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ČSSD PRAHA 8

Úvodní slovo

Dovolte mi, abych Vás v úvodu našeho zářijového čísla časopisu 

srdečně pozdravil. Dvouměsíční pauza ve vydávání našeho časopi-

su byla způsobena letními prázdninami, po které se již tradičně naše 

aktivity utlumují, abychom v tento čas načerpali nové síly pro naší 

další činnost.

Pevně doufám, že i když letošní letní prázdniny byly kromě po-

sledního týdne těmi nejstudenějšími za několik let a počasí připomí-

nalo spíše deštivý podzim, Vy jste si svou dovolenou ve zdraví řádně 

užili a načerpali mnoho krásných nezapomenutelných zážitků.

Do konce tohoto roku nás čeká opravdu hodně práce. I když le-

tošní rok neproběhnou žádné volby, již nyní je nutné se připravit na 

ty nadcházející. Těmi budou senátní volby, které nás čekají v roce 

2012. Proto nás čeká výběr kandidáta a příprava volební kampaně, 

aby náš kandidát z těchto voleb vyšel co možná nejlépe.

Práce je před námi více než dost a já Vám přeji mnoho sil, úspě-

chů a pevného zdraví.

      Roman Petrus

      Předseda OVV

Číslo měsíce

16 °C
byla na území ČR průměrná měsíční teplota v čer-

venci. To značí nejstudenější prázdniny za několik 

uplynulých  let.   

Fotka měsíce - Odborářská demonstrace
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Události v ČR a ve světě

Spor kvůli Bátorovi

Kvůli výrokům Ladislava Bátory, personálního ředitele na Ministerstvu  školství, TOP 08 ohlásila, že její 

ministři se nebudou účastnit jednání vlády do té doby, než bude Bátora odvolán. Budou za sebe posílat jen 

své náměstky. Ministr školství se od jeho výroků distancoval, Bátoru ale odvolat odmítl. Je to signál TOP 09, 

že není spokojena s vládou Petra Nečase? Je to další spor uvnitř vládnoucí koalice? Pravdou je, že ministr 

školství nakonec tlaku ustoupil a Bátoru odvolal.   

Nepokoje v Anglii

Anglie zažila největší vlnu občanských nepokojů od 80. let minulého stolení. Stovky lidí vyšli do ulic a pod 

pláštěm zdánlivé anonymity rabovali obchody a ničili majetek. Od vypuknutí nepokojů bylo policií zadrženo 

více něž 1000 lidí. Jen v Londýně se počet zadržených vyšplhal na 820 a 279 lidí bylo obviněno. Vazební cely 

se zaplnily lidmi.  V Londýně zůstaly tři soudy v provozu po celou noc, aby se zabývaly desítkami obvinění 

z výtržnictví a vloupání. Premiér David Cameron v prohlášení po setkání krizového štábu slíbil, že nenechá 

zvítězit „kulturu strachu“, a varoval, že vláda proti násilníkům použije tvrdá opatření.

Zemřel Ctirad Mašín

Ve věku 81 let po delší nemoci v USA zemřel Ctirad Mašín. Vrazi, nebo hrdinové? Na skupinu bratří 

Mašínů, kteří se v padesátých letech prostříleli na západ, dodnes panují rozporuplné reakce. Pravdou je, že 

v době, kdy byla u moci KSČ, se na ně pohlíželo jako na vrahy. Nyní, když je u moci pravice, byli za své činy 

dokonce vyznamenáni. A jak se na ně bude pohlížet za dalších dvacet let? Historii zkrátka píší vítězové.

Masakr v Norsku

Státní Norské hlavní město Oslo bylo zasaženo teroristickým útokem. Těsně poté na ostrůvku Utøya, 

kde se sešli mladí sociální demokraté, došlo k masakru.  Za útokem stojí dvaatřicetilatý atentátník  Anders 

Behring Breivik, který k masakru na ostrově použil  pistol a samonabíjecí pušku.  Svým zvráceným počínáním  

zabil 80 lidí.

 Prague Pride, průvod homosexuálů

Průvod hrdosti, který dne 13.srpna završil pětidenní festival sexuálních menšin Prague Pride, odstartoval 

hodinu po poledni z náměstí Republiky. Na pochod vyrazily tisíce příznivců, které dýmovnicemi a lahvemi 

napadli odpůrci z řad pravicových extremistů. Policie hrozící konflikt okamžitě zažehnala a skupinu asi tří 

desítek odpůrců vytlačila z náměstí. Přesto extremisté stihli kromě nadávek na průvod vrhnout pár První 

část průvodu po 14. hodině dorazila na Střelecký ostrov, kde na účastníky pochodu čekal večer plný hudby 

a tance. Průvodu hrdosti se podle odhadu organizátorů zúčastnilo na 6000 lidí.

Foto použito z internetu
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ČSSD PRAHA 8

ČSSD informuje

ČSSD chce férové a levné řešení parkování
Květa Lepsatre, členka MO Karlín, zastupitelka na Praze 8

Každý pracovní den se Karlín mění v jedno velké parkoviště. Důvod? Blízkost do centra, kde je parkování na rozdíl od Karlína již zpoplatně-

né,  a výborné napojení na MHD. Pro obyvatele Karlína to znamená vyšší hluk, více exhalací a kvůli hustotě dopravy i vyšší nároky na opatrnost 

chodců, zvláště dětí. Jak z toho ven? 

Lidé si již zvykli, že všechny úpravy v poslední době znamenají vlastně jen zdražování. ČSSD nechce jít touto cestou a navrhuje následující:

- Občané Prahy 8 si budou moci za manipulační poplatek (do 100Kč) pořídit celoroční parkovací kartu, se kterou budou moci    

         parkovat všude jako doposud.

- Na problematických místech Prahy 8 (celý Karlín, část Libně, okolí metra Ládví a Kobylisy) budou zavedeny parkovací automaty.   

         Všichni občané Prahy 8, kteří vlastní parkovací kartu, budou moci i na těchto místech parkovat zdarma.

- Parkovací automaty budou fungovat v pracovní dny mezi 6. a 9.hodinou ranní a od 11:00 do 18:00. V těchto hodinách se bude  

        vybírat 30 Kč za 1 hodinu parkování.

- O víkendech, svátcích a mimo zpoplatněnou dobu bude parkování pro všechny zdarma (tzn. že např. návštěvníci Karlínských  

        farmářských trhů, které se konají o sobotách, nebudou nijak omezeni).

Co to bude znamenat pro obyvatele Prahy 8? Za minimální částku (do 100 Kč za rok) budou moci zaparkovat lépe než nyní i  na proble-

matických místech. Zejména v Karlíně to bude znamenat též méně hluku, méně zplodin a více bezpečí pro chodce. Opraváři, zásobování ob-

chodů, apod. budou moci využít volné hodiny zdarma mezi 9:00 a 11.00. A navíc jednu parkovací kartu za manipulační poplatek do 100 Kč na 

rok budou moci získat i podnikatelé se sídlem a provozovnou v Praze 8. ČSSD tento svůj alternativní návrh představila veřejnosti a uspořádala 

petiční akci, kterou v minulosti podepsala nezanedbatelná část obyvatel Karlína a přilehlých částí Prahy.

Zprávy od Europoslanců 
Převzato z webových stránek Olgy Sehnalové
 

V průběhu června se konala poslední zasedání výborů a delegací v Bruselu. Olga Sehnalová se zúčastnila jak 

zasedání výboru TRAN, tak výboru IMCO a delegace pro vztahy s Izraelem. Na výboru TRAN se opět řešila revize 

prvního železničního balíčku, jejíž projednávání je velmi komplikované.  Probírala se také zpráva o harmonizaci 

DPH v oblasti dopravy,  proběhlo vyhodnocení maďarského a slyšení polského předsednictví, atd., na výboru IMCO 

se projednávalo několik důležitých zpráv, jako například zpráva o alternativním řešení sporů, institutu kolektivního 

odškodnění spotřebitelů, zadávání veřejných zakázek, směrnice o vzájemném uznávání odborných kvalifikací, atd.

Velmi sledovanou zprávou byla také zpráva o regulaci on-line hazardu, ke které podala Olga Sehnalová řadu 

pozměňujících návrhů s důrazem na prevenci negativních společenských dopadů gamblingu. Důležitou informací je  souhlas koordinátorů 

s ústní otázkou na Komisi ve věci dvojí kvality výrobků na vnitřním trhu EU, kterou iniciovala právě Olga Sehnalová v reakci na nedávno 

zveřejněné průzkumy.

Delegace pro vztahy s Izraelem měla na programu slyšení odcházejícího velvyslance Izraele při EU Curiela o nejnovějším vývoji na Blíz-

kém Východě a dalších perspektivách.

Olga Sehnalová se zúčastnila také pravidelného setkání na Stálém zastoupení ČR s velvyslankyní Vicenovou.

Po návratu do ČR absolvovala řadu setkání, například přípravné schůzky k Polským dnům a několika jednání v rámci působení jako 

zastupitelka města, konala se také Rada města Kroměříže.

V dalším týdnu se konalo poslední plenární zasedání ve Štrasburku před letní parlamentní přestávkou. Konala se schůze české delegace, 

která ve výběrovém řízení vybrala pana Stijna Croese za tajemníka a slečnu Kláru Šubrtovou za tiskovou mluvčí delegace. Mimo to se tradič-

ně konala jednání pracovních skupin, kterých je Olga Sehnalová členkou a na programu byla i jednání frakce.  V daném týdnu také převzalo 

Polsko po Maďarsku na nadcházejících šest měsíců štafetu předsednictví v Radě EU. 



Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední jednání OVV před školními prázdninami, byla pro uskutečnění jednání zvolena forma výjezd-

ního zasedání. Poslední předprázdninové jednání OVV se proto v souladu se závěry předchozích schůzí výboru uskutečnilo dne 8. 6. 2011 od 

18:00 v restauraci „Na krásné vyhlídce“ na adrese:  Na dlážděnce 35, Praha 8.  I přes to, že se jednání OVV neuskutečnilo na obvyklé adrese v 

sekretariátu ČSSD v Zenklově ulici, dorazila na něj nadpoloviční většina všech členů OVV, a jednání bylo tudíž usnášeníschopné. 

Na začátku jednání Roman Petrus přivítal všechny přítomné a poděkoval Milanu Hejkrlíkovi za organizaci jednání a zajištění prostor pro 

jednání OVV.  

Po schválení programu schůze, ke kterému nebyly vzneseny připomínky, se přistoupilo ke kontrole usnesní z předchozích jednání OVV.  

Zde se jednalo především o usnesení, ve kterém OVV ČSSD Praha 8 doporučuje členům MO Bohnice, aby své členské schůze svolávali v ka-

tastru MČ Praha 8.“ Toto usnesení nadále trvá.

Po podání informace o závěrech jednání OKK Praha 8 ze dne 13.6.  Janem Vaškem  př. Šašek informoval o uskutečněné návštěvě Senátu 

Parlametu ČR, která se konala 27. 5.  Zájem o tuto akci byl značný, nakonec se jí zúčastnilo 22 členů a jejich rodinných příslušníků. Přítomní 

byli dále informováni, o skutečnosti,  že dne 21. 6. se tradičně v prostorách sekretariátu ČSSD v Zenklově ulici uskuteční bytová poradna při 

ČSSD Praha 8 za přítomnosti právníka. Stejný den se uskuteční setkání se zastupiteli zvolenými za ČSSD na Praze 8. Klub deskových her se 

uskuteční na sekretariátu 9. a 23. 6. 

Na programu jednání OVV byly i zprávy z  KVV a ÚVV . V rámci podání informace o posledního jednání KVV  př. Hejkrlík informoval o po-

tvrzení přestupu př. Bartoloměje z MO Libeň na Prahu 5. Žádosti o souhlas se vstupem do MO mimo trvalé bydliště budou projednávány až 

na dalším zasedání KVV (p. Guži a Petružálek). Dále informoval o prosazování zpřístupnění rekreační oblasti Bohnický les. 

V rámci dalšího půběhu schůze OVV se projednávala situace na pražském magistrátu, zejména smírčí řízení, které bylo vyvoláno na zá-

kladě sporu ohledně rozdělení finanční rezervy magistrátu pro městské části a volbě předsedy kontrolního výboru na zasedání ZHMP.  Roma 

Petrus informoval o posledním jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy a o skutečnosti, že př. Šplíchal byl zvolen do Hospodářské rady ČSSD. Na 

základě informaocí od př. Březiny seznámil přítomné s porobnostmi  ve změnách jízdného v  MHD.  Zásední v této problematice je, že sociální 

demokracii se podařilo prosadit svůj cíl, a to nezdražit předplacené jízdné, tzn. měsíční,  čtvrtletní a roční kupony.  Jednorázové jízdné, které 

se od července zdraží, je využíváno především turisty a lidmi, kteří jezdí MHD pouze nárazově. Celkem tato skupina činí 18% všech cestují-

cích. Cena jak předplacené, tak jednorázové jízdenky, se již do konce volebního období nebude zvyšovat, a to ani po změně DPH, která zvýší 

náklady Dopravního podniku.

V rámci projednávání bodu týkajícího se komunální politiky př. Petrus za nepřítomného předsedu KZ př. Zátopka informoval o jednání 

Klubu Zastupitelů ČSSD Praha 8 (KZ), které se konalo dne 6. 6. Na schůzi KZ se  projednávala zejména příprava na jednání Zastupitelstva MČ 

Praha 8  dne 22. 6.. Byly projednávány jednotlivé body proramu jednání zastupitelstva a postoj klubu  k nim. Na KZ dále proběhla diskuse ke 

„kauze IPODEC“  s tím, že klub navrhne na jednání ZMČ samostatný bod k této problematice. Současně do výlohy sekretariátu bude umístěna 

petice „Proti zřízení sběrného dvora“, kterou iniciují zejména občané z okolí sídla firmy IPODEC na  Střížkově. Klub se dohodl, že k této kauze 

a petici nezaujme jednotné stanovisko a bude tak na každém zastupiteli, jak se v této věci rozhodne.

Vzhledem k tomu, že se nikdo v bodě různé nepřihlásil do diskuse, poděkoval př. Petrus přítomným za účast na výjezdním zasedání OVV, 

popřál všem příjemné prožití školních prázdnin  a v 19:20 hodin jednání ukončil.

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
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Rozhovor s Danielem Rödigem
předsedou místní organizce ČSSD Karlín, zastupitelem na Praze 8

 Jak se díváš na současné politické dění? 

 Nyní se jasně ukazuje, že občan - volič  byl opět napálen předvolebními sliby pravicových stran., 

kterým umožnil vládnout České republice. Předvolební sliby z voliče opět udělali důvěřivého „trou-

bu“. A vzhledem k tomu, že uvnitř vládnoucí kalice neutichají hádky a neshody, věřím, že se  v 

dalších volbách občan - volič rozhodne ve prospěch demokratické levice.  Nedovedu si totiž před-

stavit, že by občan na nové sliby znovu skočil.  Je sice pravdou, že slibem člověk neurazí, ale co je 

moc, je moc. Ale na druhou stranu pravice před volbami může přijít s obdobou zprávy o prorůstání 

organizovaného zločinu do politiky, aby z autora této zprávy udělala po volbách ministra vnitra. 

Poté, co jako ministr sklamal dlouholetý bojovník proti korupci - teoretik. Tato vláda je slabá, lže 

občanům a je načase, aby její trápení bylo ukončeno. Ranou z milosti - chtete-li. 

 Jak vnímáš opoziční roli ČSSD v našem Zastupitelstvu? 

 Celý náš klub se na každé Zastupitelstvo pečlivě připravuje a na každé schůzi bombardujeme Radu naší městské části dotazy na důvody 

vedoucí jí k tomu či onomu rozhodnutí, plnění jejích volebních slibů, programového prohlášení rady apod.  Tento náš přístup se ODS a TOP 09 

samozřejmě nelíbí. Nicméně schůze zastupitelstva se koná jednou za dva měsíce a občan se o těchto našich aktivitách a o nesouladu počínání 

Rady MČ s jejím programovým prohlášením nedozví.  Je to škoda. Protože současná koalice hodinovou spršku dotazů „přetrpí“ a má dva mě-

síce do dalšího Zastupitelstva opět klid.  Pevně doufám, že jednomu z koaličních patnerů koalice naší městské části dojde, že plní pouze roli 

druhořadého. 

 A co opoziční role ČSSD  vůči Vládě České republiky?  

 Vláda si z občana dělá „onuci“, což se projevuje na volebních preferencích. Tomu jsem samozřejmě rád. Na druhou stranu se obávám, že 

před volbami pravice opět přijde s nějakou lživou zprávou, která naše preference opět pošle směrem dolů. Nicméně ČSSD svou roli opoziční 

strany zvládá vcelku dobře. Tomu jí hodně pomáhá rozložení politických sil v Senátu. Osobně bych byl ještě tvrdší a šel bych ještě dál.  Nechci 

tolerovat   vládu, která je natolik slabá, že se musí opírat  o politicky nevyzrálou stranu, která se příští volby do Parlamentu pravděpodobně ani 

nedostane. O to víc se  však nyní  snaží ze současné pozice vydělat co nejvíc, a to i za cenu stálých změn svých názorů o 180 stupňů. Více bych 

se zaměřil na korupci boj proti ní. To je podle mě místo, kde je vláda nejzranitelnější.

 Co nás na „Osmičce“ čeká do konce roku?
 Přes prázdniny bylo dost deštivých dní na to, abych mohl přemýšlet o zlepšení  práce na našem obvodu.  Dostatečná Informovanost je 

základem úspěchu. Ať už se jedná o infomovanosti o práci jednotlivých místních organizací v našem obvodu, tak i mimo něj.  Krajský výkonný 

výbor nesmí být mimo realitu a musí  více naslouchat názoru jednotlivých obvodních organizací.  Na tom je vždy co zlepšovat. Ale zpět k 

otázce.  Do konce tohoto roku nás nečekají  žádné volby. Nicméně se musíme připravit na volby následující. Příští rok nás čekají volby senátní. 

Musíme proto vybrat kvalitního kandidáta, který občany osloví.  Musíme vybrat tým lidí, který našemu vybranému kandidátovi poskytnou 

dostatečnou podporu, aby byl ve volbách co nejůspěšnější.  

Interview
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Pravicové sliby
Daniel Rödig, předseda místní organizace Karlín, zastupitel na Praze 8

Polemika

Je neoddiskutovatelný fakt, že nové volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR se blíží. Ať už se budou konat řádném termí-
nu či budou předčasné. 

Já jsem zvědavý na to, jakého strašáka na voliče si pravice před 
volbami vymyslí. Minulé volby to bylo Řecko.Volby předchozí to byla 
Kubiceho zpráva. A volby nadcházející? Kdo ví?

V každém případě se ukazuje, že veškerá předvolební rétorika 
pravice o tom, že levice neumí transparentně hospodařit a že její 
správa veřejných prostředků je neefektivní, se po volbách ukáže 
vždy jako lichá. Současná vláda přeci řídí naší republiku více než rok. 
Proto můžeme vidět výsledky. Troufám si tvrdit, že levice nehospo-
daří s veřejnými prostředky o nic hůře než pravice. Rozdíly lze snad 
spatřit pouze v tom, že levice při správě veřejných prostředků vždy 
myslí na obyčejné lidi. Vzpomínáte si na předvolební dobu, kdy pra-
vice měla plná ústa slibů o snižování daní? A jaké jsou výsledky? Pe-
níze, které ve státním rozpočtu chybí, nyní pravice shání, kde se dá. 
Nejjednodušším způsobem je, vytáhnout peníze z peněženek oby-
vatel. Obyvatelé si sice platí zdravotní pojištění, ale za amalgámové 
plomby si připlatí. Obyvatelé si sice platí zdravotní pojištění, ale za 
léky si opět připlatí. Stejně jako za pobyt v nemocnici. A ne už pouze 
60 korun. To je málo, to nestačí. Vládě prošel šedesátikorunový po-
platek, nyní se tedy zvýší. Uvidíme, co bude dál.

Třeba se vláda nechá inspirovat jedním z  filmů o Fantomasovi, 
kde se platila daň za život. Pardon, pravice je proti zvyšování daní. 
Proto to bude nazývat pravděpodobně regulační poplatek.

Pravdou bohužel zůstává, že několik lidí pravice svými lživými 
pohádkami ovlivní natolik, že voliči svůj hlas levici prostě nedají. Le-
vice pak není schopna sestavit vládu a prezident sestavením vlády 
pověří stranu, která vyšla z voleb jako druhá. Je sice pravda, že druhý 
následuje hned po prvním, ale vítěz to není.

Předvolební rétorika pravice vybírá svou daň. Na řízení naší re-
publiky se podílí neetablovaná strana, která tak činí po boku těch 
dinosaurů, proti kterým před volbami tak bojovala. Nyní se ale tato 
strana utápí ve svých vlastních problémech. Ať už se jedná o pro-
blémy s únikem informací o praní špinavých peněz, o uplácení po-
slanců, o odposleších a sledování politiků či o náhlé názorové obraty 
nejvyššího vedení strany.

Když chtějí novináři slyšet nějaké peprnější výrazy na adresu 
českého vládního kabinetu, zeptají se na názor ministra zahraničí, 
který pro ně nechodí daleko. A kolegové z jeho strany tyto výroky 
hloupě obhajují, že lidem se tento způsob vyjadřování líbí.

Novináři mají o čem psát. Je to jejich práce, nic proti tomu. Ale 
opravdu je český volič tak lehce ovlivnitelný? Nechce se mi tomu 
věřit!

Je Klaus důvěryhodným prezidentem?
Postřeh Jaromíra Šídy, člena MO Libeň

Tuto otázku jsem si opět položil, když jsem na internetu sledoval politické zpravodajství z Klausovy 
státnické cesty po Jižní Americe. Kamera přitom přistihla Klause, jak po podpisu jedné z uvařených 
smluv ve zdánlivě nestřeženém okamžiku zcizuje hostitelské pero a ukryté v dlani je strká do kapsy. 
Přitom výraz jeho tváře byl naprosto stejný jako u chlapce, který na trhu krade jablko.

Dodatečné vysvětlení mluvčího Hradu Radima Ochvata bylo nepřesvědčivé a dokonce trapné. Jen 
se Klaus vrátil domů, odmítl přijmout demisi ministra Bárty i návrh premiéra na odvolání ministrů Joh-
na a Dobeše. Prezident tím nerespektoval Ústavu. Václav Klaus už snad pohrdá všemi zákony. Vytváří 
si vlastní kodex a má sklon k autoritativnímu jednání. Odmítá přijmout ultimata, ale sám je každému 
dává. Přitom je z funkce prezidenta neodvolatelný. Zbývá už jen čekat, že se dopustí vlastizrady. Dělá 
nám jen ostudu. Prezident Klaus se stává figurkou, jakou byl rakouský císař František Josef I. Není divu 
, že se do něho před časem strefil lidový básník Adam Votruba, jehož gnómické čtyřverší před časem 
otisklo PRÁVO ve své příloze:
      Skákal Klaus přes Bauhaus,
      přes minové pole,
      šel za ním Miky Maus,
      Řekl mu:  “Ty vole!“
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Jsme nadále lhostejní, nebo jsme schopni se bránit?
RNDr. Petr Pokorný, CSc., člen místní organizace Kobylisy

Dne 28.07. uplynou 3 roky od zveřejnění ve všech sdělovacích 

prostředcích (TV, rozhlas, tisk) studie: “Technické a provozní pa-

rametry XBR radaru v Brdech“ autorů P. Pokorného, M. Hlobila a S. 

Kauckého. Tato 30-ti stránková studie poprvé zcela jasně veřejně, 

důrazně a především odborně odhalila lživost kampaně provádě-

né předchozí pravicovou vládou M. Topolánka. Tato kampaň stála 

nás daňové poplatníky minimálně tehdy zveřejně-ných 20 milionů 

Kč. Za mystifikaci občanů nebyl tehdy odvolán ani jeden člen vlády 

včetně premiéra, natož aby vláda uhradila občanům ze svého takto 

zbytečně vyhozené peníze. 

Po zveřejnění byla zahájena masová osočovací kampaň vůči au-

torům, ukázalo se, že někteří státní úředníci snad ani nevěděli, o čem 

při tom osočování mluví. 

Kampaň skončila příjezdem P.Coyla (zástupce ministra obrany 

USA pro Protirake-tovou obranu – PRO za vlády prezidenta Clinto-

na) a později příjezdem profesora T. Postola z nejprestižnější světové 

vědecké instituce – MIT, pověřeného dohledem nad vývojem PRO a 

jedním z největších odborníků na radary vůbec. Oba tito odborníci 

USA potvrdili správnost údajů autorů studie a dokonce se ukázala 

naprostá shoda ve výpočtech dosahu uvažovaného radaru pro Brdy. 

Vláda M. Topolánka si nevěděla rady, co se lživou kampaní a proto 

pro ni byl vysvobozením příjezd prezidenta Obamy do Prahy a jeho 

prohlášení, že plán výstavby radaru v ČR ukončuje. 

Odpor proti radaru měl úspěch především díky velmi dobře or-

ganizované a zveřejňované aktivizaci organizace „Ne základnám!“ a 

velkému úsilí a spolupráci se starosty z brdské oblasti vedené sta-

rostou Trokavce J. Neoralem. Společná aktivita a spolupráce a jejich 

spolupráce s autory studie dokázala, že se lidé mohou sjednotit a 

společně v síle mohou něco dokázat – především proti vládě. Vede-

ní „Ne základnám“ a starostové z Brd byli schopni zvednout většinu 

myslících občanů. A to je velmi dobrý příklad pro současné Odbory 

a jejich snahu o spojení lidí proti současné vládě. Jen v dobré orga-

nizaci a spolupráci je šance na „zvednutí“ poctivých občanů a zasta-

vení „loupeže století“. 

Co je však závažnější, je skutečnost, že někteří ze členů tehdejší 

vlády jsou v nové vládě (Nečas, Kalousek, Vondra, Schwarzenberg). 

Jak lze vládě sestavené z takových lidí vůbec věřit?! Prý nejsou pení-

ze téměř na nic – ale ty, které se zbytečně a lživě vydaly na kampaň 

o radaru najednou vůbec nechybí. 

Z výše popsaného jasně plyne farizejství pravicových vlád M. 

Topolánka a nyní P. Nečase s hesly o šetření a na druhé straně rozha-

zování peněz daňových poplatníků na lživé kampaně, korupci apod. 

Dokud se nebudou zodpovídat vládní úředníci a především 

členové vlád za lež, podvod, korupci, atd., nelze očekávat zlepšení 

situace poctivých občanů. A na těch je, jak dlouho si to nechají líbit.

Všichni je známe a každodenně kolem nich chodíme. Hovořím 

o bezdomovcích, či sociálně vyloučených, kteří posedávají na lavič-

kách poblíž zastávek metra či obchodních domů společně s krabi-

cí levného vína a více či méně obtěžují kolemjdoucí. Bezdomovce 

můžeme rozdělit do dvou skupin, ty, kteří se vnějšími okolnostmi, 

možná i vlastním zaviněním ocitli na kraji společnosti, ale chtějí s tím 

něco dělat. Právě těm by měla společnost pomoci, ať již nabídkou 

vhodných pracovních příležitostí, zejména formou veřejných pra-

cí, umožnit jim zvýhodněné bydlení, než se opět postaví na vlastní 

nohy, poskytovat poradenské, ale také i sociální a lékařské služby. 

Problémem je, že členové této skupiny se za svůj sociální statut mo-

hou stydět, či mít jiné zábrany a pomoc nevyhledají.

Do druhé skupiny patří ti zmínění v úvodu. Bezdomovci, kteří 

svým chováním ostatní obtěžují, jsou závislí na alkoholu, ale se svým 

statutem již nechtějí nic dělat. Prostě jim vyhovuje, že si někde se-

ženou pár korun na alkohol. Již v současné době má Policie České 

republiky i Městská policie hlavního města Prahy nástroje, jak jejich 

obtěžující chování výrazně omezit. V Praze existuje obecně závazná 

vyhláška, která zakazuje pití alkoholických nápojů na vyhrazených 

veřejných místech. Postižitelná je konzumace na zastávkách MHD, 

v metru, dětských hřištích, u škol, obchodních center a v celé řadě 

parků. Za tento delikt hrozí pokuta až 30 tis. Kč. Obdobný zákaz platí 

i pro žebrání. Strážníci i policisté by se proto měli více zaměřit na 

dodržování těchto omezení. Je asi zbytečné uvažovat o tom, že bez-

domovcům by se ukládali pokuty v několikatisícové výši. Nicméně 

již nyní může být osoba páchající prostředek z místa vykázána a věc 

(krabice vína…) může být zabrána.

Samozřejmě, že vedle represe, by se měla samospráva, přede-

vším hlavní město Praha, snažit o vytvoření vhodného prostředí, 

kam se mohou bezdomovci obrátit o sociální a lékařskou pomoc. 

Myslím si, že přestože se magistrát v této oblasti snaží, existuje zde 

výrazný prostor spolupráci s občanským sektorem, pro vybudování 

dalších stacionářů, kam se mohou v kritických situacích bezdomovci 

uchýlit.

Vedle represe bychom měli nabízet i pomocnou ruku
Milan Hejkrlík, předseda MO Libeň, zastupitel na Praze 8
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Tato dopravní stavba se týká mnoha obyvatel nejen Prahy 8. Její zprovoznění přinese  zlepšení dopravy  v naší městské 
části. Pojďme si nyní stavbu zrekapitulovat, připomeňme si důvody  vedoucí k její realizaci a nalezněme odpověď na otázku, 
jak to vypadá s termínem dokončení této stavby.  

Radiála začíná na MÚK Pelc-Tyrolka u mostu Barikádníků. Městskou zástavbou vede jako ulice  V Holešovičkách až k 
mimoúrovňové křižovatce s ulicí Zenkova. Odtud pokračuje jako ulice Liberecká stoupáním mezi Kobylisy a Střížkovem k mi-
moúrovňové křižovatce s ulicí Střeličná. Následuje mimoúrovňová křižovatka s Průmyslovým polookruhem. Odtud pokračuje 
jako Cínovecká ulice východně od Ďáblic k mimoúrovňové křižovatce se silnicí II/243 v prostoru mezi Ďáblicemi a Březiněvsí, 
kde je v budoucnu plánované napojení Pražského okruhu R1.  Končí na mimoúrovňové křižovatce Zdiby, kde plynule přechá-
zí v dálnici D8.

A jaké jsou důvody vedoucí k tomu, že se stavba tak velkého rozsahu začala realizovat?

Uvedením posledního úseku průmyslového polokruhu mezi ulicemi Mladoboleslavskou a Proseckou radiálou (výpad na 
dálnici D8 - ul. Kbelská) do provozu byla k dispozici další vysoce kapacitní čtyřpruhová směrově dělená komunikace. Průmy-
slový polookruh však úrovňově křížil ulici Veselskou (světelně řízená křižovatka), která je provedena v nedělené čtyřpruhové 
úpravě. Stavba MUK PPO Liberecká řeší přebudování úrovňového křížení na mimoúrovňovou útvarovou křižovatku s direktiv-
ními rampami a výstavbu nutných souvisejících inženýrských sítí.

V současné době a v dlouhodobém výhledu průmyslový polokruh přebírá též funkci zatím nerealizované severovýchodní 
části Silničního okruhu kolem Prahy. To znamená, že zde dlouhodobě budou projíždět velké dopravní zátěže včetně tran-
zitní dálkové dopravy. Z tohoto pohledu úrovňové křížení s ulicí Veselskou je značnou překážkou plynulosti a bezpečnosti 
dopravy. Dopravní situaci dále zhoršuje okolnost, že v daném prostoru již byla realizována a připravuje se výstavba dalších 
ekonomických aktivit.

V současné době jsou realizovány důležité přeložky inženýrských sítí, kanalizační řady a pláně zemních těles. Do před-
časného užívání pro veřejnou dopravu byly uvedeny mosty na ulici  Liberecké a nově realizovaná rampa (směr od centra do 
Hloubětína). Dále se dokončuje most přes ulici Kbelskou a připravuje se dokončení několika nových komunikačních ramp 
sloužících pro převedení dopravy. Tím se uvolní stavební prostor pro dokončení mostu přes ulici Kbelskou a dalších navazují-
cích činností.

Předpokládaný termín dokončení stavby je v květnu roku 2012 a zprovoznění následuje měsíc poté, tedy v červnu roku 
2012.

Prosecká radiála

Foto použito z internetu
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Ftipálek :o)
V soudním procesu provádí vrahův obhájce křížový výslech patologa:

„Než jste podepsal úmrtní list, zkontroloval jste puls?“

„Ne.“

„Poslechl jste si, zda mu tluče srdce?“

„Ne.“

„Provedl jste zkoušku dechu?“

„Ne.“

„Takže, když jste podepsal úmrtní list, nebyl jste si jistý, zda je ten člověk mrtvý, že?“

„No, řeknu to takhle: Mozek toho chlapa jsem měl v dóze na stole. Ale je možné, že ten chlap běhá někde venku a věnuje se právu.“

Nejlepší politický vtip je ten, na který když si za deset let vzpomenete, tak se mu smějete, až se za mříže popadáte.

 

Přijde vlk do porodnice podívat se na syna. Prohlíží ho a celej se rozplývá: „Jaký má krásný očíčka, a ten čumáček. A jaký má malinký zoubky, a 

ty ouška. Ty ouška? Ty uši!!! Jen počkej, zajíci!!! 

Dva žáci si povídají: „Ti učitelé jsou v podstatě strašně hloupí lidé.“ „Jak to myslíš?“ „Pořád se na něco vyptávají a někteří furt dokola.“

Policajt čistil starou lampu, když tu se objevil džin.

„Splním ti tři přáni“, řekl džin.

„Jeminánku“, řekl policajt, ale nenapadlo ho nic, co by chtěl. „Co vlastně nabízíš?“, zeptal se džina.

„Mám například bezednou láhev piva“, odpověděl džin.

„To vypadá šikovně“, řekl policajt, „vezmu si jednu.“

V mžiku se před policajtem objevila láhev piva. Policajt vypil pivo, ale láhev zůstala plná.

„To je ohromné!“ řekl policajt. „Vezmu si ještě dvě.“

Ptají se ruského občana:

„Co bylo dřív, vejce nebo slepice?“

„Jo, dřív bylo všechno.“

Na ministerstvo přijde pan Novák a ptá se ve vrátnici:

„Toto ministerstvo je velké, že?“

„To víte, že ano!“

„A mohl byste mi říci, kolik tu dělá asi lidí?“

„No, řekl bych, že necelá polovina.“

Kalousek s Nečasem jedou v limuzíně na inspekci po Česku. 

Přijdou do školy, střechou zatéká, omítka opadaná, všude zima - ředitel žádá 0,5 mil/kč na opravu. Kalousek mu vysvětlí, že je krize a musí se 

šetřit.

Druhou návštěvou je věznice - střecha perfektní, nové omítky, všude teplo,na každém pokoji televize, vyhřívaný bazén, golfové hřiště, volejbal, 

spousta zájmových kroužků - ptají se ředitele, zda něco nepotřebuje. Odpovídá že, nic, že mají vše potřebné - Kalousek mu přesto dá 5 mil. na 

vylepšení posilovny.

Sednou do limuzíny a Nečas se ptá Kalouska: “Tak to mi vysvětli, tamta škola potřebovala zjevně peníze a nic jsi nedal a ve vězení nic nechtěli, 

a dal jsi jim 5 mega.“

Kalousek se shovívavě usměje a říká:  „My dva už do školy chodit nebudeme“ !!!



Město obešlo slib, odborníkem je prý i politik

Plány a sliby koalice na pražském magistrátu vzaly za své. Od prohlášení zástupců vedení města, kdy tvrdili, že v představenstvu dopravní-
ho podniku nebude sedět politik, uplynulo pár měsíců a světe div se, nesedí tam nikdo jiný než starosta naší městské části Jiří Janků. Před pár 
dny navzdory všem slibům ho zvolila dozorčí rada, zastoupená z většiny pražskými politiky. Jako odborníka ho nominovala ODS a volba je v 
souladu s platnými stanovami. Na odbornost politika se odvolávají i členové dozorčí rady S problematikou dopravy se Janků seznámil během 
studia na ČVUT a následně ve společnosti Škodaexport. Jeho odborné znalosti prý převážily fakt, že je politikem. On je nejen politik, ale také 
odborník. V tomto případě je možná výjimka, protože není členem zastupitelstva na magistrátu,“ hájí zvolení Janků místopředseda dozorčí 
rady David Vodrážka (ODS). S tím souhlasí i náměstek primátora Josef Nosek, kterého Janků nahradil v křesle starosty Prahy 8 i dříve byli spo-
lečně v radě městské části. Janků byl nominován nikoliv z titulu starosty, ale odborníka. Jak ale své zkušenosti a schopnosti dokáže realizovat 
v praxi, to ukáže až sám čas. Mormálnímu smrtelníkovi nezbývá než pochybovat o správnosti tohoto kroku.
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Novinky z Prahy 8

Oprava Paláce Svět začala demolicí Hrabalova Automatu

Majitel pražské kulturní památky Palác Svět, kterým je italský podnikatel Antonio Crispino, zahájil její rekonstrukci. V první fázi zbourá 
známý Automat Svět a zajistí konstrukci budovy proti pádu. Oblíbený podnik spisovatele Bohumila Hrabala v přístavku hlavní budovy již 
nelze podle městské části i statiků zachránit, vlastník ale má podle dohody s radnicí postavit jeho kopii. V objektu už probíhají opravy omítek 
a dělníci likvidují suť. Zástupci Prahy 8 byli letos v objektu několikrát na kontrole a i podle nich se zdá, že rekonstrukce po letech vyjednávání 
skutečně začala. Radní Fichtner (TOP 09) uvedl, že se italský zavázal k jeho obnově. Budova silně poničená povodní a zanedbanou údržbou 
má dále projít celkovou rekonstrukcí. Vzniknout by v ní měly obchody a restaurace, v horních patrech pak byty. Současný vlastník palác získal 
v roce 1998 po několikeré neúspěšné privatizaci. Dlouho však odkládal opravy a po ničivé povodni v roce 2002 se snažil získat povolení k 
demolici. Plán mu překazilo až vyhlášení objektu kulturní památkou. Městská část se poté několik let snažila přimět majitele k nápravě, ale až 
letos v lednu se obě strany dohodly. Crispino přislíbil vytvoření harmonogramu prací a zahájení obnovy památky. 

Peněz je méně, ale cyklostezky se i nadále budou budovat

Kolony, dopravní omezení a neustálé zácpy. I to je jeden z důvodů, proč Pražané stále častěji volí cestu do práce na kolech. Přestože je 
na silnicích stále více cyklistů, počet stezek zatím není dostačující. Ač se to možná na první pohled nezdá, v Praze a okolí naleznete desítky 
kilometrů značených cyklostezek a cyklotras. Přesto ale na mnoha místech ještě chybí. Situace se ale začíná lepšit. Máme zde 50 km tras a 921 
stojanů. Technická správa komunikací letos navíc začne s výstavbou nových tras a stezek. TSK má ve svém rozpočtu pro letošní rok 30 milionů 
korun, které jsou připraveny na investice. Dalších 35 milionů je určeno na údržbu cyklostezek a na dopravní opatření. Letos by mělo vzniknout 
24 km cyklotras, 11,4 km cyklostezek a po Praze bude rozmístěno 300 kusů cyklostojanů. V roce 2010 najelo nějaké kilometry po Praze na kole 
témeř půl milionu Pražanů. K dispozici měli 433 kilometrů cyklotras a 140 cyklostezek. Oproti roku 2008 se jedná o nárůst 700%.
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Libeň a Karlín lidé nepoznají

Tam, kde ještě vloni byly polorozpadlé haly a prodejci použitého nábytku, kde se nachází autobazary, a kam lidé chodí na ryby, vyroste 
zcela nová část města. Už za rok a půl vyroste první část bytových domů v areálu bývalých doků, které jsou z obou stran obklopeny slepými 
rameny Vltavy. To však zdaleka není všechno. Na Palmovce by mělo do konce roku 2014 vyrůst Centrum Palmovka, které bude sloužit nejen 
jako radnice Prahy 8, ale zároveň jako multifunkční centrum s obchody, restauracemi či společenským sálem. Podle posledních zpráv se zdá, 
že by nemusel být úplně u ledu ani projekt One Palmovka, tedy projekt výstavby bytových domů na náměstí Bohumila Hrabala v místě dneš-
ního autobusového terminálu. Jen přes Libeňský most naproti dokům pak začíná Rohanský ostrov, na této dnes holé pláni by pak měl vyrůst 
v podstatě zcela nový Karlín, to je už ale otázka mnoha let dopředu. Pokud se však podaří vše uskutečnit. Ožije jedna z centrálních částí Prahy, 
která se zcela změní. 
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Červnové Zastupitelstvo MČ Praha 8
Informace z poslední schůze zastupitelstva

Kvůli prázdninové odmlce ve vydávání našeho informačního časopisu informaci z poslední schůze Zastupitelstva naší městské části 

poskytujeme na tomto místě až nyní. 

Páté zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 22. Června 2011 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na začátku jednání bylo 

přítomno 41 zastupitelů. Dle programu schůze Zastupitelstva se mělo projednávat 9 bodů. 

Poslední 2 body, které se týkaly uzavření smlouvy o půjčce mezi Městskou částí Praha 8 a nově vzniklou společností Centum Pamovka, 

a.s. byly ale předkladatelem staženy. Údajně pro to, že tyto návrhy nebyly doprecizovány. Dle těchto bodů měla Městská část Praha 8 poskyt-

nout akciové společnosti půjčku cca. 1 miliardu Kč, která měla být poskytnuta ke stavbě nové radnice. Vzhledem k tomu, že současná koalice 

nepřipustí (a to ani po opakované výzvě), aby v kontrolních orgánech společnosti byly zastoupeny i strany opozice, nebyla by zajištěna kont-

rola nad využitím těchto prostředků. Vzhledem k tomu, že se jedná o tak velkou sumu, tento krok by se koalici vysvětloval jen velice obtížně. 

Možná právě proto byly body staženy. Uvidíme, s jakou novinkou přijde koalice příště.

 

Klub ČSSD přišel s návrhem, aby na program jednání byl zařazen bod, který by se týkal odpadového hospodářství na Praze 8. Zastupi-

telé ČSSD chtěli, aby Zastupitelstvo projednalo otázku přestěhování sběrného dvoru a otázku aktivit firmy IPODEC. Tímto svým návrhem 

ale zamotali hlavu předsedovi návrhového výboru, který si vyžádal pětiminutovou přestávku na přípravu usnesení. Přitom ale Jednací řád 

Zastupitelstva v tomto směru hovoří zcela jasně, že se o návrhu na změnu programu jednání hlasuje. K hlasování nakonec došlo a návrh na 

rozšíření programu jednání Zastupitelstva nebyl schválen.

Zastupitelstvo tedy pokračovalo podle schváleného programu, kde byly staženy poslední dva body týkající se vztahů mezi MČ a firmou 

Centrum Palmovka, a.s. Byly schváleny rozpočtová opatření, prominutí a odpis pohledávky za zemřelým dlužníkem (tento bod ale neodsou-

hlasil Finanční výbor,na což ČSSD upozornila), postoupení pohledávky a finanční dary (granty) v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže 

na rok 2011. 

Zastupitelstvo schválilo dodatek ke zřizovací listině Gerontologického centra a Servisního střediska pro zprávu svěřeného majetku MČ 

Praha 8. Zde se jednalo pouze o technické materály, ke kterým ČSSD nemělo připomínky. 

Byl schválen návrh bezúplatného převodu „žulové fontány“ v Kobylisích před obchodním centrem v Ládví. Na vznesený dotaz místosta-

rosta Gros odpověděl, že Rada ještě nemá vyřešen přesný jasný postup jak zajistit obnovení funkčnosti fontány. Touto záležitostí se Rada 

začne zabývat až po provedení převodu. Tak snad brzy dojde k obnovení její funkčnosti. 

Na závěr schůze vystoupili zastupitelé ČSSD s dotazy na Radu, které se týkaly především výše odměn členům orgánů akciové společnosti 

Centrum Palmovka, aktuální situace Paláce Svět a dalších. V tomto smyslu byla Rada důrazně upozorněna na to, že ne všechny předešlé do-

tazy opozice byly Radou zodpovězeny. 

Konec schůze zastupitelstva patřil jako vždy připomínkám a dotazům z řad občanů. Dotazy se týkaly především stěhování sběrného 

dvora a aktivit firmy IPODEC (tedy otázky, která nebyla zařazena jako nový bod jednání). Schůzi byli přítomni členové občanského sdružení, 

které podalo návrhy usnesení zastupitelstva , které se této problematiky týaly. I přes souhlasný postoj ČSSD ale usnesení nebyla přijata. 

www.cssdpraha8.cz
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Bytová komise, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
Poslední předprázdninová  Bytová komise Rady MČ Praha 8 (BK) se uskutečnila dne 8. června 2011. Jednání byo usnášeníschopné a ko-

mise jednala o nových podáních, které jí byly doručey od posledního jednání. BK se zabývala návrhy výpovědí z nájmu bytu, které z důvodů 
neplacení nájmemného jednotlivými nájemníky podaly správní firmy. BK k těmto návrhům zaujala souhlasné stanovisko. BK dále jednala o 
výměnách bytů. K těmto žádostem BK zaujímala především kladné stanovisko. BK dále řešila žádosti nájemců bytů o slevu na nájemném. 
Po proběhlé diskusi BK doporučila poskytnout slevu na nájemném do doby odstranění závady. BK se rovněž vyjadřovala k návrhu na odpis 
dlužné částky z důvodu úmrtí dlužníka. K tomuto návrhu si BK vyžádala stanovisko Finančního výboru. Toto je z důvodu omezeného místa 
pouze rámcový výčet usnesení BK. Celý zápis je zájemcům k dispozici u tajemníka Jana Vaška. Příští jednání bytové komise se bude konat po 

Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8

Komise pro národnostní menšiny, Jiřina Slavíková, zastupitelka za ČSSD
Jednání komise se konalo  dne 14.6.2011 v zasedací místnosti sociálního odboru ÚMČ Prahy 8. Jednání komise řídila její předsedkyně, 

radní Bc. M. Adamová a jako hosté byli přizváni pánové Robert a Milan Šenkiové, aby členy komise seznámili s aktivitami jejich občanských 
sdružení a s problematikou romské menšiny v Praze 8. Z jednání vyplynulo, že jejich občanská sdružení pořádají různé akce, jako například 
Romská žena roku, Romský ples, soutěže romských kapel aj. Občanská sdružení se ale potýkají s nedostatkem finančních prostředků na pořá-
dání podobných akcí. Na některé akce jim sice přispívá MČ, ale přesto většinu akcí pořádají z vlastních zdrojů.  M. Šenki informoval o své firmě, 
která zajišťuje úklidové práce. Radní Adamová v této souvislosti informovala o chystané spolupráci na projektu pomoci osobám propištěným 
z výkonu trestu., nezaměstnaným aj.  M. Šenki informoval o naléhavosti posílit policejní hlídky o policity - asistenty z řad romských občanů, 

Komise územního rozvoje, Radim Zátopek, zastupitel za ČSSD
Komise se konala dne 3.8.2011. Klub vodních sportů Medisé podal žádost o povolení zřízení prostoru pro provoz vodních skútrů a pro-

storu pro vlečení vodního lyžaře a obdobné činnosti, Vltava, ř.km 39,95 – 40,40. Komise nedoporučuje, zájmová trasa je obklopena vyhláše-
nou evropsky významnou lokalitou „Kaňon Vltavy u Sedlce“ (konkrétně na území P8 přírodní rezervace Podhoří a přírodní památka Zámky).  
MAX GROUP s.r.o podal žádost o stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení – Nástavba podkroví se sedmi by-
tovými jednotkami  a přístavba výtahu k budově č.p. 893, Novákových 7, parc.č. 3434, 4114 (objekt), 2818/1, 2820 (parková-
ní), k.ú. Libeň. Komise navrhuje souhlasit s předloženou projektovou dokumentací k územnímu řízení. Žádost o stanovisko k 

Komise pro úobecní majetek, Radim Zátopek, zastupitel za ČSSD
6. jednání komise RMČ pro obecní majetek se konnalo dne 20. června 2011 v 17:00. Projednávala se mj. žádost manž. Michala a Moniky 

Škvorových a p. MVDr. Ľudovíta Nagy o přehodnocení záměru prodeje domu čp. 214 na k. ú. Bohnice a na adrese Na Bendovce 18, 181 00 
Praha 8,  ve výběrovém řízení a žádají o vyjmutí tohoto domu z prodeje a o jeho přímý prodej předem známým nájemcům. Usnesení: majet-
ková komise doporučuje prodej výše uvedeného domu včetně předmětného pozemku žadatelům jako předem známým zájemcům, s tím, že 
v případě protinabídky bude vyhlášeno výběrové řízení dle předchozího doporučení. S výše uvedeným prodejem domu předem známému 
zájemci jsem souhlasil, protože výše uvedení nájemníci do rekonstrukce domu za posledních 20 let investovali nemalé finanční prostředky 
a nabízí plnou tržní cenu (ne odhad) navýšenou o cca 10%. Další pak byla žádost společnosti MF reklama Praha, s. r. o. o možnost snížení ná-
jemného za pronájem reklamních ploch na pozemcích, které má pronajaty na základě Nájemní smlouvy o pronájmu souboru částí obecních 
nemovitostí evid č. 2011/MO.DOBCH ze dne 21. února 2011 za roční nájemné ve výši 210 000,- Kč; nájemné cca 14 000,- Kč/jedno reklamní 
zařízení/rok, snížení navrhují ve výši 50-ti% z celkového ročního nájemného z důvodu špatné situace na reklamním trhu v segmentu výlepu 
plakátů a úbytku zadavatelů výlepu; v případě, že majetková komise nedoporučí toto snížení ročního nájemného, žádají o snížení počtu 
pronajatých částí pozemků. Majetková komise nedoporučila poskytnout jakoukoliv slevu na nájemném, popř. snížení nájemného žadateli.
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Pozvánka na všeplenární schůzi ČSSD Praha 8 

Všeplenární schůze ČSSD Praha 8 je svolána na 22. 9. 2011 do sekretariátu ČSSD Praha 8 
v Zenklově ulici od 18:00. 
 
Program schůze:
1) Úvod, přivítání hostů
2) Informace o způsobu primárních voleb
3) Představení jednotlivých kandidátů (v abecedním pořadí)
4) Diskuse ke kandidátům a s kandidáty
5) Diskuse k organizaci a průběhu volební kampaně
6) Závěr

    Roman Petrus
    předseda OVV

Stranické akce v září 2011
MO Karlín a MO Libeň 6.9. 18.00 Zenklova 27, sekretariát
MO Kobylisy 13.9. 18.00 Zenklova 27, sekretariát
Klub zastupitelů 14.9. 18.00 Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub 14.9. 16:00 Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her 15.9. 18:00 Zenklova 27, sekretariát
Bytová poradna a 
zastupitelský den

20.9. 17:00 Zenklova 27, sekretariát

Zastupitelstvo MČ 21.9. 14:00
Budova ÚMČ Praha 8, tzv. „bílý 
dům“, U Meteoru 6, Praha 8 - 
Libeň - velký sál

OVV Praha 8 21.9. 18:00 Zenklova 27, sekretariát
Všeplenární schůze 
ČSSD Praha 8

22. 9. 18.00 Zenklova 27, sekretariát

MO Troja 26.9. 18:00 Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub 28.9. 16:00 Zenklova 27, sekretariát
MO Čimice 29.9. 18:00 SVJ Chvatěrubská 350
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Dne 21. května 2011 proběhla protivládní 
demonstrace odborů. Z hlediska účasti lidí 
a jejich podpory  byla akce celkem úspěš-
ná. Přinášíme Vám několik fotografií.

Z našich akcí


