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ČSSD PRAHA 8

Úvodník
 
 Shrnout události dnešních dnů do pár řadků je úkol velmi nelehký. 
Selhání MUDr. Ratha velmi hloboko zasáhlo naši sociální demokra-
cii. Následné chování našich přátel ze středočeského regionu nelze 
ani komentovat. Tedy ne, že by nešlo, ale tak sprostá slova ještě ani 
neexistují. Zatímco na nás ze všech stran doléhají dopady této kauzy, 
vláda pravicových “škůdců” má doslova žně. Za minimální pozornosti 
zástupců médií, kteří se často označují za strážce demokracie, zahájili 
na všech frontách útok na lidskou důstojnost. Zvyšují daně, snižují 
důchody, likvidují průmysl, systém vzdělávání, vědu. Zřejmě omáme-
ním z úspěchu při prosazování těchto naprosto likvidačních návrhů, 
ale asi také ze strachu z “obyčejných” lidí zacházejí ještě dále. Nejen 
že nám utahují opasek tak, že stěží lze jen dýchat, doplňují to ještě 
nasazením náhubků. I takto lze chápat naprosto nepochopitelný útok 
na základní ústavní právo. A to na právo na stávku. Drábkův “návrh” 
úpravy práva na stávku je hoden leda tak k jeho obvinění z vlastizrady. 
Přátelé, začaly volby. Pravice je odstartovala kampaní, která má za 
cíl likvidaci sociálnědomokratických hodnot vytvořených a vybojo-
vaných našimi předky a námi stále ctěnými. Hodnot, jejichž princi-
py fungují v naší společnosti více jak 130 let. Pravice se rozhodla k 
likvidaci české sociální demokracie. To se nepovedlo komunistům a 
nepovede se to ani jim! 

 Přátelé, táhněme za jednen provaz. Nezraďme sami sebe. Svoboda, 
solidarita, spravedlnost! Je načase zbavit se Nečase. Hrrrrr na ně!!!!!!

PS:
 Jistě si většina z vás vzpomene na první projev prezidenta Havla 
po pádu komunistické totality. Zkuste po jeho přečtení najít deset 
rozdílů mezi dobou po pádu komunismu a dobou dnešní pod vlá-
dou pravice. Komentář již nechám na každém z vás.

“Naše země nevzkvétá. 
Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém mravním prostředí. Morálně 
jsme onemocněli, protože jsme si zvykli něco jiného říkat a něco 
jiného si myslet. Naučili jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden dru-
hého, starat se jen o sebe. Pojmy jako láska, přátelství, soucit, poko-
ra či odpuštění ztratily svou hloubku a rozměr a pro mnohé z nás 
znamenají jen jakési psychologické zvláštnosti a nebo se jeví jako 
zatoulané pozdravy z dávných časů, poněkud směšné v éře počíta-
čů a kosmických raket.”

Přátelé,
přeji vám všem přijemné strávení letních prázdninových měsíců.

Váš

Karel Šašek, 1.místopředseda OVV Praha 8, člen ÚVV ČSSD

Číslo měsíce
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Až na podruhý a jen o dva hlasy zvolila koalice na Praze 

8 svého kandidáta do Rady Městské části. Podle svědectví 

nejdéle sloužícího politika na Praze 8 se jednalo o první 

případ, kdy kandidát nebyl zvolen napoprvé. 
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Události v ČR a ve světě

Milardové plýtvání na Pražském okruhu 
  Nejvyšší kontrolní úřad odahlil více jak miliardové plýtvání při stavbě Pražského okruhu. Celý měl být 

hotov už v roce 2008 a utratit se za něj mělo 48 miliard korun. V době kontroly však nebyla hotova ani jeho 
polovina , ale stavba už spolykala 34 miliard korun. Zvýšení cen údajně prý zavinily především dodatečné 
náklady. Některé části Pražského okruhu se tímto způsobem prodražily až o devadesát procent.  Jistě bude-
me zvědavi, zda zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu někoho překvapí a zda se někdo bude zodpovídat.

Uplynulo 70 let od atentátu na Heydricha 
  Dne 27. května uplynulo 70. výročí od spáchání atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. 

Toto kulaté výročí bylo připomenuto řadou akcí nejen na Městské části Praha 8, která má k tomuto činu 
logicky nejblíže, ale i na řadě dalších míst. I média se plně pustila do této vzpomínkové akce, a tak jsme si 
mohli přečíst řadu článků, rozhovorů i prohlédnout mnohé grafické udělátka, ať už atentátu nebo následu-
jících událostí. Vzpomínka na tento významný den a na významný čin byla důstojná. Jsem rád, že všude 
na akcích bylo vzpomínáno i na řadu pojmenovaných i bezejmených podporovatelů parašutistů , kteří ve 
většině případů zahynuli.      

Zatkli Davida Ratha
 Večer 21. května zatkli před domem ředitelky nemocnice Pancové Davida Ratha. Následně byl obviněn 
z převzetí úplatku ve výši 7 miliónů, který v době zatčení byl v krabici od vína. Byl vzat do vazby. Od té 
chvíle se rozjela mediální smršť, které trvá již více jak tři týdny a pravděpodobně hned tak neutichne. Bě-
hem této kampaně jsme se dozvěděli řadu informací, z nichž velká část byla následně upravena, změněna 
či popřena. Na skutečný stav celého případu a na jeho vyřešení si bohužel počkáme ještě asi řadu týdnů. 
Zároveň se asi až po vynesení soudního verdiktu dozvíme jak moc tato událost postihne Davida Ratha i 
ČSSD. Mezzitím bohužel proběhnou minimálně senátní a krajské volby. Jan Kubice opět provedl to, co 
měl.   

Jan Kalousek byl obviněn policií 
  Pražský zastupitel za ODS a zpěvák byl policií navrhnut k obžalobě z pojistného podvodu. Zastupiteli 

hrozí až tři roky za pojistný podovod ve dnes již neexistujícím autobazaru. Kalousek vinu popírá a říká, že 
jde o shodu okolností, že v tomto autobazaru nechal opravit své auto. Následně po sdělení obvinění zasedla 
pražská ODS a během několika dní se rozhodl Jan Kalousek rezignovat na uvolněné místo předsedy výboru 
pro informační technologie a evropské fondy. Post zastupitele pražského magistrátu si politik ale ponechal.  

Proběhl sjezd KSČM
 Staronový předseda a staronový cíl - socialismus a jistoty pro každého. Vojtěch Filip si podržel kormidlo 
druhé nejsilnější levicové strany. Filip obhájil svůj předsednický post a porazil jak Stanislava Grospiče, tak 
i Martina Jurošku. Volba se ale odehrála ve dvou kolech, když první kolo vyzdvihlo dva kandidáty - Filipa 
a Grospiče. Ve druhém kole ale stávajícímu předsedovi odevzdalo hlas 275 delegátů proti 168 pro Grospiče. 
Už v prvním kole zvolil zbývající místopředsedy KSČM sjezd strany v Liberci. Hospodaření bude mít na 
starosti jako dosud Miloslava Vostrá a odborné zázemí Jiří Dolejš. Během závěrečného dne zasedání to 
oznámil předseda volební komise Pavel Kováčik.

Foto použito z internetu
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ČSSD PRAHA 8

Zprávy z Ústředního výkonného výboru ČSSD
Karel Šašek, člen ÚVV

 16. zasedání ŮVV ČSSD proběhlo 19.5.2012 v pražském hotelu Olšanka. Předseda ČSSD B. Sobotka hovořil o aktuální politické situaci, zejména o 

zatčení D. Ratha. Dále informoval o přípravách na nominaci prezidentského kandidáta za sociální demokracii, v celé zemi během dubna a května pro-

běhly diskusní arény a vnitrostranická diskuse na toto téma. Kandidát Jiří Dienstbier získal podporu od velkého množství místních organizací. 

 V diskusi k nominaci kandidáta vystoupili mimo jiných L. Svobodová – některé MO v Praze vyjádřily podporu na kandidaturu pro Miloše Zemana. 

J. Dienstbier ve svém vystoupení vyzdvihl zejména to, že je povinnost dát občanům naději na demokratickou obnovu společnosti a obnovit důvěru v 

demokratický systém. Byla by chyba podcenit prezidentskou funkci. Dle jeho názoru je důležité, aby sociální demokracie měla stranického kandidáta.  

Jiří Dienstbier byl v tajné volbě zvolen prezidentským kandidátem sociální demokracie.

Dále ÚVV ČSSD přijal následující usnesení:

termín konání 37. sjezdu ČSSD: 15. – 16. března 2013 a místo konání: Ostrava  – Kongresové centrum GONG – Dolní oblast Vítkovice

klíč pro volbu delegátů na okresních konferencích 1:75 a klíč pro volbu delegátů na krajských konferencích 1:26

termíny konání okresních a krajských konferencí ČSSD:

Okresní konference od 1. listopadu do 30. prosince 2012 

Krajské konference od 1. ledna 2013 do 10. února 2013

termín konání Okresních konferencí od 1. října 2012 do 14. prosince 2012

termín konání Krajské konference od 15. prosince 2012 do 10. února 2013

termín konání Okresní konference od 1. října 2012 do 30. prosince 2012

 ÚVV ČSSD vyzval KVV Středočeského kraje, aby neprodleně rezignoval a provedl v co nejkratším čase Krajskou konferenci, která zvolí nové vedení 

a sestaví novou kandidátku pro krajské volby. Tento přístup bude nadále principem pro případné podobné kauzy.

Zprávy z Krajského výkonného výboru ČSSD
Milan Hejkrlík, člen KVV

 Pravidelné jednání Krajského výkonného výboru ČSSD Praha proběhlo v pondělí 14. května 2012 v Lidovém domě, jednání řídil místopředseda pově-

řený řízením př. Bodenlos. Nad rámec pravidelných bodů  - zprávy místopředsedy krajské organizace, zprávy z poslanecké sněmovny, klubu zastupitelů 

apod. – byly na program zařazeny body schválení kandidáta do Senátu ve vol obvodě 26 (Praha 2) a stanovení termínu a klíče Krajské konference. Krajský 

výkonný výbor také v úvodu jednání kooptoval nového člena zvoleného obvodní konferencí ČSSD Praha 11. Nicnémě s ohledem na fakt, že nový člen 

nebyl potvrzen Krajskou konferencí, nebude se účastnit hlasování do definitivního potvrzení Ústřední kontrolní komisí.

 

 Po úvodních zprávách proběhlo v tajné volbě schválení kandidáta do Senátu – př. Jaroslava Křečka, který získal 16 hlasů z 22 možných. Pro úplnost 

dodávám, že toto byl až třetí schválený kandidát, předchozí KVV rozhodoval o panu Václavu Krásovi a paní Aleně Šabatové, kteří však nedostali potřebný 

počet hlasů pro schválení kandidatury. Krajský výkonný výbor také určil klíč Krajské konference, která proběhne 15. prosince, na 1:25. Oba zástupci za 

Prahu 8 podporovali variantu s nižším klíčem 1:15, neboť by umožnila výrazně vyšší účast zástupců z obvodů.

 Diskuse probíhala vždy k vystoupení jednotlivých funkcionářů a také v závěru jednání KVV. Bylo zmiňováno např. netransparentní rozdělování 

dotací jednotlivým městským částem z rozpočtu hlavního města Prahy, neboť Rada hl. m. Prahy předložila Zastupitelstvu ke schválení návrh na roz-

dělení dotací v jiné struktuře, než schválil finanční výbor. Z diskuse také vyplynul výrazný nesouhlas s projevem poslankyně Peckové (TOP09) k situaci 

důchodců, která nedávno na půdě sněmovny prohlásila, že důchodci se přizpůsobí, neboť zažili válku. Toto vystoupení většina diskutujících hodnotila 

jako ostudné.

 Předseda krajské kontrolní komise informoval o proběhlé kontrole členské základny na Praze 9, kde nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 

Stejně tak konstatoval, že byla ukončena nařízená přeregistrace členů na Praze 11 a svolaná obvodní konference zvolila nové vedení tohoto obvodu.

ČSSD informuje



 Květnový OVV byl velmi pracovní a zaměřený jako několik posledních schůzí na Senátní kampaň a komunální politiku. 

 V rámci bodu: Organizační věci volební manažer př. Céza podrobně informoval o nejbližších aktivitách prof. Potůčka a ČSSD v předvolební 
kampani do Senátu P ČR: pozval přítomné na nejbližší diskusní akci prof. Potůčka s veřejností – 24. 5., od 17:00 v KD Krakov v Bohnicích – 
prezentace tzv. „Zelené knihy“ o zaměstnanosti, jejímž spoluautorem je. Ve spolupráci s tajemníkem př. Vaškem bude prostřednictvím České 
pošty v oblasti Bohnic, Troje a Čimic distribuováno deset tisíc pozvánek na tuto debatu. Představil pozvánku na výstavu a vernisáž fotografií 
„Děti země“ dne 4. 6., (do 30. 6). Každé úterý v červnu bude mít prof. Potůček na sekretariátu poradnu pro občany. Po celé Praze 8 budou 
distribuovány letáky s dotazníkem pro názory občanů ve věci výstavby nové radnice. 14. 6. v místě zamýšlené stavby radnice na Palmov-
ce proběhne tisková konference prof. Potůčka k tomuto tématu. V Čakovicích se zúčastníme petiční akce proti tamější hlučné diskotéce s 
podporou místní ČSSD. Př. Petrus informoval o jednáních se Stranou zelených a KDU ČSL o podpoře prof. Potůčka. Krajské vedení lidovců je 
ochotno prof. Potůčka podpořit, nyní bude jednání probíhat na úrovni předsedů obou stran. 

 Př. Křížek, Petrus a Vašek podrobně informovali o závěrečné přípravě výměny vývěsního štítu nad sekretariátem a na desce ve výloze. Po 
diskusi vyjádřili členové s návrhem souhlas a poděkovali př. Křížkovi za zprostředkování realizaci výměny, jejíž součástí bude také změna 
nápisu ve výloze na „Svoboda, spravedlnost, solidarita“. Př. Petrus dále informoval na základě žádosti tajemníka př. Vaška o nutnosti výměny 
počítače a monitoru na sekretariátu, vzhledem k celkovému technickému stavu. O podrobnostech a podmínkách koupě nového, nebo repa-
sovaného počítače informoval př. Hejkrlík, který byl požádán o odborné informace členům OVV. K danému proběhla širší diskuse. Na jejím 
základě bylo navrženo usnesení č. 2/5/2012: „OVV ČSSD Praha 8 pověřuje tajemníka př. Vaška a př. Hejkrlíka pořízením vhodné počítačové 
sestavy do sekretariátu pro práci tajemníka, do výše 11.000,- Kč. Př. Petrus – webové stránky jsou prakticky hotové, v současné době se vyla-
ďují poslední technické záležitosti. Ve věci termínu konání řádného červnového OVV dochází ke kolizi s jednáním ZMČ Praha 8, které začíná v 
14:00, a také s akcí ČSSD na Praze 8 „Rozloučení se školním rokem“ dne 14. 6., na které všechny pozval v souvislosti se slavnostní příležitostí, 
kterou realizujeme pro př. Jaromíra Šídu. 

 Následoval bod: Příprava akcí OVV: 22. 5. proběhne v časopise „Osmička“ inzerovaná „Bytová poradna pro občany“ a „Setkání se zastupiteli 
ČSSD na Praze 8“. Ze zastupitelů budou přítomni př. Ševčík a Vašek. Př. Petrus navrhl, abychom se zúčastnili vzpomínkové akce „Muži odplaty“, 
kterou organizuje MČ Praha 8, k výročí „70 let Operace Anthropoid, jež se koná 26 a 27. 5., v místě útoku J. Gabčíka a J. Kubiše na R. Heydricha 
(zastupujícího říšského protektora) v Thomayerových sadech. Připomněl také „diskusní arénu“ s občany v KD Vltavská na Praze 7, dne 17. 5., 
kde bude také prof. Potůček a která v Praze uzavírá tuto „putovní“ akci po okresních městech v ČR.

 V bodě:  Zprávy z KVV, ÚVV Př. Hejkrlík oznámil schválení kandidáta do senátu za Prahu 2 a 3, zvolen byl poslanec př. Stanislav Křeček. Byl 
schválen klíč na KK, jež proběhne 15. 12. pro počty členů z jednotlivých obvodů v poměru 1:25. Návrh, který podporoval př. Hejkrlík a Petrus a 
další členové z jiných obvodů (1:15) nebyl schválen. Připomenuta byla svodka usnesení z MO (a jiných orgánů), kterou nově tajemníci posílají 
na ústředí. Diskutována byla OK na Praze 11, která z dlouhodobého pohledu zřejmě opět nebude stabilní. Dále př. Petrus shrnul současnou 
situaci na MČ v Praze, kde již bohužel nejsme v koalici na Praze 2 a 12. ÚVV – př. Šašek – bude se konat 19. 5.

 V bodě: Komunální politika Př. Zátopek – informoval o jednání ZMČ P – 8; byl schválen závěrečný účet rozpočtu MČ P – 8 za rok 2011 (za-
stupitelé ČSSD se zdrželi); z pozice radního odstoupil člen TOP p. Fichtner, TOP v tajné volbě člena RMČ navrhla p. Slabihoudka, ČSSD navrhla 
př. Petruse. V 1. kole nebyl zvolen žádný z kandidujících, p. Slabihoudek obdržel 22 hlasů, př. Petrus 20, 2 byly neplatné (kvórum bylo 23). Tento 
výsledek byl zejména pro koaliční strany ODS a TOP velkým překvapením. Ve 2. kole tajné volby byl zvolen p. Slabihoudek, obdržel 24 hlasů, 
př. Petrus 19, 1 neplatný. Vystoupili občané z Karlína protestující proti stavbě AFI Karlín Business centrum a občané z Čimic, BD Vánek, kteří 
protestovali proti nové výstavbě na sídlišti Čimice. Př. Petrus řekl, že je pravděpodobné, že na Praze 8 nikdo nezažil, aby nebyl kandidát koalice 
zvolen v prvním kole. Z tohoto je zřejmé, že ani všichni členové koalice nevolili kandidáta TOP. Př. Ševčík – informoval o jednání Kontrolního 
výboru, zmínil také, že mají kontrolovat CP. Př. Zátopek sdělil, že se nabídl starostovi MČ, že by zdarma ve svém volném čase kontroloval stavbu 
koupaliště v Ládví. Př. Štollová informovala o jednání sociální komise RMČ P – 8.

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
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ČSSD PRAHA 8

Rozhovor s Václavem Boudou
členem OVV ČSSD na Praze 8

Na zasedání 4. OVV  ČSSD  jsi byl ke dni 21.3.2012 kooptován do OVV.  Rád bych se Tě  zeptal s 
jakými zkušenostmi a praxí přicházíš do našeho OVV?
 
 Celý můj profesní život se pohyboval a pohybuje v okruhu aplikací psychologie práce a pe-
dagogiky dospělých ve vzdělávacích programech, sociálně psychologických průzkumech a 
psychologické poradenské činnosti v terénu  hospodářských organizací.

Jak již víš, na zasedáních OVV se pragmaticky řeší mnoho věcných záležitostí spojených s ko-
munální politikou. Proti Tvé praxi je to určitá změna. Aktuálně, zaujalo Tě něco z této oblasti?

 Určitě, ono stačí jedno zasedání OVV a na světě je řada otázek k zodpovězení. S tím se nabízí 
úvaha, co v čase budoucím. Jenom pro zajímavost, na „ netu“ jsem si otevřel statistiku věkového 
složení obyvatelstva MČ Prahy 8 (stav k 31.12.2010). Při pohledu na suchá čísla se objevila řada 
podnětů k úvahám, které se dotýkají života a osudů obyvatel MČ Praha 8.  Ve sledovaném období činil přírůstek obyvatelstva v absolutních číslech  
5771. Naproti tomu úmrtnost byla zaznamenána v počtu 5788. Toto číslo ukazuje, že dochází k demografické stagnaci obyvatelstva a výhledově 
by mohlo docházet až k vylidňování. 

 Řešení se nabízí několik. Předně podporováním porodnosti, doplňováním počtu obyvatel imigrací a to i s riziky, která přicházejí s otevíráním 
multikulturního společenství. Dále v rovině směřování politiky k zmírňování sociálních a ekonomických zátěží souvisejících s mateřstvím žen. 
V této spojitosti by bylo vhodné  při projektování programu ČSSD v komunální politice uvažovat o vyrovnávání počtu obyvatel imigrací a to 
podporou a aktivizací  vzdělávacích programů na všech stupních škol (od mateřské výše) s cílem umožnit žákům neformální poznávání  rozdíl-
ných hodnot a norem chování a jednání cizinců  imigrantů (např. názornými besedami s cestovateli, tematickými výstavami na školách, řízeným 
cestováním, gastronomickými dny ve školské kuchyni, atp). 

 Ve vnitřní personální politice Radnice přijímat do úřednického výkonu cizince mající naši státní příslušnost (aktuálně občany Vietnamské, 
Ukrajinské, Ruské národnosti). V oblasti kulturního života působit na kulturní instituce, aby v uměleckých programech daly prostor multikul-
turním artefaktům. Zamýšlet se i na formách přijímání cizinců s českou státní příslušností do členství v sociální demokracii. Berme na vědomí, 
že ovlivňování sociálních jevů je chůzí na dlouhou trať. Z širšího pohledu migrace obyvatelstva ve světě bude narůstat a příprava na soužití a 
komunikaci  v této oblasti může mít úspěch promyšleným systémem kultivace společného  sžívání. Daný program má naději na úspěch pokud 
bude začínat od dětí. 

 V rovině zmírňování sociálních a ekonomických zátěží žen matek by program sociální demokracie měl v komunální politice uvážlivě nazí-
rat premisu odlehčování zátěže žen matek po dobu 3 let věku dítěte. Toto období se nevratně zapisuje v zakořeňování osobnosti dítěte, kdy 
vzniká zárodek silného kmene anebo naopak. V další fázi soužití postupně síly zakotvování slábnou. Matka by s dítětem měla zůstávat doma. 
Stávající koaliční vláda přezírá význam saturace hodnoty bezpečnosti a jistoty dítěte i tím, že omezuje ekonomické i sociální jistoty matek. Dů-
sledky těchto kroků můžeme nacházet v omezování psychologické role matky. Domnívám se, že i proto dochází k nárůstu různých závislostí 
a myslím si ,že i v hodnotovém systému se tyto okolnosti mohou v budoucnu odrážet v pronikání individualismu v hodnotových normách s 
preferováním zájmů osobních. 

 V rozhovoru bychom mohli pokračovat v diskusi o chybách v rušení mateřských školek, o rozvoji občanských sdružení zaměřených na sociálně  
psychologickou stránku osamělosti matek v péči o dítě ve věku do tří let. Asi jsem se hodně rozmluvil na podkladě čísel, která mě byla inspirací.

Interview
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Území by se mělo rozvíjet na základě potřeb společnosti.
Lenka Majerová, zastupitelska za ČSSD Praha 8

Reakce př. Ladislava Andreje z MO  Kobylisy
Ladislav Andrej, člen místní organizace Kobylisy

Polemika

 Každý rozvoj bohužel přináší své pro i proti a nelze uspokojit ka-
ždého. Tam, kde se část občanů těší na nové byty, je druhá část již 
bydlících obyvatel poškozována. Tam, kde motoristé volají po nových 
parkovištích, ti bez aut požadují zachování zelených ploch. Vše ve 
společnosti se vyvíjí a ke změnám zákonitě dochází i v územních cel-
cích. 

 Tento vývoj je řízen územním plánem a cílem územního plánu je 
optimálně prostorově a funkčně uspořádat dané území s ohledem na 
potřeby jeho obyvatel, hospodářství a v souladu s životním prostředím. 
V Praze územní plán vydává zastupitelstvo Magistrátu ve spolupráci 
s jednotlivými městskými částmi. Konkrétně v MČ Praha 8 se v době 
přípravy nového územního plánu, který měl být platný od roku 2010, 
scházela Komise pro územní rozvoj tři měsíce každý týden a podrobně 
řešila rozvoj jednotlivých čtvrtí. Koncept nového územního plánu byl 
následně vystaven a občané měli možnost se k němu vyjádřit. Díky 
velkému počtu připomínek a nutnosti jejich zapracování do konceptu 
se ale nový územní plán zatím neschválil. Objevily se i snahy někte-
rých zastupitelů Magistrátu zničit několikaletou práci desítek lidí na 

jeho tvorbě a volají po jeho kom-
pletní změně a zjednodušení. Nepro-
pracovaný územní plán by ale zvý-
hodňoval investory proti občanům a 
věříme, že tento návrh neprojde. 

 Předpokládáme, že náměstek 
primátora Hudeček z TOP 09, který 
vehementně tento nápad protlačuje 
za podpory ODS vyjde nakonec na-
prázdno. Z výše uvedeného vyplý-
vá, že politici mají možnost územní plán v době jeho tvorby částečně 
ovlivnit a stejnou možnost mají i občané, po dobu, kdy je územní plán 
vystaven k připomínkování. Dále se občané mohou bránit nevhodné 
výstavbě formou vytvoření občanských sdružení, které se proti opráv-
něnosti danému záměru odvolají k nadřízenému orgánu a v případě 
podezření ze spáchání trestného činu i k soudu.

 Někdy je dobré znát zpětnou vazbu některých členů sociální de-
mokracie. Proto jsme neváhali a dovolujeme si přesně ocitovat reak-
ci jednoho našeho člena. Pro jistotu posíláme i původní text emailu, 
který byl od KVV posílán všem členům ČSSD v Praze a následuje re-
akce př. Andreje. 

Vážení přátelé,

v příloze zasílám aktuální vydání Pražských listů expres. Dále si do-
volujeme připomenout, že se blíží uzávěrka dalšího čísla (červnové-
ho) našeho společného krajského časopisu Čas volby. Vaše příspěv-
ky prosím zaslat do pondělí 28. 5. 2012.

Vazeni (ne)pratele socdem v Praze!

Je mi jiz dostatecne znama cinnost „prazske socdem mafie“ kolem 
p. Hulinsky a spol. Je to neco neuveritelneho a drzeho videt de pris-
pevky od lidi totalne politicky skrachovalych, kteri tvori vedeni KVV 
v Praze. Kde „soudruzi mafiani“ berete tu odvahu dal spinit jmeno 
socdem v Praze Vasimi post plky proti Vasim byvalym kamaradum 
z ODS atd.
Prosim, radeji mi ty zhovadilosti dal neposilejte, je mi z Vas vcetne 
pr. Petruse na zbliti. Nejaky grazl jmenem dr. David Rath, proti kte-
remu jsem celou dobu na klubu v Kobylisich i jinde (na odbornych 
konferencich) vystupoval, marne a marne, nevadi?
Neskutecna otrlost a lidska ubohost!
Jsou nadherne fotky „pratel“ Sobotky Ratha Dienstbiera...
Stydte se, politicti hochstapleri, kazde rano pri holeni v pokrivenem 
zrcadle!
Vas v (ne)ucte
LA.
(Prave jsem se vratil ze zahranici, nemuzu uverit, co se tady v praz-
ske socdem deje!)
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 Na letošní prvomájové oslavě Svátku práce ČSSD v Chomutově nečekaně promluvil předseda KSČM Voj-
těch Filip. Jeho přítomnost prý nebyla plánovaná, byla jen náhodná, protože právě procházel kolem ze svého 
mítinku. Tak aspoň hovořily mediální zprávy. Není však vyloučeno, že nedojde k dalšímu rozebírání a pitvání 
tohoto příběhu směřujícímu až téměř k dohadům v souvislosti se současnou vládní krizí a s možnými před-
časnými sněmovními volbami. K tomu je třeba předně rozebrat vztah sociální demokracie ke komunismu. 
Abychom však tento poměr správně pochopili, je nutno obrátit se do historie, protože obě strany mají stejný 
původ.

V Českoslovanské sociálně demokratické straně dělnické založené r. 1878 se na rozmezí 19. a 20. století čeští 
sociální demokraté názorově rozdělili na centralisty a autonomisty, Centralisté, vedeni dr. Šmeralem, trvali 
na zachování Rakousko--Uherska a nejvýše připouštěli zřízení federace. Naproti tomu autonomisté, vedeni 
národním a vlasteneckým cítěním, usilovali o zřízení samostatného českého státu. Autonomistů stále přibývalo a za 1. světové války se jejich 
poměr k centralistům vyhrocoval. Mnozí z autonomistů zapojili se do protirakouského odboje, tzv. Mafie.

Vlivem socialistické revoluce v Rusku v r. 1917 vytvořilo se u  nás r. 1920 v sociální demokracii ultralevicové křídlo, které opět vedl bývalý 
prorakouský centralista dr. Šmeral. V r. 1921 se tato marxistická frakce odtrhla a založila KSČ. A dotřetice - v únoru 1948 komunisti proradně 
spáchali státní převrat a podvodně zařídili tzv. sloučení sociální demokracie s KSČ. Komunisti se tak několikrát provinili proti českým sociálním 
demokratům, takže ti plným právem r. 1995 na svém XXVII. bohumínském s jezdu zakázali spolupráci s komunisty.

V poslední době se však již mnohokrát prokázalo, že komunisti mají stejné politické názory s ČSSD hlavně ve vztahu k současné pravicové 
koaliční vládě a jejím asociálním reformám. Komunisté také často si dovolují dokonce tvrdit a poučovat, jak se má vládnout v demokratickém 
státu. To se však naprosto neslučuje a názvem jejich strany. Podle názvu KSČ by se měla antagonicky stavět jak vůči kapitalismu, tak i proti 
západní demokracii.

Situace tak nasvědčuje tomu, že dnešní komunisti již asi opustili marx-leninskou ideologii a rádi by se vrátili do světa demokratické politiky. 
Nechtějí však náhle a úplně přiznat obrat vlastního politického názoru, protože by jednak ztratili své dosud věrné a zavilé straníky a sympa-
tizanty a jednak by byli nuceni radikálně změnit název své strany a tím přiznat, že jsou součástí demokratické levice. Pokud tak jednou učiní, 
odčiní dědiční hříchy svých otců a dědů z let dávno minulých. Jak se tedy naši komunisté zachovají? Přijdou již konečně ke křížku?

Otazník nad naší ultralevicí
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň

 V projevu paní poslankyně  MUDr. Peckové za TOP O9 mimo jiné zaznělo „Tato vláda bohužel v tuto chvíli za daných podmínek neumí do-
statečně naplnit peněženky seniorů“.  Podle paní lékařky velmi citelné snížení valorizace důchodů nebude pro seniory tak velký  problém. Z její 
lékařské zkušenosti vyplývá, že je v jejich silách přizpůsobit se škrtovým potřebám, poněvadž již zažili horší časy.

 Aby je prázdnější peněženka tolik netrápila, bude vhodné v budoucnosti uvažovat o tom, jak babičkám a dědečkům zpříjemnit život s „prázd-
nějším břichem“. K tomu má posloužit dle vyjádření paní doktorky úsilí při naplňování duše seniorů.  V jednom má paní poslankyně Pecková 
pravdu a to, že stáří je stále více osamělejší. Rád bych si nechal poradit jak pomoci babičce, která nebude mít naplněnou peněženku a při tom se 
musí vypořádat s přežíváním. Posloužím konkretní realitou o růstu  kvality života občanů ve stáří. Babička vdova přepočítává penzi sníženou

Bábo a dědku, Vaše budoucnost je v naplňování duše, radujte se.
Václav Bouda, člen OVV Praha 8
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o inflační nárůst a skryté zdražování. Přepočítává opětovně proto,  zda 
bude mít dostatek peněz na zaplacení nájemného na příští měsíc. Pan 
domácí jí v předstihu ohlásil, že volná ruka trhu zasáhla i jeho výda-
jovou a příjmovou složku  v rámci udržby a spravování  domu. Sice 
nerad, babička pravidelně platí, musí jí sdělit, že od příštího měsíce 
zvyšuje nájemné. Babička usíná s úzkostí, odkud vezme další pení-
ze. V této situaci má však možnost  navštívit paní doktorku, která její 
vnitřní napětí uklidní tím, že jí vyslechne, bude mít pochopení pro její 
situaci a navrhne, aby se ucházela o sociální podporu. Nepřepokládám, 
že stará paní vyjde z ordinace  s radostným úsměvem, jak se jí ulevi-
lo, když  tímto rozhovorem jí byla naplněna duše. Souhlasím s Vámi 
paní doktorko, že kontakt a empatická komunikace jsou pro staré lidi 
balzámem, který snižuje jejich osamělost. Ale chcete-li starému člo-
věku naplňovat jeho duši, musíte mu  zajistit uspokojení základních 
fyziologických potřeb to je potravy, vody, bydlení, spánku, kyslíku. 
Nebude-li mít kde bydlet, bude mít hlad, bude mu zima, nebude-li mít 
teplé boty, ošacení, čepici, rukavice a další, pak Vaše naplňování duše 
vyznívá jako mlácení prázdné slámy. Je mi líto, ale Vaše vystoupení 
v roli Zpravodajky  ve věci důchodců  v Poslanecké sněmovně lze 
přijmout jako nekompetentní, se silnou absencí sociální empatie. K 
argumentaci  o oprávněnosti Vašeho hodnocení lze předložit několik 
odkazů o problémech věku stáří.

 Stárnutí a stáří populace nelze vnímat jenom v ekonomické rovi-
ně. Se zřetelem na systémový přístup ke kvalitě života ve stáří musí 
být  v synergii obnaženy  také otázky medicínské, biologické, sociální, 
psychologické a politické. Mimochodem v seznamu kritérií  hodnotí-
cí stupeň civilizační úrovně jsou na předním místě seznamu zapsána 
kritéria, jak se společnost umí postarat o děti a staré občany. Obě soci-
ální skupiny mají společného jmenovatele – jsou bezbranné. Pokud se 
týká stárnutí a stáří každá vládnoucí elita v naší republice s pravicovou 
nebo levicovou ideologií,  měla by vážně brát  na vědomí podstatu 
údělu stáří a s plnou odbornou odpovědností zamezit tupým řešením a 
zásahům. Žádná vláda by neměla připustit, aby život starého člověka 
se pro společnost stával méně žádoucím. Je nepřípustné, aby jakýkoliv 
ministr financí hovořil  bez skrupulí o solidaritě starých lidí při napl-
ňování prázdného pytle  státních financí. Staří lidé tento pytel desetiletí 
naplňovali, takže solidaritu mají dávno předplacenou.Navíc, když ba-
bička při nákupu naplňuje svoji duši hrou mám, nemám, mám, nemám 
a proto nekoupím.Co si staří lidé asi myslí, když čtou, jak ministři
mnohasettisícovými odměnami obdarovávají své podřízené a vý-
sledky jejich práce se neustále novelizují v právním procesu.

Stárnutí je nezvratný proces věku snižující životaschopnosti člo-
věka vedoucí ke smrti. Co nelze přejít při kultivování kvality života 
ve stáří. U starých lidí se snižuje jejich pohyblivost ,zrakové vnímá-
ní, změny ve sluchu .Je pozorován vzestup aterosklerózy. Staří lidé 

trpí chronickými onemocněními, zotavování trvá delší dobu. Častěji 
jsou postihováni bolestivými chorobami např. různými druhy kloub-
ních onemocnění jakými jsou artritida, osteoartróza, revmatismus, 
znehybnění kyčelních kloubů, hypertrofie prostaty, enuréza, inkon-
tinence, ekzémy a další. Staří lidé se musí vyrovnávat s poklesem 
schopnosti k tělesné zátěži. Jsou citově zranitelnější, oslabují se psy-
chické procesy -   pamětˇ,  koncentrace, aktivita a další. Dochází k 
poklesu odolnosti organismu a jeho somatické imunity. 

 V těchto souvislostech rozhodování vlády vyžaduje patřičný re-
spekt k specifickým zvláštnostem žití starých občanů.  Lze dopo-
ručit, aby v rozhodovací pravomoci vlády docházelo k posilování 
četnosti mladé skupiny obyvatelstva, růstovými opatřeními pro tuto 
skupinu vytvářet pracovní nabídky  včetně podpory péče o  zdra-
votní stav a doléčování,  nepodcenit význam motivace, záruk a víry 
mladého souboru obyvatelstva v budoucnost, nepodcenit rovnost a 
spravedlnost na právo v úsilí o pozitivní ovlivňování stability  a spo-
kojenosti mladých lidí, aktivovat profilování hodnotové sounáleži-
tosti ve společenství rodiny,  všemi dostupnými prostředky působit 
na utváření hodnoty osobní odpovědnosti všech věkových a pro-
fesních vrstev obyvatelstva, mezigenerační solidaritu podporovat 
i za pomoci občanských sdružení  k vytváření  nových pracovních 
příležitost. Nastolit základy sociálně ekonomických norem, které by 
měly být otužilé vůči labilitě neustálých zákonných změn.Je známo, 
že staří lidé se hůře adaptují na změny, každá změna je vnímána  
stresovým rozpoložením. Podporovat kontinuitu teoretického a 
praktického vzdělávání v aplikacích specifických služeb žáků, učňů 
i studentů např. formou zavádění speciální služby. Např. při výpo-
moci v domovech důchodců s nácvikem dovedností klientů k práci 
s počítačem, čtením denního  tisku , knih pacientům v LDN, nebo za 
pedagogického dozoru s učni a ve spolupráci s obcemi uskutečňo-
vat jednoduché opravy v bytech osamělých starých lidí a další. Tím 
pozitivně ovlivňovat mezigenerační solidaritu a  vzájemné porozu-
mění a empatii.

Co říci na závěr? Babičko a dědečku, snad určitou satisfakcí Vám 
může být, že i ti, kteří  Vás oslovují bábo a dědku a radí Vám koho 
máte volit, se rovněž dočkají poklesu  své osobní životaschopnosti 
a vlivů specifických zvláštností věku stáří. V závěrečné tečce se Vám 
senioři omlouvám za slova bábo a dědku v nadpisu článku. Jejich 
volba byla účelová s cílem upozornit, že život člověka od narození v 
každém věkovém období má svojí důstojnost a  hodnoty , kterými  
přináší lidskému společenství naplnění smyslu života.
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Zábava

Zábava z internetu

Dvě krávy - různé pohledy 
Pohledy na hospodaření v různých politických či náboženských uskupeních

KŘESŤANSTVÍ: Máš dvě krávy. Jednu dáš sousedovi 

ISLÁM: Máš dvě krávy. Jednu si necháš, druhou vyměníš za manželku.

SOCIALISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a dá ti trochu mléka.

KOMUNISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a zavře tě.
NACISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě a zastřelí tě.

EVROPSKÁ UNIE: 
Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě, jednu zastřelí, druhou podojí a mléko vylije do řeky.

TRADIČNÍ KAPITALISMUS: 
Máš dvě krávy. Jednu prodáš a koupíš si býka.
Stádo se zvětšuje a hospodářství roste. Nakonec vše prodáš a jdeš do důchodu.

ČESKÝ KAPITALISMUS: 
Na dvě krávy si vezmeš půjčku od banky ve výši 1,6 miliardy Kč a odstěhuješ se na Bahamy. Banka posléze zjistí, že to nebyly 
krávy ze zlata, jak bylo soudním znalcem doloženo, ale dvě rachitické kozy. Rozdíl zaplatí daňoví poplatníci a soudní znalec bez 
újmy pokračuje ve své živnosti.

AMERICKÁ AKCIOVKA:
Máš dvě krávy. Prodáš jednu a nutíš druhou, aby dávala mléko za čtyři. Později najmeš konzultanta, aby zjistil proč to kráva ne-
vydržela a musela být utracena.

FRANCOUZSKÁ AKCIOVKA:
Máš dvě krávy. Jdeš do stávky, protože chceš tři.

JAPONSKÁ AKCIOVKA:
Máš dvě krávy. Navrhneš je tak, aby byly desetkrát menší a dávaly dvacetkrát tolik mléka. Pak vytvoříš leporelo o chytré krávě 
nazvané Kravakimono a budeš je prodávat po celém světě.

ČÍNSKÁ AKCIOVKA: 
Máš dvě krávy. K tomu 300 lidí, kteří je dojí. Vykazuješ plnou zaměstnanost, vysokou produktivitu skotu a zatkneš novináře, který 
tato čísla zveřejňoval.

BRITSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Obě jsou šílené.

ITALSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Nevíš ale, kde jsou, a tak jdeš na oběd.

RUSKÁ AKCIOVKA: 
Máš dvě krávy.
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš pět. 
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš 42.
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jsou jen dvě.
Přestaneš počítat a otevřeš další láhev vodky.



Rezignoval radní Fichtner

 Na posledním jednání zastupitelstva Městské části Praha 8 rezignoval radní Matěj Fichtner (TOP 09). Měl v kompetenci mimo 
jiné zchátralý Palác Svět. V radě MČ ho nahradil jeho stranický kolega Tomáš Slabihoudek.
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Novinky z Prahy 8

Praha 8 si připomene fotografickou soutěží povodeň v roce 2002

 Radnice osmé městské části vyhlásila fotosoutěž na téma „Praha 8 před povodní – Povodně 2002 v Praze 8 – 10 let od povod-
ně v Praze 8“. Fotografická soutěž je rozdělena do dvou kategorií, fyzická a digitální fotografie. Snímky mohou zachytit jak jedno 
z daných témat, tak pro srovnání všechna tři témata. Za deset let se stalo mnoho věcí, například Karlín je v podstatě nová část 
města. Srovnání bude jistě zajímavé. A od věci není ani samotné připomenutí povodně, vždyť městská část například dosud 
splácí povodňové půjčky. Z vybraných fotografií bude uspořádána výstava v prostorách Úřadu MČ Praha 8, všechny soutěžní 
fotografie budou zveřejněny na webových stránkách Prahy 8. Uzávěrka soutěže, jejíž pravidla jsou na webových stránkách, je 
31. července 2012.

Bazén stavěli 25 let, otevře v prosinci

 Stavební dělníci tu měli vystavět areál podobný podolské plovárně. Poprvé kopli do země v roce 1987. Výstavbu na Šutce zkom-
plikovala revoluce, následné majetkové restituce a chybějící peníze v pokladně města. Magistrát letos utratí dalších 440 milionů, 
aby se bazén otevřel v prosinci. Stavba má kvůli nejrůznějším komplikacím zpoždění už o jednu celou generaci. Děti, které v osm-
desátých letech chodily okolo rozestavěného areálu, nyní ukazují stejnou stavbu svým potomkům. Jeden rozdíl tu však je. Torzo 
má po 25 letech kompletní obvodové zdi, zasklená okna, tobogany a staví se dál. Návštěvníci se mohou těšit mimo jiné na vířivky, 
širokou skluzavku, tobogany, vodní splav i plážový bar. Areál nabídne zázemí olympionikům i zábavu pro děti. Hned vedle akva-
centra bude stát sportoviště, a to včetně tělocvičny a posilovny. Po letech čekání se tento již v podstatě sen stává realitou. Na rozdíl 
od jiných akvacenter ve městě je Šutka projektována k profesionálnímu plavání. Loni utratil magistrát za stavbu areálu přes 256 
milionů korun, letos za faktury proplatil už 41 milionů. Do konce roku by měl doplatit ještě dalších 403 milionů. Zastupitelstvu byla 
v lednu předložena odborem městského investora konečná cena celého areálu 883 milionů korun. Nejde však o chybu v součtech. 
Udržování torza bazénu totiž přišlo magistrát od 80. let do roku 2010 na více než 180 milionů korun. Kromě vlastního akvacentra 
je v konečné ceně započítáno i parkoviště a oprava křižovatky s Čimickou ulicí. Město počítá s tím, že hotový areál pronajme sou-
kromníkovi, který jej bude provozovat. 

Pietní akt na Kobyliské střelnici

 U příležitosti 67. výročí osvobození od fašismu se na Kobyliské střelnici konal pietní akt. V proslovech byla připomenuta his-
torie Kobyliské střelnice jako výcvikového prostoru rakousko-uherské armády, Československé armády a v době protektorátu 
jako popraviště hrdinů protifašistického odboje. Přítomni byli i zástupci ČSSD, kteří památku obětí uctili smuteční kyticí.

Řidiče v Praze od příštího roku čeká rozšíření modrých zón 
 
 Řidiče v Praze od příštího roku čeká rozšíření modrých zón. Plánuje to hned několik městských částí. Dopravní experti ale 
pochybují, že se tím vyřeší problémy s parkováním. V Praze naroste počet modrých zón, vyřešit parkování pomocí placených 
parkovacích zón tak chce hned několik městských částí. O zavedení zón placeného stání se na magistrát se svými studiemi obrá-
tily také městské části Praha 8, 9, 11, 13, 18 a městská část Praha-Klánovice. A v tuto chvíli probíhají přípravné řízení a přípravná 
jednání. Radnice městských částí tak zatím připravují projekty nebo se snaží vybrat místa, kde by zavedení modrých zón mělo 
smysl.V současné době se zpracovává studie, zahrnuje lokality Karlína, části Libně a samozřejmě severní části a městské části. To 
znamená lokality kolem metra Kobylisy a kolem metra Ládví. Modré zóny by měly redukovat automobilovou dopravu. Řidiči tak 
budou moci ve vybraných ulicích parkovat mezi osmou a osmnáctou hodinou i v modré zóně. Musí však zaplatit, jakoby stáli na 
oranžové či zelené. Modré zóny se podle některých odborníků ale zcela minou účinkem. Problém s nedostatkem parkovacích 
míst tak určitě nevyřeší.
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Zprávy ze zastupitelstva

Informace ze zastupitelstva
Daniel Rödig, zastupitel Městské části za Karlín 

 Poslední  zastupitelstvo se konalo ve středu dne 9. května ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. 
Starosta Jiří Janků na začátku jednání pro přivítání přítomných informoval zastupitele o skutečnosti, 
že Ing. Michal Šustr (TOP 09) složil mandát zastupitele. Jeho náhradníkem je Michal Houdek, který byl 
pozván na jednání zastupitelstva. Michal Houdek složil slib zastupitele do rukou starosty.

 Zdeněk Ševčík připomněl všem zastupitelům významnost data 9.5. a navrhl uctít minutou ticha oběti II. 
světové války. Návrh si osvojil starost Janků a všichni zastupitelé památku minutou ticha oběti války uctili.

 Starosta Janků taktéž informoval o skutečnosti, že Matěj Fichtner rezignoval na post člena rady, a navrhl 
tedy změnu programu jednání zastupitelstva spočívající v rozšíření programu o bod volba člena rady. Tato 
změna byla zastupitelstvem schválena.

 Roman Petrus navrhl zařazení bodu jednání zastupitelstva, kde by se projednala problematika bytového družstva Vánkova. I přes to, že za-
stupitelstvu byli přítomni i zástupci občanů, které tato problematika zajímala, koalice tuto změnu programu neschválila, a donutila tak občany 
vystoupit se svými příspěvky a dotazy na toto téma až v samém závěru zastupitelstva.

 Návrh závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2011. Materiál uvedl jeho předkladatel, zástupce starosty Michal Švarc. ČSSD se při 
hlasování o tomto materiálu zdržela hlasování, nicméně koalice sehnala dostatečný počet zastupitelů, aby byl zastupitelstvem materiál schvá-
len.

 Dalším bodem jednání byl návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů, uzavřené mezi Městskou částí Praha 
8 a Českou spořitelnou, a.s. Tento materiál uvedl předkladatel, zástupce starosty Michal Švarc. Jednalo se pouze o změny podpisových vzorů a 
byl zastupitelstvem schválen.

 Dalším projednávaným bodem byl návrh změny oprávněné osoby k disponování s prostředky na běžném účtu u Komerční banky a.s., 
zřízeném na zhodnocování volných finančních zdrojů. Materiál uvedl předkladatel, zástupce starosty Michal Švarc. I zde se jednalo pouze o 
technický materiál, který vznikl kvůli odstoupení Michala Šustra. I tento materiál by zastupitelstvem bez problémů schválen.

 V dalším bodě se jednalo o návrhu poskytnutí finančních darů (grantů) MČ Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a 
mládeže na rok 2012. Materiál uvedla radní Adamová a zastupitelstvo tento materiál schválilo.

 Následoval bod Volba radního, vzhledem k tomu, že dosavadní radní Matěj Fichtner na tuto funkci rezignoval. Politické kluby byly vyzvány, 
aby své případné kandidáty nahlásili předsedovi návrhového výboru. TOP 09 nominovala Tomáše Slabihoudka, ČSSD nominovala Romana Petru-
se. Oba dva s kandidaturou souhlasili. Započaly tedy tajné volby. V prvním kole volby žádný z kandidátů nezískal dostačující počet hlasů potřebný 
ke zvolení. Roman Petrus získal 20 hlasů, Tomáš Slabihoudek 22 hlasů. Po diskusi se přistoupilo ke druhému kole volby. V tom získal Roman 
Petrus 19 hlasů, Tomáš Slabihoudek 24. Tím byl Tomáš Slabihoudek zvolen radním MČ Praha 8.

 Posledním bodem jednání zastupitelstva byly dotazy, návrhy a připomínky občanů. Ty se týkaly projektu AFI Karlín, dopravní situace a 
systému parkování v Pernerově ulici a dále rekonstrukce ulice Vánkova.
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Novinky z radnice a komisí

 Květnové jednání Bytové komise RMČ Praha 8 (BK) se konalo dne 14.5. Jednání bylo usnášeníschopné a po kontrole usnesení se přistoupilo k 
projednávání nových podání, které byly na ÚMČ doručeny od doby posledního jednání BK. BK Bytová komise doporučila poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 10 000,- Kč na stěhování všem oprávněným nájemcům bytů v obecních domech, svěřených do správy MČ Praha 8, navrže-
ných k prodeji výběrovým řízením, kteří byt vyklidí a vrátí pronajímateli (i když bytovou náhradu nepřijmou) a nemají finanční závazky vůči 
MČ Praha 8.  Dále BK na svém jednání doporučila prodlužovat bez projednání v bytové komisi Rady Městské části Praha 8 platnost nájemních 
smluv o nájmu obecního bytu (vyjma obecné prospěšnosti a problematických případů), kde je řádně hrazeno nájemné a trvá důvod nájmu. Tato 
prodloužení budou Bytovým odborem ÚMČ Praha 8 rovnou předkládána na jednání Rady Městské části Praha 8. Toto je pouze rámcový výčet 
hlavních bodů jednání BK. Celý zápis je k dispozici na sekretariátu OVV v Zenklově ulici.

Komise pro dopravu, Květa Lepsatre, zastupitelka za ČSSD

 Pan Bezděkovský seznámil přítomné se změnami ve vedení v souvislosti s odchodem radního PhDr. Ing. Matěje Fichtnera, MBA a nástu-
pem zástupce starosty p. Michala Švarce.

 Zkrácení výluky v rámci rekonstrukce tram. trati Zenklova - zahájení provozu v ranních hodinách dne 24.5.2012.

 Informace o posunutí termínu prodloužení midibusu I. 295 z 1.června na 1. července 2012.

 Připravovaná rekonstrukce komunikace Budínova, která s největší pravděpodobností proběhne v prázdninových měsících.

 Změny MHD v druhé polovin ě roku - OD nebyly předloženy žádňé změny ani nebylo s OD nic projednáváno.

 Výsledky analýzy dopravy v klidu - firma, která zpracovává tuto analýzu, předloží 23.5.2012 RMČ konkrétní výsledky k projednání. Násled-
ně bude zpracován konečný projekt řešení dopravy v klidu.

 Požadavek OD na Městské policii k provádění kontrol vjezdu na chodník v lokalitě Ládví a záborů veřejného prostranství především v 
nočních hodinách a o víkendech.

Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD 

 Vzhledem k tomu, že se v dubnu jednání sociální komise nekonalo, předsedkyně komise Ing. Adamová využila své kompetence a všechny 
žádosti o prodloužení podnájemní smlouvy v azylových bytech končící v dubnu 2012 prodloužila o jeden měsíc.

 Na květnovém setkání komise projednala 7 žádostí o prodloužení podnájemních smluv v azylových bytech. K prodloužení bylo doporu-
čeno 6 smluv, z čehož ve 4 případech bylo doporučeno prodloužit podnájemní smlouvy o 4 měsíce s tím, že další prodloužení bude podmí-
něno splácením dluhu. Jedna smlouva nebyla k prodloužení doporučena vzhledem k neoprávněnému obývání azylového bytu dalšími členy 
rodiny žadatelky.

 Komise projednala také 12 žádostí o přidělení azylového bytu. Ubytování v azylovém bytě bylo doporučeno u 2 žádostí matek s nezleti-
lými dětmi. Většina žádostí nesplňovala kritéria pro přidělení ubytování v azylovém domě. Ze 6 žádostí o zařazení do programu „Bydlení pro 
seniory“ byla doporučena jedna žádost. 

Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
 Bytová komise,  Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
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Kultura na Praze 8
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Zveme Vás

OVV ČSSD Praha 8 si Vás dovoluje pozvat na tradiční akci našeho OVV, a to

ve čtvrtek 14. 6. 2012 od 17:00 do 22:00 hod. do sekreteriátu ČSSD

na

„ROZLUČKU SE ŠKOLNÍM ROKEM“

Kromě nezbytného a k této akci patřícího debatování, popíjení a jedení vás čeká i velké 
překvapení.

Překvapení připravil Obvodní výkonný výbor pro Jaromíra Šídu a všichni doufáme, 
že se bude líbit nejen jemu, ale i vám všem.

Stranické akce Květen 2012

Vernisáž M. Potůčka - „Děti země“  4.6. 18:00 Zenklova 27,  sekretariát  
MO Karlín a MO Libeň      5.6.  18:00 Zenklova 27,  sekretariát  
Poradna pro občany - M. Potůček    5.6.  17:00 Zenklova 27, sekretariát  
Klub zastupitelů ZMČ P - 8    11.6. 18:00 Zenklova 27, sekretariát  
Poradna pro občany - M. Potůček  12.6. 17:00 
Šachový klub      13.6. 16:00 Zenklova 27, sekretariát  
„Rozlučka se školním rokem“ - neformální setkání našich členů 
         14.6. 17:00 Zenklova 27, sekretariát  
OVV Praha 8      14.6. 18:00 Zenklova 27, sekretariát  
Zastupitelský den     19.6. 17:00 Zenklova 27, sekretariát  
Poradna pro občany - M. Potůček 19.6. 17:00 Zenklova 27, sekretariát  
Zastupitelstvo MČ P - 8    20.6. 14:00 ÚMČ, tzv, Bílý dům
MO Bohnice      26.6. 18:00 vinárna Troja, Bohnice
MO Ďáblice      26.6. 19:00 restaurace „Na růžku“
Poradna pro občany - M. Potůček  26.6. 17:00 Zenklova 27, sekretariát 
Tisková konference prof. Potůčka - ke stavbě „centra Palmovka“ 
27.6. 10:00 Palmovka u bývalého nádraží  „Libeň“
Šachový klub      27.6. 16:00 Zenklova 27, sekretariát   
MO Čimice      28.6. 18:00 Chvatěrubská 350
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Vernisáž výstavy fotografií Pavla Štolla
  
Další vernisáž a další výstava, která se Občanskému 
sdružení OS OSM opravdu povedla. Tentokrát jsme 
poprvé měli návštěvu i z médií a šot z naší akce od-
vysílala i Česká televize. Děkujeme autorovi.


