik na Invalidovně Programová konference ČSSD,
na které vystoupil také předseda slovenské Strany Směr, př. Fico. Koncipována byla jako ukončení celostátní akce „Mluvte nám
do toho !“
Tajemník př. Vašek informoval o situaci s výběrem členských příspěvků za rok 2011, kdy k dnešnímu dni je 19 členů, kteří
dosud nezaplatili. Po diskusi členové OVV požádali tajemníka, aby všem, jež dosud nezaplatili poslal email, sms a o tomto je
opětovně informoval.
Př. Ševčík informoval o jednání Kontrolního výboru MČ P – 8 a finančních nákladech, které MČ P – 8 platí za provedené práce, včetně odstranění azbestu ze ZŠ Šutka a Hovorčovická. Za rok 2011 se bez zahájení stavby nové radnice již utratilo přes 27
milionů Kč. Zmínil další konkrétní částky, které byly zaplaceny za konkrétní položky v rámci celkové sumy. Po rozsáhlé diskusi se
členové shodli, že až bude mít př. Ševčík zápis z tohoto jednání, předáme jej tisku, pokud nebudeme sami činní, dle další situace.
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Interview

Rozhovor se Zdeňkem Ševčíkem
předsedou KO Bohnice
Patříš mezi pamětníky ČSSD na Praze 8. Co se změnilo od doby Tvého působení ve vedení OVV?
Od doby porevolučního znovuobnovení strany na osmičce se změnilo prakticky všechno. Tehdy jsme se komunální politiku jenom učili. Mezi členy ČSSD byli lidi, kteří jen
kritizovali, ale sami nic nedělali. Takoví lidé jsou mezi členy ČSSD i dnes. Tehdy jich ale
bylo mnohem víc. Postupem času strana na osmičce jasně ukázala, že jí osudy občanů
nejsou lhostejné a lidé jí prostě začali brát.

A jak se vlasně díváš na současný způsob vedení?
Na Osmičce? Líbí se mi, že dokážeme reagovat velmi operativně. Rychle se tak můžeme vyjádřit ke komunálním
problémům. Je to díky dobrému využívání prostředků moderní techniky. Já s nimi moc kamarád nejsem, ale o to
jsem radši, že systém poměrně dobře funguje. K velkému vedení strany se moc vyjadřovat nebudu. Praha vždycky
Osmičku brala jako velmi malou a nedůležitou. Proto jsem rád, že máme nyní svého zástupce v Zastupitelstvu hlavního města.

Jak se díváš na současnou politickou situaci na Praze 8?
Navázání povolební spolupráce ODS a TOP 09 byla pro mě velkým překvapením. Asi jako pro nás pro všechny. Z
předvolebního programu a slibů TOP 09 zůstaly jenom trosky. O to víc mě mrzí, že současná koalice vykrádá nápady
z volebního programu ČSSD. Snad si to voliči uvědomují.

Jak se Ti spolupracuje s lidmi, kteří jsou ve valné většině mladší?
Pravdou je, že patřím mezi ty starší členy. Ale za dobu svého působení v ČSSD na osmičce jsem zažil spoustu
situací, které se nyní opakují. Z tohoto důvodu si myslím, že mé zkušenosti v tomto smyslu mohou být přínosem
pro všechny. Spolupráce s ostatními členy je naopak moc dobrá. Jsem moc rád, že ostatní jsou schopní naslouchat
názorům ostatních, i když jsou někdy odlišné.

A jaké aktivity plánuješ do budoucna?
Jak říká děda Komárek ve filmu Na samotě u lesa: “Na zimu prodám kravku a na jaře už nezaseju.“ Ale teď vážně.
Jsem rád, že mi zdraví a hlava prozatím slouží a já se mohu aktivně účastnit politického života na osmičce. Rád bych
v tom pokračoval.
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Polemika

Od Francouzské k Sametové revoluci
Jaromír Šída, MO Libe (dokončení z listopadového čísla časopisu)
Sovětská revoluce vydržela přes 70 let a dala vznik novému politickému směru, komunismu. Ten po konci 2. světové války nadlouho politicky ovládl celou východní a podstatnou část
střední Evropy a vůči demokratickému Západu se ohradil Železnou oponou.
---------------------------------------Každá revoluce v zásadě odporuje přirozenému vývoji, evoluci.
Naopak každá akce vzbuzuje reakci, fyzikální zákon tak platí i v lidském myšlení. Podobně
zní i lidové přísloví, „ Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“.
Další úvaha nás dovede k posuzování, která revoluce je ( byla) oprávněná a spravedlivá.
Jediná odpověď je, že jen ta revoluce je lidu prospěšná, která neodporuje vývoji a evoluci
spíše postrčí dopředu.
Rozborem vedeným tímto názorem dá se konstatovat, že od konce 18. století až do začátku 20. století všechny rozhodující revoluce byly namířeny ve prospěch pokroku. I ty ruské od r. 1905 do r. 1917 měly dobrou
myšlenku. Jen ti tři rudí mudrci, Marx Engels a Lenin, revoluční nadšení znásilnili svými novými diktátorskými ideami. Následně
v násilně vytvořeném tzv. socialistickém táboře daly se čekat projevy nespokojenosti, protesty a demonstrace, vedoucí k pokusům o povstání a kontrarevoluci.
K prvnímu projevu toho druhu došlo u nás začátkem června 1953, když byla vyhlášená měnová reforma. Nespokojení občané ji považovali za loupež století, nebo ji přirovnávali k finanční reformě z r. 1811 za starého Rakouska. Hned 1. června 1953 se u
nás vyskytly protestní demonstrace a největší se konala v Plzni.
V říjnu 1956 vznikly masové demonstrace proti komunistickému režimu v maďarské Csepeli, odkud se vzápětí přenesly do
Budapešti a Kecskemétu, kde pokračovaly celý měsíc. Při demonstracích nechyběla střelba a ani krveprolití. Nakonec boje ukončily povolané sovětské tanky.
K dalšímu odporu připomínajícímu kontrarevoluci došlo opět u nás r. r. 1968. Na jaře začala široká všenárodní diskuse o
demokratičnosti režimu. Agitovala a manifestovalo se a hlavně se mluvilo o svobodě. To se samozřejmě nelíbilo skalním komunistům, kteří zařídili, aby naši republiku dne 21. srpna sovětská vojska.
K 1. lednu 1977 naši občané stavějící se proti komunistickému režimu podepisovali Chartu 77. Bylo to prohlášení konfrontující občanská práva s realitou totalitní skutečnosti. Byla to forma neozbrojeného, ale účinného odporu.
Do opozice proti komunistickému režimu se stavěli i občané Polska. Odpor vedlo hlavně odborové hnutí Solidarita., které
řídil Lech Walesa. V Solidaritě byla organizována polovina dospělé populace, tj. asi 9,5 milionu lidí. 13. prosince 1981 proti Solidaritě zasáhla sovětská vojenská intervence. Byl vyhlášen vyjimečný stav, který trval do 22. července 1983.
Koncem 80. let 20. století vyskytla se u nás řada nepovolených demonstrací namířených proti komunistickému režimu. Byly
to : 21. srpna 1988 u příležitosti 20. výročí sovětské intervence, počátkem roku 1989 demonstrace za upáleného Palacha, 1. máje
1989 protisovětská demonstrace a 17. listopadu 1989 demokracie studentů a mládeže.
Ta poslední demonstrace byla začátkem Sametové revoluce. Podobné kontrarevoluce v poměrně krátké době ve všech
státech od Železné opony včetně Sovětského svazu.
Bolševická revoluce z r. 1917 ze všech evropských revolucí za dvě staletí zvítězila sice hned napoprvé a vydržela 70 let, ale
nakonec měla více odpůrců než příznivců, protože ignorovala přirozený vývoj společnosti, evoluci.
Naproti tomu francouzská revoluce z r. 1789, i když napoprvé nezvítězila, její dědictví je stále živé a uznávané, protože její
revoluční myšlenky se přizpůsobovaly lidem a rozvíjely se s dobou, šly s evolucí.
Čerpáno z pramenů :
- André Maurois : Dějiny Francie
- Miroslav Hroch, Vlasta Kubišová : Velká francouzská revoluce a Evropa
- Miller, Krieger, Vollrath : Dějiny Německa
- Otakar Dorazil : Vládcové nového věku, 4. díl
- Dějiny koruny české
- Výstřižky z novin
7

www.cssd.cz

ČSSD PRAHA 8
Polemika

Dokončení bazénu ŠUTKA?
Výběrové řízení na zhotovení celé stavby bylo dne 24.11.2009 vypsáno na celý komplex „Plaveckého areálu Šutka“. Předmětem výběrového řízení byla dostavba objektu rozestavěného plaveckého areálu včetně odstranění zásypů v suterénu, kde je umístěna technologická část pro provoz, očištění a ošetření ocelové nosné konstrukce a doplňkových částí ocelových konstrukcí., tzn. otryskání konstrukcí a obnovení ochranného nátěru, bouracích prací, které
nebylo možné provést před zahájením stavby, dále to byla dostavba aquacentra včetně inženýrských sítí, areálových
komunikací, areálového parkoviště, úpravy křižovatky Čimická pro příjezd do plaveckého areálu od Kobyliského náměstí, teplovodního kanálu, požadované stavební a technologické úpravy plynovodní přípojky včetně obnovení revizních zpráv, a to jak v rámci areálu, tak i mimo areál podle požadavků Pražských plynáren, a.s. vodovodní přípojky,
která je napojena protlakem pod komunikací Čimická na hlavní vodovodní řad, terénní úpravy, dokončovací terénní
úpravy (DTÚ)m tzv. čisté terénní úpravy (ČTÚ) a sadové úpravy.
Smlouva o dílo č. DIL/21/03/005319/2010 byla uzavřena dne 13.8.2010 k provedení stavby č. 9394 „Plavecký areál
Šutka“ tj. na celý plavecký areál Šutka. Stavba byla předána dne 9.2.2010 dodatkem k výše uvedené smlouvě, a tím
byly stavební práce zahájeny. Součástí smlouvy o dílo mimo další požadované přílohy je i příloha č. 1 Specifikace díla
a kalkulace ceny (oceněný Výkaz výměr) a příloha č. 3 – Časový harmonogram.
Dne 9.5.2011 byla stavba dodatkem ke smlouvě o dílo č. DIL/21/03/005319/2010 převedena do útlumového režimu z důvodu nedostatku finančních prostředků.
V roce 2010 bylo profinancováno 92,2 mil. Kč a k říjnu 2011 bylo profinancováno 150 mil. Kč + 106,8 mil. Kč, které
byly převedeny do pozastávek.
Projektová dokumentace byla zpracována jako společný komplex bazénu a aquacentra se společnými strojovnami a technologiemi s termínem dokončení do 11/2011.
Harmonogram výstavby předložený zhotovitelem, který je součástí smlouvy o dílo č. DIL/21/03/005319/2010,
předpokládal s ohledem na konečný termín výstavby v 11/2011 zahájení prací na výstavbě aquacentra s odstupem
30 dní od zahájení prací na bazénu, nebyl investorem akceptován a přednostně byly prováděny práce na dostavbě
vlastního bazénu.
V rámci výstavby inženýrských sítí okolo bazénu, především u jižního průčelí, bylo zjištěno po odstranění zásypů
v suterénu a odkrytí dříve vybudovaných inženýrských sítí, že předpokládané založení rozestavěného objektu bazénu nebylo provedeno v souladu s původní dokumentací na řádně zhutněném násypu, ale že podloží bylo tvořeno
nevhodnými nehutněnými materiály – podsyp byl proveden skládkou stavební suti. Z těchto zjištěných skutečností
vyplynula nutnost technického řešení pochycení jižního průčelí bazénu a stabilizace prostoru budoucího aquacentra.
V případě, kdyby nebyla přijata technická opatření, hrozilo by statické porušení konstrukce objektu bazénu na
jižním průčelí.

(pokračování na následující straně)
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(pokračování z předchozí strany)

Technicky by připadaly v úvahu dvě možnosti řešení tohoto akutního problému, a to:
1. Podchycení stávajícího jižního průčelí stěnou z pilířů tryskové injektáže, která by byla prokazatelnou
víceprací včetně navýšení ceny za provedené práce a dodávky a po výstavbě aquacentra by se jednalo
o zbytečnou konstrukci a vlastní projednávání této vícepráce by způsobilo zpoždění při dokončení díla.
2. Provedení spodní stavby aquacentra, která by dostatečně zajistila stabilitu zhutnění podloží a možnost
provedení příslušných vedení inženýrských sítí. K rozhodnutí o realizaci spodní stavby aquacentra přispělo
i situování stavby na jižním cípu násypu s výškovým rozdílem cca 12-15 m oproti dále pokračujícímu
pozemku a dostupností těžké stavební mechanizace pro vlastní realizaci(vrtné soupravy – 50 t, přeprava
betonu – 35 t).
Nově zbudované podzemní vedení (retenční nádrže, lapoly, topné kanály, objízdné komunikace) nejsou na stavební provoz těchto těžkých mechanismů dimenzovány.
Finanční náklady spodní stavby aquacentra dosáhly výše 36 milionů Kč, tj. cca 7% ceny funkční dostavby bazénu.
Nerealizovány byly alternativní vícepráce za tryskovou injektáž, vybudování nových dopravních cest, posílení ochrany stávajících podzemních sítí při výstavbě spodní strany aquacentra ve výši 10-12 milionů Kč (tato varianta nebyla
po zvážení těchto technických a finančních argumentů projektována).
Pokud Rada HMP rozhodne o výstavbě aquacentra, bude na její dokončení již používána lehčí mechanizace a
těžiště zůstane v montážních a dokončovacích pracích.
Vzhledem k současnému stavu rozestavěnosti doporučuje OMI MHMP dokončení stavby dle uzavřené smlouvy
o dílo.
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Zábava

Ftipálek :o)
Dva maníky zasypala na horách lavina. Najednou ten jeden vidí, jak se k nim blíží ten záchranářský pes, bernardýn
se soudkem.
A tak říká tomu druhému: Hele, nejlepší přítel člověka. No jo, a nese ho pes.
Jednou večer se takhle policista postavil naproti jednomu baru a čekal, jestli po zavíračce chytne někoho pro alkohol
za volantem. Když začali z baru vycházet lidi, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi
auty. Vyzkoušel klíčky u pěti z nich, než našel svoje. Pak seděl pět minut na předním sedadle ohnutý pod volant a
zápasil s klíčky. Tou dobou už všichni ostatní hosté vyšli z baru a odjeli. Když konečně motor naskočil, policista neváhal a vyrazil kupředu. Postavil se před rozjíždějící auto. Nechal muže vystoupit a fouknout do balónku. A nic! Policajt
udiveně říká: Sakra, jak je tohle možné? A chlápek mu povídá: No, dneska sem byl jako volavka určenej já.
Chlapík se šikovně vytratí z práce zrovna, když jeho šéf odešel a vyrazil si s kamarádem na ryby. Jak tak sedí u udic
v pracovní době na břehu řeky, mihne se kolem nich motorový člun. Chlapík rychle skočí za vrbu, a když člun zmizí,
zašeptá kamarádovi: „Ty vole, to mám ale dneska štěstí. Neviděl mě ani můj šéf, ani moje manželka!“
Počítačový maniak vypráví kamarádům: „Přijdu domu a vidím mojí manželku, úplně nahou a navíc s cizím chlapem
v posteli. Podívali se na mě a pohled v jejich očích byl tak posměšný až mě zamrazilo. Zmocnila se mě strašná předtucha. Běžím k počítači a opravdu! Ty svině mi změnili heslo!!!“
Paní učitelka ve druhé třídě na základní škole povídá: „Děti, kdo z Vás mi řekne co hezkého dělal včera po škole?“.
Přihlásí se Pepíček a povídá: „Včera jsem si hrál s Aničkou na písečku..“ Učitelka: „Výborně, Pepíčku jestli napíšeš na
tabuli správně slovo PÍSEK, tak ode mne dostaneš koláček a můžeš jej hned sníst!“. Pepíček uspěl a už dlabe koláček.
Přihlásí se Anička a povídá: „Včera jsem si hrála s Pepíčkem na písečku..“. Učitelka: „Krása, Aničko jestli napíšeš správně
na tabuli slovo HRA, i Ty dostaneš koláček!“ Anička napsala a dostala koláček. Ze zadní lavice se najednou přihlásí
cikán Dežo a spustí: „Včera jsem si chtěl hrát s Papíčkem a Aničkou na písečku, ale nepustili mne a házeli po mne
kameny..“. Učitelka: „No to smutné Dežko, ale Ty máš taky šanci získat koláček, pokud správně napíšeš na tabuli větu
TO JE DO NEBE VOLAJÍCÍ RASOVÁ DISKRIMINACE !“
Maminka veze syna do školy. Když Pepíček vystoupí, nezapomene se zeptat: „A jak to mami, že jsme dnes nepotkali
žádné idioty, amatéry, nemehla, hovada, poseroutky ani debily?“ - „To je tím, že tě dneska nevezl tvůj tatínek!“
Sedí dvě blondýnky v kavárně a ta jedna se ptá: „Tak co? Jak si složila řidičák?“
Druhá blondýnka smutně odpoví: „Ne, vyhodili mě.“
„Vážně? Ale proč?“
„No, protože před kruhovým objezdem bylo na značce napsáno 30, tak jsem ho 30× objela!“
První blondýnka na to: „A nepřepočítala ses?“
Dvě kamarádky si povídají. Jedna z nich je blondýna a druhá bruneta. Bruneta říká:
„To bylo hrozný, jak včera vypli proud. Já strávila dvě hodiny ve výtahu.“
A blondýna na to: „To nic není já jsem strávila dvě hodiny na jezdících schodech.
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Šutka by se mohla otevřít příští rok.
První plavci by do bazénů v plaveckém areálu Šutka v Bohnicích v Praze 8 mohli skočit v závěru prosince příštího roku. Nejdříve ovšem pražští zastupitelé musejí schválit rozpočet na následující rok, a dát tak zelenou dokončení rozlehlého díla, které se
začalo budovat už v roce 1986. Městský rozpočet s penězi na dostavbu Šutky počítá. Dohromady je potřeba ještě 435 miliónů
korun. Vodní svět nabídne 50metrový bazén s osmi plaveckými drahami, výcvikový bazén, aquapark se dvěma tobogány, whirlpoolem, relaxačními prvky a dalšími vodními atrakcemi, restaurace, wellness, fitness, bowling. V současné době je na místě
pusto a prázdno. Práce stojí od letošního května kvůli chybějícím penězům. Pražští zastupitelé by rozpočet měli projednávat v
polovině prosince. Když ho odsouhlasí, firma, která koupaliště staví, je schopná nejpozději do 45 dní od pokynu investora znovu
zahájit práce.

Ďábličtí neuspěli s připomínkou proti rozšíření skládky
Hlavní město chce rozšíření skládky prosadit v novém územním plánu i přes odpor občanů. Praha je o krok blíž k tomu, aby
i přes odpor občanů prosadila rozšíření ďáblické skládky. Zastupitelé totiž na posledním jednání zastupitelstva doporučili radním, aby zamítli připomínku městské části Praha Ďáblice k územnímu plánu. Nový územní plán počítá s takzvanou třetí etapou
skládky. Měla by se rozšířit zhruba o 7 hektarů západním směrem. Fungovat by měla do roku 2015 nebo 2016 a pojmout 1,5
tun odpadu. Původně se přitom počítalo s tím, že provoz skládky po druhé etapě skončí. Proti rozšíření skládky dlouhodobě
protestuje městská část Ďáblice i občané. Ti si stěžují na zápach, poletující odpad i znečištění z nákladních automobilů.

ČSSD vetovala peníze na Šutku
Rozestavěný plavecký bazén na Šutce způsobil další nepříjemnosti v době už tak velmi napjatých vztahů v pražské koalici.
Sociální demokraté vetovali na zasedání městské rady doplacení části peněz za stavební práce, které letos dělníci udělali v
kobyliském areálu nad rámec původního plánu. Tisk byl stažen z jednání. Důvodem k vetu - v pořadí už druhému - je podle
politiků to, z jakých rozpočtových kapitol měla být část faktur v celkové hodnotě 105 milionů korun proplacena.

Metrostav chce příští rok stavět nové sídlo fimy
Společnost Metrostav chce začít na začátku příštího roku na pražské Palmovce vedle svého současného sídla stavět nové.
Metrostav do něj chce sestěhovat všechny divize společnosti a investici do výstavby odhaduje na zhruba 500 milionů korun. V
této lokalitě se chystá i další výstavba a radnice Prahy 8 by ji chtěla koordinovat. Sestavila proto poradní sbor. Zahájení stavby
by ale mohly oddálit průzkumy archeologů, v místě totiž v minulosti bylo židovské město. Autorem návrhu nového sídla Metrostavu je stejně jako u dosavadní centrály architekt Josef Pleskot a jeho AP atelier. Sídlo tvoří tři propojené budovy s oblými rohy.
Sídlo bude mít asi 17.000 metrů čtverečních hrubé nadzemní podlažní plochy, ve dvou podzemních podlažích bude parkoviště
pro 180 aut.

Azbest ve škole už není
Školáci ZŠ Na Šutce v Praze 8, kterou museli opustit, když tam v září během rekonstrukce byly naměřeny nadlimitní hodnoty
azbestových vláken, se do svých lavic vrátí do konce listopadu. Budova je po vyčištění zdravotně nezávadná. Během likvidace
škodlivin, která odstartovala v říjnu, děti samozřejmě nezůstaly doma, ale jezdily speciálními autobusy do zařízení v blízkém
okolí. Naprostá většina pomůcek, učebnic nebo hraček zůstala zachována a bude dále sloužit k výuce. Obavy, že budou muset
být během sanace zklikvidovány, se ukázaly zbytečné.
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Klub zastupitelů ČSSD Praha 8
Informace z poslední schůze KZ

Listopadové jednání Klubu zastupitelů ČSSD Praha 8 (KZ) se konalo dne 7. listopadu v sekretariátu ČSSD v Zenklově ulici v Libni. Jednání bylo usnášeníschopné,
bylo přítomno 10 zasrtupitelů.

Vzhledem k omluvené nepřítomnosti předsedy KZ Radima Zátopka schůzi řídil
Milan Hejkrlík, který přivítal všechny přítomné zastupitele a seznámil je s programem schůze. K programu nebyly vzneseny připomínky a byl přijat beze změn.

Úřad MČ Praha 8 do doby konání schůze KZ nedodal materiály, jejichž projednání bylo zařazeno na následující schůzi Zastupitelstva MČ Praha 8, která se uskuteční dne 7.12.2011. Z tohoto důvodu se členové KZ na schůzi klubu zabývali především
aktuální komunální problematikou .

Daniel Rödig seznámil přítomné s aktuálním stavem zpracování Zprávy předsedy KZ, která bude předložena Obvodní konferenci ČSSD Praha 8, jež bal svolána na 1. prosince 2011. Z tohoto důvodu požádal přítomné o zpracování informace z komisí a
výborů MČ Praha 8, jejímiž členy jednotliví zastupitelé jsou. Na jednání KZ byl stanoven poslední termín zaslání těchto příspěvků. Jeho nedodržení bude mít za následek neotištění příspěvku v časopisu, a to z technických důvodů.

Daniel Rödig seznámil přítomné se svými poznatky z veřejné schůze, na které vystupoval místostarosta Šustr. Schůze byla
zaměřena na privatizaci bytů v Karlíně a byla navštívena velkým počtem občanů. Tato veřejná schůze se v listopadu uskutečnila
v Bílém domě.

Diskuse členů KZ se týkala situace kolem zamoření azbestem v ZŠ na Praze 8. Zdeněk Ševčík seznámil přítomné s průběhem
jednání posledního Finančního výboru Z MČ Prahy 8. Seznámil přítomné především se finančními prostředky, které si vyžádá
realizace výstavby bazénu Šutka a projektu výstavby Nové radnice. Na toto těma se uskuztečnil rozsáhlá diskuse, do které se
zapojili všichni přítomní členové KZ. z diskuse nevyplynulo žádné usnesení.

V dalším průběhu schůze KZ př. Vašek informoval o aktuálním stavu aktivit Botanické zahrady a o dalším vývoji v postoji
současného vedení Botanické zahrady.

Vzhledem k tomu, že nikdo nenavrhl žádné další body k projednání, po vyčerpání všech bodů programu Milan Hejkrlík poděkoval všem přítomným za aktivní účast a schůzi ukončil.
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Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Bytová komise, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
Bytová komise Rady MČ Praha 8 (BK) byla svolána na 14. listopadu 2011. Jejímu předsedovi (TOP 09) se ale nepodařilo zajistit
dostatečný počet přítomných, aby jednání bylo usnášeníschopné. Jednání bylo přítomno pouze 6 členů komise, přičemž minimální počet k usnášeníschopnosti komise je 7. Proto byl určen náhradní termín jednání.

Školská komise, Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD

Školská komise zasedala dne 25.10.2011. Byly podány informace o počtu žákú ZŠ a MŠ, rekontrukci ZŠ Hovorčovická, rekonstrukci ZŠ Na Šutce a dále anonymní stížnosti na učitelku ZŠ Mazurská a vyjádření p.ředitele. Proběhla diskuze o zateplovábí ZŠ.
Komise se dohodla,že se bude řídit požadavky hygienické stanice HMP. Bylo projednáno ukončení nájmu dohodou k 31.1.2012
s firmou ELTODO, která síldí v bývalé ZŠ Chabařovická a doporučuje souhlasit s uzavřením nájemní smlouvy se ZŠ německo-českého porozumnění a gymnáziem Thomase Manna od 1.2.2012 v téže škole.Podmínkou je fungování ZŠ Na Šutce,která dosud
tuto školu využívá jako náhradní.
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Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás pozval k posezení
dne 9.12.2011 od 17:00 v salonku Amfora
restaurant, Sokolovská 71, Praha 8 - Karlín.
Teším se na vaší účast.
Roman Petrus,

Předseda ČSSD Praha 8

			Stranické akce v prosinci 2011
OnK ČSSD Praha 8
K ČSSD Praha 8
Klub zastupitelů
MO Karlín, Libeň
Zastupitelstvo MČ
Rozlučka s rokem 2011

1.12.
1.12.
5.12.
6.12.
7.12.
9.12.

17:00
19:00
18:00
18:00
14:00
17:00

Šachový klub
Klub deskových her

14.12.
15.12.

16:00
17:00

Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Bílý dům
Restaurace „Amfora“, Sokolovská 71 - Karlín
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
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Z našich akcí

Demonstrace proti vládě
17. listopadu se v Praze na Václavském náměstí
sešla zhruba tisícovka lidí, aby vyjádřila nesouhlas s kroky vlády České republiky. Václavské
náměstí ale nebylo jediným místem, kde se v
Praze protestovalo. A Praha nezůstala v protestních akcí osamocena. Demonstrace probíhaly i
v jiných městech. Například v Brně, Ostravě či
Olomouci. Bohužel, vládu to pravděpodobně
neovlivní a dále bude občanům naší republiky
namlouvat, že konané kroky jsou nutné, a že nic
lepšího si občané vlastně ani přát nemohou.
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