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ČSSD PRAHA 8

Úvodník
 

 Údržba sekretariátu v akci „Z“

 Pokud jste si ve vstupní místnosti našeho sekretariátu všimli na 

všech jeho stěnách změn, není to náhoda. V rámci nutné údržby, 

přípravy na možné malování a chystaných aktivit zejména v rámci 

předvolební kampaně do Senátu P ČR, je potřeba tyto prostory také 

patřičně zkulturnit a vyspravit.

 

 Realizovat tento nápad se rozhodli naši „mládežníci“ Vít Céza 

(předseda MSD) a Jaromír Tischer (bývalý tajemník), a to ve svém 

volném čase, většinou v sobotních dnech. 

 

 Jsem přesvědčen, že nejen za sebe jim tímto rádi řekneme „Hoši, 

děkujeme !!“

 Jan Vašek, tajemník

Číslo měsíce

105
Tolik poslanců přesvědčila vláda ČR že je pro ně 

lepší pobírat poslanecký plat po zbytek volebního 

období, než se vrátit do normálního života a zažívat 

výdobytky reforem na vlastní kůži.

Fotka měsíce - ČSSD si připomněla svůj vznik 

na Břevnově.
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Události v ČR a ve světě

Protivládní demonstrace 
 

Konečně se vláda dočkala a odbory dostály svým slibům. V sobotu 21. dubna přišlo sto tisíc lidí na Vác-

lavské náměstí demonstrovat proti vládě. Zástupci odborů a dalších sdružení či iniciativ shodně vyzvali 

vládu k podání demise. Jednalo se o největší demonstraci od roku 1989. Lidé z celé republiky přišli 

vyjádřit svou nespokojenost se současnou vládou. 

Mečiar odchází po 21 letech z vedení své strany.
 

Bývalý trojnásobný slovenský premiér Vladimír Mečiar odchází po 21 letech z čela strany, kterou zaklá-

dal. Mečiarova Lidová strana-Hnutí za demokratické Slovensko už v roce 2010 vypadla z parlamentu a 

neuspěla ani při letošních předčasných volbách. Oznámil, že nebude už na funkci kandidovat.  Výsledek 

Mečiarovy strany z posledních voleb je skutečně tristní. Zatímco v době své největší slávy získávala přes 

35 procent hlasů, nyní LS-HZDS volilo jen 0,93 procenta lidí. Slovenští politologové označili odchod za 

symbolický konec jedné generace politiků. 

Le Penová podpoří Sarkozyho, když pomůže její straně do parlamentu

 Oba soupeři o post prezidenta Francie, vůdce středopravé Unie pro lidové hnutí Nicolas Sarkozy a so-

cialista Francois Hollande, usilují o podporu sympatizantů lídryně krajně pravicové strany Marine Le 

Penové. V prvním kole voleb totiž skončila třetí. Získala pětinu hlasů, čímž překonala i nejlepší výsledek 

svého otce. Marine Le Penová, vůdkyně krajně pravicové Národní fronty, drží v šachu Nicolase Sarkozy-

ho toužícího zůstat v čele Francie. Bez jejích voličů totiž nemá šanci vyhrát prezidenstké volby. Le Peno-

vá nyní naznačila, že pokud Sarkozy slíbí, že nezakáže její straně kandidovat v parlamentních volbách, 

podpoří ho ve druhém kole voleb. 

Pitr už není odsouzený, jeho případy musí soudy projednat znovu 
 

Podnikatel Tomáš Pitr už není pravomocně odsouzený. Vrchní soud v Praze potvrdil obnovu procesu v 

kauze daňových deliktů z roku 2006. Tím zrušil šestiletý souhrnný trest. Soud ale zároveň rozhodl, že se 

podnikatel zatím na svobodu nedostane. Do nového líčení zůstane Pitr ve vazbě. 

Soud v Haagu zakázal prodej marihuany cizincům

 Zahraniční turisté, kteří s oblibou využívali liberálního přístupu Nizozemska k prodeji a konzumaci ma-

rihuany, mají smůlu. Soud v Haagu totiž posvětil chystaný vládní zákaz prodeje marihuany cizincům. 

Opatření má platit od 1. května ve třech provinciích na jihu země a od 1. ledna 2013 v celé zemi. Podle 

chystaného opatření se mají z 670 nizozemských coffee shopů stát „uzavřené kluby“ s nejvýše 2 000 čle-

ny, jimiž mají být pouze plnoletí nizozemští občané. S připravovaným krokem nesouhlasí Amsterodam, 

kam cofee shopy přitahují množství turistů, a jeho starosta Eberhard van der Laan chce podle agentury 

AP najít kompromisní řešení. Nařízení nechtějí dodržovat ani někteří majitelé coffee shopů v Maastrichtu 

u hranice s Belgií.

Foto použito z internetu
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ČSSD PRAHA 8

Zprávy z Ústředního výkonného výboru ČSSD
Karel Šašek, člen ÚVV

 10. března se ke svému 5. Zasedání sešel Ústřední výkonný výbor ČSSD. Jednání zahájil předseda 

ČSSD B. Sobotka, který ve své zprávě informoval o současné politické situaci, nadcházejících volbách 

do krajských zastupitelstev a přípravě na volby prezidenta ČR. Přítomné členy ÚVV seznámil s kriti-

kou vládní politiky, s vývojem veřejného dluhu, s vývojem schodku důchodového účtu, ekonomickým 

růstem, vývojem reálných mezd a nezaměstnanosti – to vše v letech 2001 – 2012. Dochází k rozkladu 

veřejného sektoru. Toto vše je třeba vysvětlovat a argumentovat tím při předvolební kampani. Občanům 

je nutné dát naději na změnu vlády, vysvětlit jim, že má smysl zapojit se do veřejného dění a přijít k de-

mokratickým volbám. 

 Priority sociální demokracie – 1. vyhrát volby do PS, 2. vyhrát podzimní volby do KZ a S a 3. vyhrát 

prezidentské volby. Předseda B. Sobotka osvětlil výstupy z jednání Politického grémia ČSSD k zahájení 

vnitrostranické diskuse k výběru kandidáta na prezidenta. Grémium strany navrhuje dva kandidáty k roz-

sáhlé diskuzi mezi členskou základnou. A to Jana Švejnara, jako nezávislého a Jiřího Dienstbiera, člena ČSSD. Během dubna a května proběhnou 

ve všech krajích diskusní arény – představení programových priorit ČSSD.  

 ÚVV ČSSD dále schválil stop stav členské základny pro konání OK a KK, na kterých se budou volit delegáti 37. sjezdu ČSSD k 31. 3. 2012. 

V rámci Střednědobého programu ÚVV ČSSD doporučuje trvat na zrušení poplatků ve zdravotnictví s výjimkou příplatku na stravu v nemocnici 

ve výši 60,- Kč, max. 30 dní v roce.

ČSSD informuje



 Dubnový OVV byl velmi pracovní a zaměřený 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. Na začátku května bude představena 1. verze volebního programu prof. Potůčka; bude distribuován „dotazník“ 

občanům, ve věci stavby radnice na Palmovce; přednáška v DD Slunečnice v Bohnicích, poradny sociálního charakteru na sekretariátu každý 

týden v červnu; proběhne změna výlohy sekretariátu; webové a facebookové stránky Os OSM budou intenzivněji zaměřeny na prof. Potůčka; 

výstava „Děti země“ proběhne v průběhu května a června pozvánky budou distribuovány občanům. Př. Šašek požádal, aby členové OVV byli 

seznámeni s materiály k předvolební kampani. Dále informoval, že náš senátní volební obvod č. 23 byl zařazen mezi prioritní, a to znamená 

více finančních prostředků na volební kampaň. 

 Př. Céza informoval o rozeslání pozvánek na Valnou hromadu Os OSM, dne 25. 4., od 19:00 na sekretariátu. Všechny přítomné pozval, stejně 

jako zájemce o členství v Os OSM. Informaci doplnil př. Tischer – rozšíření stanov, pravomoci tajemníka o. s., a další. Tajemník př. Vašek se-

známil přítomné s materiálem „Plnění rozpočtu OVV za 1. Q. 2012“. Zmínil pozitivní vývoj na stránce příjmů i výdajů. Po diskusi vzali členové 

OVV materiál na vědomí.  Tajemník př. Vašek informoval o dubnové Bytové poradně a zastupitelském dni, poděkoval př. Slavíkové za účast. Př. 

Ševčík nabídl svou pomoc na květnový zastupitelský den. Dále informoval o termínu pietní akce na kobyliské střelnici, která se koná dne 6. 5. od 

16:00, spolu s př. Šaškem vyzvali přítomné k účasti a př. Vašek navrhl zakoupení smuteční kytice za cca 500,- Kč. Proběhla diskuse k návrhu př. 

Majerové, ve věci nabídky př. Boudy, realizovat na sekretariátu „poradnu pro občany v náročných životních situacích“. Př, Bouda souhlasil s tím, 

aby tato byla zatím odložena na termíny po letních prázdninách a byla pro občany na objednání. Tajemník př. Vašek navrhl členům ke zvážení 

účast na některé z akcí k sedmdesátému výročí operace Anthropoid, jejímž úspěšným cílem byl atentát na R. Heydricha v květnu roku 1942.

 KVV – př. Hejkrlík: diskuse k tzv. „Živé sociální demokracii“; účast na demonstraci proti Nečasově vládě 21. 4. na Václavském náměstí; KVV 

Praha a KZ HMP za ČSSD vyzývá zastupitele TOP09 k ukončení koalice s ODS a nabízí jednání o podpoře menšinové vlády TOP09 na pražském 

magistrátu. ÚVV – př. Šašek: určil stop stav členské základny pro konání KK (31. 3. 2012); vyzval členskou základnu, aby se vyjádřili k navrže-

ným kandidátům na prezidenta s tím, že ani jeden z navržených kandidátů (Dienstbier, Švejnar) nemusí být tím, kdo bude ÚVV na základě 

vnitrostranické diskuse potvrzen. K danému proběhla diskuse. 

 Centrum Palmovka, a. s. Př. Petrus konstatoval, že nyní je to 3 měsíce, co jsou s př. Šaškem členy dozorčí rady a nyní žádají členy OVV o 

sdělení, zda v tomto orgánu nadále pracovat, či nikoliv. Současná situace je taková, že se po 2 měsících intenzivního snažení podařilo svolat 

dozorčí radu. Z požadovaných materiálů (smlouva s Metrostavem, a.s., Stanovy a.s. CP, Zpráva o činnosti a.s. CP, přehled všech podepsaných 

smluv, harmonogram stavby a.s. CP a další) od představenstva a.s. CP byli zatím dozorčí radě předány pouze Zpráva o činnosti a harmonogram, 

vše v extrémně stručné podobě. Př. Petrus a Šašek přesto nadále správní radu opakovaně žádají o materiály, na které mají ze zákona právo, aby 

jako kontrolní orgán mohli pracovat. Jedním z cílů je, aby kompetence představenstva přešly na dozorčí radu. Do současnosti bylo na přípravu 

stavby zaplaceno již 24 milionů Kč. V této souvislosti si vyžádali také zprávu auditora. Z následné diskuse vyplynulo, že naší snahou a cílem je 

získat veškeré materiály o stavbě radnice, a to se díky neochotě představenstva neděje. V současné situaci je proto nutné se rozhodnout, zda je 

pro nás smysluplné být členy dozorčí rady, či nikoliv. Mezi nejdůležitější důvody pro setrvání je využití těchto informací v komunální politice, 

ale také v senátních volbách. Z následné diskuse nebylo přijato usnesení, ale členové OVV podpořili úsilí a setrvání př. Petruse a Šaška v dozorčí 

radě. 

 Komunální politika. Př. Zátopek ještě jednou informoval o jednání ZMČ Prahy 8, ze dne 22. 2. 2012. Tajemník př. Vašek pozval přítomné na 

demonstraci proti vládě P. Nečase v sobotu 21. 4. Sraz je v LD v 12:00. Dále požádal přítomné o podporu petice KS ČSSD, která je připravena 

k podpisu a podporu členů MO s touto peticí. Př. Ševčík informoval o výsledcích jednání KV ZMČ P – 8; na zateplení ZŠ Hovorčovická došlo k 

zásadnímu pochybení ve věci stavebního dozoru, výsledkem byl únik azbestu do ZŠ a další finanční ztráty MČ P – 8.

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
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Rozhovor s Romanem Petrusem
předsedou ČSSD na Praze 8

Na jednání OVV jsi překvapil řadu členů svým výrokem, že na podzim nebudeš obha-
jovat post předsedy Prahy 8. Co se stalo?
 

 Ano, to je pravda. Řekl jsem, že toto je jistě mé poslední volební období v roli před-
sedy ČSSD Praha 8 a že v listopadu nebudu tento post obhajovat. Vede mě k tomu 
řada důvodů. Především bych rád zkusil kandidaturu o patro výše, na krajskou úro-
veň. Jako dlouholetý nepřítel kumulace funkcí je nutné, abych tedy nekandidoval na 
Praze 8. Dále si myslím, že 8 let stranického života s Petrusem v čele stačí. Ostatně ta 
osmička je taková symbolická. Osobně jsem přesvědčen, že je v naší základně řada lidí 
připravena dát straně na Praze 8 trochu nový směr, který už potřebuje. 

 Když mluvíš o krajské úrovni, jak vidíš své možnosti a jakým směrem se vydáš?

 Osobně jsem o kandidatuře začal přemýšlet ve chvíli, kdy mě vyzval Tomáš Novotný na Obvodní konferenci. Tehdy navrhl, 
abych byl nominován na post předsedy KVV. Krajská konference je v prosinci, konkrétně patnáctého, a do té doby uplyne spous-
ta vody. Už dnes se ukazuje řada kandidátů, nejen na předsedu. Je pravda, že u řady z nich si nedokážu představit, že bych je 
podpořil, ale u některých je toto možné. Musím přiznat, že jsem myšlenku své kandidatury prodebatoval s řadou lidí na Praze 8 
i na jiných obvodech a myslím, že se o tuto funkci budu ucházet, pokud získám podporu na Praze 8.

Jak vidíš situaci na krajské úrovni v Praze? Jak se tě dotýkají kauzy členů ČSSD a Živá demokracie?

 K Živé demokracii jsem se opakovaně vyjadřoval a napsal několik článků, poslední vyšel v krajském Času volby, kterému jsem 
pomáhal na svět. Osobně nemám nic proti tomu, co signatáři navrhují. Ostatně na Praze 8 tyto věci už léta plníme, aniž bychom 
měli cokoliv měnit. Problémem je způsob, jakým signatáři na věc upozorňují.  A jsem přesvědčen, že dnes již právě tento dryáč-
nický styl jim ubližuje a některé straníky až odpuzuje. Pokud jde o kauzy, tak těmi je skutečně ČSSD v Praze prolezlá. Je i moje 
vina, že jsme některé případy neřešili poslední rok důrazněji. To nastalo více až v tomto roce, kdy například situace na Praze 9 
byla vyřešena pozastavením členství ve straně a odchodem z funkcí.   

A jak vidíš situaci na obvodech?
 

 Já mám výhodu, že přeci jen obcházím řadu jednání obvodů. Musím říct, že mě překvapuje mediální pohled, tedy pohled 
novinářů a médií a pohled skutečný. Osobně jsem přesvědčen, že kromě Živé demokracie, jejíž podpora není tak silná jak se v 
médiích píše, je zde výrazně silnější skupina soustředěná kolem bývalého předsedy Petra Hulínského. Zároveň je ale v Praze vel-
mi silná skupina, která není organizována. Je to jakási mlčící část organizace, která se aktivně dosud nepřiklání ani k Živé demo-
kracii ani ke druhé skupině. Jsem přesvědčen, že na této skupině se dá stavět i s ohledem na novináře, i s ohledem na prospěch 
sociální demokracie.
  
Nedokážeš si tedy představit spolupráci s Jiřím Dienstbierem a Petrem Hulínským?
 

 Právě naopak. Jsem naprosto přesvědčen, že nový předseda bude mít jako hlavní úkol uklidnit situaci ve straně a zkusit se 
domluvit s oběma význačnými straníky. Řekněme si narovinu, že Petr Hulínský, i když dnes je brán jako naprostý ďábel, tak pro 
ČSSD v Praze vykonal spoustu práce, byť já patřil léta k jeho velkým kritikům. Naopak Jiří Dienstbier se vyšvihl teprve poté, co ho 
protlačil Petr Hulínský. Jeho vliv na média a novináře a obliba u části populace je potřeba využít.  
  

Interview
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Jak se vyrovnat s trestnou činností drogově závislých?
Lenka Majerová, zastupitelska za ČSSD Praha 8

Demonstrace odborářů proti vládě
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň

Polemika

 Na položenou otázku odpovím jednoduše. Občané, bohužel, ne-

mají téměř žádnou možnost se vypořádat s trestnou činností dro-

gově závislých osob. Trestná činnost těchto osob v zásadě spočívá 

v tom, že kradou. Tito lidé totiž musí denně nakrást věci až za 2000 

korun, aby měli na další dávky.

 Podle zákona, když chování těchto lidí porušuje právní předpisy, 

jedná se o trestný čin. Spáchání trestného činu je zaneseno do rejstříku 

trestů. Ten je vždy požadován při nástupu do zaměstnání, při cestování 

do zahraničí za účelem studia nebo práce. O trestný čin se jedná i v 

případě kouření marihuany, přechovávání drog, tedy i mít je doma tře-

ba pro kamaráda, pro potenciálního kupce. Když se droga distribuuje, 

a to třeba i zadarmo, když se droga vyrábí, je to vždy trestný čin. Za 

tento čin hrozí pachatelům i několik let vězení. A drogově závislí lidé 

si dají velký pozor, aby nemuseli do vězení jít, neboť zpravidla musí i 

podstoupit příslušnou léčbu. 

 Když ale lidé kouří marihuanu, nebo přechovávají drogy v malém 

množství, jedná se pouze o přestupek, stejně jako v případě drobných 

krádeží. A za takovýto přestupek je 

nejčastější trest peněžitá pokuta. 

Když nás někdo okrade, co udělá-

me? Jdeme krádež ohlásit na policii 

a pokud se policii podaří zloděje od-

halit, dostane pokutu. Ale tito zloději 

v tom umí dobře chodit a je téměř 

nemožné jim dokázat, z jakých dů-

vodů kradli, a tedy následně nemají 

záznam v rejstříku trestů.

 Občané by si měli navzájem pohlídat, aby se zavíraly vchody u 

domů, kam chodí přespávat nejen bezdomovci, ale i drogově závislí. 

Měli by si hlídat své osobní věci. Hlídat i krádeže v obchodech. Na 

ohlášení takovéto krádeže je ale potřeba mít i osobní odvahu, aby to 

nebylo bráno jako udavačství. Proto si myslím to, co jsem napsala na 

začátku, že občané nemají téměř žádnou možnost vypořádat se s trest-

nou činností drogově závislých osob. Když to trochu zlehčím, tak další 

možností občanů je, těmto lidem se vyhýbat. 

 V sobotu 21. dubna 2012 konala se v Praze demonstrace odbo-

rářů proti asociálním vládním reformám. Na Václavském náměstí se 

shromáždilo na 100 tisíc demonstrantů vybavených četnými trans-

parenty vyjadřujícími nesouhlas s vládními opatřeními a kritizující 

přední členy vlády a koaliční strany.

 Na tribuně u sochy sv. Václava promluvilo několik desítek řeční-

ků včetně delegátů ze zahraničí. Všichni kritizovali asociální vládní 

reformy, které zaměstnance připraví průměrně o více než 11 tisíc 

korun ročně. Po-

stiženy budou 

hlavně rodiny s 

malými dětmi, 

nízko a středně 

příjmové domác-

nosti a důchodci. 

S kritikou se ozva-

li i vysokoškoláci, 

kteří místo škol-

ného mají platit 

zápisné, což je jasný podvod.

 Davy demonstrantů odmě-

ňovaly řečníky skandovanými 

souhlasy trefně namířenými na 

kritizované vládní činitele. Celou 

demonstrací se neslo úsilí, aby 

vláda podala demisi, odstoupi-

la, aby prezident Klaus demisi 

neprodleně podepsal a aby byly 

vypsány nové sněmovní volby. Ve 

stejném duchu bylo na závěr při-

jato usnesení.

 Odborářská demonstrace, které se zúčastnili i četní členové 

ČSSD, byla více než zdařilá i vysokou účastí. Václavské náměstí tolik 

demonstrantů nepoznalo od Listopadu 1989.

 

 Odboráři to vládě spočítali.
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 Přesně po 11 měsících, dne 25. dubna 2012, se konala valná hromada našeho Občanského sdružení OSM. Hlavním důvodem pro její svolání 

byla změna stanov, související se senátorskou kampaní prof. Martina Potůčka. Jednání od počátku vedl místopředseda OS OSM Vít Céza, který 

v úvodu konstatoval usnášeníschopnost jednání valné hromady, řádné svolání schůze a seznámil přítomné s programem jednání, který byl po 

doplnění schválen. 

 Předsednictvo předložilo valné hromadě zprávu o činnosti za dosavadní období, zprávu o hospodaření za rok 2011 a za část roku 2012. 

Tajemník sdružení Jaromír Tischer valné hromadě sdělil, že daňové přiznání za rok 2011 bylo podáno v řádné termínu. Valná hromada schvá-

lila všechny uvedené texty. Kromě toho byl schválen také informační text o dosavadní a budoucí působnosti našeho sdružení. Vít Céza také 

představil inovované webové stránky Občanského sdružení OSM a doplnil též strategii směřování Občanského sdružení OSM, která byla po 

proběhlé diskuzi vzata na vědomí. 

 Důležitým bodem bylo odvolání všech orgánů sdružení a jejich nové navolení. Předsednictvo se k návrhu tohoto bodu rozhodlo z následu-

jících důvodů: 1) změnou personálního složení docílit vyšší efektivity (především ve vztahu k senátní kampani prof. Potůčka), 2) zajistit, aby se v 

příštím roce nemusela svolávat valná hromada pouze kvůli končícím mandátům (funkční období všech orgánů je dvouleté), 3) další působení 

bývalé př. Kubešové, která přešla k TOP09, bylo nepřijatelné. V tajném hlasování byl předsedou Občanského sdružení OSM zvolen Vít Céza, 

místopředsedou Jaromír Tischer, tajemníkem a gestorem výstav prof. Martin Potůček. Předsedkyní kontrolní komise se stala Eva Rudová, na 

místa členů kontrolní komise byli zvoleni Milan Maděra a Pavel Talíř.  

Zásadním bodem byla změna stanov. Mezi nejdůležitější změny patří:  CíLE SDRUŽENí: Byly doplněny cíle rozšiřující působnost našeho sdru-

žení v oblasti veřejného sektoru a veřejných služeb (zprostředkovávání komunikace mezi občany, politiky a úředníky o důležitých záležitostech 

týkajících se veřejného života; kultivace veřejného sektoru pořádáním, organizováním a zajišťováním kulturních, osvětových a vzdělávacích 

akcí). Byl upraven cíl týkající se ochrany přírody a krajiny. Tento cíl byl zjednodušen a zpřesněn (ochrana přírody a krajiny v Městské části Prahy 

8  a v přilehlých oblastech, obhajoba práva občanů na zdravé životní prostředí a přístupnost krajiny). ČLENSTVí VE SDRUŽENí: Členství vzniká 

řádným vyplněním přihlášky, zaplacením členského příspěvku ve výši stanovené valnou hromadou sdružení a konstatováním předsednictva 

sdružení nebo valné hromady o vzniku členství. Předsednictvo může pravomoc konstatování o vzniku členství přenést na předsedu nebo 

místopředsedu sdružení. UPRAVENí ROLE PŘEDSEDNICTVA: Předsednictvo zajišťuje hospodaření sdružení a připravuje zprávu o hospodaření 

pro valnou hromadu. Tajemník sdružení se spolupodílí na hospodaření sdružení, vybírá členské příspěvky, eviduje členskou základnu a je též 

gestorem výstav.

 

 Jednání druhé valné hromady zahájil předseda OS Bytová poradna při ČSSD v Praze 8 Jaromír Tischer a konstatoval usnášeníschopnost  valné 

hromady, řádné svolání schůze a seznámil přítomné s programem jednání. Předsednictvo podalo valné hromadě svou zprávu a předložilo zprávu o 

hospodaření za rok 2011 a zprávu od 1. 1. 2012 do 25. 4. 2012. V současné době nemá valná hromada žádné závazky či pohledávky a stav pokladny 

činí 0 Kč. V té souvislosti bylo Jaromírem Tischerem sděleno, že daňové přiznání za rok 2011 bylo podáno v řádném termínu, což také doložil. 

Valná hromada schválila zprávu předsednictva, zprávu o hospodaření za rok 2011 a zprávu o hospodaření od 1. 1. do 25. 4. 2012.

 

 Bylo navrženo odvolat veškeré orgány OS a navolit nové, aby nebylo v dalším roce nutné svolávat valnou hromadu znovu. Valná hromada 

odvolala předsednictvo a kontrolní komisi. V tajném hlasování se staronovými členy předsednictva stali Jaromír Tischer, Daniel Rödig a Jan 

Vašek, v kontrolní komisi zůstala předsedkyní Eva Rudová a členy se nově stali Vít Céza a Milan Hejkrlík. 

 V bodě změna stanov Roman Petrus informoval o potřebě změnit stanovy a celkovou koncepci občanského sdružení. Po proběhlé diskusi 

byla přijata „transformace“ Občanského sdružení Bytová poradna při ČSSD v Praze 8 na >>poradnu<< a bylo navrženo přejmenování Občan-

ského sdružení Bytová poradna při ČSSD v Praze 8 na Občanské sdružení Poradna pro občany na Praze 8. Dále byla představena nová strategie 

směřování Občanského sdružení Poradna pro občany na Praze 8, která byla po proběhlé diskuzi vzata na vědomí.

Proběhly valné hromady Občanského sdružení OSM a Bytové poradny
Texty a fotografie z webových stránek ČSSD a Romana Petruse
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Trvalé problémy naší vnitrostátní politiky
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň

 Již delší čas trvají u nás rozpory ve vnitrostátní politice. Jde nejen o spory 

hlavně ve sněmovně mezi vládní koalicí a opozicí. Rozhádaná je i koalice. 

Zkrátka, vládne politický „nečas“. Začátkem letošního dubna se situace vy-

hrotila, když Věci veřejné pohrozily podáním demise jejich ministrů a před-

ložením nových požadavků na řešení problémů v koalici.

 Demise ministrů VV se však nepovedla. Navíc po Velikonocích se sešel 

celý tucet zástupců vládní koalice k vyřešení rozporů. Na něm Véčkaři ustou-

pili. Předseda VV Radek Džon se tak opět řádně zesměšnil. Problematická a 

až k smíchu působící byla i pohrůžka Nečase vůči Věcem veřejným, když jim 

hrozil předčasnými volbami, u nichž by sama ODS mohla pohořet.

 Příčiny vzniku a přetrvávání rozporů v naší vnitrostátní politice je třeba 

hledat již jak v době těsně po Listopadové revoluci, tak i v letech pozdějších a 

i úplně nedávných. Po Listopadové revoluci se mylně razil názor, že nepotře-

bujeme politické strany a že všichni občané se mohou sdružit v Občanském 

fóru. To nápadně připomínalo kopírování vlády jedné strany za komunistické 

diktatury. Když se po r. 1989 přesto začaly tvořit politické strany, občané 

mladé a střední generace, kteří žili dosud jen za komunistické totality a nepo-

znali, co je to demokratický pluralismus a demokratická levice, pod vlivem 

nadšení z pádu komunismu většinou obrátili svůj politický názor doprava, 

aniž si uvědomili, zda jim bude životně vyhovovat. Po založení ODS vstoupil 

rázným způsobem do vnitrostátní politiky Václav Klaus. Vytvořil si vlastní 

politické charisma, kterým po řadu let působil na občany, i když jako ministr 

financí, předseda vlády i jako prezident republiky ve skutečnosti příliš neu-

spěl.

 Málokdo však ví, že Klaus, ještě za komunistické diktatury jako nepatrný 

začínající bankovní úředniček, se ucházel o vstup do KSČ. Nebyl však přijat 

pro svou povýšenou, nesnášenlivou až arogantní povahu, která se nemohla 

přizpůsobit kolektivnímu způsobu myšlení a jednání. Když se Klaus neuplat-

nil politicky za komunistů, vynahradil si to proto po Listopadové revoluci 

jako zásadový pravičák. Získal si oblibu hlavně u žen jako sportovec a svým 

vzhledem připomínajícím manekýna. Takto se z Klause stal jakýsi politický 

ideál, nikoliv však ideální politik.

 Před sněmovními volbami v r. 2010 mladí občané, hlavně studenti, napa-

dali předvolební shromáždění ČSSD nejen slovně a povykem, ale i házením 

vajíčky. Tito lidé a jimi ovlivnění občané pak zřejmě volili ODS nebo nově 

vzniklé pravicové strany, TOP-09 a VV. Přesně za rok po volbách však titíž 

mladí lidé, opět hlavně studenti, a s nimi i učitelé a také lékaři, podávali pro-

testy a demonstrovali proti vládním rozhodnutím a proti poslanecké koalici. 

Protestovali tak vlastně proti těm, které volili.

 Počátkem r. 2012 objevila se tzv. Holešovská výzva s radikálními názory. 

Jedním z nich bylo zrušení politických stran. Takový nápad se může zrodit je-

dině v hlavě royalisty. Vždyť politické strany k prosazení demokracie vznikly 

právě proti monarchii a feudalismu. V 60. letech 19. století byla proto u nás 

založena nejdříve strana liberálně konzervativních staročechů, po ní se usta-

novili radikálně demokratičtí mladočeši a v r. 1878 vznikla strana českých 

sociálních demokratů. Politické strany přece slouží k tomu, aby spojovaly 

občany stejného názoru a vybírali si ze svých řad své zástupce do parlamentu. 

Jednotlivý občan bez politické strany nemůže se veřejně prosadit. Takové 

jsou politické zásady demokratického světa. Holešovská výzva byla tedy jen 

naivním plácnutím politických ignorantů.

 Před každými volbami představuje své kandidáty několik desítek politic-

kých stran. Podle politického charakteru všechny strany by se daly zjednodu-

šeně rozdělit do čtyř skupin. Do dvou skupin by patřily strany demokratické, 

které by se dále dělily na sociálně demokratické a na asociálně demokratické. 

Třetí a čtvrtou skupinu by tvořily strany nedemokratické tj. ultralevici (ko-

munisty) a ultrapravici (neonacisty). K nejasnostem ve vnitrostátní politice 

přispívají částečně i naši občané jako voliči. Značná jejich část nemá stálý a 

trvalý politický názor, neboť při volbách dávají svůj hlas skoro pokaždé jiné 

politické straně. Takovým svým postojem blíží se k volebním absentérům, 

kteří jsou vlastně politickými analfabety .

Jako demokraté nejsme sice třídně rozděleni, ale přesto každý občan by si měl 

uvědomovat, že podle svého původu, vzdělání, zaměstnání a hlavně podle 

sociálního cítění by si měl vybírat i své politické sympatie. Více než 80% ob-

čanů v aktivním věku jsou zaměstnanci. Je proto nepochopitelné, jak mnozí z 

nich, nebo dokonce i studenti či důchodci, ve volbách dávají hlas pravicovým 

stranám, které vůči pracujícím a sociálně slabým nemají vůbec kladné vztahy. 

To svědčí o politické neuvědomělosti. Z těchto úvah vyplývá, že konečně 

snad po naprosto neúspěšném působení Topolánkovy a Nečasovy vlády s 

Klausovou režií česká veřejnost pochopí, komu bezhlavě věřila, koho poklá-

dala za politického i ekonomického fenomén a kdo ji vlastně léta ohlupoval.

 Připravované další protesty a demonstrace včetně úvah o stávkách dávají 

naději, že lidé, hlavně ti postižení Kalouskovými škrty, již začínají chápat 

význam demokracie s přívlastkem tj. sociálním, kterou Václav Klaus neustále 

napadal. Proto pro případ předčasných sněmovních voleb je na sociální de-

mokracii, aby tentokrát si nenechala utéct příležitost ve volbách přesvědčivě 

zvítězit. Jen tak se uleví občanům, kteří jsou nebo byli živi z vlastní práce, 

a konečně v naší republice přestanou rozhodovat lidé, kteří jsou živi z práce 

druhých.
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Zábava z internetu

V sídle české vlády se pokazilo WC. Přišel opravář a ptá se:
„Kde je ten hajzl?“
„Před hodinou odletěl do New Yorku.“
„Ale myslel jsem ty dvě nuly.“
„Ty letěli s ním.“

Přijde Pepa z hospody a praví k nakvašené ženě: „Hádej, co mám v kapse - začíná to na F“ - „Fialky?“ - „Ne, 
flašku rumu. Hádej, co mám v druhé kapse - začíná to na E“ - „Tak to nevím.“ - „Eště jednu!“

„Pane doktore,“ povídá ustaraná matka. „Náš syn si pořád hraje na písku a dělá bábovičky. Dá se to nějak 
léčit?“
„Proč by se to mělo léčit?“ diví se lékař. „To je přece normální.“
„My si to s manželem taky myslíme, ale snacha se s ním chce kvůli tomu rozvést!“

„Pane doktore, celé tělo mě svědí“
„A zkoušel jste se vykoupat?“
„Zkoušel, ale týden - dva to bylo dobrý a pak to začalo zase.“

„Haló, policie? Jel jsem autem a srazil jsem dvě slepice.“
„No, tak je položte na krajnici. Ať je další auta nerozmažou po vozovce.“
„Rozumím. A co mám udělat s jejich motorkou?“

Stojí dva policajti na tramvajové zastávce a jeden se ptá druhého:
„čím jedeš?“
„Jedničkou, a ty?“
„Já dvojkou.“
Po chvíli přijede dvanáctka a ten první policajt říká:
„No vidíš, máme štěstí, můžeme jet spolu!“

„Jaroušku, mluvil jsi s tím člověkem, který mě včera vytáhl z řeky, když jsem se topila?“
„Samozřejmě. Tři hodiny se mi omlouval.“

Blondýnka si kupuje nové auto a ptá se prodavače:
„Prosím vás, je to rychlé auto?“
„Samozřejmě, 240 km za hodinu“
„Nekecejte, hodina tolik kilometrů nemá!

Pepíček: „Tatínku, dnes jsem ušetřil 26 korun!“
„Jo, a jak?“
„Běžel jsem celou cestu do školy za tramvají.“
„Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stovky!“



Na staveništi v paláci Svět se opět začalo pracovat

 Na staveništi v paláci Svět v Libni se opět začalo pracovat. Podle mluvčí radnice Prahy 8 Heleny Šmídové by měla v červnu 
začít výstavba kopie automatu Svět a také chybějící fasády. V srpnu by pan Kryšpín měl začít s budováním interiéru. To zahrnuje 
stovku bytů, automat ve smyslu bufetu nebo občerstvení a také kavárnu a knihovnu Bohumila Hrabala. Termín dokončení se 
očekává v září 2014. Radnice Prahy 8 se ale ke slibům investora staví rezervovaně.

11

ZPRAVODAJ

www.cssd.cz

Novinky z Prahy 8

Nová kulturní památka

 Praha 8 se může pochlubit novou kulturní památkou. Stala se jí kaplička se zvoničkou na rohu ulic Střížkovská a U Kapliček. 
Kaplička je postavena v neorománském stylu. V roce 2007 radnice nechala osadit nové vstupní dveře, okna, samozřejmě ve spolu-
práci s památkáři. Byla doplněna výzdoba chybějícího zvonu, kříže. Opravoval se vůbec celý plášť kapličky. Praha 8 do rekonstruk-
ce kapličky a úprav jejího okolí investovala víc než jeden a půl milionu korun.

Obyvatelé z okolí Botanické zahrady mají i letos vstup do venkovní expozice zdarma!

 Pražská Botanická zahrada se s osmou městskou částí dohodla, že i letos bude obyvatelům z širokého okolí zahrady umož-
něn vstup zdarma do venkovní expozice. Permanentky všem zájemcům budou vydávány od poloviny dubna. Loňská akce, kdy 
obyvatelům z širokého okolí botanické zahrady byly zdarma rozdány roční permanentky, slavila úspěch, a tak letos Botanická 
zahrada nabídla Praze 8 vstupy zdarma znovu. Obyvatelé Bohnic i Kobylis budou i nadále mít možnost jak snazšího průchodu 
od Bohnic do Troje, tak vycházek a prohlídek ve venkovní expozici zahrady. Permanentky budou vydávány na základě potvrzení 
trvalého bydliště, a to od poloviny dubna. Platnost budou mít do konce roku 2012. Bezplatné permanentky opravňují ke vstupu 
a průchodu venkovní expozicí, která se v roce 2011 významně změnila. Původně několik jednotlivých, oplocených ploch bylo 
spojeno do jednoho uzavřeného prostoru. Spojení ploch do jednoho celku sice relativně zkomplikovalo průchodnost mezi Boh-
nicemi a Trojou, což byl hlavní důvod pro loňské bezplatné vydání permanentek.

Do Karlína na in-line bruslích? Už toto léto, slibuje Radnice

 Milovníci in-line bruslení se už v létě dočkají zbrusu nové dráhy v Karlíně. Slibuje jim to radnice Prahy 8. Podle slibu vznikne na 
nevyužívané části komunikace v Sokolovské ulici. Je to úsek mezi ulicí Za Invalidovnou a Kaizlovými sady. Nyní je zcela uzavřen 
pro automobily. Praha 8 prý k tomuto kroku sáhla po uvážení dopravní situace v místě. Už dříve totiž auta odklonila na Pobřežní 
ulici a s jejich návratem na tuto část Sokolovské nepočítá. První bruslaři se po stezce projedou snad ještě před začátkem letních 
prázdnin. Nejde však jen o plané sliby? Bude mít radnice peníze? A jak vyřeší bezpečnost bruslařů? Sokolovskou totiž projíždějí 
tramvaje. Starosta ujišťuje, že nepůjde o nijak závratnou investici. Radnice zaplatí bezpečnostní prvky. Originální oddělení dráhy 
pro bruslaře od tramvajové trati. Nová dráha chystá pro bruslaře i několik překvapení v podobě ne zcela běžných doplňků. Má jít 
o značení, podobné tomu dopravnímu. Bruslaře bude informovat o rychlosti jejich jízdy, či o tom, kolik kalorií stačili jízdou spálit. 
Tyto možnosti nabídne jako jediná in-line dráha v Praze. Speciální nástřik na okrajích dráhy umožní odečíst spotřebovanou energii 
v kaloriích. Budou tam tři pruhy, podle hmotnosti bruslaře – 70, 80 a 90 kilogramů. Po ujetí úseku z bodu A do bodu B budou s 
přihlédnutím ke své váze vědět, kolik přibližně spálili kalorií. Dráha je dlouhá přes půl kilometru.

Praha 8 připravuje revitalizaci koupaliště Ládví
 
 Osmička připravuje revitalizaci koupaliště Ládví, které v nedávné době, po letech žádostí, konečně získala do své správy. Pro 
část chystané rekonstrukce je nutný územní souhlas, který vydává stavební úřad. Rada osmé městské části vyslovila souhlas s 
projektem pro územní řízení. Ten se týká především stavebních úprav objektu potřebného pro zázemí areálu. Jedná se o souhlas sa-
mosprávy s plánovanou výstavbou na jejím území. Vydání stavebního souhlasu pro některé části areálu je podmínkou pro následné 
získání stavebního povolení. Koupaliště Ládví bylo uvedeno do provozu v roce 1982, ale dlouhá léta bylo uzavřené. Podle záměru 
radnice Prahy 8 revitalizace zahrne například přestavbu bazénů (stávající uspořádání je totiž vhodné pouze pro neplavce, nově by 
zde měl být velký bazén 30 x 12,5 m a brouzdaliště), úpravu areálu s hřištěm na plážový volejbal, vybudování restaurace pro 40 
osob s celoročním provozem a vybudování bytu správce.



www.cssdpraha8.cz

12

ČSSD PRAHA 8

Kauzy

AFI Karlín Business Centre 
Květa Lepsatre, zastupitelka Městské části za Karlín 

 Velkou nevoli mezi obyvateli Karlína vzbudil záměr společnosti AFI vystavět mezi ulicemi  Pernerova a Korybutova velkou kancelářskou 

budovu, AFI Karlín Business Centre.

Viz foto:

 Občanům se zejména nelí-

bí, že odporuje historickému 

rázu této části Karlína, nachází 

se v těsné blízkosti ZŠ a MŠ 

Lyčkovo náměstí, přesněji 

sousedí přes ulici se školní 

zahradou. Rodiče mají samo-

zřejmě obavy, jak se zvýšený 

provoz automobilů (v budově 

má pracovat cca 2 tisíce lidí) 

znečistí vzduch emisemi, zvý-

ší hluk a ohrozí bezpečnost 

dětí. Všichni se pak ptají, kde 

ti pracovníci hodlají parkovat 

(v budově má být pouze 303 

parkovacích míst) a již nyní je 

oblast Karlína z hlediska parkovacích možností silně přetížena. 

 Parametry budovy: tvar motýla, 22 tisíc metrů čtverečních kancelářských a obchodních ploch; 5 nadzemních podlaží, 303 parkovacích míst. 

Na pozemku se měla původně stavět ještě o něco větší budova, částečně bytového charakteru (bylo k ní již vydáno stavební povolení). AFI, která 

pozemek i projekt koupila, nyní přišla s úpravou projektu na zmíněný tvar motýla a čistě komerční charakter budovy.

  Proti výstavbě budovy 

vystupuje aktivně např. ob-

čanské sdružení Karlín sobě, 

které organizovalo mimo 

jiné petici. Proti výstavbě se 

i uskutečnila protestní akce 

„Divoce proti AFI“ na zahra-

dě ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí. 

Akce se uskutečnila 22.4. a 

účastnilo se jí cca 500 lidí. 
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Novinky z radnice a komisí

 Dubnová Byt. komise (BK) se uskutečnila dne 16.4. Jednání bylo usnášeníschopné a BK na svém jednání projednávala nová podání, která 

byla doručena od jejího posledního jednání. BK doporučila žádost o převedení bytu č. 0.1, na adrese Bínova 533/10, k. ú. Střížkov k sociálním 

účelům na azylový byt. Bytový odbor předkložil BK k posouzení, jak dále postupovat s byty, které se nachází  v domech určených k prodeji. BK 

vzala na vědomí tuto situaci a doporučila, aby jednotlivé nájemní smlouvy k bytům byly řešeny individuálně. BK se zabývala návrhy výpovědí 

z nájmu bytů, jelikož nájemníci dlouhodobě neplatí stanovené nájemné. V tom smyslu BK doporučila postupovat podle § 711 odst. 2 (vypo-

vězení nájmu bez přivolení soudu) písm. b) občan. zákoníku, eventuálně z jiných, dodatečně zjištěných zákonných výpovědních důvodů. BK 

se vyjadřovala i k předloženým dohodám o výměně bytů. Pakliže k těmto dohodám nic nebránilo, zaujala k nim kladné stanovisko. 

Komise pro památkové zóny, Jan Vašek, zastupitel za ČSSD

 Komise se sešla po více než roce na žádost člena z řad občanů p. Štoncnera. Jediným bodem jednání byla připravovaná stavba kancelářské 

budovy „AFI Karlín Business centrum“ v sousedství ZŠ Lyčkovo náměstí. Skutečnost, absence mé informovanosti o konkrétním důvodu svolání 

komise (jediném bodu jednání) jsem sdělil předsedovi komise, radnímu za TOP p. Švarcovi, který uznal, že to byla jeho chyba a omluvil se s 

tím, že zajistí nápravu. Tento fakt mne však od začátku hendikepoval ve věci znalosti stavu projednávaného. Občané Karlína se stavbou z betonu 

a skla, u níž se vžil nelichotivý název „Karlínská varlata“ nesouhlasí a žádají, aby tento moderní projekt nebyl mezi domy z 18. a počátku 20. 

století stavěn. Po rozsáhlé diskusi bylo konstatováno, že RMČ P – 8 v říjnu 2011 vyslovila se stavbou souhlas (jako účastník řízení). Radní Švarc 

konstatoval, že se pokusí přesvědčit členy Rady MČ, aby toto usnesení revokovali. Vzhledem k tomu, že se názory členů komise v této věci 

značně lišily, nepřijala komise žádné usnesení, pouze p. Štoncnerovi, jako členovi občanského sdružení doporučili někteří členové, aby se spojil 

s investorem a vstoupil s ním v jednání.

Komise pro informatiku, Milan Hejkrlík, zastupitel za ČSSD 

 Komise informatiky proběhla dne 5. března 2012. Na jednání komise byli členové seznámeni se schváleným rozpočtem odboru informati-

ky a plánovaných investičních akcí. Rozpočet na běžné výdaje činí pro letošní rok 15,25 mil. Kč, z toho digitalizace archivu 2 mil. Kč. Plánované 

kapitálové výdaje budou činit 11,52 mil. Kč.

Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek, Milan Hejkrlík, zastupitel za ČSSD 

 Poslední komise pro bezpečnost a veřejný pořádek se konala dne 23. února 2012. Komise projednala připravovanou bezpečnostní kam-

paň pro rok 2012 s náklady cca 850 tis. Kč. Komise schválila zadání této kampaně v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s termínem plnění 

na přelomu května až září. Kampaň by měla být zaměřena na kriminalitou ohrožené skupiny obyvatel, především seniory a měla by upozor-

ňovat na preventivní opatření před trestnou činností.

Protidrogová komise, Lanka Majerová, zastupitelka za ČSSD 

 Byly podány informace o činnosti protidrogové politiky včetně přehledu čerpání finančních prostředků a závěrečné zprávy OS Progresiv.

Byl přítomen jako host člen OS. Dále o podmínkách grantového řízení v oblasti primární prevence. Grantová komise se sejde 10.4.2012. Byl 

projednán návrh koncepce MČ v oblasti protidrogové politiky, dále žádost OS Progresiv na r.2012, která se týkala realizace terénního programu. 

PK odsouhlasila pokračování soutěže pro žáky ZŠ na téma Šikana. Pozn. Předsedkyně PK p.Vojtová opět nebyla přítomna a na můj dotaz, jestli 

ji ještě někdy uvidíme, odpovědí mi bylo pokrčení ramen radní p. Adamové.

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

OVV ČSSD Praha 8 si Vás dovoluje pozvat na tradiční akci našeho Obvodního výkonné-
ho výboru, 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 povídání, 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

1. Máj    1.5. 16:00  Výstaviště, Praha 7
Klub zastupitelů ZMČ P - 8 2.5. 18:00  Zenklova 27, sekretariát  
Pietní vzpomínka  6.5. 16:00  Kobyliská střelnice
Zastupitelstvo MČ P - 8 9.5. 14:00  ÚMČ, tzv, Bílý dům
Šachový klub   9.5. 16:00  Zenklova 27, sekretariát   
Vernisáž fotografií Pavla Štolla 10.5. 17:00 Zenklova 27, sekretariát   
Bytová poradna při ČSSD Praha 8 a zastupitelský den 15.5. 1 7 : 0 0  
Zenklova 27, sekretariát   
MO Kobylisy   15.5. 18:00  Zenklova 27, sekretariát 
OVV Praha 8   16.5. 18:00  Zenklova 27, sekretariát   
MO Bohnice   22.5. 18:00  vinárna Troja, Bohnice
Šachový klub   23.5. 16:00  Zenklova 27, sekretariát
Prof. Potůček - diskuse s občany 24.5. 16:30 KD Krakov, Bohnice
MO Čimice a MO Troja 31.5. 18:00  Zenklova 27, sekretariát 
Klub deskových her  31.5. 17:00  Zenklova 27, sekretariát     
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Demonstrace 21. 4. 2012  
Největší demonstrace od Listopadové revoluce se 
sešla dne 21. 4. 2012 na Václavském náměstí. Jsem 
rád, že se tentokrát účastnila řada sociálních demo-
kratů, a to nejen z Prahy 8. Ostatně podívejte se na 
fotografie.   


