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ČSSD PRAHA 8

Úvodník
 
Představují se kandidáti do Senátních voleb: 

1) Mgr. Miroslav Koranda  - Nestraníci
2) Ing. Jiří Dolejš  - KSČM
3) MUDr. Bohdan Babinec, Csc. 
    - Národní socialisté – Levice 21. století
4) Jan Zenkl  - ČSNS
5) Ing. arch. Daniela Filipiová- ODS
6) Petr Binder  - ANNO 2011
7) Bc. Dagmar Jungová - Pražané za svá práva
8) Mgr. Viliam Buchert - TOP 09 a Starostové a Nezávislí
9) PhDr. Mgr. Marek Merhaut, MBA 
    - Strana soukromníků České republiky
10) Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. 
    - Koalice ČSSD, KDU-ČSL a SZ
11) Lenka Procházková - VV
12) Mgr. Ariana Shametiová - Konzervativní strana 

Číslo měsíce
11

Kandidát do Senátu prof. Martin Potůček si vylosoval vo-

lební číslo 11. Kandidát kandiduje za koalici ČSSD, 

KDU-ČSL a SZ. 
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Praha schovává třetinové zvýšení 
nájmů za netransparentní slevy

 
 Rada hlavního města Prahy vytáhla z rukávu další ze svých „pře-
kvapení“, tentokrát pro nájemníky městských bytů. Schválila totiž 
návrh jednostranného zvýšení nájemného u bytů v domech v podí-
lovém spoluvlastnictví hl. m. Prahy. 

 Návrh počítá s tím, že maximální možné nájemné se ze současné-
ho rozmezí 72,75 až 110,44 Kč za metr čtvereční zvedne až na 89,57 
až 147,91 Kč za metr. Kompenzaci tohoto navýšení má představovat 
jakási „sleva“, která sníží nájemné na současnou hodnotu. Ta však 
může být kdykoliv v budoucnu zrušena. ČSSD s tímto návrhem na 
zvýšení nájemného, které není podloženo žádnými ekonomickými 
propočty ospravedlňujícími nutnost zvyšování, zásadně nesouhla-
sí. Navíc zvyšování nájemného považuje za psychickou nátlakovou 
metodu, která má občany přinutit k zakoupení svých bytů v pláno-
vané privatizaci. 

 V Praze možnost jednostranné manipulace s nájemným končí k 
31. 12. 2012. „Považuji tento postup za jistou formu obcházení du-
cha zákona č. 150/2009 Sb., o jednostranném zvyšování nájemné-
ho. Sleva představuje krátkodobé řešení, které nájemníky nechává 
v nejistotě, kdy jim bude nájem zvýšen až na maximum. Zároveň z 
návrhu není vůbec jasné, jakou formou a komu budou slevy udě-
lovány. Pravděpodobně půjde o účelové slevy dle polohy a kvality 
bytu,“ komentuje rozhodnutí Rady Roman Petrus, člen Zastupitel-
stva hl. m. Prahy za ČSSD.
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Události v ČR a ve světě

Policejním prezidentem již není Lessy
 Tak se to ODS a TOP 09 povedlo. Policejní ředitel, který se znelíbil, je již pryč. Je pravda, že i jeho start 
byl podivný, protože jej jmenoval Radek John, když zrovna byl ministrem.  Následně se však postupně 
všem vymykal kontrole a největší problém nastal, když se stal ministrem pan Kubice. Tento manipulátor 
voleb, který kdysi předložil svou práci v tzv. Kubiceho zprávě ze které se nakonec ukázalo, že nic nebyla 
pravda, nemohl přijít Lessymu na jméno hned od začátku. Nakonec stačilo, jak to v Čechách bývá zvykem, 
málo.  našla se nějaká stará záležitost, kde se Lessy vyjádřil o kolegovi a mohl se odporoučet. 

Barack Obama vs. Mitt Romney
 Americké prezidentské volby se blíží a nervozita stoupá. Jedná se o extrémní show, kterou prožívají média 

nejen v Americe, ale i v evropě a samozřejmě u nás. Nejdřív jsme si dlouho četli o tom, kdo z republikán-
ské strany tentokrát bude nominován. Postupně probíhaly nominace ve všech státech a tipovalo se, kdo ze 
všech kandidátů odpadne. To v demokrtické straně bylo od počátku dost jasno, že obhajovat prezidentský 
post bude Barack Obama. No a jak to u republikánů dopadlo. Kupodivu dost překvapivě. Vybrali si Mitta 
Romneyho. Tedy kandidáta, který nebyl určitě favoritem a co více není zatím favoritem ani u konečných 
voleb. Tak uvidíme, jak si zvedne prefernce.   

Církevní restituce 
Podle návrhu zákona, který prošel Poslaneckou sněmovnou a byl vrácen Senátem zpět, by měl být vracen 
tzv. původní majetek, který církvím a náboženským společnostem dříve patřil a o který v důsledku majet-
kových křivd přišly. Vrácení má probíhat na základě výzvy k vrácení konkrétní věci (především nemovité, 
ale i movité) vůči povinnému subjektu, doložení dřívějšího vlastnictví k ní ze strany žadatele,  stejně jako 
doložení majetkové křivdy, díky níž o danou věc žadatel přišel. Kromě vracení konkrétních věcí má navíc 
dojít na základě tzv. smluv o vypořádání mezi státem a jednotlivými církvemi k pravidelnému, třicetiletému 
vyplácení finančních náhrad. Nejvyšší náhrady jsou u Římskokatolické církve ve výši celkem 47,2 miliard 
Kč, u Církve československé husitské ve výši 3,1 miliardy Kč.

Ředitel Lich již není v Dopravím podniku
 A další rádoby šéf odchází. Ani tento muž nebyl povolán do vedení Dopravního podniku hlavního města 
Prahy zrovna transparetním způsobem. Primátor Svoboda si ho vybral a protlačil jako ředitele a krizového 
manažera. Bez výběrového řízení, bez jakýchkoliv diskusí. To je ten náš čistý primátor. Následně ale ředitel 
Lich nekomunikoval ani s představenstvem, ani z dozorčí radou a ani s nikým jiným, ale jen s primátorem. 
A navíc začal připravovat různé audity a čistit podnik. No a narazil. Byl odvolán nejprve z představenstva a 
pak i jako ředitel podniku. Nalejme si čistého vína. Jde o čistě vnitrostranický boj v rámci ODS. Čím víc se 
mlátí, tím lépe pro nás.  

Pussy Riot   
Ruská punková skupina Pussy Riot (o překlad se raději nepokoušejme) se světově proslavila tím, že se 
zůčatsnila mše v pravoslavném chrámu v Moskvě. Místo aby poslouchaly, vydaly se muzicírovat a hned 
daly mimo jiné i jednu protiputinovskou píseň. To se ovšem představeným chrámu nelíbilo, byla přivolána 
policie. Všechny tři dámy po delším procesu a poté, co se za ně postavila půlka světa, dostaly dva roky 
vězení. V České republice se diskutovalo o této záležitosti i v souvislosti s Romanem Smetanou, který 
maloval politikům tykadla na bilboardy. Následně byl odsouzen k prospěšným pracím a protože je odmítl 
nastoupit, byl odsouzen do vězení. 

Foto použito z internetu
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ČSSD PRAHA 8

Nad výsledky výzkumu názoru občanů na výstavbu nové 
radnice Prahy 8 s obchodním centrem na Palmovce.

 Výzkum realizovalo Občanské sdružení OSM od dubna do června 2012. Zúčastnilo se jej celkem 312 osob. Data z výzkumu byla 
statisticky zpracována, budou zveřejněna na stránkách Občanského sdružení OSM (www.osm.estranky.cz) a předána zastupitelům 
Prahy 8. Garant výzkumu prof. Martin Potůček z Univerzity Karlovy se domnívá, že výsledky výzkumu by měly pohnout stávajícím 
vedením radnice ke změně dosavadního netransparentního způsobu realizace tohoto záměru a k jeho přehodnocení tak, aby lépe 
odpovídal názorům a potřebám obyvatel Prahy 8. Následuje stručný výtah nejdůležitějších výsledků:

 Naprostá většina dotazovaných (94,5%) sdílí názor, že občané měli dostat příležitost vyjádřit se k jejímu vzhledu a funkcím 
před začátkem výstavby. O záměru vybudovat novou radnici se až díky dotazníku dovědělo 28,1% respondentů.

 Téměř dvě třetiny (64,1%) respondentů s výstavbou radnice nesouhlasí a domnívají se, že by peníze z privatizace obecních 
bytů měly být využity jinak. Smysl by podle nich mělo investovat zejména do veřejných prostranství, bezpečnosti a do cenově 
dostupného sociálního bydlení, například malometrážních bytů, a zařízení pro seniory. Relativně často byl rovněž zmiňován 
požadavek na rekonstrukcí paláce Svět. Několik respondentů pak kritizovalo záměr privatizace obecních bytů jako takový.

 Navrhovaná alternativní využití peněz z privatizace obecních bytů:
• bezpečnost (zejména kamerové systémy) a snížení kriminality (vč. prevence v podobě volnočasových aktivit pro mládež)
• výstavba domova důchodců/domů s pečovatelskou službou
• sociální služby pro seniory, zdravotnictví
• údržba parků a chodníků, čistota ulic
• zeleň (mj. park v místě, kde má být radnice), více 
parků a hřišť (vč. koupaliště)
• kultura a kulturní zařízení (kino, tančírny apod.)
• parkování, doprava, infrastruktura (vč. výměny 
vodovodního řadu)
• podpora cyklodopravy – cyklostezky a bezpeč-
né pásy pro cyklisty 
• výstavba bezbariérového vstupu do metra
• bydlení cenově dostupné mladým lidem
• bydlení pro sociálně slabé
• mateřské školky a jesle
• revitalizace okolí Palmovky a Libeňského mostu 
(vč. komplexního urbanistického řešení Palmovky 
a ulice Na Žertvách) 

 Zajímavé je, že zatímco 61,8% lidí bydlících i pracujících na Praze 8 s radnicí nesouhlasí, z lidí zde pouze bydlících je to plných 
68%. Ze sedmi respondentů, kteří na Praze 8 ani nepracují ani nebydlí, se ovšem proti výstavbě vyslovil pouze jediný. 2,6% do-
tazovaných s výstavbou radnice souhlasí, ale na jiném místě než na Palmovce. S výstavbou radnice přímo na Palmovce souhlasí 
32,4% osob, tedy necelá třetina účastníků výzkumu.

 Dosavadní nepříliš určité představy radnice o funkčním využití areálu charakterizuje citát z webové stránky www.novapalmovka.
cz. “Sídlo úřadu Městské části bude součástí komplexu centra občanské vybavenosti Palmovka, které bude zahrnovat zejména admi-
nistrativní prostory pro kanceláře úřadu Městské části a prostory vybudované za účelem komerčního využití se zajištěním možnosti 
parkování. Nová Palmovka bude následně spravována a budou k němu vybraným uchazečem poskytovány související služby.” 

ČSSD informuje



 107 osob, které s výstavbou nové radnice souhlasí, mohlo vyjádřit svoje představy o jejím funkčním využití určitěji. Stejně 
jako i u lidí, kteří s výstavbou radnice nesouhlasí, i zde hraje nejdůležitější roli zeleň – parková úprava, kterou by občané mohli 
využívat. Jako součást nového komplexu by ji chtělo 89,1% dotázaných. Parkování, resp. řešení problému s parkováním, se rovněž 
objevovalo i u lidí, kteří jsou proti výstavbě. Z těch, kdo v anketě byli pro výstavbu radnice, by parkoviště v novém komplexu 
uvítalo 87%. Nejméně atraktivní z nabízených možností bylo naopak konferenční centrum a sportovní zařízení a tělocvičny, proti 
kterým se vyjádřilo 31% respektive 41% dotázaných. Podrobněji viz následující tabulka.

Tabulka: Co by mělo být součástí radničního komplexu (tříděno podle kladných odpovědí na jednotlivé položky)

Další součásti radničního komplexu  Odpověď v %  Počet lidí, kteří otázku zodpověděli
      ANO NE NEVÍM 
Park s lavičkami    89,1 7,9 3,0   101
Parkoviště    87,0 8,0 5,0   100
Obchody    71,6 25,3 3,2   95
Restaurace, jídelny   71,6 24,2 4,2   95
Kulturní zařízení    69,1 20,6 10,3   97
Zdravotnické zařízení   61,7 24,5 13,8   94
Dětská hřiště    55,9 26,9 17,2   93
Konferenční centrum   51,1 30,9 18,1   94
Sportovní zařízení   42,9 40,7 16,5   91

Z 312 osob zúčastněných na výzkumu 33% bydlí a pracuje na Praze 8, 64,7% zde pouze bydlí a 2,2% zde ani nebydlí, ani ne-
pracuje. Výzkumu se zúčastnilo 54% mužů a 46% žen, přičemž ženy se proti výstavbě radnice vyslovovaly statisticky významně 
častěji – proti bylo 71% žen a 58% mužů. 12,5% účastníků bylo ve věku 15-29 let, 44,9% ve věku 30-59 let a 42,6% ve věku 60 
let a více. Jedinou věkovou skupinou, kde mírně převážil s výstavbou nové radnice na Palmovce souhlas, byli mladí (55% pro). 
Ve věkové skupině 30-59 let to bylo 36% a u občanů šedesátiletých a starších 23%.
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ČSSD PRAHA 8

Rozhovor s Danielem Rödigem
členem OVV ČSSD a zastupitelem na Praze 8

Jak víš, v našem časopisu pravidelně vychází rozhovory s našimi členy, kteří odpovída-
jí na otázky týkající se politiky a Prahy 8. Dnes je řada na Tobě.

Jak hodnodíš současné dění na politické scéně?
 
 Od roku 2010, kdy i přes volební výhru ČSSD skončila v opozici, se nestačím divit. 
Premiéra dělá fyzik, finance má na starosti chemik a podle toho to taky vypadá. V 
době krize, kdy chemik dělá vše pro to, aby z peněženek lidí dostal co nejvíc peněz, 
kdy i přes to, že ve volebních programech vládních stran nebylo o zvyšování daní 
ani zmínky se přesto s jejich zvyšováním počítá. A v této době se církvi vrátí miliardy 
korun. Já proti vrácení majetku církvi samozřejmě nejsem, každému, co jeho jest. Ale 
nějak mi to nejde dohromady s finanční situací státu v době krize. Ach jo. Další věcí je 
změna policejního prezidenta. Jinými slovy: „Když začneš dělat dobře svoji práci, nezávisle a fér, pryč s Tebou!“. Ach jo. Pak ne-
dávno utichlá kauza latadel CASA a ex-ministrině Parkanové. Boj s korupcí, kterou slibovaly všechny strany se vládě nějak nedaří. 
A spoustu jiného! Je tedy pravda, že člověk se aspoň nenudí. Ale za jakou cenu? Ach jo!

Jak se díváš na situaci na radnici Prahy 8?

 Radnice Prahy 8 to dělá dobře. Počítá totiž s tím, že normální člověk, který chodí ráno do práce a večer z práce velké problémy 
moc nevnímá, pakliže se netýkají přímo jeho. Takový člověk pouze zaregistruje, že existují lavičky, že MHD jezdí, že dětské kluby 
fungují a že je jezké počasí. Ale problematiku širšího charakteru takový člověk nevnímá. Proto jde mimo něj rozpočet městské 
části, plýtvání finančními prostředky, 25 let rozestavěná Šutka, chování Botanické zahrady a podobně. A já si umím představit, 
že takový člověk, který chování radnice nevnímá, si může říct, že ODS to nedělá až tak špatně. A z toho je mi smutno. Protože i 
takový člověk je volič. V předvolební kampani musíme udělat vše pro to, aby se o chybách radnice dozvěděli všichni.

Co říkáš současnému stavu v oblasti stavby Centrum Palmovka?

 V této souvislosti nechci mluvit o tom, jak se na na celou tuto zbytečně drahou stavbu dívá ČSSD. To jsme jižn několikrát 
ventilovali. Já mám pocit, že „Ódéesce“ začínají téct nervy a bojí se, že jí opozice za tento zbytečně drahý projekt bude udělané 
chyby neustále připomínat. O tom, že zástupci ČSSD dělali v dozorčím orgánu této společnosti svou práci opozice více než dob-
ře svědčí fakt, že ODS bez udání jakéhokoliv důvodu jednoho našeho zástupce z dozorčí rady odvolala. V této souvislosti chci 
říct: „Díky Romane za dobře odvedenou práci!“

Jak hodnotíš kampaň našeho kandidáta do senátu?

 Martin Potůček není jenom kandidátem ČSSD. Jako nestraník kandiduje i za KDU-ČSL a Stranu Zelených. Senátní volby budou 
12 a 13. října. Volební kampaň je v plném proudu, běží předvolební besedy, setkání a mýtinky, pan profesor vytoupil mimo jiné i 
v ČT 24, kde seznámil diváky s dopady vládních kroků na důchodce. Pan profesor Potůček se zdá být silným kandidátem, i když 
proti němu kandiduje 11 kandidátů. Nicméně senátní volby může vyhrát pouze jeden. Pan profesor se ale může spolehnout na 
kvalitní tým lidí, kteří ho v jeho kampani podpoří.

Díky za rozhovor.

Interview
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Přinese radnice za 1,14 miliardy občanům Prahy 8 to, oč skutečně stojí?
Martin Potůček, kandidát do Senátu za ČSSD Praha 8 a v koalici s KDU-ČSL a SZ

O mém psaní
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň

Polemika

 Ne. Brání tomu vedení radnice Prahy 8 pod taktovkou ODS a TOP 
09, které prosazuje výstavbu nové radnice na Palmovce a obchodní-
ho centra bez konzultace s občany silou. Posuďte sami:

 1. Na začátku se nezjišťovaly názory občanů na to, do čeho by 
měly být miliardy z privatizace obecních bytů investovány. 
 2. Projekt byl vybrán tzv. soutěžním dialogem místo otevřeného 
výběrového řízení. 
 3. Vedení radnice přeneslo odpovědnost za konkretizaci svých 
mlhavých požadavků na funkce nové radnice na dodavatele. 
 4. Smlouva, ktzerou radnice uzavřela s vítězným dodavatelem 
- Metrostavem - připouští změnu předmětu plnění, obsahu i ceny 
proti původním zadávacím podmínkám. 
 5. Projekt i smlouva byly přijaty zastupitelstvem čtrnáct dnů před 
komunálními volbami v roce 2010 převahou jediného hlasu. 
 6. Radnice předala práva smluvní strany akciové společnosti Cen-
trum Palmovka. Vzdala se tím možnosti přímo zasahovat do reali-
zace záměru. Správa prostředků je zahalena závojem obchodního 
tajemství. 

 Občané Prahy 8 tak byli účinně vyšachováni z možnosti ovlivnit a 
kontrolovat, za co a jak bude 1 140 000 000 korun vynaloženo.

 Podle orientačního sociolo-
gického výzkumu Občanského 
sdružení OSM z letošního jara, 
který jsem garantoval, si při-
tom 94,5 % občanů myslí, že 
měli dostat příležitost vyjádřit 
se k využití prostředků z priva-
tizace bytů ještě před takovým 
dalekosáhlým rozhodnutím. A 
64,1 % dotázaných s výstavbou 
radnice nesouhlasí a domnívá se, že by tyto peníze měly být využity 
lépe jinak. 

 Některých občanů se zmocňují obavy ze stavby dalšího pražské-
ho „tunelu“… Jak jim to vyvracet, když o tom, co se na Palmovce 
chystá, vím stejně málo, jako oni – tedy téměř nic? 

 Pojďme a postavme hráz neprůhledným praktikám mocných a 
pohrdání názory veřejnosti! Praha 8 musí sloužit nám všem, nikoli 
zájmům několika vyvolených!

 V polovině června letošního roku Obvodní výkonný výbor ČSSD 
Prahy 8 na slavnostním shromáždění vydal knihu pod názvem Já, 
sociální demokrat Jaromír Šída. Kniha obsahuje mé převážně poli-
tické články určené do měsíčního Zpravodaje OVV ČSSD Praha 8 za 
dobu zhruba deseti let. Vydání knihy mě pochopitelně velice potě-
šilo.

 Leckoho přitom napadne, co mě přivedlo ke spisovatelství? Psát 
jsem začal na podzim roku 1990 krátce po smrti manželky. Tehdy 
jsem spolu se sestrou začal pečovat o přestárlou matku (zemřela v r. 
1997 v nedožitých 100 letech). Matka v hovoru ráda vzpomínala na 
staré časy. To mě přivedlo k sepsání rodinné kroniky.

 Obdobně sepsal jsem pak vlastní vzpomínky, ohlédnutí do mi-
nulosti a příběhy ze života. Potom jsem se pustil do další písemné 
tvorby, takže kromě rodinné kroniky napsal jsem dva fejetony, jednu 
reportáž, 4 eseje, jeden memoár, jeden odborný rozbor, dvě humores-
ky, detektivku, kovbojku, též jednu pohádku, 9 novel, 7 povídek a 8 
románů.

 Když OVV ČSSD Praha 
8 začal vydávat vlastní infor-
mační zpravodaj, považoval 
jsem za svou povinnost do něj 
přispívat. A tak vlastně vznikla 
sbírka mých politických úvah a 
historických připomínek.

 Za souhrnné vydání mých 
příspěvků do našeho zpravoda-
je děkuji OVV ČSSD Praha 8 a 
hlavně předsedovi př. Romanu 
Petrusovi, který se o vydání pu-
blikace jistě nejvíce zasloužil.

 Současně slibuji, pokud bude příležitost a dostanu-li nápad, že 
do našeho zpravodaje budu i nadále přispívat.
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Jaromír Šída se narodil 12. ledna 1925 v Praze.

Jeho otec Josef Šída byl vyučený prodavač, ale většinu aktivního života pracoval 
jako železničář. Ještě před první světovou válkou hlásil se k sociální demokracii. Byl 
nejen jejím členem, ale působil i jako odborový funkcionář v sociálně demokratické 
odborové organizaci železničářů, tzv. Unii.

Děd, Antonín Šída, byl krejčí a také sympatizoval se sociální demokracií. Strýc, Anto-
nín Šída, za první světové války bojoval ve Francii v čs. Legiích a byl u Terronu raněn 
yperitem.

Matka, Marie Šídová, rozená Hnátková, byla vyučená švadlena, ale později pracova-
la jako úřednice v PRÁVU LIDU. Její otec František Hnátek byl vyučený kolář a již jako 
tovaryš vstoupil do sociálně demokratické strany, v níž obětavě pracoval. Ještě za Ra-
kouska vystudoval Dělnickou akademii, stal se redaktorem sociálně demokratického 
tisku a byl i poslancem ve vídeňském parlamentu. Po 1. světové válce pracoval jako 
pokladník v PRÁVU LIDU a působil jako radní v obecním zastupitelstvu v Praze VIII.

Vydavatel: Roman Petrus © 2012

www.romanpetrus.cz

Já, sociální demokrat
Jaromír Šída

knizka-obalka.indd   1 11.5.2012   14:30:23
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Polemika

 Když jsme se scházeli na červnových měsíčních schůzích našich MO ČSSD Prahy 8, hlavním 
objektem pozornosti veřejnosti i médií byl případ dr. Ratha. Tisk, rozhlas i televize se mohly strhat 
v podání nepřeberných informací, které z dr. Ratha dělaly zločince zralého snad na doživotní trest.

 Koncem června však média o Rathovi náhle přestala psát a mluvit. A proč? Protože více důkazů 
o provinění se nezjistilo. Dokonce vznikly i pochybnosti o zjištěných důkazech.

 To částečně potvrdila i zpráva ČT 1 ze začátku července, že v kauze Rath jako důkaz proti němu 
jsou jen záznamy telefonních odposlechů a že na krabici od vína ani na bankovkách v krabici obsa-
žených Rathovy otisky nebyly zjištěny.

 Teprve v druhé polovině července média přinesla další údajné usvědčující odposlechy zjištěné policií.  Každý soudný a znalý 
občan však ví, že v dnešní době vysokého technického pokroku dá se kvalitním nahrávacím zařízením pořídit i umělý zvukový 
záznam. Pak ovšem takový důkaz nemůže být věrohodný.

 Na aféře dr. Ratha hned od začátku bylo nápadných několik podivných okolností. I když šlo o případ ze středočeského kraje, 
udání přišlo z Brna. Vyšetřování však bylo svěřeno ústecké státní zástupkyni Bradáčové. Tu média nakonec označila za osobu, 
která se nejvíce zasloužila na zatčení dr. Ratha.

 A začátkem července navržení Bradáčové do funkce pražské vrchní státní zástupkyně až příliš nápadně vyvolává podezření, 
že povýšení Bradáčové je odměnou za zatčení a uvěznění dr. Ratha.

 Poměrně nedostatečné důkazy proti dr. Rathovi vyvolávají rovněž podezření, že policejní akce řízená žalobkyní Bradáčovou byla 
záměrně připravena. A jako spiritus agens této od začátku podivné akce může stát ministr vnitra Kubice a není vyloučeno, že mu v 
této podlé činnosti pomáhal dlouholetý politický rival dr. Ratha, ministr zemědělství Bendl.

 Také již v červnu vznikla další aféra kolem bývalé ministryně obrany Parkanové . Proti ní bylo vzneseno obvinění z předražení 
o 658 mil. korun při nákupu španělských letadel Casa. V rámci vyšetřování sněmovní mandátový a imunitní výbor dne 10.7. podal 
návrh na zbavení Parkanové poslanecké imunity. Den nato sněmovna rozhodla o zbavení imunity Parkanové.

 Zatímco Parkanová za své provinění byla zbavena  poslanecké imunity a čeká ji i soud, ministr Vondra, stejně jako Parkanová ne-
voják a tudíž naprostý neodborník ve svěřeném rezortu, avšak jako člen ODS za stejně napáchané provinění je Nečasem trestuhodně 
zohledňován a téměř hýčkán pravicovou koalicí.

 Další malér vládě připravilo Ministerstvo dopravy. V pondělí 9.7. byl spuštěn nový registr vozidel. Ten však zkolaboval po necelé 
hodině uvedení do provozu. Když závada trvala již skoro dva týdny, premiér Nečas pohrozil ministru Dobešovi odvoláním z funkce.

 V polovině července ve sněmovně i mimo ni vzplanul spor mezi ministrem financí Kalouskem a policejním prezidentem 
Lessym. Příčinou sporu byla Kalouskova ostrá kritika policie, jejíž metody přirovnal k praktikám nacistického gestapa nebo ko-
munistického STB. Ve sporu Lessy nenašel zastání, protože se proti němu postavila pravicová koalice, celá vláda a hlavně ministr 
vnitra Kubice.

Přehled vnitropolitických událostí přes léto 2012
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň
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 Spor mezi Kalouskem a Lessym uklidnil až prezident Klaus, 
který si policejního prezidenta dne 18.7. pozval na Hrad.

 Ve stejný den v Poslanecké sněmovně probíhal čtvrtý pokus 
o vyslovení nedůvěry vládě. V rozpravě zazněla široká a tvrdá 
kritika na vládu, hlavně na Nečase a Kalouska. Hlasování nako-
nec skončilo plichtou, takže vláda přežila téměř zázrakem.

 Hned den po hlasování nedůvěry vládě ve sněmovně do-
stal se k projednání ve vládě návrh na zvýšení platů politiků a 
soudců. Vláda se  vymluvila, že k této novele platebního záko-
na byla donucena rozhodnutím Ústavního soudu. Ten se však 
ohradil vlastní argumentací. Do sporu o platech politiků se 
tak dostali vláda, parlament a soudci.

 Dne 24.7. tisk přinesl zprávu, že Nejvyšší kontrolní úřad 
při prověřování udělených dotací ministerstvem školství na 
podporu práce s mládeží v letech 2009 až 2011 zjistil několik 
pochybení. Lakonická zpráva neměla však další mediální vy-
světlení.

 Po téměř měsíčním otálení dne 30.7. ministr spravedlnosti 
Blažek konečně jmenoval Bradáčovou pražskou vrchní státní 
zástupkyní. Média k tomu ihned neopomenula připomenout, 
že Bradáčová se hlavně zasloužila na zatčení a uvěznění dr. 
Ratha. Tím se také znovu připomenulo podezření, že Bradá-
čová mohla být hybnou pákou v záměrně připravené policej-
ní akce proti dr. Rathovi.

 V první polovině srpna členové vlády si převážně vybíra-
li dovolené. Proto v té době se vnitropolitická scéna téměř 
uklidnila, nevyskytly se  nové politické aféry a společenské 
maléry, takže média načas ztratila nové náměty, neměla o 
čem psát a mluvit, začala si vymýšlet a omílat staré případy, 
zkrátka nastala okurková sezóna.

 Z toho se dá zcela logicky vyvolat, že příčinou vnitropolitic-
kých afér a malérů je vláda ovládaná pravicovou koalicí.

 Když vnitropolitická scéna nepřinášela žádné podstatné 
nové události, média se načas zaměřila na přeběhlíky od 
ČSSD, senátory Drymla a Rippelovou. Tisk se také dost zajímal 
o kandidáty na prezidenta republiky.

 Dne 15.8. Senát zamítl návrh zákona o církevních restitu-
cích Zákon se tedy bude znovu projednávat ve sněmovně. 

Pokud by tam prošel, pak o restitucích může rozhodnout již 
jen prezident.

 Až 17. srpna na vnitropolitické scéně znovu zajiskřilo. Mé-
dia přinesla zprávu o odvolání generálního ředitele pražské-
ho DP. Jeho sesazení vyvolalo krizi na pražském magistrátu 
ovládaném ODS a TOP-09. Na základě trestního oznámení za-
čala v DP vyšetřovat protikorupční policie. Ozval se dokonce 
názor, že v DP působil organizovaný zločin. Takový mají teď 
problém pražské ODS a TOP-09.

 Dne 21. srpna média přinesla zprávu, že okresní soud Pra-
ha-východ na žádost dr. Ratha o propuštění žádá nesmyslně 
vysokou kauci 14 mil. Kč. Rathova rodina však tak vysoký ob-
nos nemá, protože soud předem záměrně obstavil majetek 
Rathovy rodiny. Máme to u soudu lišáky prohnané!

 I když hlavní letní měsíce nepřinesly převratné vnitropo-
litické senzace, dá se usoudit, že zato podzim 2012 bude 
politicky dosti hektický. Stačí vyjmenovat jen několik vnit-
ropolitických úkolů: znovuprojednání církevních restitucí ve 
sněmovně, které mohou zasáhnout do existence Nečasovy 
vlády, podzimní krajské a senátní volby a příprava na volbu 
prezidenta republiky.

 Jde teď hlavně o to, aby ve všech třech akcích ČSSD čestně 
obstála.
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Zábava

Zábava z internetu



Kampaň radnice: „Pomoz si sám!“

 Sotva vystoupíme na Florenci z tramvaje, praští nás do očí žlutá reklama. Podobné motivy jsou tu na lavičkách, billboardech 
i na letácích. Praha 8 chce snížit kriminalitu. Rozjíždí speciální kampaň a tímto způsobem upozorňuje lidi, aby si zvlášť v létě 
dávali pozor a věnovali zvýšenou pozornost činnosti zlodějů a násilníků či třeba hazardu. Cílem je odprezentovat dohromady 
osm tematicky příslušných celků, které mají srozumitelnou formou sdělit každému občanovi, že na prvním místě se o vlastní 
bezpečnost musí postarat sám. Na internetu se již rozpoutala diskuse, kolik kampaň městskou část stojí. Od 1. září se totiž rad-
nice chystá rozjet její druhou etapu. Ta se začátkem školního roku zaměří na bezpečnost dětí. Osmičku tak pokryjí další letáky. 
Žlutá varování se objeví také ve školách a některých ordinacích. Lidé kampaň s názvem „Nedejme jim šanci“ najdou na speciál-
ních webových stránkách, které nechala Praha 8 vytvořit a pro které natočila preventivní videa. Náklady na celou bezpečnostní 
kampaň nepřekročí 600 tisíc korun. První fáze stála Prahu 8 zhruba 300 tisíc korun.
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Radnice Prahy 8 plánuje zrušit většinu heren na Palmovce

 Městská část Praha 8 chce zrušit většinu heren na Palmovce, jako první chce rada zakročit proti problematické herně v Hey-
dukově ulici. Další herny na Palmovce budou v nejbližší době následovat. Omezení provozu heren na Palmovce a v jejím okolí 
má přispět k zlepšení bezpečnostní situace v této lokalitě. Herna v Heydukově ulici je dle policejních nálezů dlouhodobým 
problémem oblasti kolem metra Palmovka. V okolí této provozovny dochází k častému narušování veřejného pořádku, vanda-
lizmu, výtržnictví, majetkové trestné činnosti a distribuci drog. Během nejbližšího období hodlá radnice navrhnout k vyřazení 
většinu provozoven v této lokalitě. Vytlačení heren je podle vedení Prahy 8 pouze jedním z řady kroků, které směřují ke zlepšení 
bezpečnostní situace na Palmovce a v jejím okolí. 

Občané Prahy 8 mohou hlasovat o budoucí podobě Elsnicova náměstí.

 Obyvatelé Prahy 8 mohou do konce září hlasovat o budoucí podobě Elsnicova náměstí v Libni. Čtyři možné varianty jsou na vý-
běr na stránkách městské části. Ta nejúspěšnější se pak dočká realizace. Jak by se okolí dolní Libně mohlo proměnit? Na Elsnicově 
náměstí najdeme v současné době pouze zarostlé betonové květináče, keře a na chodníku postávající auta. Přitom hned vedle stojí 
zrekonstruovaný Libeňský zámeček s krásnou zahradou. Kontrast je viditelný na první pohled. Prostranství je vlastně mostem přes 
koryto říčky Rokytky. To by se teď mělo znovu odkrýt. Jsou předloženy čtyři varianty a všechny varianty počítají s tím, že dojde ke 
znovuodkrytí koryta potoka Rokytky. To znamená, že dominantní bude opět most přes koryto říčky a jednotlivé varianty se od sebe 
liší svou propracovaností. Základní varianta počítá pouze s odkrytím koryta, s překrytím a úpravou jejich břehů včetně zpřístupnění 
vodního toku tím, že k němu bude možné scházet. Na náměstí by se mohla objevit také kavárna a galerie. BTřetí varianta naopak 
počítá s tím, že by zde byla vystavena i malá kavárna s menším galerijním prostorem. Poslední, čtvrtá varianta je kombinace těch 
předchozích. Ta by byla zároveň i nejnákladnější. Městská část chce projekt financovat z dotací Evropské unie. A kdy že by se lidé 
nové podoby náměstí mohli dočkat? Výběr varianty proběhne ještě v tomto roce, následně bude zpracovaná projektová dokumen-
tace, ale na konečnou podobu Elsnicova náměstí si budeme muset ještě tak dva tři roky počkat. Doprava v okolí by měla zůstat 
zachována. Na návrhy se mohou lidé podívat na webu Prahy 8. Ze čtyř variant mohou hlasovat vždy pro jednu.

Nemožné se stalo skutkem. Šutka bude ve ztrátě, ale otevře

 Zhruba za měsíc odstartuje zkušební provoz nového bazénu Šutka. Stavba plaveckého areálu na území osmé městské části 
se blíží do cíle. Do konce září chce město zahájit zkušební provoz. Nyní vše běží podle plánu. Na začátku září na místě proběhne 
kontrolní den, kterého se zúčastní radní Aleksandra Udženija. Přestože město zahájí zkušební provoz již zhruba za měsíc, lidé si 
v bazénu ještě dlouho nezaplavou. Pokud vše půjde podle plánu, první návštěvníci Šutky si užijí vodní radovánky 30. listopadu, 
kdy město plánuje bazén slavnostně otevřít. Šutka nabídne návštěvníkům padesát metrů dlouhý bazén, akvapark, posilovnu, 
dětský bazén a také obchody. Město však v současné době řeší zásadní problém, jak na provozu plaveckého areálu, který se sta-
věl od osmdesátých let, neprodělat. Podle dosavadních odhadů bude totiž Šutka ztrátová a Praha ji bude muset ročně dotovat 
částkou deset milionů korun. Proto nebude město první rok hledat žádného provozovatele areálu. V rámci zkušebního provozu 
ověří v praxi odhadované náklady na provoz, energie a údržbu. Podle dosavadních odhadů by měla Šutka ročně vydělávat asi 
33 milionů korun. Na její provoz bude ale potřeba přes 43 milionů korun.
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Zprávy ze zastupitelstva

Informace ze zastupitelstva
Daniel Rödig, zastupitel Městské části za Karlín 

 Červnové zastupitelstvo se konalo dne 20.6.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. 
Na programu jeho jednání bylo 9 bodů, takže se dalo doufat, že poslední předprázdninové 
jednání Zastupitelstva se neprotáhne do nočních hodin. 

 Na začátku jednání byl přijat návrh úpravy Finančního plánu (rozpočtu) zdaňované - hos-
podářské činnosti Městské části Praha 8 na rok 2012. 

 Dalším bodem bylo projedání návrhu prominutí a odpisu nedobytné pohledávky ve výši 
401 565,60 Kč s příslušenstvím za společností COM-TIP s. r. o. Společnost je v likvidaci a bez 
majetku. Dalším projednávaným bodem byl návrh prominutí a odpisu nedobytné pohledáv-
ky ve výši 1 323 953,- Kč s příslušenstvím za společností SAFE GUARD-CZ, s. r. o. v likvidaci, 
bývalým nájemcem nebytových prostorů č. 100, 103, 108 a 109 v objektu čp. 472 na k. ú. Bohnice a na adrese Radomská 7. 

 Další návrhy na prominutí a odpis pohledávky se týkaly buď zemřelých nájemníků, nebo již původní dlužné částky byly uhrazeny 
a jednalo se pouze o poplatky z prodlení. Všechny tyto návrhy Zastupitelstvo MČ Praha 8 přijalo. 

 Červnové Zastupitelstvo jednalo i o návrhu poskytnutí finančních darů (grantů) Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových 
aktivit dětí a mládeže na rok 2012. Tento předložený návrh byl přijat. Zastupitelstvo schválilo i návrh vydání Dodatku č. 2 ke 
„Zřizovací listině Mateřské školy, Praha 8, Na Korábě 2“. Zde se jednalo o úpravu, která jí povoluje připravovat ve své jídelně jídla 
i pro další subjekty.
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 Dne 11. 5. 2012 se konala již 2. Grantová komise pro návrh poskytnutí finančních darů MČ Praha 8 v oblasti volnočasových akti-
vit dětí a mládeže v tomto funkčním období. Komise se opět konala v Libeňském zámku, kterou řídila předsedkyně Kulturní komise 
místostarostka Mgr. V. Ludková a jednotlivé projekty  k projednání předkládal vedoucí  kulturního odboru  Ing. P. Bambas. Celkem 
bylo velmi podrobně  projednáno a  nakonec schváleno v bouřlivé diskusi  53 projektů. Náklady na všechny projekty činily 26 544 
321 Kč a požadované částky pak 9 773 146 Kč.  Návrh Grantové komise na předkládané projekty byl nakonec schválen všemi členy 
komise na 2 500 000 Kč.

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

Vyhodnocení zahájení bezpečnostní kampaně Nedejme jim šanci
Komise konstatuje:
- kampaň byla zahájena včas, dle smlouvy o dílo,
- intenzita kampaně je dostatečná,
- využita byla všechna požadovaná média,
- zhotovitel bude vyzván ke sledování návštěvnosti webu kampaně,
- bude připravena tisková zpráva pro web MČ
- kampaň bude doplněna TV spoty k jednotlivým tématům.

Různé
- bezpečnostní situace na Palmovce (JUDr. Musílek, Mgr. Paulus, p. Kudláček),
- informace o řešení dopravy na Nové Palmovce (JUDr. Musílek),
- informace o řešení problematiky osob bez přístřeší v okolí  Albertu Libeň (p. Kudláček, Mgr. Paulus).

Komise pro národnostní menšiny , Jiřina Slavíková, zastupitelka za ČSSD 

 Jednání zahájila a řídila předsedkyně komise Ing. Markéta Adamová. Informovala o možnosti spolupráce s Domem národnost-
ních menšin. Spolupráce může být zaměřena pouze na kulturní akce. Dům národnostních menšin se nevěnuje sociální oblasti. Cel-
kem je státem podle stanovených kriterií uznáváno 12 národnostních menšin. V následujícím období osloví všechny národnostní 
menšiny o možnosti využít kapacity MČ Praha 8 k pořádání jimi organizované akce. Konstatovala, že tuto nabídnutou možnost 
nevyučilo občanské sdružení ROMEA a  rovněž p. Šenki z občanského sdružení Láčhe Roma, který podle původního plánu nezor-
ganizoval Ples o.s. Láčhe Roma a Romská žena roku.

Podala informaci o projektu „Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality“, na který získala grant Praha 14. Cílem 
projektu je realizovat výměnu zkušeností a dobré praxe se zahraničními partnery, přispět k formulaci jednotné strategie začleňování 
romské menšiny na území hl. m. Praha. Partneři projektu jsou MEPCO s.r.o. (Mezinárodní poradenské centrum obcí), příspěvková 
organizace města Madrid IRIS a město Veldhoven. Doba projektu je od 1.4,2012 do 31.3.2014. Manažerem projektu je Mgr. David 
Beňák, vedoucí sociálního odboru ÚMČ Praha 8. Sdělila, že Mgr. Beňák nabídl jejím prostřednictvím možnost podílet se na tomto 
projektu vzhledem k tomu, že v obvodu MČ Praha 8 máme podobné problémy. 

V diskusi Mgr. Petelík připomněl, že v minulosti opakovaně navrhoval, aby národnostním menšinám v Praze byly nabídnuty kapaci-
ty ÚMČ k využití při pořádání jejich kulturních akcí za předpokladu, že těmto akcím bude vytvořena patřičná propagace a zúčastní 
se jí občané Prahy. Projekt realizovaný Prahou 14 vidí jako neúčelně investované peníze.

Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Grantová komise pro volnočasové aktivity dětí a mládeže,  Jiřina Slavíková, zastupitelka za ČSSD
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Kampaň Martina Potůčka do Senátu PČR - Program na září
1. týden 3.-9. září

Úterý 4. 9.  18:00-19:30 Beseda s občany, Zenklova 27 téma: „Konflikt generací - mladí proti starým?“

Čtvrtek 6. 9.  7:00-09:00 Letňany Sraz stanice autobusů MHD Tupolevova směr do města v 7:00 

Pátek 7. 9. 7:00-09:00 Čakovice, Třeboradice, Miškovice sraz na stanici Čakovický zámek v 7:00 

2. týden 10.-16. září

Pondělí 10. 9. 7:00-09:00 Ďáblice sraz na stanici Kokořínská v 7:00 
   od 18:00 Všeplenární schůze ČSSD se zaměřením na kampaň do Senátu PČR

Úterý 11. 9.  18:00-19:30 Beseda s občany, Zenklova 27 téma: „Na vládní reformy doplácejí více ženy“

Čtvrtek 13. 9.  6:00-08:30 Březiněves sraz na stanici Na hlavní  
   18:00-21:00 Veřejná diskuse k výstavbě nové radnice na Praze 8 
     Sál Křesťanského společenství,  Na Žertvách 23, Praha 8  

3. týden 17.-23. září

Pondělí 17. 9. 7:00-09:00 Kobylisy, Ládví Sraz metro Kobylisy na nástupišti uprostřed v 7:00 k

Úterý 18. 9.  18:00-19:30 Beseda s občany, Zenklova 27 téma: „Prospívají zdravotnické reformy zdraví?“

Středa 19. 9.  16:00-18:00 Čakovice, Miškovice, Třeboradice sraz na stanici Čakovický zámek v 16:00 

Pátek 21. 9. 7:00-09:00 Bohnice, Čimice, Trója Sraz metro Kobylisy na nástupišti uprostřed v 7:00 

Neděle 23. 9: 10:00-17:00 DEN S PROFESOREM POTŮČKEM Karlínské náměstí (Stan s kandidátem, 
     rozdávačka, skákací hrad, poníci, klaun a hry, elektrická kola a koloběžky)  

4. týden 24. září-1. října

Úterý 25. 9: trasa Karlín, Libeň
   9:00-12:00:  auto s panem prof. a dobrovolníky, 15 minutové zastávky (rozdávačka)
   16:00-18:00  auto (pouze s řidičem) bude pomalu projíždět celou trasou
   18:00-19:30  Beseda s občany, Zenklova 27 téma: „Sociální služby – otloukánek politiků“

Středa 26. 9: Auto trasa Čakovice
   10:00-12:00:  auto (pouze s řidičem) bude pomalu projíždět celou trasou
   16:00-18:00:  auto s panem prof. a dobrovolníky, 15 minutové zastávky (rozdávačka)

Čtvrtek 27. 9: Auto trasa Letňany
   10:00-12:00:  auto bez dobrovolníků
   16:00-18:00:  auto s panem prof. a dobrovolníky, 15 minutové zastávky (rozdávačka)
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SHROMÁŽDĚNÍ ČSSD proti bezohledným vládním 
reformám,

 
Kozí Hrádek, Sezimovo Ústí,

8. září od 14.00 hod.

Program:
 12.00 – 13.30 příjezd a příchod účastníků 

12.00  - 13.45 dětské atrakce , živá hudba, výstava dobových zbraní apod.
14.00 – 14.30 projevy politiků 

14.45 – 15.05 Divadelní představení „Mistr Jan Hus“
15.00 – 15.45 vystoupení souboru s dobovou hudbou 

15.45 – 16.00 odchod a odjezd

Stranické akce Září 2012

Klub zastupitelů ZMČ P - 8  3. 9.  18:00 Zenklova 27, sekretariát  
MO Karlín a Libeň   4. 9.  18:00 Zenklova 27, sekretariát  
Zastupitelstvo MČ P - 8  5. 9.  14:00 ÚMČ, tzv, Bílý dům
Kozí hrádek    8. 9.  11.00 Kozí Hrádek
„Všeplenární schůze“   11. 9. 18:30 Zenklova 27, sekretariát   
MO Kobylisy    11. 9.  20:00 Zenklova 27, sekretariát 
Šachový klub    12. 9. 16:00 Zenklova 27, sekretariát   
Bytová poradna při ČSSD   18. 9. 17:00 Zenklova 27, sekretariát
Praha 8 a zastupitelský den 
OVV Praha 8    19. 9. 18:00 Zenklova 27, sekretariát   
Zastupitelstvo hl.m. Prahy   20. 9. 09:00 Mariánské náměstí
MO Troja     24. 9. 18:00 Zenklova 27, sekretariát   
MO Bohnice    25. 9. 18:00 vinárna Troja, Bohnice
MO Ďáblice    25. 9. 19:00 rest. Na růžku, Ďáblice
Šachový klub    26. 9. 16:00 Zenklova 27, sekretariát
MO Čimice    27. 9. 18:00 Zenklova 27, sekretariát
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Vernisáž výstavy fotografií Martina Potůčka
  
Další vernisáž a další výstava, která se Občanské-
mu sdružení OS OSM opravdu povedla. Tentokrát 
jsme poprvé měli návštěvu i z médií a autorovi při-
pravil slovní úvod herec Arnošt Goldflam. 


