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jevo řada nepravostí, které se v naší zemi v poslední době dějí. Pak
se objeví zpráva, že vláda nabádá soudce, aby dávali nižší nižší tresty, jelikož věznice jsou přeplněné. Naší vládě to zkrátka nefunguje.
A to bohužel není Apríl.
Na Praze 8 to ale funguje jinak. U nás odposlechy „nefrčí“, tak se
můžeme s konečnou platností rozloučit s Paní Zimou, oslavit svátky
jara a vklidu se můžeme věnovat své další práci, která nás čeká.
Na Praze 8 nás čekají podzimní senátní volby, které snad ukáží,
že Praha není jen baštou ODS. Konec konců ODS dělá v poslední
době vše pro to, aby to lidem dokázala. My toho musíme jen využít
a přesvědčit voliče, že náš kandidát profesor Martin Potůček je tím
kandidátem, kterého by měli občané svým hlasem ve volbách podpořit.
Hezký březen přeje Daniel Rödig a jedna báseň od jaromíra Šídy

K vysokým školám - Jaromír šída
Vysoké školy se vzbouřily,
proti Dobešovi dělají kroky
a kritizují celou vládu.
Zapomněly však, koho volily
do sněmovny před dvěma roky.
Teď vedou k Nečasovu pádu.
Změnila inteligence své mínění
a pochopila konečně sociální cítění?

Číslo měsíce
40
Až tolik miliard korun si ministr Kalousek letos hodlá
půjčit od lidí formou prodeje státních dluhopisů
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Tak by se mohla z části pravice
stát demokratická levice.

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

ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě

Soud s Vítem Bártou
Volební sliby. Řada voličů, kteří uvěřili předvolebním slibům strany Věci veřejné se v březnu mohli přesvědčit, jak se nechali napálit. V Praze probíhal soud s Vítem Bártou, který čelí obžalobě z uplácení svých
bývalých stranických kolegů poslance Jaroslava Škárky a Kristýny Kočí (oba dříve VV, dnes nezařazení).
Škárku žalobci viní z přijetí úplatku, protože na rozdíl od Kočí část peněz utratil.

Janoušek x Bém
Zpráva z odpodlechnutého rozhovoru mezi vlivným lobistou a tehdejším primátorem Prahy vyvolala
spoustu otázek. A to tím více, když jeden z hlavních aktérů, Roman Janoušek, pod vlivem alkoholu zranil
autem vietnamskou ženu. Stále se objevují nové dohady, otázky a nové postřehy. Tou je například způsob
vyšetřování policistů. Celá kauza neunikla britskému týdeníku The Economist, který aféru aféru odposlechů bývalého pražského primátora Pavla Béma bedlivě sleduje. Ve svém čísle napsal, že pro mnoho lidí je
skandál kolem Pavla Béma a Romana Janouška symbolem problémů, které sužují celou Českou republiku:
státních úřadů poddajných politickým tlakům, chamtivých politiků, příliš mocného byznysu a kultury beztrestnosti. Dodal k tomu, že by znechucení veřejnosti mohlo předznamenávat zkázu pro ODS.

Ceny vajec začne zřejmě zkoumat i antimonopolní úřad
Velikonoce mají vliv na cenu vajec každý rok. Letos se k tomu ale přidal i jejich nedostatek. Ten byl
způsoben výpadkem dodávek ze zahraničí i z tuzemských chovů poté, co značná část producentů vejcí
nesplnila směrnici Evropské komise zajišťující nosným slepicím lepší podmínky pro chov v podobě takzvaných obohacených klecí. Směrnice platí právě od Nového roku. Výsledkem je zdražení vajec o sto i
více procent. O důvody se zřejmě začne zajímat i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Na
předsedu antimonopolního úřadu se totiž obrátil ministr zemědělství.

Drahý benzín trápí i Německo. Připravuje „cenovou brzdu“
I v Německu lámou ceny benzinu a nafty v posledních týdnech rekordy. Tamní politici proto chtějí zavést
takzvanou cenovou brzdu, která má dovolit výrobcům pohonných hmot a čerpacím stanicím zvyšovat
cenu jen jednou denně. Kromě toho ji budou muset den předem zveřejnit. Vládní koalice už připravuje
příslušný návrh zákona a o podobné iniciativě bude jednat i horní komora parlamentu, Spolková rada.
Chystaná úprava je podle deníku namířena proti dominantním dodavatelům pohonných hmot na německém trhu, podle jejichž cenové politiky se řídí i ostatní.

Dobeš končí
Josef Dobeš podal demisi. Prezident jí přijal. Podle prezidenta republiky je to nejlepší polistopadový
ministr školství. Podle studentů je to otec a garant průšvihu nazývaného státní maturity. Pro jiné je to
člověk neschopný čerpat z EU peníze pro rozvoj jím spravovaného resortu. Pro další je to jeden z „véčkařů“, tedy z lidí odsouzených do propadliště dějin. Kdo má tedy pravdu? To nám ukáže historie.eerkense.
Bylo to pět měsíců před tím, než ho poslanci zvolili za prezidenta. Půjčku však tehdy nevykázal v daňovém přiznání pro dolnosaský parlament.

Foto použito z internetu
3

www.cssd.cz

ČSSD PRAHA 8
ČSSD informuje

Zprávy z Krajského vedení ČSSD
Milan Hejkrlík, člen KVV
Krajský výkonný výbor se sešel na svém 12. řádném zasedání v pondělí 26. března 2012. Zasedání
zahájil i řídil pověřený místopředseda př. Jiří Bodenlos. Největší diskuse se rozproudila k tradičním
bodům a to zprávě místopředsedy KVV pověřeného řízením a ke zprávě předsedy klubu zastupitelů
hlavního města Prahy zvolených za ČSSD. Zpráva pověřeného místopředsedy a následná diskuse se
týkala především probíhajícím manifestacím proti Nečasově vládě, přeregistraci v rámci obvodní organizace ČSSD Praha 11, situací na ČSSD Praha 9. Pověřený místopředseda dále kritizoval výzvu tzv. živé
demokracie. Ohradil se vůči nařčení z potlačování vnitrostranické diskuse a údajným nedemokratickým tendencím v pražské ČSSD.
KVV byl dále seznámen s následujícími tiskovými zprávami, které jsou k dispozici u tajemníka OVV:
• Praha přišla o miliardy na čističku, rada o tom diskutovat odmítá
• Odmítáme převod nemocnic ze státu na Prahu, hrozí tak jejich privatizace
• Stanovisko ke jmenování nového ředitele Dopravního podniku
• Chaos v pražském dopravním podniku nebere konce
• Koalice šetří všude, je ne na svém PR
V rámci diskuse ke zprávě předsedy klubu zastupitelů hl. m. Prahy byly kritizovány především skutečnosti v rámci zveřejněných odposlechů
mezi bývalým primátorem Behmem a podnikatelem Janouškem. KVV přijal usnesení, ve kterém vyzývá TOP09 k sestavení jednobarevné rady
hl. m. Prahy s tím, že je možné jednat s ČSSD o případné podpoře.

eformy ČSSD | Česká strana sociálně demokratická

Česká strana sociálně demokratická
Svoboda, spravedlnost, solidarita
Úvod

Úvod
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Média
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Program
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Language

E-shop

Kontakty

DISKUSNÍ ARÉNA

DISKUSNÍ ARÉNA

Spravedlivé reformy ČSSD
V Diskusní aréně se budou ve všech krajích po celé ČR utkávat představitelé
ČSSD, odborné kapacity z regionů a široká veřejnost. Čelní zástupci strany zde
budou konfrontovat s experty názory na aktuální politická témata a volební program ČSSD. Do
diskuse se můžete zapojit i elektronicky a písemně. Prosíme, pošlete své podněty
a návrhy na: programpodlevas@socdem.cz či poštou (heslo „Program podle Vás“, Oto Novotný,
Politicko-analytická sekce, ČSSD, Lidový dům, Hybernská 7, 110 00 Praha 1). Těšíme
se na Vaše podněty!

DISKUSNÍ ARÉNA

Nejbližší DISKUSNÍ ARÉNA bude:

12. dubna od 18:00, Karlovy Vary, Stará Role, Školní
ul. 7, Lidový dům
Další připravovaná setkání ČSSD s občany
Kde budou další DISKUSNÍ ARÉNY
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Vzdělávání a školství
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a hospodářská politika

Bezpečnost

Kvalitní vzdělání dostupné
všem

Nezaměstnanost je sociální zlo
Politika proti Nečasu

Cítit se bezpečně je právo

www.cssdpraha8.cz

ZPRAVODAJ
ČSSD informuje

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Březnový OVV začal přivítáním př. Boudu, člena MO Kobylisy, který byl řádně zvolen na OK ČSSD Praha 8 za náhradníka člena OVV a na
základě ukončení členství v ČSSD členky OVV K. Kubešové byl dnešním dnem do OVV kooptován.
V rámci bodu: Organizační věci OV,V př. Petrus informoval členy o probíhající první fázi předvolební kampaně prof. Potůčka, který probíhá zejména formou přednášek a diskusí, kdy oslovuje, ještě jako soukromá osoba zejména občanská sdružení. O jeho přednášky je zájem,
úspěšně již tyto absolvoval např. v Čakovicích, v DD Slunečnice v Bohnicích a další. Aktivně se také připravuje druhá část předvolební kampaně, spolu s „paralerním“ volebním týmem sestávajícím zejména z lidí, jež se pohybují s prof. Potůčkem ve vysokoškolském prostředí UK. Včera
proběhlo jednání se Stranou zelených na P – 8, za účelem získání podpory pro prof. Potůčka v senátních volbách. V této chvíli je velmi pravděpodobně, že se tak stane. Nyní prof. Potůček oslovil ve věci podpory v senátních volbách také KDU ČSL, výsledek zatím není znám. Volební
manažer př. Céza podrobně informoval o konkrétních aktivitách prof. Potůčka, např. dnešní akce ve spolupráci s o.s. ProAlt, „proti Drábkovým
reformám“. S prof. Potůčkem proběhla podrobná diskuse k současným podmínkám a povinnostem občanů, kteří si hledají zaměstnání.
Dále př. Petrus informoval, že příští týden seznámí členy OVV s prvními verzemi, které jsou pro nové webové stránky navrhovány. Dále, že
24. 3. proběhne ples KVV ČSSD Praha, př. Petrus poděkoval všem, kteří se plesu zúčastní, zvláště pak př. Hejkrlíkovi. Dále pozval přítomné na
tradiční připomenutí 134. výročí založení ČSSD, které se koná dne 5. 4. od 16:00 hodin na Břevnově, u restaurace „U Kaštanu“. Dále informoval o následujícím: všechna usnesení MO půjdou nově každý měsíc na P ČSSD a PG ČSSD. Upozornil na blížící se uzávěrku dubnového čísla
„Času volby“ (28. 3.); u tajemníka si každý člen ČSSD může zažádat o heslo a přístup na intranet ČSSD; 16 - 20. 4. proběhne po celé ČR tzv.
„Týden protestů proti vládě ČR“, který organizují různá občanská sdružení ve spolupráci s odbory. Okresy byly vyzvány k podpoře protestů.
K danému dále informovali př. tajemník Vašek a prof. Potůček – 21. 4. zřejmě proběhne na Václavském náměstí demonstrace za velké účasti
občanů. Následně proběhla diskuse, př. Petrus připomněl demonstraci na Klárově (19. 3. - ProAlt) a poděkoval přítomným za podporu na
této. K danému nebylo přijato žádné usnesení.
V rámci bodu: Příprava akcí OVV, př. Rudová – nejbližší výstava začne na sekretariátu 24. 4. Př. Petrus informoval, že jej požádal náš člen př.
Guži, který by v sekretariátu měl zájem vystavovat k 8. 4., kdy je Mezinárodní den Romů. Dále informoval o 70. výročí Operace Anthropoid
– atentát na R. Heydricha. S tímto je na MČ Praha 8 spojeno od března do října několik pietních, připomínkových akcí, ke kterým bychom se
měli připojit. Výhledově krátce připomněl akce jiných obvodů a KVV dubnu a květnu (čarodějnice, 1. máj aj.).
Následoval bod: Zprávy z KVV, ÚVV. Př. Hejkrlík – KVV schválil kandidáta do senátního obvodu č. 17 – je jím starosta MČ Praha 12 př. Adámek. Poslanci, senátoři a členové dozorčích rad s účastí MČ budou 90% členských příspěvků platit na KVV. Vyjde nové číslo Času volby; byla
zrušena OnK ČSSD Prahy 2 a 3 pro výběr kandidáta do senátu. Termín KK byl schválen na 15. 12. 2012, klíč počtu delegátů bude určen dle
Řádu přípravy voleb, který bude schvalovat ÚVV. KVV vzal na vědomí usnesení MO Kobylisy a OVV Praha 8 v otázce řešení bezdomovectví na
celorepublikové úrovni a předal jej sociální komisi k dalšímu řešení. ÚVV – př. Petrus - byla svolána porada všech předsedů OVV v ČR spolu s
P ČSSD a J. Hamáčkem. Došlo ke snížení dluhu ČSSD z 360 milionů KČ o 70 milionů Kč. V této souvislosti panovala shoda, že z hlediska „důležitosti“ voleb do různých orgánů jsou nyní nejvíce důležité volby krajské, následně senátní a nejméně prezidentské. Ve věci zájmu médií
tomu bude naopak. P ČSSD navrhlo dva kandidáty na prezidentské volby za ČSSD, Jiřího Dienstbiera a Jana Švejnara. Tito kandidáti budou
zejména v krajských městech diskutovat s občany na různá témata a následně z nich ČSSD vybere kandidáta na prezidenta.
Následovala diskuse o prezidentským kandidátu ČSSD. K danému proběhla diskuse, včetně zmínění usnesení MO Kobylisy, které se již
k volbě vyjádřilo. Př. Bouda vyjádřil podiv nad tím, že ČSSD nedokázala vygenerovat více kvalitních kandidátů; vedení strany by mělo více
vnímat mínění veřejnosti. Jedná se o podcenění volby kandidáta na prezidentský post. Tajemník př. Vašek připomněl, že již dvakrát posílal informaci z ÚS ČSSD, ve smyslu založení nového emailu, kde se každý člen může do 17. 5. vyjádřit jak k navrženým kandidátům, tak dalším skutečnostem, které se prezidentských kandidátů, výběru a voleb týkají: prezident@socdem.cz. Po diskusi bylo navrženo usnesení č. 1/3/2012:
„OVV ČSSD Praha 8 vyjadřuje znepokojení nad způsobem výběru kandidáta ČSSD na Prezidenta ČR. V případě nutnosti volby z kandidátů př.
Dienstbiera a p. Švejnara navrhuje př. Jiřího Dienstbiera.“
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Lukášem Kauckým
zastupitelem Hlavního města Prahy a emeritním radním pro kulturu
Jak vnímáš aktuální situaci v pražské kultuře se zkušeností někdejšího radního
právě pro kulturu a cestovní ruch?
Praha může být právem hrdá na své postavení jednoho z hlavních evropských
kulturních center. Nabídka kulturních akcí v průběhu roku je velmi pestrá a zároveň
kvalitní, i když vždy je co zlepšovat. Zároveň se však většina kulturních subjektů obrací na Magistrát i jednotlivé městské části se žádostí o podporu. Je jich však bohužel
mnohem více, než finančních prostředků, které jsou k dispozici. Letošní rok přitom
bude díky naprosto nekoncepční politice pravicového vedení města pro řadu pražských kulturních institucí přelomovým, pro některé z nich pak možná i jejich posledním. Důvodem je nejen snížení objemu financí na jednorázovou podporu kulturních
akcí, ale i snížení víceletých grantů . Tento krok znamená citelnou ránu pražskému
kulturnímu životu, jehož podpora a rozvoj se tímto i přes jeho mimořádná specifika
a rétoriku koaličních představitelů dostává zcela mimo oblast priorit vedení hlavního města. Bilancování na konci tohoto roku
proto nejspíš nebude zrovna radostné.
Jako předseda kulturní komise ČSSD se tomuto tématu věnuješ také na širší, celorepublikové úrovni. Jaká jsou témata týkající
se českého kulturního resortu, které řešíte?
V těchto týdnech resonuje českou kulturou především několik legislativních návrhů, které nyní procházejí schvalovacím
procesem na půdě Poslanecké sněmovny. V prvé řadě se jedná o často diskutovaný návrh zákona o majetkovém vyrovnání s
církvemi a náboženskými společnostmi. Dále pak vládní návrh tzv. tiskového zákona, který by měl zavést pravidla pro radniční
periodika a zamezit jejich zneužívání vládnoucími stranami. V neposlední řadě jsem se zabývali i poslaneckým návrhem zákona
o hlasitosti reklamy v televizním vysílání. Mezi evergreeny v rámci diskuse pak patří například otázka sloučení Státní opery a
Národního divadla.
Jsi vystudovaný historik. Pomáhá ti tahle tvoje specializace v oblasti, které se věnuješ?
Určitě. Při studiu historie si člověk uvědomí, jak velký a nenahraditelný význam měla vždy kultura pro člověka. Jak moc se
nedá opomenout její význam při výchově, která je tímto způsobem nenásilná a zároveň efektivní, protože takto vzdělání dokáže vnímat každý. V tomto směru existují historicky ověřené postupy, jak kultura může a měla by fungovat. Zároveň mi historie
dává odpovědi na řadu otázek, které již byly v minulosti řešeny a umožňuje mi dívat se na věci v souvislostech a v kontextu. Jako
příklad mohu uvést složitou problematiku církevních restitucí, která má přímo historické základy. V tomto ohledu mám pocit,
že ze svého vzdělání mohu neustále čerpat.
Když se kultuře nevěnuješ pracovně, jakou kulturní akci rád navštívíš?
Od každého trochu. Praha je skutečně mimořádné město s bohatým kulturním životem, díky čemuž má člověk v rámci kulturní nabídky vždy z čeho vybírat. Rád zajdu na zajímavé divadelní nebo filmové představení, koncert vážné i moderní hudby nebo
výstavu. Ale zároveň si vždy rád v klidu přečtu dobrou a kvalitní knížku.
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ZPRAVODAJ
Polemika

Jak vylepšit dopravní situaci v Praze 8
Karel Šašek, 1. místopředseda ČSSD Praha 8
Auto je radost i starost. Ten, kdo ho má, bez něj nemůže žít. Kdo ho

zklidní. Musíme dát zcela jasná pravi-

nemá, žije také. Přitom počet těch z nás, kdo má k dispozici alespoň jed-

dla pro parkování automobilů našich

no, je rok od roku větší. Dalo by se klidně říct, že ať si každý má to, co

spoluobčanů, zcela jasná pravidla

chce. Ale. Ano, je spousta ale. Vlastnictví auta nepřináší jen užitek svým

pro parkování těch, kteří naší měst-

vlatníkům, ale v mnoha připadech je i významným obtěžujícím prvkem.

kou častí projíždějí či zde zůstávají za

A to v omezeném, v našem případě městském, platí mnohonásobně.

mnoha účely. Musíme se zcela jasně

Prach, kvalita ovzduší, hluk, parkování kdykoli, kdekoli. V podstatě si člo-

postavit tranzitní nákladní dopravě

věk řekne, že se takovéto „civilizační“ dani nedá postavit.

projíždějící naší částí. Když některá
města tomuto typu dopravy mohou

Ovšem i z této zoufalé situace je cesta. Cesta, která si žádá součin-

zcela zakázat jízdu, proč bychom to

nosti jak nás, občanů, tak především našich zastupitelů. Na straně obča-

nemohli udělat i my? Plánovači tran-

nů je to o solidaritě těch, co auta používají s těmi, kteří již objevili i jiné

zitních tras si s tímto „problémem“ jistě velmi dobře poradí.

způsoby dopravy z místa A do místa B. Těch je potřeba si velmi vážit. Na
straně našich zastupitelů je to o trvalém vytváření podmínek pro cyklis-

To nejzásadnější nás ale čeká. Přesvědčit sami sebe, že to má smysl.

ty, chodce a samozřejmě také o rozvíjení systémů hromadné dopravy.

Že každý z nás dokáže auto nechat doma a vyrazit do práce, na úřad,

To vše nepůjde bez zcela zásadní věci, kterou je řešení dopravní situa-

k lékaři či jen tak do města. Ať již na kole, pěšky či MHD. Výsledek nás

ce naší městské části v širších souvislostech. Je potřeba se zaměřit na

určitě potěší. Budeme žít v klidné, čisté a zelené městské části. A to za to

vybudování systému, který dopravu v naší městské části zcela zásadně

přeci stojí.

Mrtvá demokracie, aneb jak dál
Roman Petrus, předseda ČSSD Praha 8
Hovořím k vám jako jeden ze zástupců oligarchů, šéfa kohorty spo-

sení, které někdy i nezapadne a opravdu se schválí. Na diskusi o stranic-

lehlivých straníků, majitel řady pašalíků, boss černých duší a samozřej-

kých akcích je většinou málo času a jsou v programu na konci. Tedy ve

mě stranický bafuňář připomínající Milouše Jakeše, byť bych si nedovolil

chvíli, kdy se většina členů už obléká a odchází. To už nemluvím o zprá-

tento ctěný titul upírat jeho hlavnímu majiteli, kterému byl v posledním

vách z obvodů a některých dalších orgánů. A poděkování třeba za ples

nevyžádaném emailu určen.

se organizátoru Karlu Klímovi dostane, jen když na něj Milouš…, pardon
Jiří Bodenlos, nezapomene.

Musím říct, že jako dlouholetý straník jsem obdobných výzev a platforem ve straně zažil mnoho. Stejně jako v minulosti, s celou řadou věcí,

Takže co dál? Zaprvé. Nechme aktivní členy Mrtvé a Živé demokracie,

které v takových výzvách zazněly, i souhlasím. Bohužel, způsob a styl

ať dál spokojeně diskutují a obcházejí své příznivce, ale nedovolme, aby

této kampaně jdou hodně kolem mě. Škoda, že signatáři nezvolili jinou

dále ovlivňovaly život pražské sociální demokracie společnou anarchií.

variantu. Myslím, že jejich úsilí by vedlo k většímu úspěchu.

Zadruhé. Oživme Pražský klub zastupitelů. Začněme diskutovat nad
třemi – čtyřmi tématy, na kterých se dokážeme shodnout na všech

O výzvě jsem ale psát vlastně nechtěl. Spíš jsem chtěl psát o tom, jak

obvodech i na magistrátu a ty začněme připravovat pro dlouhodobou

moc to ovlivňuje pražskou organizaci a hlavně co dál. Pokud jde o to, jak

kampaň. K této akci využijme i odborných komisí KVV. Zatřetí. Proveďme

výzva ovlivňuje činnost pražské ČSSD, o tom je možné se přesvědčit na

zdánlivě úplně jednoduchou věc. Snažme se být co nejvíce v kontaktu s

KVV. Aktivní zástupci Živé a Mrtvé demokracie, kterých je dohromady

lidmi. Tedy otevřme sekretariáty. Konejme poradny nejrůznějšího druhu,

cca třetina KVV, se vzájemně krásně napadají a připomínají si jakýkoliv

pohámejme lidem s jejich každodenními problémy na radnicích i jinde.

svůj přestupek, přestupek kolegů přítomných,správné a špatné hlaso-

Konejme výstavy, setkání s lidmi nad možná banálními tématy, dělejme

vání či dokonce nehlasování. Někteří i fabulují nové skutečnosti, které

dny dětí a další aktivity, které nás všechny „odpapaláští“ a přiblíží běžně

přeci určitě ještě vylezou. Někteří si po letech začali i vykat k potměšilé

uvažujícímu občanovi.

radosti ostatních přítomných.
Prostě nechme ty, kteří se chtějí babrat mezi sebou, ať to klidně dělají
O práci se KVV zas tak moc nebaví. Sem tam se navrhne nějaké usne-

a my ostatní pojďme zase dělat to, pro co jsme vstupovali do strany.
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Pomník operaci Anthropoid v Praze 8 - jak šel čas
Texty a fotografie z webových stránek ČSSD a Romana Petruse
Položení základního kamene pomníku Operaci Anthropoid
Dne 27. května 2008 jsme si připomněli 66. výročí uskutečnění hlavní akce Operace Anthropoid, tedy atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Akce se konala přesně na
minutu po 66 letech a na místě atentátu. Akce
tedy začínala v 10.35 dne 27. května kousíček od
nástupiště autobusové zastávky Vychovatelna
směrem do centra. Původní místo atentátu, tak
jak je možné je vidět na starších fotografiích doznalo totiž během výstavby magistrály značných
změn.
Akce se zůčastnilo velmi mnoho lidí, typoval bych na cca. 100 lidí, takže přítomná policie musela na chvíli
zastavit provoz v jednom pruhu magistrály. Na akci promluvil starosta Městské části Prahy 8 pan Josef Nosek,
paní místostarostka Vladimíra Ludková a zasvěcený hisrotický komentář měl ředitel Vojenského historického
ústavu Praha plukovník Aleš Knížek.
Současný základní kámen darovala Městské části Praha 8 asociace nositelů legionářských tradic. Základní kámen nese text: Základní kámen Operaci
Anthropoid 27. května 1942. Definitivní pomník, který vyjde ze soutěže by měl na tomto místě
vzniknout a být slavnostně odhalen příští rok ve stejné datum.

Soutěž o výslednou podobu pomníku
Soutěž uspořádala Městská část ve spolupráci s řadou institucí. Jednalo se o spolupráci s
Vojenským historickým ústavem Praha, Ústavem
pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Českým svazem bojovníků za svobodu, Československou obcí legionářskou, Národním
památníkem Heydrichiády a samozřejmě s Magistrátem hlavního města Prahy.
Do soutěže se přihlásilo 20 návrhů, ale jeden z nich musel být
vyřazen, jelikož nedodržel pravidla anonymnosti. Komise rozhodla tak, že vítěz bude realizován a další dva návrh dostanou finanční odměnu. Vítězný návrh je znám, takzd
enajdete fotografie z druhého a třetího místa.

Odhalení pomníku
K odhalení pomníku došlo 27. května roku 2009 za účasti vedení Městské části, Senátu ČR a samozřejmě i sociálních demokratů.
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Zábava z internetu
Je to černé a klepe to na dveře, co je to?
Naše růžová budoucnost.
Kolik poslanců je potřeba na výměnu žárovky?
Zásadně nadpolovični většina. Opozice totiž určitě navrhne šroubovat opačně.
Jak Romové oslovují pana prazidenta?
Vaše milosti.
Výměna telegramů pohlavárů při CzechTeku:
Bublan Paroubkovi: „Je tu Czechtek, policie připravena, jak postupovat?“
Paroubek Bublanovi: „Nech je být!“
Pošta doručuje telegram: „Nech je bít!“
Víte, jaký je rozdíl mezi ruským optimistou, pesimistou a realistou?
.
.
Optimista se učí anglicky.
Pesimista se učí čínsky.
Realista sedí doma a čistí kalašnikov.
„Jak se máte?“ žertuje pan Klaus.
„Dobře, dobře,“ žertují občané.
Chlápek poslouchá v hospodě, jak si vyprávějí politické vtipy:
„Tenhle je dobrej, to si musím napsat! Jak se jmenujete?“
Žena jednou večer povídá: „Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl.“
A manžel ukáže na talíř a říká: „A tohle je která?“
Žena přijde na policejní stanici: „Prosím vás pomozte mi, můj manžel se ztratil“.
Policista založí papír do stroje a povídá: „Můžete nám ho popsat?“
“No měří asi 150 cm“ začne žena „váží 95 kg, má pleš, velké břicho, falešné zuby... Víte co? Zapomeňte na
to.“
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Kamery ohlídají další budovy
Polikliniku Mazurská, jesle Milovická, kulturní domy Krakov a Ládví budou střežit bezpečnostní kamery. Kamery už monitorují všechny základní a mateřské školy a převážnou část objektů sociálního charakteru. Postupně se zaměří na veřejné problematické oblasti. Jedná se zejména o ulici Heydukova, Novákových, Na Žertvách a Sokolovská v okolí Palmovky a o Karlínské
náměstí a Pernerovu ulici v Karlíně, parkoviště u katastrálního úřadu v Kobylisích a v Bohnicích parkovací plochy.

Karlínské farmářské trhy budou od dubna
Okolí kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně opět ožije sezonou farmářských trhů. V pořadí již třetí ročník oblíbených Karlínských farmářských trhů se naplno rozjede v sobotu 21. dubna. Trhy ve stínu staletých platanů tradičně doplní klidové zóny pro
přátelské posezení s občerstvením a malými kavárničkami a s koutkem pro děti. Trhy budou opět zpestřeny pravidelnými koutky
pro děti, novinkou budou akce pro dospělé. Organizátoři se chtějí ještě více zaměřit na kvalitu nabízeného zboží, byť za cenu
případné redukce počtu stánků. Trhovci tak budou nabízet pouze zboží nejvyšší kvality, které by zároveň mělo pocházet od prvovýrobců. Trhy budou pokračovat v týdenních intervalech, každou sobotu, a to až do poloviny listopadu. Otevřený je prozatím
jejich provoz během prázdnin, kdy je poptávka výrazně menší.

Zeleň na Invalidovně se dočká úpravy
Radnice se pustila do rozsáhlé úpravy parku v okolí stanice metra Invalidovna. Na jaro a podzim je plánovaná výsadba nových, vhodnějších stromů a zároveň také potřebná rekonstrukce chodníků v parčíku za budovou EXPO. Kvůli prasklinám a deformacím chodníky takřka vylučují bezpečnou chůzi. Zatím zahradníci postupně pokáceli dožívající a podle dendrologického
posudku potenciálně nebezpečné topoly, pro které místní prostředí nebylo optimální. Dospěly do takového stavu, že hrozil pád
velkých větví a v silném větru dokonce vyvrácení celého stromu. O přesné podobě výsadby nové zeleně mohou zástupci obyvatel diskutovat s vedením obce.

Školy pomohou školkám. Otevřou přípravné třídy
Místo roku navíc v mateřské školce přípravná třída v základní škole. Taková možnost se teď naskytne nejméně třiceti dětem.
Třídy budou od 1. září fungovat ve dvou školách v naší městské části. Rada Prahy 8 už s návrhem škol Petra Strozziho a v Hovorčovické ulici souhlasí, poslední slovo bude mít pražský magistrát. Školy mohou zřizovat přípravné třídy pro předškolní děti,
které jsou sociálně znevýhodněné. V praxi jsou tyto třídy navštěvované například cizinci kvůli adaptaci. Ale dochází sem také
děti, které jsou již staré na školku a v mladším kolektivu by nepokračovaly ve vývoji, což může představovat formu sociálního
znevýhodnění. Například základní škola v Hovorčovické ulici, která se nedávno po půl roce přestěhovala zpátky do svých prostor
poté, co bylo nutné objekt vyčistit od azbestu, předpokládá, že bude moci otevřít přípravné třídy rovnou dvě.

Pražské stěny proti povodním mají trhliny
Pokud by přišla do Prahy velká voda, nepomohou ani politiky tolik propagované protipovodňové zábrany za 3,7 miliardy
korun. Některá zařízení jsou nyní v katastrofálním stavu. Na několika místech jsou v pražských betonových protipovodňových
stěnách díry, nápor velké vody tak zábrany stěží udrží. Stejně tak je vidět, že se nikdo nestará o stoky, které by měly velkou vodu
odvádět směrem k čerpadlu. Jsou zarostlé keři a ucpané odpadky nebo listím. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) už poslal do
míst svoje lidi, aby toto zjištění prověřili. Potíže mohou mít především obyvatelé Libně. Poblíž autobazaru na Libeňském ostrově
je má chránit betonová stěna, ale už při běžné procházce je na ní vidět, že je popraskaná. Praskliny jsou minimálně na patnácti
místech, z toho čtyři dokonce skrz celou šířku stěny. Obecně se dá říci, že v případě trhlin, které procházejí napříč celou tloušťkou
konstrukce, je nezpochybnitelné, že je konstrukce v daném místě nezpůsobilá jako protipovodňová zábrana. Už v minulosti se
trhliny objevily poblíž, v Jankovcově ulici, a tehdy to okomentoval sám primátor Svoboda slovy, že „kdyby přišla velká voda, tak
se tou trhlinou začne rovnou valit.“
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Změny spojené s přechodem na smluvní nájemné v
Praze platné od 1. 1. 2013
dle Občanského zákoníku
Michal Petrus, člen MO ČImice a právník bytové poradny
§ 696 (1) Nájemné při uzavírání nájemní smlouvy nebo změna nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu se sjednává dohodou mezi
pronajímatelem a nájemcem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.
(2) Nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou, může pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného. Souhlasí-li nájemce s
návrhem na zvýšení nájemného, zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem od doručení návrhu. Nesdělí-li nájemce pronajímateli písemně do dvou měsíců od doručení návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších
tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Výši
nájemného soud určí ke dni podání návrhu soudu.
(3) Soud může rozhodnout podle odstavce 2 také v případě nájmu, kde bylo nájemné sjednáno dohodou, a jde o nájem na dobu neurčitou,
jestliže došlo k podstatné změně okolností, z nichž při sjednávání nájemného pronajímatel nebo nájemce vycházel.
(4) Navrhuje-li nájemce snížení nájemného, použijí se ustanovení odstavců 2 a 3 obdobně.
(5) Ustanovení odstavců 2 až 4 se nepoužije pro určení nájemného u družstevního bytu.
(6) Nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak, způsob výpočtu úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a způsob jejich placení
stanoví zvláštní právní předpis.
Zákon tedy předpokládá, že se pronajímatel s nájemcem musí dohodnout. Dohoda ale může vypadat také tak, že pronajímatel doručí
nájemci návrh nové smlouvy a bude čekat zda : nájemce přijme návrh smlouvy (dohoda se uskuteční)
nájemce nepřijme návrh smlouvy (dohoda se neuskuteční).
Jestliže nájemce přijme návrh nové výše nájemného, pak tato výše začíná platit v závislosti na zaslání návrhu, nikoli na jeho přijetí. Pronajímatel doručí návrh 25. listopadu 2012, nájemce jej přijme12. prosince, pak zvýšení nájemného platí od 1.2. 2013.
Jestliže nájemce nepřijme návrh a pronajímatel na něm trvá má tříměsíční lhůtu pro podání návrhu (žaloby) soudu. Pronajímatel doručí
první návrh 25.listopadu 2012, nájemce jej odmítne nebo nereaguje, pak od 25. ledna do 25. dubna může pronajímatel podat žalobu se svým
návrhem soudu.
Soud při svém rozhodování bude posuzovat navrhovaný nájem podle velikosti, kvality bytu a lokality, ve které se nachází. Může využít např.
znalecký posudek soudního znalce, nebo mapu nájemného ministerstva pro místní rozvoj.
Velkým rizikem soudního sporu není jen vlastní „prohra“, tedy rozsudek ve prospěch pronajímatele, včetně přisouzení nákladů soudního
sporu, ale především skutečnost, že se nájemné zvyšuje ke dni podání žaloby. Předpokládejme, že pronajímatel podá žalobu 1.3. 2013 (původní nájemné bylo ve výši 6.000 Kč a nové pronajímatel navrhuje ve výši 10.000 Kč). Pokud by soud rozhodl ve prospěch pronajímatele 15.10.
2013, pak by právní moc rozhodnutí mohla nastat ke dni 15. 12. 2013. K tomuto dni, respektive ke dni určenému v rozsudku by nájemce musel
uhradit rozdíl mezi placeným a novým nájemným, který činí 4.000 Kč za měsíce březen až listopad, tedy 36.000 Kč.
Pokud by se spor protáhl mohlo by jít o významný dluh ze strany nájemce, který by byl splatný ke dni právní moci rozsudku. Ideální by tedy
bylo s podobnou možností počítat a dávat si peníze stranou, pochopitelně pokud je to možné.
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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 14.3. Jednání bylo usnášeníschopné a BK na svém jednání projednávala
nová podání, která byla doručena od jejího posledního jednání. V souvislosti s usnesením Zastupitelstva č. Usn ZMC 010/2012 ze dne 22.
února 2012 se množí dotazy nájemců nebytových prostor na možnost převedení těchto prostor (účel využití – atelier) v k. ú. Karlín na byty.
Jde o nebytové prostory, které se nachází v půdních vestavbách v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy
Městské části Praha 8 a zařazených do prodeje oprávněným nájemcům. Bytová komise doporučila povolovat změnu ntěchto nebytových
prostor na byty za poplatek 8 000,- Kč/m2 . BK dále doporučila přidělování volných bytů v domech ve vlastnictví obce a zařazených do prodeje oprávněným nájemcům pouze formou výběrových řízení. Částka nejnižšího vyhlašovaného prvního nájemného za m2 je stanovena:
1. kolo VŘ: byty bez snížené kvality (dříve I. a II. kat.) – 10 000,- Kč; byty snížené kvality (dříve III. a IV. kat.) – 8 000,- Kč
2. a další kolo VŘ: byty bez snížené kvality (dříve I. a II. kat.) - 8 000,- Kč; byty snížené kvality (dříve III. a IV. kat.) – 6 000,- Kč

Komise pro územní rozvoj, leden, Radim Zátopek, zastupitel za ČSSD
Na komisi jsme mimo jiného řešily žádost o souhlas se stavbou zahradní kavárny na ploše zeleně naproti vchodu do metra Kobylisy při
ulici Klapkova. Komise žádost neschválila z důvodů nevhodnosti tohoto místa a problematickému zásobování. Další byla žádost o vyjádření
k projektové dokumentaci pro územní řízení – Novostavba polyfunkčního objektu, ul V Holešovičkách, parcela 872/2, k.ú. Libeň. Komise nesouhlasila s předloženou projektovou dokumentací a to z důvodu objemového rozvržení stavby a naprosté nevhodnosti umístění moderní
prosklené budovy do zástavby klasických činžovních vil. Posledním bodem jednání byla žádost o stanovisko k projektové dokumentaci
nástavby a přístavby, stavebních úprav rodinného domu, k.ú. Čimice, parc.č. 805, ul. Fořtova. Komise navrhuje nesouhlasit s nástavbou,
přístavbou a stavebními úpravami rodinného domu. Stavba je již ve stádiu hrubé stavby (černá stavba) a stavební úřad by měl dát podnět k
odstranění nepovolené stavby.

Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD
Komise projednala čtyři žádosti o prodloužení podnájemních smluv v azylových bytech, z čehož byly prodlouženy dvě smlouvy, jedna
o rok a jedna pouze o měsíc, s tím, že pokud žadatelka zaplatí část dluhu a bude pracovat, komise znovu žádost posoudí. U dvou žádostí
nebylo prodloužení podnájemní smlouvy doporučeno z důvodu vzrůstajících dluhů na nájmu. V obou případech byli žadatelé na možnost
neprodloužení smlouvy při neplacení nájemného upozorněni. Komise projednala také tři žádosti o přidělení azylového bytu, ani jedna však
nebyla doporučena. Ze tří žádostí o zařazení do programu „Bydlení pro seniory“ byla doporučena jedna žádost a jedna žádost byla odložena
na další jednání komise. Členové sociální komise byli dále předsedkyní komise informováni o přípravě na zajištění náhradních azylových
bytů za azylové byty v Karlíně, které spadají do připravované privatizace. Diskutována byla také příprava na nové organizační zajištění správy
azylových bytů, především návrh převedení správy azylových bytů na Centrum Palmovka.

Komise pro národnostní menšiny, Jiřina Slavíková, zastupitelska za ČSSD
Dne 13. 3. 2012 se konala další schůze Komise pro národnostní menšiny RMČ v Praze 8. Komisi zahájila a řídila její předsedkyně ing. M.
Adamová, která konstatovala, že v roce 2011 nedošlo v obvodu MĆ Prahy 8 k žádné mimořádné události v souvislosti s národnostními menšinami. Konstatovala, že představitelé o. s. Lačhe Roma nevyužili možnost spolupráce s o. s. Lata při výběru nebytového prostoru pro jejich
kulturní aktivity. V diskusi byla řešena finanční problematika Romů v souvislosti s privatizací bytů v Karlíně. Byl podán návrh poskytnut
právní poradenství Romům např. v „ Osmičce“. Další jednání komise se bude konat 12. 6. 2012.
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PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

www.cssdpraha8.cz
Představení ve všední dny jsou vyhrazena
školám a případná účast na nich je možná
po předchozí telefonické dohodě.

F. D. Bulánek, S. Starý: KAŠPÁREK A ZLÁ LIŠKA
I. Jirsová: ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
I. Jirsová: ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
E. Vavruška, P. Slunečko: JAK MARTIN ZACHRÁNIL TEREZKU

37. FESTIVAL PRAŽSKÝCH AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ

10.00
10.00
10.00
10.00

tradiční marionetová představení│vhodné pro děti od 4 let

ne
ne
ne
ne

Změna programu vyhrazena.

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.

8.4.
15.4.
22.4.
29.4.

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA

2.4. po 9.00; 10.30 O SVÁTCÍCH JARA. Pořad zasvěcený masopustní tradici a celému jarnímu období.
Pořad M. Renzové. Vhodné pro děti od 6 let.
4.4. st 9.00; 10.30 ČERTŮV ŠVAGR. Vtipná výtvarná loutkovo-činoherní pohádka na motivy pohádky
Boženy Němcové, ve které je díky spravedlivému čertu potrestána pýcha, hrubost a lakota. Hraje divadlo
ANPU. Vhodné pro děti od 3 let.
7.4. so 15.00 O PEJSKOVI A KOČIČCE. Divadelní adaptace knihy J. Čapka. Pejsek a kočička se představí
v pohádkách o tom, jak si myli podlahu, jak si dělali k svátku dort a o pyšné noční košilce. Hraje divadlo Kapsář.
Vhodné pro děti od 3 let.
12.4. čt 9.00; 10.30; 14.00 PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA. Představení plné energie je adaptací vybraných kapitol
ze stejnojmenné knihy A. Lindgrenové. Hraje divadlo PIKI Pezinok, (česky). Vhodné pro děti od 4 let.
13.4. pá 9.00; 10.30 PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
14.4. so 15.00 PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
18.4. st 9.00; 10.30 KYTICE. Romantická procházka pěti baladami K. J. Erbena, doplněná lidovými písněmi.
Hraje Malé Vinohradské divadlo. Vhodné pro děti od 11 let.
19.4. čt 9.00; 10.30; 14.00 NOČNÍ SKŘÍTEK aneb Pohádka o hračkách a statečné mamince. Pohádka
s prvky loutkového divadla, činohry a muzikálu výrazně pracuje s dětskou fantazií a ukazuje dětem, že i ony
mají své povinnosti. Hraje divadlo MIMo.s. Vhodné pro děti od 3 let.
20.4. pá 9.00; 10.30 NOČNÍ SKŘÍTEK aneb Pohádka o hračkách a statečné mamince
21.4. so 15.00 NOČNÍ SKŘÍTEK aneb Pohádka o hračkách a statečné mamince
25.4. st 9,00;10,30 CELTIC ROSE. Komponovaný hudební pořad o historii keltské kultury. Pořad Umělecké
agentury Petra Kubce. Vhodné pro děti od 10 let.
26.4. čt 9.00; 10.30 KOCOUR MODROOČKO. Činoherní pohádka na motivy známé knihy J. Koláře doplněná
písničkami M. Ebena. Hraje divadlo Krapet. Vhodné pro děti od 3 let.
27.4. pá 9.00; 10.30 KOCOUR MODROOČKO
28.4. so 15.00 KOCOUR MODROOČKO

profesionální divadelní soubory

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

11.4. st 19.30 HARLEKIN pro sólový klarinet. Unikátní zábavné představení, ve kterém se spojuje hudba, tanec
a pantomima. Jako Harlekýn, který baví i dojímá a přitom hraje na klarinet, se představí Karel Dohnal.
16.4. po 19.30 BEATLES REVIVAL. Koncert kladenské skupiny působící především v zahraničí. Energie, dobové
nástroje a kostýmy jsou potěšením pro ucho i oko.
23.4. po 19.30 VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO. Písničkář a folková legenda západních Čech.

DUBEN
2012

ČSSD PRAHA 8

Kultura na Praze 8

ZPRAVODAJ
Zveme Vás

OVV ČSSD Praha 4 a KVV ČSSD Praha si Vás dovoluje pozvat na tradiční táborák s pálením čarodějnic
v pondělí 30. 4. 2012 od 16.00 do 23.00 hod. do zahradní restaurace

„NA TÝ LOUCE ZELENÝ“
V Praze 4 – Krči

Od 16.00 do 19.00 proběhnou soutěže pro děti se souborem Nová INSPIRACE
V 19.00 hod. bude vyhlášení soutěže o nejlepší kostým čarodějnice a pak se budeme
jenom bavit při táboráku s opékáním špekáčků za příjemné country hudby souboru
SCARABEUS

Stranické akce Duben 2012
MO Karlín a MO Libeň
3.4. 18:00
Zenklova 27, sekretariát
MO Kobylisy			
10.4. 18:00
Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub			
11.4. 16:00
Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her		
12.4. 17:00
Zenklova 27, sekretariát
Bytová poradna při ČSSD Praha 8 a zastupitelský den 17.4. 17:00
						
Zenklova 27, sekretariát
OVV Praha 8			
18.4. 18:00
Zenklova 27, sekretariát
MO Bohnice			
24.4. 18:00
vinárna Troja, Bohnice
Valná hromada Os OSM 25.4. 19:00
Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub			
25.4. 16:00
Zenklova 27, sekretariát
MO Čimice			
26.4. 18:00
Chvatěrubská 350
Klub deskových her		
26.4. 17:00
Zenklova 27, sekretariát
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ČSSD PRAHA 8

Ples ČSSD Praha
V březnu proběhl ples České strany sociálně demokratické v Praze. Příjmený večer mohly prožít i
sociální demokraté z Prahy 8.

www.cssdpraha8.cz

www.cssd.cz

