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síc plný nových informací.
Pokud jde o vnitrostranický život, objevila se nová inicitaiva nazvaná Živá sociální demokracie spolupodepsaná Jiřím Dienstbierem. Text této akce vám přinášíme v časopisu tak, jak jsme jej dostali
emailem. Posuďte sami, jak moc se zde píše o pražské sociální demokracii.
Proběhla dlouhá diskuse o prezidentských představitelích za
ČSSD. Kromě zmíněného Dienstbiera předsednictvo navrhlo i Jana
Švejnara a nyní budeme ve všech krajích diskutovat tyto a možná i
další jména.
Na Městské části se nám vyměnil jeden z místostarostů, který dostal lepší nabídku. Uvidíme, jak moc je to poslední změna, či zda nás
čeká nějaká další. Kromě toho se povedlo pravicové koalici prodat
poslední zbytky bytů za směšné peníze, ale o tom víc v časopisu.
Na Magistrátu hl. města Prahy je naprostý chaos. Jak v zastupitelstvu tak na výborech, kam docházím, se nejedná o ničem důležitém
ticky není co kritizovat, protože nám není nic předkládáno. Přesto se
alespoň k mediální atmosféře na Magistrátu.
Do emailových schránek by vám měly chodit dva nové krajské
časopisy. Jednak klubu zastupitelů na hlavním městě a pak čistě
krajský - politický, na kterém se spolupodílím. Doufám, že se vám
bude líbit. Zároveň bych vás chtěl pozvat na vnitrostranické vzdělávání, které probíhá pod mým vedením každý měsíc.

Číslo měsíce
612 000 000,- Kč
Tolik korun zaplatí Městská část Praha 8 ze svého
rozpočtu, aby 1600 rodin mohlo koupit levně byty.
Bohužel.
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Hezký březen přeje Roman Petrus

Fotka měsíce - V ZŠ Hovorčovická se začalo
opět učit. Azbestová kauza zde skončila

ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě

Zima a pak jaro
Snad se blíží konec mrazivé zimy. Ještě 13. února bylo na Kvildě naměřeno 35,2 stupňe Celsia. Ale už na
konci února na začátku března jsme se ohřáli a teploty byly nad nulou. Chvílemi se pohybovaly i kolem
deseti stupňu Celsia. Každopádně s předpokládaným koncem zimy se novináři probudili a začali opět
strašit s povodněmi. Jo, když není o čem psát, vždycky se něco najde. Takže už 14. února ledové kry na
Ohři vyhnaly Občany Klášterce nad Ohří z domů.

Městský soud v Praze
Smutná komedie, či tragédie se děje na Městském soudu v Praze. Začalo to vše rozhodnutím ministra
spravedlnosti Jiřího Pospíšila o odvolání pražského vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly. Ten se
však nedal a začal se bránit. Nakonec se domohl spravedlnosti, tedy zrušení rozhodnutí ministra spravedlnosti, a vrací se do funkce. Kromě toho, že tak vlastně dokázal, že ministr spravedlnosti neví co je správné
a co ne, dostal do problémů i svého nástupce Stanislava Mečla, který přestože učinil řadu rozhodnutí a
kroků ve své práci, je nyní bez zaměstnání. Každopádně není asi všem dnům konec. Ministr Pospíšil podal
proti rozhodnutí odvolání. Takže uvidíme.

Kalousek a důchodci
Ministr financí Miroslav Kalousek se konečně po letech dozvěděl krutou pravdu. Ať šetří jak se dá, ať
zvyšuje daně, když slíbil, že to dělat nebude, ať zdražuje jak blázen, prostě ať dělá co dělá, situace ve
státní kase se den ode dne zhoršuje. Zadlužení země za jeho panování se zvyšuje raketovým tempem.
Každý jiný by se asi zamyslel, řekl by si, že takto je to asi nesmysl. Ale Miroslav Kalousek ne. Ten se rozhodl navrhnout zničení důchodců. Navrhnul zmražení důchodů. Tedy žádná valorizace. Co budou senioři
dělat, ho nezajímá.

František Dohnal skončil na NKÚ
Jeden z nejvyšších ústavních činitelů končí v čele úřadu. Ovšem ne dobrovolně. Prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu totiž nemůže být osoba, která je pravomocně odsouzená. A takovou osobou se
František Dohnal v pondělí 20. ledna stal. Městský soud v Praze potvrdil loňský rozsudek Obvodního
soudu pro Prahu 7, který ho uznal vinným za zmaření auditu hospodaření úřadu. Obvodní soud potrestal
Dohnala za zneužití pravomoci veřejného činitele osmi měsíci odnětí svobody s podmíněným odkladem
na osmnáct měsíců. Proti potvrzujícímu verdiktu městského soudu není možné odvolání.

Rezignace německého prezidenta
Německý prezident Christian Wulff oznámil, že odstupuje z funkce. Neustál skandál kolem zatajené
půjčky, kterou nevykázal v daňovém přiznání. Jeho pravomoci do zvolení nového nejvyššího představitele země dočasně přebírá předseda Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU) Horst Seehofer a spolková
kancléřka Angela Merkelová. Wulff složil nejvyšší funkci den poté, co dolnosaský prokurátor vyzval německý parlament, aby prezidenta zbavil imunity. Skandál a jeho důsledky označují média za největší v
poválečném Německu.

Foto použito z internetu
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ČSSD PRAHA 8
ČSSD informuje

Výzva Živá sociální demokracie
Tato výzva přišla některým členů ČSSD v celé České republice. Nyní si ji můžete přečíst i ostatní.
Vážení přátelé,
naše česká sociální demokracie je stranou, která se celou svojí historií hlásí k ideálům demokracie. Jak blízko tomuto ideálu se dnes naše
strana nalézá?
Na jedné straně rozčarovaná členská základna - a na straně druhé stojí několik desítek lidí, kteří pevně drží politické otěže ve svých rukách.
Na obvodu, na okrese, na kraji. A mezi naším vedením a až tak příliš často mlčící členskou základnou leží, bohužel, hluboký příkop. Demokracie
nám tak v naší straně chřadne!
Proč? Protože na konference svolané ve vysokém a tudíž nereprezentativním klíči, jsou pravidelně vypravovány jen kohorty spolehlivých
straníků. Kohorty, které jsou předem připravené zvolit - vedením předem dohodnuté kandidáty. Naše strana se nám tak na úrovni obvodů,
okresů a krajů - nemilosrdně oligarchizuje. Na politiku naší strany má členská základna stále menší vliv.
Proč? Protože až příliš často schvalujeme vedením navržené kandidátky jako celek - en bloc.
A místa na našich kandidátkách nejsou výsledkem rozhodnutí členské základny. Ale jsou výsledkem politického handlu v kuloárech!
Důsledek? Část našich členů rezignuje, část jen přihlíží. Stáváme se mlčící členskou základnou!
Situace v ČSSD je tak sice formálně zcela demokratická. Jenomže! „Formální demokracie“ není totéž co „živá demokracie“. Formální demokracie je demokracií vyprázdněnou co do obsahu - a zachovanou jen co do formy. A formální demokracie je demokracií směřující ke své
záhubě. Na hřbitov dějin.
Vždyť jak často jednají vaše místní organizace? Jak velký vliv mají na skutečnou politiku našich představitelů ve straně i na radnicích? Jak
často se s vámi vaše vedení chodí poradit o své politice? A proč tak málo řadových členů strany je skutečně aktivních?
Můžeme něco udělat proto, abychom vrátili smysl našemu řadovému členství? Abychom přestali být mlčící členskou základnou?
Ano! A tou cestou je obnovení co největší skutečné demokracie v naší straně! Jak? Požadavkem na zavedení primárek na všech úrovních
naší strany! Jen tak je možno říci všem našim kmotrům a manipulátorům vnitrostranické politiky ze zákulisí - jasné ne! A probudit naši členskou
základnu k životu!
Je třeba žádat, aby každý kandidát na funkci ve straně si přišel pro podporu na úroveň nižší, než je ta, o kterou usiluje. Aby všichni ti, kteří
usilují o funkce na obvodu, důsledně obešli s diskuzí všechny svá MO! A aby ti, kteří usilují o funkce na úrovni kraje, obešli s diskuzí všechny své
obvodní konference! A přišli tam poměřit své schopnosti, charaktery a programy se svými protikandidáty. A to v otevřené soutěži před členy
strany.
Vedení naší strany nás v loňském roce vyzvalo: „Mluvte nám do toho!“ Tehdy šlo o program - dnes jde o samou podstatu demokracie v naší
straně. Pojďme tedy do toho mluvit! Pojďme zasypat ten ostudný příkop mezi členskou základnou - a naším stranickým vedením!
Přátelé, nebuďme jen mlčící členskou základnou - a vraťme demokracii zpět do naší strany!
Jiří Dienstbier, Jakub Landovský, Michaela Marksová,Lukáš Rázl, Michal Sojka
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ZPRAVODAJ
ČSSD informuje

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Únorový OVV začal tím, že tajemník př. Vašek informoval, že náhradník do OVV př. Bouda je po operaci, ale o kooptaci zájem má, bude
pozván na nejbližší jednání OVV.. př. Bouda je nahradním členem OVV za př. Kubešovou, která opustila ČSSD.
V rámci organizačních věcí OVV vystoupil volební manažer př. Céza a kandidát do Senátu P ČR p. profesor M. Potůček a informovali o
probíhajících přípravách nulté fáze předvolební kampaně. M. Potůček současně požádal členy o informace, která občanská sdružení by mohl
ještě před oficiální volební kampaní kontaktovat a navštívit. K tématu proběhla diskuse, př. Majerová navrhla do volební kampaně zapojení
našeho návrhu na „Parkování na Praze 8“. Návrh byl diskutován – p. Potůček, př. Ševčík, Zátopek. Př. Slavíková navrhla do kampaně nabídnout
řešení problematiky bezdomovectví. P. Potůček informoval, že již poskytl i v minulosti rozhovory pro média, kde tento problém komentuje
a navrhuje řešenP. Potůček přítomné pozval na své vystoupení dne 5. 3. v Městské knihovně o sociálních službách nejen v Praze. Př. Petrus
požádal, aby pozvánky na veřejné přednášky a diskuse p. Potůčka byly posílány tajemníkovi př. Vaškovi, který je bude distribuovat členské
základně.
Př. Petrus připomněl 1. setkání členů ČSSD na Praze 8, ve věci a.s. Centra Palmovka a účasti našich členů v dozorčí radě této, která se uskuteční na sekretariátu dne 23. 2., od 18:00 hodin. Tajemník př. Vašek již poslal členům pozvánku emailem. Tajemník př. Vašek informoval, že od
5 do 9. 3. bude z důvodu čerpání dovolené sekretariát uzavřen.
Dále proběhl bod příprava akcí OVV. Tajemník př. Vašek informoval o termínu Bytové právní poradny a Dnu zastupitelů dne 21. 2., od
17:00 na sekretariátu. Právník – př. M. Petrus (také dne 20. 3.), zastupitelé př. Ševčík a Vašek, dne 20. 3. zastupitelé př. Slavíková a Vašek. Př.
Rudová informovala o nejbližší výstavě, požádala o pomoc s automobilem – přivést exponáty. Př. Petrus informoval, že v dalších měsících
budou na sekretariátu realizovány výstavy, jež budou přímo souviset se senátní kampaní p. Potůčka, dále také o o.s. Kompas, se kterým jsme
v kontaktu. Proběhla diskuse k novým výstavám a vernisážím, jejím termínům, organizaci a dalším souvislostem. Výsledkem diskuse bylo
konstatování, že necháme na autorech, zda budou mít zájem k výstavě uspořádat vernisáž, či nikoliv.
Následoval bod zprávy z KVV, kde př. Hejkrlík informoval o jednání KVV Praha – hodnotila se situace v ZHMP z pohledu ČSSD; dále přeregistrace v ObO Praha 11. Dále se omluvil, že nepřednesl usnesení OVV a MO Kobylisy, (bezdomovectví), a to z časových důvodů. Informaci
doplnil př. Petrus – KK bude pravděpodobně až v termínu 15. 12. 2012. ÚVV se bude konat 9. 3. 2012.
V bodě Občasnké sdružení OSM tajemník př. Vašek (člen o.s. OSM) navrhl přítomnému místopředsedovi o.s. OSM př. Cézovi realizovat co
nejdříve změny (adresa, kontakt aj.) a obnovu na webových stránkách o.s. Př. Céza sdělil, že na základě vzájemného předchozího rozhovoru
již většinu změn provedl. Dále navrhl svou představu, k jakým změnám na stránkách dojde jak obsahově, tak v souvislosti s propojením
stránek p. Potůčka, případně ČSSD P – 8; informace a fotografie z výstav a vernisáží, problematice botanické zahrady a životního prostředí
na Praze 8. Stránky budou v senátní kampani maximálně využívány. Požádal přítomné o další návrhy a nápady. Předsedkyně o. s. př. Rudová
informace doplnila.
V rámci bodu komunální politika vystoupil př. Zátopek a pozval přítomné na jednání ZMČ Prahy 8, dne 22. 2., od 14:00. Krátce informoval
o jednání KZ, jež proběhlo před jednáním OVV. Př. Petrus informoval, že dle jeho informací budou na funkci radních rezignovat zástupce
starosty M. Šustr a radní M. Fichtner (oba TOP 09). Dosud nevíme, zda se tak stane na nejbližším ZMČ, nebo v pozdějším termínu. Nahradit
by je měli opět členové TOP 09. Př. Vašek požádal o vyjádření členy OVV ve věci žádosti o.s. Čistý Střížkov, ve věci odvolání starosty MČ p.
Janků. Výsledkem diskuse bylo, že budeme s členy o.s. v kontaktu a budeme aktuální situaci řešit případně přímo na jednání ZMČ 22. 2. Dále
př. Vašek požádal přítomné o názor, zda se v rámci záměru stavby bytového domu „Troja Horizonts“ v katastru P – 8 Troja můžeme ještě stát
účastníky řízení prostřednictvím o.s. OSM a pokusit se stavbě zabránit po té, kdy zamítavé stanovisko ke stavbě Odboru výstavby MČ P – 8
vrátil zpět k řízení odbor MHMP. Př. Zátopek konstatoval, že dle formulace vyjádření MHMP nelze této stavbě bohužel zabránit. Př. Ševčík
informoval o jednání KV ZMČ P – 8 – hlavní téma bylo znovuotevření ZŠ Hovorčovická po dekontaminaci azbestem (škoda stavební firmy za
nekvalitní práci je 50 mil. Kč); požádal přítomné, pokud by se dozvěděli cokoliv ve věci finančních kontrol na školách, aby jej informovali.
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Alexandrem Křížkem
členem Obvodního výkonného výboru ČSSD Praha 8
Prosím nejprve o krátké představení
Pocházím z Klánovic, ale na Praze 8 už žiju více jak 20 let. Moje “aféra” s Prahou 8
začala v Bohnicích a přes Troju / Kobylisy jsme se rodinou posunuli až na Rokosku. S
manželkou máme dvě dcery, 12 a 8 let. Studoval jsem na Filozofické a právnické fakultě
UK, absolvoval jsem v oboru anglistika a amerikanistika. Od poloviny 90 -tých se věnuji
reklamě, především venkovní reklamě v a na dopravních prostředcích, začínal jsem s
pražskou MHD a nyní se starám o reklamu na železnici.
Co tě přivedlo do ČSSD?
O politiku se zajímám od mládí a vždy jsem tíhnul k levici. Mimochodem sociálním
demokratem byl už můj děděček. Jsem přesvědčený o tom, že Evropa je nejsilnější tam, kde dobře funguje kombinace svobody
jednotlivce a společenské odpovědnosti celku. Takové společnosti se vyznačují silnou sociální soudržností, která je klíčová pro
kvalitní a bezpečný život obyvatel a rozvoj země. To, co dnes vidíme u nás, je trvající pokus o rozklad společnosti zvrchu, nepromyšlnenými a často jednoduše hloupými kroky vlády. Proti těmto krokům existuje jen jediná obrana a tou je angažovanost co
největšího počtu lidí. Proto pro mne byla ČSSD jasná a jediná volba.
Co tě v Praze 8 trápí?
Nejvíc mi vadí, že se na Praze 8 věnuje velmi malá pozornost veřejnému prostoru a péči o něj. S výjimkou Karlína, kde k určité
obnově došlo díky odstraňování povodňových škod, neuděla radnice nic pro to, aby byl život na Praze 8 příjemnější a hezčí.
Nevšiml jsem si toho, že by Praha 8 budovala a opravovala silnice, dělala nové chodníky, jako to vidíme v některých jiných
městských částech. Palmovka a Zenklova ulice vypadá jako Bronx koncem 70- tých let. Většina silnic a místních komunikací
připomíná tankodrom. Jsou to možná drobnosti. Ale právě tyto drobnosti rozhodují o tom jak a kde se budou lidé cítit doma,
jaká bude jejich identifikace s Prahou 8. Dětská hřiště, která se náhle objevila před minulými komunálními volbami ani stavba
nové radnice na místě, které nikdy nebylo přirozeným centrem Prahy 8 tomu moc nepomůžou. Praha 8 je bohatá městská část,
ale není to vidět.
Zmínil jsi novou radnici, jaký je tvůj názor?
Není sporu o tom, že Praha 8 radnici potřebuje. Problémem
je, že se nevedla žádná diskuse ani o jejím umístění ani o
funkci. Nikdo si nepoložil otázku, zda by radnice nebyla lepší
např. Na Stírce nebo úplně někde jinde. Tyto otázky je bohužel pozdě řešit. To, co řešit můžeme a musíme, je jak bude budova vypadat a komu a jak bude sloužit. Mým heslem je, že
za veřejné peníze musí být postavená veřejná budova, která
bude sloužit všem občanům Prahy 8 a jejíž architektonické
řešení bude zajímavé i za 50 let. Pokud se mi povede k tomuto
cíli přispět, budu na chvíli spokojený.
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ZPRAVODAJ
Polemika

Tisková zpráva ČSSD Praha 8 k Centru Palmovka
ČSSD v Praze 8 přes rok a půl kritizuje projekt výstavby nové radnice

vést tento projekt a následně i novou stavbu provozovat. Po důkladném

Prahy 8 pod názvem Centrum Palmovka. Opakovaně volá po tom, aby

zvážení jsme tento návrh přijali a do dozorčí rady nominovali Romana

pravicová koalice na Praze 8 pod vedením ODS a TOP 09 připustila dis-

Petruse a Karla Šaška.

kusi o této stavbě a zároveň i mnohem více zapojila opozici do tohoto
projektu. Tyto naše názory jsme sdíleli ve volebním programu ČSSD v

Tento náš postup neznamená automatický souhlas se stavbou Cen-

komunálních volbách i na všech jednáních zastupitelstva MČ Praha 8 a

tra Palmovky. Naopak to bereme jako možnost prozkoumat současný

jednáních komisí a výborů.

stav projektu a následně navrhnout, jak projekt případně změnit, aby
byl přijatelnější pro občany i zaměstnance Městské části, pro které je

V lednu tohoto roku jsme byli osloveni koalicí, abychom přijali dvě
kontrolní místa v dozorčí radě akciové společnosti, která by měla pro-

jeho větší část určena. Zároveň nám jde o to, aby celý projekt byl přínosem pro Městkou část a ne dlouhodobou zátěží.

Tisková zpráva ČSSD Praha 8 k prodeji bytů
Praha 8 zaplatí přes půl miliardy korun, aby nesmyslně prodala 1667 bytů
Praha 8 zbytečně rozhazuje peníze. Sociální demokraté osmé měst-

ni. Banka si však dala podmínku, že opravený majetek nesmí být prodán.

ské části jsou znepokojeni postupem pravicové koalice na zdejší radnici
v oblasti prodeje bytového fondu.

„Pravicová koalice v Praze 8 chce tuto podmínku nesmyslně porušit a
neváhá za to zaplatit 500 miliónový dluh a celkem 100 miliónů korun

„Na středeční obvodní zastupitelstvo předložili radní ODS a TOP 09

na pokutách,“ kroutí nevěřícně hlavou Roman Petrus. „Promrhané pení-

materiál, podle kterého se zcela bezprecedentně prodává 1667 bytů z

ze by přitom mohly městské části posloužit v rámci desítek projektů v

oblasti Karlína a Libně,“ říká předseda ČSSD v Praze 8 a místopředseda

oblasti školství, investic nebo v sociálním sektoru.“

pražských sociálních demokratů Roman Petrus. „To je pro nás zcela nepřijatelné. Aby tyto byty mohli radní prodat nájemníkům, musejí totiž

Podle ČSSD v Praze 8 jde jednoznačně o populistické řešení. „Samozřej-

zaplatit z pokladny městské části neuvěřitelných 612 miliónů korun,“

mě chápeme, že rodiny v prodaných bytech budou spokojeny s tím, za

doplňuje R. Petrus.

jak levnou částku si pořídí byty. Jsme však rozezleni z toho, že ostatní
obyvatelé městské části za to budou muset zaplatit více než půl miliardy

Částku musí radnice zaplatit Evropské investiční bance. Ta v roce 2002

korun,“ uzavírá Roman Petrus.

poskytla hlavnímu městu peníze na rozsáhlé opravy po tisícileté povod-

Diskuse ke stavbě Centrum Palmovka v rámci ČSSD
Sociální demokracie intenzivně připravuje svou představu o této stavbě
V minulém měsíci se konala první část diskuse o projektu centra
Palmovka, tedy stavbě nové radnice. Sešlo se asi dvacet sociálních de-

letý spor. Proto je nutné přistoupit k této situaci jako k dané a zkusit navrhnout částečnou změnu projektu.

mokratů a diskutovala se opravdu hodně dlouho. Dva členové dpozorčí
rady Roman Petrus a Karel Šašek nejprve informovali o současném stavu
projektu o jeho vývoji a o možnostech jeho případného ukončení.

Tuto změnu jsme začali diskutovat a začaly padat první návrhy. Výsledky po první diskuse se dají shrnout do dvou závěrů. Vnější podoba
budovy by měla být odvážná, nová a měla by přivést na Prahu 8 novou

Bylo jednoznačně konstatováno, že díky tomu, jak jsou nastaveny

moderní architekturu. Zadruhé vnitřní vybavení budovy, kde nebude

smlouvy, není prakticky možné ukončit tuto stavbu, jelikož následky pro

radnice, by neměla mít úlohu komerční, ale vyřejnou. Během dalších

Městskou část by byly značné a jednalo by se pravděpodobně o dlouh-

schůzí budou členové ČSSD své představy upřesňovat.
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Stojí 612 mil. kč obyvatel Prahy 8 za levný odprodej bytů pro 1600 rodin?
Roman Petrus, předseda ČSSD na Praze 8
Odpověď je jasná – Ne! Sledujeme

informování veřejnosti atd., atd., tak se prostě vezme 612 miliónů korun a

čistý populismus největšího stup-

zaplatí se pokuta.

ně, kdy na úkor většiny obyvatel si
pár rodin pořídí velmi levné bydle-

A ceny prodávaných bytů? Podle rétoriky na zastupitelstvu 15 000– 20

ní prakticky ve středu města. Tento

000,- Kč za metr čtvereční. Tedy volně přeloženo, za padesátimetrový byt v

prodej připomíná divokou pravico-

Karlíně zaplatí obyvatelé těchto bytů od 750 000,- do 1 000 000,- Kč. Reál-

vou privatizaci ze začátku devade-

né ceny bytů v Karlíně jsou asi trojnásobné. Jen tak mimochodem, v této

sátých let.

částce má být, dle pravicové rétoriky, započten i ten výše uvedený dluh 612
miliónů. Vzhledem k tomu, že to činí cca 300 000,- Kč na byt, tak je potřeba

O co se jedná? Pravicová koalice na

výše zmíněné částky ponížit o tuto položku. Z toho vyplývá, že těchto 1 600

Městské části se rozhodla za každou

privilegovaných rodin díky extrémnímu populismu dostává za hubičku byty,

cenu prodat zbytek prodejných

a tratí všichni zbývající obyvatelé Prahy 8, kterým se výrazně snižuje jejich

bytů v Karlíně a Libni. Vzhledem k tomu, že tyto domy byly po povodni opra-

možná životní úroveň.

veny díky pomoci Evropské unie, tedy té Evropské unie, která je podle pravicových politiků tak špatná a měli bychom jít okamžitě pryč, tak tyto domy

Zdá se vám to divné? Neuvěřitelné? Sociální demokracii také. Ale na za-

Praha 8 nesměla prodat. Protože ale populismus vládne všemu, byl vymyšlen

stupitelstvu, kde se o tom rozhodovalo, byli přítomní bohužel zástupci pouze

plán, jak z toho ven. Praha 8 zaplatí jak zbývající dluh, který by platit nemu-

prodávaných bytů. Taková malá scéna ze seriálu „Muž radnici“. Doufáme, že

sela, tak i pokutu za předčasný prodej domů. Bylo rozhodnuto, že to zaplatí

alespoň touto cestou je možné sdělit občanům Městské části, že tímto pro-

ze svého rozpočtu. Tedy abychom to všichni pochopili: Místo toho, aby ty

dejem přišli nejen o těch 612 miliónů korun, ale i o další miliardy, kdyby se

peníze šly na silnice, chodníky, bezpečnost, hřiště, zeleň, školy, lepší způsob

byty prodávaly za skutečnou cenu. Bohužel.

Prezidentská volba a prezidentská diskuse
Roman Petrus, předseda ČSSD na Praze 8
Už se to blíží, a novinářům začínají žně. Nejdřív média okázale přemluvila

O dalších pět let později už nebylo žádné referendum. Kdo by se také

většinu obyvatel, že je nutné volit svého prezidenta přímo. Je jedno, že jeho

po zkušenostech s prvním pokusem divil, že? Místo toho se vedení strany

pravomoci jsou malé a nebudou se rozšiřovat, je jedno, že celá ta legrace

rozhodlo zapojit pravicového ekonoma, bez jakéhokoliv vztahu k ČSSD, pana

bude stát spoustu peněz, ale média budou mít co psát. Po létech masivní

Švejnara. Tyto volby vyhrát moc nešlo, přesto si myslím, že byly ze strany ve-

kampaně za podporu této myšlenky se všichni konečně dočkali, a přímá vol-

dení ČSSD dobře zvládnuty.

ba prezidenta je na světě. Zajímavé je, že až nyní si ta stejná média uvědomila
všechna negativa, co tato možnost přináší a začala vyzdvihovat myšlenku, že

Takže co teď, když jde o přímou volbu? Je potřeba diskuse, nebo nechá-

celá ta věc s přímou volbou je vlastně na nic. Ale my všichni s tím už musíme

me rozhodnutí na vedení? Koho budeme vybírat? Znovu Miloše Zemana, jak

žít. Tak co dál?

si řada sociálních demokratů přeje, či Jiřího Dienstbiera, který vyletěl díky
novinářům až skoro k titulu George Star-Superstar, nebo zase pravicového

Nejdříve se musíme zamyslet, jak mezi sebou budeme kandidáta vybírat.

ekonoma Jana Švejnara, či to bude ten reflexovský Jan Tleskač?

Před deseti lety, kdy jsme byli v situaci, kdy skoro nešlo prohrát, jsme udělali
vnitrostranické referendum a zároveň referendum pro veřejnost. Obě vyhrál

Vedení ČSSD se rozhodlo, že bude vybírat kandidáta samo. Zatím nám

kandidát Miloš Zeman. Ten se však rozhodl, že svoji volbu zničí a prokaučuje.

nabídlo dva kandidáty s tím, že ve všech krajích proběhne s oběma diskuse a

Nenastoupil do prvního kola volby a ve druhém kole mu část sociálních de-

následně zvolí náš nejvyšší politický orgán ÚVV. Chceme to tak, nebo ne?

mokratů jeho hrátky důkladně spočítala. Že to bude na deset let problém? O
to tehdy bohužel nikomu moc nešlo.
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Review: Aktivity Botanické zahrady v Troji
Vít Céza, Předseda MSD Praha 8
Nedlouho po svém vstupu do strany, v červnu 2011, jsem dostal za úkol vyjádřit se ke Generelu Botanické
zahrady v Troji a k probíhajícím aktivitám vedení Botanické zahrady (BZ). V té době byl již dokončen plot okolo
jádrového území BZ, jehož instalace se setkala s velkým nepochopením ze strany občanů, kterým uzavřel tolik
oblíbený lesopark. Po prostudování Generelu a dalších dokumentů jsem došel k názoru, že aktivity Botanické
zahrady jsou správné. V oblasti lesoparku se nacházel a stále ještě nachází monotónní kulturní les. Cílem vedení Botanické zahrady bylo přeměnit tuto monokulturu v mozaikovitý lesopark, který má zvýšit estetickou
úroveň, ale především zvýšit stanovištní diverzitu, která vytvoří pestřejší nabídku zdrojů a naváže na sebe různé
bezobratlé živočichy, především hmyz. Oplocení pak mělo zabránit vandalismu a nekontrolovanému pohybu
osob, kvůli kterým by mohlo docházet k likvidaci výsadeb. Při rozvolňování lesa mělo docházet k odstraňování
i zdravých dřevin, což je bolestivá otázka, ale i to jsem chápal, protože se to mělo týkat především různých
sloupovitých forem javorů a dubů, které mají samy o sobě nižší hodnotu. Za nevhodné jsem označil použité
oplocení. Zdůrazňoval jsem nutnost vhodné kompenzace pro občany.
Bohužel po několika schůzkách v Botanické zahradě se moje pochopení pro aktivity BZ výrazně snížilo.
Pozitivní dopady konkrétních zásahů v terénu jsou malé. Obávám se, že oplocení mělo sloužit především k
oddělení botanické zahrady od světa a k ochraně různých výstav – „židličky“ apod. Kompenzace pro veřejnost
byla slabá. Vydávání permanentky zdarma bylo časově omezené a jen pro obyvatele vybraných ulic (za výběr ulic údajně nemohlo vedení BZ). Pravděpodobně
po tlaku ze strany občanských sdružení a některých politických stran je vedení BZ ochotno poslat permanentku obyvatelům vybraných ulic zdarma i po uzavření
oficiálního vydávání volných permanentek (31. srpna 2011). Další kompenzací ze strany BZ bylo vybudování dvou nových samoobslužných vchodů, otevřených
v říjnu 2011. I to je ale nedostatečné. Vnitřní síť cest totiž vychází z potřeb Botanické zahrady a potřeba obyvatel procházet přes zahradu původními směry není
pro vedení BZ (a tudíž ani pro architekty) prioritní. Velmi sporný je také plán na vybudování restaurace „Hájenka“ na nejestetičtějším místě původního lesoparku,
nacházejícím se v lese na hraně stráně.
Dne 16. listopadu 2011 proběhlo v prostorách KD Krakov setkání vedení BZ s veřejností, kde se měla probírat aktualizace nového generelu BZ. Setkání bylo
velmi bouřlivé a dokládalo aroganci vedení BZ. Celý večer se nesl ve znamení „Lidi se vypovídají, my jim řekneme jak to bude a tím veřejné projednávání generelu uzavřeme a dáme ho ke schválení“. Významnou dobu z celého setkání zabralo představování historie vzniku zahrady, její postupný vývoj a některé vize
implementované do aktualizace generelu. Moderátor celého setkání se choval nevhodně. Proslov některých občanů byl hrubě přerušen a některé otázky nebyly
vůbec zodpovězeny. Plně se ukázalo, jak požadavky občanů, zmíněné např. v petici o 5000 podpisech, nebyly inkorporovány do předkládaných návrhů změn
Generelu. Pozorný posluchač velmi brzy zjistil, že „ústupky“ v uvedených změnách nebyly v drtivé většiny dané požadavky občanů, ale prostými technickými
limity.
Vedení BZ se chová panovačně a nekompromisně, nenaslouchá občanům a chová se jako „Stát ve státě“. Naštěstí díky intenzivní práci některých občanských
sdružení (z nichž nejaktivnější je jistě OS Proti plotu) a také díky aktivitě našich členů došlo přeci jen k posunu. Vedení BZ je postupně nuceno měnit rétoriku a
částečně ustupovat (viz. např. výše uvedené poskytnutí permanentky zdarma i po uzavření oficiálního vydávání, úvahy o vybudování dalších vchodů, ujištění,
že BZP již nebude dále rozšiřovat oplocení apod.).
V současné době již není pro naši stranu BZP takovou prioritou jako v období kolem uzavírání plotů kolem Trojského lesoparku, nicméně stále je třeba sledovat vývoj některých navrhovaných řešení. Předně chceme diskutovat připravovanou výstavbu restaurace Hájenka, která by mohla výrazně narušit krajinný ráz.
Dále chceme diskutovat o podobě a funkci nové administrativní budovy u severního vstupu a také o ideji nahrazení současného parkoviště u severního vstupu
halovými garážemi. Kromě toho se účastníme diskuzí o revitalizaci úvozové cesty spojující ulici Pod Havránkou a Nádvorní. Je třeba ohlídat, aby komunikace i
nadále respektovala přírodní ráz okolního území a aby byla určena primárně pro pěší.
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Novinky z Prahy 8
Praze 8 se rozpadá rada. Odešel Šustr, chystá se další
Zastupitelé za TOP 09 z osmé městské části jsou od posledního jednání zastupitelstva MČ Praha 8 chudší o jednoho člena. Z
pozice místostarosty totiž odstoupil Michal Šustr, který měl dosud na starosti například finance. „Odcházím z osobních důvodů,
mohu říci jen to, že se stěhuji do zahraničí,“ komentoval odchod z radnice Šustr. Nové působiště dnes už bývalého místostarosty
Prahy 8 bude v Rusku, kde bude pracovat na vedoucí pozici ve firmě Ariston, se kterou, jak sám přiznal v rozhovoru pro Asociaci
odborných velkoobchodů pro plyn, vodu a topení, je spojený celý svůj profesní život. Pro firmu pracuje již od roku 1997. Zastupoval ji například v Maďarsku i teď, kdy byl uvolněným zastupitelem Prahy 8. Šutrovým nástupcem ve vedení městské části se
stal současný šéf Servisního střediska Michal Švarc.

Zastupitelé Prahy 8 schválili seznam domů pro privatizaci
Praha 8 chce prodat asi 1650 bytů v Karlíně a Libni a dalších 300 bytů v Kobylisích a Bohnicích. Zastupitelstvo MČ Praha 8
odsouhlasilo totiž seznam domů pro privatizaci, která by mohla začít už za pár týdnů. Za metr čtvereční lidé zaplatí průměrně 15
až 20 tisíc korun. Díky privatizaci bytů by mohla Praha 8 získat zhruba 2 miliardy korun, které chce dál investovat. Oproti předchozím prodejům si chce městská část ponechat některé prostory pro seniory, které nezvládnou platit nájemné u soukromých
majitelů.

Prodloužený provoz metra skončí
Počátkem března skončil prodloužený víkendový provoz metra a s tím spojená návazná povrchová doprava. Důvodem jsou
finanční možnosti a nízké využití služby. Opět tak bude sjednocen denní i noční provoz v rámci celého týdne, jako tomu bylo
před prodloužením provozu. Opatření, které schválila Rada hl. m. Prahy, má uspořit 55 mil. Kč ročně.

Praha 8 chce v prostorách Negrelliho viaduktu vybudovat obchody a kavárny
Chátrající Negrelliho viadukt v Karlíně chce radnice Prahy 8 opravit a zřídit v něm obchody, kavárny či galerie. Viadukt ale patří
do majetku Správy železniční dopravní cesty, která také uvažuje o jeho rekonstrukci. Proto v současné době obě strany o využití
mostu, který před deseti lety zasáhla povodeň, jednají. Správa železniční dopravní cesty zatím se záměrem Prahy 8 nesouhlasí.
Zástavba v obloucích by totiž viaduktu nemusela prospět. Proto už nyní Správa železniční dopravní cesty dosavadní zástavby
kleneb ruší a vyklízí je.Navíc pokud by tady měly stát obchody, pak by bylo nutné prostory odvodnit a vyřešit připojení na elektřinu a kanalizaci, což by u mostu z roku 1850 nemuselo být snadné.

Prostředí Invalidovny se zlepší
Městská část Praha 8 se pustila do rozsáhlé úpravy zeleně a parku v blízkosti stanice metra Invalidovna a přilehlého sídliště.
Prvním krokem bylo postupné pokácení množství dožívajících a potenciálně nebezpečných topolů. Na jaře a na podzim se budou vysazovat stromy nové.

ZŠ Hovorčovická opět přivítala své žáky
Základní škola Hovorčovická začátkem března opět přivítala své žáky. Kvůli odstraňování nebezpečného azbestu byla budova
bez školáků a učitelů půl roku. Žáci celé první pololetí tohoto roku museli místo do Kobylis dojíždět do Troji, Čimic a Libně. Za vše
mohl jedovatý azbest, který se uvolnil z panelů školy. Odstraňování azbestu mělo trvat jen pár týdnů. Stavební firma ale desky
z karcinogenního materiálu likvidovala údajně chybným způsobem. Proto musela radnice Prahy 8 vybrat novou firmu, které zakázku zadala. Z analýzy České školní inspekce zveřejněné na konci minulého roku vyplynulo, že z azbestových desek je v České
republice postaveno dohromady 291 škol, z toho 35 v Praze.
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Novinky z radnice a komisí

Prosincové zastupitelstvo Prahy 8
Daniel Rödig, zastupitel ČSSD Praha 8
Osmé zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 se konalo dne 22. února od 14:00 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na programu
jeho jednání bylo projednání 10 bodů, nicméně proto, že se projednávaly pro řadu obyvatel Karlína dlouho očekávané materiály týkající se
„privatizace“ bytového fodu Prahy 8, velký sál „bílého domu“ byl zcela zaplněn.
Na úvod jednání schůze zastupitelstva starosta seznámil s podanou rezignací zástupce starosty Michala Šustra a navrhl změnu programu
jednání schůze zastupitelstva spočívající v zařazení nového bodu jednání, kterým byla volba zástupce starosty a změna pořadu projednání
zastupitelstva v bodu projednání návrhu převodu finančních prostředků Hlavnímu městu Praha jako podmínky pro udělení souhlasu s prodejem bytových domů v Karlíně a Libni.
Jedním z důležitých materiálů, kterými se zastupitelstvo zabývalo, byl návrh rozpočtu městské části na rok 2012. Materiál, který se projednával hned na začátku schůze, vyvolal celou řadu otázek, které pokládali zastupitelé hlavně z opozičních lavic. Předkladatel materiálu se na
ně víceméně snažil odpovídat, nicméně opoziční zastupitele svými odpověďmi nepřesvědčil. Rozpočet se projednával bezmála dvě hodiny.
Závěrečné hlasování však ukázalo že kvalita materiálu přesvědčila dostatečný počet koaličních zastupitelů a materiál byl 24 hlasy schválen.
Městská část Praha 8 tak podle schváleného materiálu v roce 2012 hospodaří s příjmy ve výši 1 133 297 tis. Kč a s výdaji ve výši 1 183 297 tis.
Kč.
Po dlouhé diskusi zastupitelstvo schválilo převod finančních prostředků Hlavnímu městu Praha ve výši 612 524,5 tis. Kč. To je částka, kterou
si vyžádá nedodržení podmínek smlouvy s EIB, která Praze poskytla půjčku na krytí povodňových škod a která není dosud splacena.
Následovalo projednání materiálů, které se týkaly úplatného převodu nemovitostí ve vlatnictví MČ Praha 8. Výběrové řízení na tyto domy
bylo zveřejněno na úřední desce úřadu a všechny zákonné lhůty byly dodrženy. Nicméně toto výběrové řízení bylo vyhlášeno v době vánočních svátků a tudíž se výsledná cena, která byla za tento majetek nabídnuta, dle názorů nekolika přítomných neodpovídá zcela ceně, která
mohla být nabídnuta, kdyby výběrové řízení bylo vyhlášeno v jinou dobu. Skutečně, na několik prodávaných nemovitostí byla podána pouze
jediná nabídka. Nicméně koalice tyto názory nevyslyšela a všechny úplatné převody nemovitostí schválila.
V dalším průběhu schůze zastupitelstva se projednávaly body, kvůli kterým bylo schůzi přítomno bezmála 200 obyvatel Karlína. Ty totiž
nejvíc zajímaly materiály, které se týkaly „privatizace“. Kvůli nepříliš šťastnému programu jednání zastuptelstva museli být přítomní jednání od
začátku schůze a poslouchat věci, které je vůbec nezajímaly. To trvalo bezmála 3 hodiny. Až po těchto třech hodinách přišlo na řadu projednávání bodu Návrh Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce. Tento bod byl zastupitelstvem schválen. Následovalo projednání seznamu vybraných bytových domů navržených k prodeji. I
tento materiál byl zastupitelstvem schválen.
V bodě volby zástupce starosty kandidoval pouze jeden kandidát. Tento post získal Michal Švarc
(TOP 09). Který přesvědčil 27 zastupitelů.
Závěr jednání schůze zastupitelstva byl věnován dotazům zastupitelů a občanů městské části. Dotazy
se týkaly Sídliště Střížkov, Petice pro rekonstrukci ulice Vánkova a Centra Palmovka.
Závěr jednání schůze zastupitelstva byl věnován dotazům zastupitelů a občanů městské části. Dotazy se týkaly Sídliště Střížkov, Petice pro rekonstrukci ulice Vánkova a Centra Palmovka.
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Na fotografii nový místostarosta Michal Švarc

ZPRAVODAJ
Novinky z radnice a komisí

Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Bytová komise, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
Únorová Bytová komise Rady MČ Praha 8 (BK) se uskutečnila dne 13.2. Jednání bylo usnášeníschopné a BK na svém jednání projednávala
nová podání, která byla doručena od jejího posledního jednání. Komise se zabývala žádostmi o revokace usnesení, kterými byla Radě MČ
doporučena podat žádost o výpověď z nájmu bytů. Důvodem pro tyto revokace byl fakt, že dlužná částka byla nájemci uhrazena. BK dále
schválila i podané žádosti o výměnu bytů a doporučila doručené žádosti o nájem obecního bytu z důvodu obecné prospěšnosti žadatele z
řad městské či státní policie. BK na svém jednání schválila žádost osnížení nájemného v bytě v Křižíkově ulici, a to z důvodu nefunkčnosti topidel WAW a průtokového ohřívače vody. Snížení nájemného bylo doporučeno na dobu do vyřešení problému. Dále BK doporučila odepsání
pohledávky ve výši 84.831,- Kč za zemřelým nájemcem z důvodu jeho nemajetnosti. Na BK se obrátil i nájemce bytu na Sokolovské ulici, který
žádal o souhlas s podnájem jím užívaného bytu. BK udělení tohoto souhlasu nedoporučila. Příští jednání BK se uskuteční 13.3.2012.

Protidrogová komise, Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD
Píšu zprávu z dopravní komise, která se konala 8.2. 2012 a trvala celých 12 minut. Předseda komise B. Hasič se nedostavil (omluvil se na
poslední chvíli), takže komisi řídil p. Bezděkovský (garant). Více méně jen informoval o uzávěrce Zenklovy ulice v měsíci dubnu a květnu, kvůli
rekonstrukci tramvajové tratě. Uzávěrka bude kompletní, s komplikovanou objížďkou. Kdo tam jezdí, má se na co těšit. Též proběhla informace o změnu jednosměrnosti v ulici Prního pluku kvůli výstavbě hotelu a cirkulaci nákladních aut. Dále jsme byli informováni o zpoždění
projektu cyklostezek v Karlíně, kde se odbor stále ještě nedohodl s policií o omezení rychlosti na 30 km/hod (zóna 30). Policistům se prý tato
rychlost špatně měří, tak proto. Při minulé DK se dopravní komise prakticky jednomyslně usnesla na prosazování zóny 30 v celém Karlíně.

Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD
Komise projednala tři žádosti o prodloužení nájemních smluv v azylových bytech, z čehož dvě žádosti nedoporučila, neboť na základě
zpráv sociálního odboru obě žadatelky potřebují soustavný dohled, který je možno zajistit pouze v azylovém domě. Jedna žádost byla prodloužena o 7 měsíců se stanovenými podmínkami pro další prodloužení (nevzrůstající dluhy na nájmu, trvalé zaměstnání otce dětí). Komise
projednala také dvě žádosti o přidělení azylového bytu. Jednu žádost komise odložila a žádá doplnění údajů, v případě druhé žádosti komise
doporučuje přidělení bytu rodině se třemi dětmi, t. č. v ústavní výchově, u kterých se jedná o navrácení do rodiny. Dále komise doporučila
čtyři žádosti o zařazení do programu „Bydlení pro seniory“, jedna žádost do tohoto programu byla odložena na další jednání komise z důvodu
nezastižení žadatele při sociálním šetření.

Praha 8 má schválený rozpočet na letošní rok
Městská část Praha 8 bude mít letos asi o 45 milionů korun nižší rozpočet než v loňském roce, hospodařit bude s částkou 1,18 miliardy
korun. Na investice bude mít radnice více než půl miliardy, investovat chce například do oprav škol, výstavby nového domova sociálních služeb, obnovy koupaliště na sídlišti Ládví či do rekonstrukce Kobyliské střelnice. Praha 8 letos očekává příjmy ve výši 1,13 miliardy korun, což je
téměř o 68 milionů méně než loni. Výdaje radnice plánuje ve výši 1,18 miliardy, padesátimilionový rozdíl pokryje z přebytků hospodaření z
minulých let. Provozní výdaje dosáhnou 667,7 milionu korun, na investice zbude 515,6 milionu korun, což je asi o 67 milionů méně než loni.
„Finanční prostředky budeme investovat především pro zlepšení života občanů v Praze 8, to znamená dětská hřiště, sportoviště, obnova
škol, úprava zeleně, výsadba nových stromů. Je připraven také projekt na rekonstrukci Kobyliské střelnice,“ řekl starosta Městské části Praha
8 Jiří Janků. Stejně jako loni investuje letos osmá městská část nejvíce peněz do oblasti školství. Na tuto kapitolu bude mít přes 181 milionů
korun, za které chce především zateplovat základní a mateřské školy a opravovat školní jídelny. Dalších 76 milionů korun dá městská část na
výstavbu domu sociálních služeb. Investice zahrnuje i rekonstrukci příjezdové cesty a odvodnění prostoru před areálem. Za 32 milionů se
chystá oprava polikliniky Mazurská. Za 22,3 milionu korun by mělo být obnoveno koupaliště na sídlišti Ládví.
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Představení ve všední dny jsou vyhrazena
školám a případná účast na nich je možná
po předchozí telefonické dohodě.

37. FESTIVAL PRAŽSKÝCH AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ

K. Hacker ml., E. Malý: KOCOUR V BOTÁCH
V. Cinybulk, P. Slunečko: ČERTŮV ŠVAGR
V. Cinybulk, P. Slunečko: ČERTŮV ŠVAGR
P. Slunečko: PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

30.3. ‒1.4.

10.00
10.00
10.00
10.00

tradiční marionetová představení│vhodné pro děti od 4 let

ne
ne
ne
ne

Změna programu vyhrazena.

30.3. pá 17.00 Zahájení festivalu.
Kolektiv autorů: UVIDÍME, JESTLI UVIDÍTE. Hraje LS Drámotěnka, ZUŠ Praha 5.
A. Horáčková, D. Bláhová, kolektiv: S PANENKOU V KAPSE. Hraje DS Kampak, ZUŠ Praha 3.
31.3. so 10.00 P. Mikeska: KAŠPÁRKOVINY. Hraje LD Zvoneček, Praha 4.
14.00 V. Cinybulk: OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ. Hraje LS Kulíšek, Bystřice u Benešova.
16.00 Kolektiv autorů: SEVERSKÉ BÁJE. Hraje LS Topinambury, ZUŠ Praha 5.
1.4. ne 10.00 I. Jirsová: ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI. Hraje LD Jiskra, Praha 8.
14.00 L. Dvorský: SKÁKAVÁ PRINCEZNA. Hraje LS Jitřenka, DDM Mladá Boleslav.
16.00 Na lidové motivy: O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE A KUŘE CUPITY. Hraje LD Před Branou, Rakovník.
I. Hurník: SCHODIŠTĚ. Hraje LS Jáma, Praha 3.
Zakončení festivalu.

4.3.
11.3.
18.3.
25.3.

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA

1.3. čt 9.00; 10.30; 14.00 DUHOVÉ BUBLINY. Poetické vystoupení bublináře a klauna V. Strassera. Vhodné pro
děti od 3 let.
2.3. pá 9.00; 10.30 DUHOVÉ BUBLINY
3.3. so 15.00; 17.00 DUHOVÉ BUBLINY
7.3. st 9.00; 10.30 POVĚSTI STARÉ A ČESKÉ. Známé téma trochu jinak. Z Jiráska nebude chybět nic, ale možná
bude něco navíc... Nečekejte obrozenecký patos, ale spíše legraci, nadhled a trošku poezie. Hraje Studio Dell´Arte
České Budějovice. Vhodné pro děti od 10 let.
9.3. pá 9.00; 10.30 ŽABÁK ŽAK A RAK JAK. Cirkusová pohádka o tom, jak nerozluční kamarádi žabák Žak a rak Jak
s pomocí mistra Krokodiliniho zvítězili nad nudou. Hraje divadlo Krab. Vhodné pro děti od 3 let.
10.3. so 15.00 ŽABÁK ŽAK A RAK JAK
14.3. st 9.00; 10.30 POVĚSTI STARÉ A ČESKÉ
15.3. čt 9.00; 10.30; 14.00 OŠKLIVÉ KÁČÁTKO. Pohádka o trampotách smutného káčátka, které soudili podle zevnějšku.
Opravdu záleží na barvě pápěří? Opravdu v životě o nic víc neběží? Hraje divadlo Piškot. Vhodné pro děti od 3 let.
16.3. pá 9.00; 10.30 OŠKLIVÉ KÁČÁTKO
17.3. so 15.00 OŠKLIVÉ KÁČÁTKO
19.3. po 9.00; 10.30 TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA. K. J. Erben by se divil. Důvěrně známý příběh ve zpracování
plném překvapení publikum rozesměje, rozezpívá a možná i rozpláče. Vše samozřejmě za pomoci publika. Hrají
Víťa Marčík a Víťa Marčík junior. Vhodné pro děti od 6 let.
20.3. út 9.00; 10.30 TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
23.3. pá 9.00; 10.30 POHÁDKY Z KOUZELNÉHO KABÁTU. Tři pohádky (O kohoutkovi a slepičce, O kudličce rybičce
a duhové kuličce a O Smolíčkovi) spojené písničkami. Roztomilé představení, které herci odehrají různými druhy loutek.
Hrají K. Táborská a R. Krupanský. Vhodné pro děti od 3 let.
24.3. so 15.00 POHÁDKY Z KOUZELNÉHO KABÁTU

profesionální divadelní soubory

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

5. 3. po 19.30 J. Zeyer, Fr. Kreuzmann: TŘI LEGENDY O KRUCIFIXU. Legendy slovenská, pražská a španělská patří mezi
mistrovská díla českého spisovatele, mystika a romantika J. Zeyera. Oslní nejen nádhernou češtinou, ale především
napínavými a krásnými příběhy. Hrají A. Strejček, M. Schullerová a S. Schuller.
12.3. po 19.30 Alma de Groen: MRCHY aneb ŘEKNI MI PRAVDU O SVÉ LÁSCE. Brutální krimikomedie o věrnosti,
zbabělosti, přátelství, penězích a sexu. Rozuzlení je šokující. Hrají D. Batulková, D. Bláhová, N. Divíšková a L. Skopalová.
19.3. po 19.30 MORAVSKÉ PAŠIJE. Velikonoční biblický příběh tak, jak ho napsal a hraje komediant a loutkář Vítek Marčík.
26.3. po 19.30 Eve Ensler: MONOLOGY VAGÍNY. Vtipné, soucitné i moudré dílo hrané po celém světě. U nás v podání
D. Bláhové, M. Sajlerové a J. Asterové.

BŘEZEN
2012

ČSSD PRAHA 8

Kultura na Praze 8

ZPRAVODAJ
Zveme Vás

Přátelské setkání s hudbou a tancem u příležitosti
Mezinárodní dne žen
Obvodní výkonný výbor ČSSD v Praze 4 a Krajský výkonný výbor ČSSD
si vás dovolují pozvat na:
Přátelské setkání s hudbou a tancem u příležitosti Mezinárodní dne
žen. K tanci a poslechu hrají Pražští muzikanti, Ivana Zbořilová, Ivana
Jelínková, Josef Oplt a Jana Matějcová.
Kdy : ve středu 7.března 2012 od 19hod.
Kde : v Kulturním centru Novodvorská, Praha 4, Novodvorská 1013/151
(Sídliště Novodvorská – bus 106,170,196, 198, 199, 203).
Stranické akce Březen 2012
MO Karlín a MO Libeň
6.3. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Kobylisy			
13.3. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub			
14.3. 16:00		
Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her		
15.3. 17:00		
Zenklova 27, sekretariát
Bytová poradna při ČSSD Praha 8 a
zastupitelský den		
20.3. 17:00		
Zenklova 27, sekretariát
OVV					21.3. 18:00		Zenklova 27, sekretariát
Ples ČSSD Praha 		
24.3. 20:00		
ÚKDŽ
MO Čimice a MO Troja
26.3. 18:00		
Chvatěrubská 350
MO Bohnice			27.3. 18:00		Praha 8
Šachový klub			
28.3. 16:00		
Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her		
29.3. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
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ČSSD PRAHA 8

Krajský výkonný výbor
České strany sociálně demokratické v Praze
si Vás dovoluje pozvat na
15. Reprezentační ples ČSSD
Sobota 24.března 2012 ve 20.00 hod.
v Národním domě na Vinohradech
Vstupenky obdržíte na KVV ČSSD a OVV ČSSD Praha
V programu účinkují :
Standa Hložek, Tereza Bebarová, Šárka Marková
Jiří Helekal, Velký taneční orchestr K Band,
Richard Adam, Dana Chytilová a DD Combo Oldřicha
Doležala
Video - diskotéka Jiřího Linky, Color Club,
taneční ukázka standard a latina – tančí Markéta Skorkovská a Robin Matějka
romantický klavír Zdeňka Urbanovského
Programem provází Jožka Zeman
Přejeme příjemnou zábavu
www.cssdpraha8.cz

www.cssd.cz

