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Tolik poslanců podpořilo vládu Bohuslava Sobotky. Z koalice chyběl pouze lidovecký poslanec Ivan Gabal, který se omluvil ze zdravotních
důvodů.
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Vyjádření premiéra
B. Sobotky k situaci
na Ukrajině po schůzce vedení
Bezpečnostní rady státu
„Shodli jsme se, že to, co se nyní odehrává na Ukrajině, je porušení mezinárodního práva a suverenity státu. Byla
chyba, že se vyřadila diplomatická cesta. Nejlepší a jediné možné řešení je návrat k diplomatickému řešení.“

„Dohodli jsme se, že by měl ministr zahraničí na jednání evropských ministrů zahraničí vyjádřit odmítavý postoj k
ruskému postupu.“

„Rovněž podporujeme zachování
územní integrity Ukrajiny.“

ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě

Na zimní olympiádě v Soči získala Česká republika rekordní počet medailí
22. zimní olympijské hry v Soči byly pro Českou republiku rekordní. Naši sportovci získali celkově 8 medailí, z toho 5 medailí vybojovali biatlonisté. Rychlobruslařka Martina Sáblíková obhájila zlato na pětikilometrové trati a na tříkilometrové trati vybojovala stříbro. Nejúspěšnější zemí se s 13 triumfy stalo
domácí Rusko. Hokejové zlato získali Kanaďané. Příští zimní olympiáda proběhne za 4 roky v korejském Pchjongčchangu.

V České republice už je konečně vláda s důvěrou Poslanecké sněmovny
Pro vládu hlasovalo 110 poslanců stávající koalice, jeden se z účasti na hlasování omluvil. Proti hlasovala ODS a TOP09, komunisté se zdrželi, přičemž
kvórum snížili poslanci hnutí Úsvit přímé demokracie, kteří před hlasováním
opustili sál. Samotnému hlasování předcházela jedenáctihodinová debata, na jejímž začátku vystoupil prezident Miloš Zeman, který ve svém projevu kritizoval
některé pasáže programového prohlášení.

Revoluce na Ukrajině
Na Ukrajině, zejména v Kyjevě, proběhly ohromné demonstrace, jejichž výsledkem bylo odvolání dosavadního prezidenta Viktora Janukovyče. Ten poté uprchl do Ruska. Vladimír Putin mezitím povolal vojska na Krym, přičemž zdejší
proruská autonomní vláda převzala téměř všechny ozbrojené složky. Ukrajinský
premiér Jaceňuk Rusko obvinil z vyhlášení války. Na tuto krizi reagují významné orgány po celém světě (OSN a další).

Šance pro Kaplického knihovnu
Ministr kultury D. Herman vrátil do hry dosud nerealizovaný projekt Národní
knihovny architekta J. Kaplického. Knihovna měla původně vyrůst na Letné.
Pan Ministr v tuto chvíli naznačil možné umístění objektu na Smíchově nebo
na Rohanském ostrově. Uvedl, že by v novém pojetí pravděpodobně nešlo o
samotnou knihovnu, ale o víceúčelové kulturní zařízení. Na jednání školského a
kulturního výboru PSP ČR naznačoval možné financování s využitím tzv. PPP,
public private partnership.

Lidé budou v podzimních volbách do Magistrátu hl. m. Prahy volit v 1 obvodu
Na únorovém jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy byl schválen návrh na jeden
volební obvod v rámci podzimních voleb do Magistrátu hl. m. Prahy. Taktéž
bylo schváleno 65 zastupitelů v novém volebním období. V současném vol. období je zvoleno 63 zastupitelů.
Foto a text použity z internetu
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ČSSD PRAHA 8
Zprávy z odborných komisí

Komise pro územní rozvoj
Radim Zátopek, zastupitel Městské části Praha 8
Komise řešila žádost o vyjádření k záměru „Bytová
nástavba a přístavba schodiště s pavlačemi a výtahem“ místo Zdravotnického zařízení v ul. Třeboradická. Podle odboru dopravy je záměr akceptovatelný za předpokladu vyřešení dopravy v klidu.
Kapacita parkovacích stání na síti místních komunikací je již zcela vyčerpána. Vzhledem ke stanovisku
odboru dopravy komise záměr nedoporučila
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k
územnímu řízení výjimečně přípustné stavby – Půdní vestavba a přístavba osobního výtahu objektu č.p.
883, ul. Novákových, komise doporučila.

Dalším bodem byla žádost společnosti IDMP Food
s.r.o. o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č.
1308/2 při ul. Lodžská za účelem umístění prodejny
fastfoodových výrobků a prodej pizzy. Komise navrhla nesouhlasit s pronájmem části pozemku (nevhodné využití veřejného prostoru).
Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č.
1184/1, 1184/103, 1184/105, 1227/50, 1227/77,
1227/78, 1232/2, 1232/3, ul. Rozšířená, lokalita
Malý Okrouhlík, o které žádá MHMP SVM komise
odsouhlasila (jedná se o výlučný majetek MHMP a
MČ P8 nemá s těmito pozemky žádný záměr).

Bytová komise
Daniel Rödig, zastupitel Městské části Praha 8
Přítomní vzali na vědomí, že dne 23. 10. 2013 odmítl
Ústavní soud stížnost MČ P8, která se týkala zrušení
nákladového výroku (odměna advokátovi) nalézacího soudu ze dne 12. 6. 2013. V návaznosti na účinnost zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník
a zrušení nařízení vlády č. 258/1995 Sb., předložil
bytový odbor ÚMČ Praha 8 k projednání bytové komisi návrh textu specifikace drobných oprav, který

vychází z výše uvedeného zrušeného nařízení vlády.
BK doporučila návrh textu projednat v Radě Městské části Praha 8 a následně vyvěsit na úřední desce.
Jako obvykle BK jednala o návrzích výpovědí z bytu
z důvodu neplacení nájemného o návrzích na prominutí a odpis poplatků z prodlení, o žádostech nájemců bytů o slevu na nájmu a o žádostech o nájem
obecního bytu z důvodu obecné prospěšnosti.

Sociální komise
Jana Štollová, zastupitelka Městské části Praha 8
Komise projednala celkem 5 žádostí o přidělení azylového bytu. Přidělení bytu bylo doporučeno pouze
u žádosti matky se 4 dětmi, u dalších 3 žádostí doporučeno nebylo, a to z důvodů nesplnění kritéria
délky pobytu na Praze 8, nesplácení předchozích
dluhů v azylovém bytě nebo výhrad k péči žadatelky o děti, kvůli kterým komise doporučila ubytování
v azylovém domě pod dohledem. Jedna žádost byla
odložena do doby získání aktuálních informací o při-

znání invalidity žadatelce. Komise dále projednala 4
žádosti o prodloužení podnájemní smlouvy v azylovém bytě. Všechny žádosti komise doporučila prodloužit v rozmezí čtyř měsíců až jednoho roku. Ve
dvou případech bylo žadatelům sděleno, že případné další prodloužení smlouvy bude záviset na jejich
spolupráci s oddělením sociální práce. Komise dále
projednala 2 žádosti o zařazení do programu „Bydlení pro seniory“, ani jednu žádost však nedoporučila.

Školská komise
Lenka Majerová, zastupitelka Městské části Praha 8
Byly podány informace o zápisu dětí do ZŠ a MŠ v
Praze 8. Diskutovalo se o žádosti Beach Klub Ládví
ohledně výstavby umělého osvětlení a umístění mobilní tribuny. Komise navrhla s žádostí souhlasit, ale
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pouze za podmínky, že úpravy nebudou kolidovat s
investiční akcí zahrnutou do rozpočtu MČ P8, která
se týká dopravního napojení na veřejnou komunikaci.

ZPRAVODAJ
ČSSD informuje

Zpráva z jednání krajského vedení ČSSD
Vít Céza, 1. místopředseda OVV ČSSD Praha 8
Únorové jednání krajského vedení ČSSD (KVV ČSSD Praha) bylo neusnášeníschopné. Zazněla zpráva předsedy př. Klímy (info o volebním týmu, programové skupině, o novém návrhu na konání krajské konference
- 12. 6. 2014, o termínu plesu - 6. 4. 2014), zpráva volebního manažera př. Dolínka (info o profilaci a financování kampaně - podle počtu voličů). Předseda klubu zastupitelů př. Poche přednesl nejdůležitější body, které
budou projednávány na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy (1. návrh na 1 volební okrsek a 65 zastupitelů
pro nové volební období, 2. návrh na založení akciové společnosti Operátor Opencard, 3. koncepce rozvoje
Výstaviště Praha, 4. návrh na rozdělení financí z hracích automatů mezi MČ).

Zpráva z jednání obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Př. Šašek zahájil jednání OVV ČSSD Praha 8 v 19:15. Nejprve byl projednán aktuální stav placení členských
příspěvků. Po delší diskuzi bylo přijato usnesení č. 1/2/2014 „OVV ČSSD Praha 8 rozhoduje o zániku řádného
členství pro neplacení členských příspěvků za r. 2013 př. Natalii Totičové, Evě Pospíchalové a Davidu Kettnerovi, dle Stanov ČSSD, Čl. 8, odst. 1d. Současně schvaluje navržený text dopisu o ukončení členství, tak jak
jej navrhl př. Šašek, včetně doplnění.“ 12-0-0
Volební manažer př. Petrus podrobně seznámil přítomné členy s „Řádem přípravy na volby do zastupitelstev
měst a obcí“, který byl schválen ÚVV dne 8. 2. 2014. Tento řád je závazný pro primární volby do ZHMP a
ZMČ P8. Př. Petrus přítomným sdělil, že nejbližší OK ČSSD Praha 8 bude pro KK ČSSD Praha a KVV ČSSD
Praha volit 5 kandidátů do ZHMP za ObO Praha 8 a 4 delegáty a jejich náhradníky pro KK ČSSD Praha. Dle
Stanov jsou delegáty z titulu funkce členové KVV (př. Petrus) a předsedové OVV (př. Šašek). Po široké diskuzi bylo navrženo a přijato usnesení č. 2/2/2014 „OVV ČSSD Praha 8 svolává Obvodní konferenci ČSSD Praha
8 na termín 17. 4. od 18:00 na sekretariátu OVV, Zenklova 576/27 s programem „volba kandidátů do ZHMP,
volba kandidátů a náhradníků na KK ČSSD Praha, programové priority“ s klíčem pro MO 1:4.“ 12-0-0
Př. Petrus dále podrobně vysvětlil způsob primárních voleb do ZMČ P8. OVV ČSSD Praha 8 zvolí dle
klíče pro MO „volební výbor“, který zvolí kandidátku a lídra do ZMČ P8. Dále OVV zvolí klíč pro delegáty
primárních voleb do „sdružení MO“, které lídra a kandidátku navrženou „výborem MO“ volí jako celek. Alternativně kandidátku neschválí a pak se dál postupuje dle řádu tajnou volbou s preferenčními hlasy. K určení
počtu volebních obvodů a počtu zastupitelů dojde na jednání ZMČ P8 v květnu (14. 5.) nebo v červnu (18.
6.). Po široké diskusi bylo navrženo a schváleno usnesení č. 3/2/2014 „OVV ČSSD Praha 8 svolává sdružení
MO ČSSD Praha 8 na termín 19. 6. 2014 od 18:00 (na sekretariátu OVV, Zenklova 576/27). Pro volby výboru
sdružení MO určuje klíč 1:9. Pro členy sdružení MO určuje klíč 1:3, vše při stop stavu členské základny k 31.
3. 2013. Program sdružení MO: volba kandidátky do ZMČ Praha 8.“ 12-0-0
Dále proběhly informace o bytové poradně, o zastupitelských dnech a o sociální poradně. Př. Tischer přítomné seznámil s aktualizovaným harmonogramem výstav a vernisáží do konce června. Př. Šašek informoval
o prohlídce Malešické spalovny, která proběhne 6. 3. od 17:00.
V bodu komunální politika informovali př. Petrus, př. Zátopek a př. Hejkrlík o posledním jednání ZMČ P8
(svolání referenda, schválení rozpočtu, projednávání IPODEC apod.).
V závěru zazněly informace ze schůzí jednotlivých místních organizací (mj. byl projednáván institut soukromého exekutora a obecná referenda). Př. Šašek ukončil jednání OVV ve 21:10.
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Milanem Maděrou
Členem MO Čimice
Milane, od října 2013 studuješ na University of Kent v anglickém Canterbury v rámci
projektu Erasmus. Můžeš nás prosím blíže seznámit s tímto typem studia?
Studuji zde jak politologické předměty, tak cizí jazyky. Oprášil jsem své gymnaziální
znalosti němčiny a začal se zde učit můj první románský jazyk – italštinu. Kromě toho
jsem zde první semestr měl i kurzy akademické angličtiny. Z politologických předmětů jsem měl předměty
zaměřující se na srovnání západoevropských politických systémů a také politiku postkomunistických zemí.
Nyní navštěvuji kurzy z oblasti mezinárodních vztahů, jeden z nich se např. zaměřuje na mezinárodní organizace – především na OSN. Můj pobyt ovšem není jen studium, ale v neposlední řadě také poznávání lidí
(kolegů studentů) z celé Evropy. Bydlím ve studentské vesnici na kampusu, takže k ostatním i do školy to
mám blízko. Dále občas cestuji a poznávám krásy kentského hrabství.
ČSSD se dostala po dlouhé době do vlády. Jaký očekáváš další vývoj, zejména v letošním roce?
Jsem moc rád, že se naplnila dlouhá očekávání a naše strana mohla převzít vládní odpovědnost. Ačkoli jsme
si představovali lepší výsledek, tak musíme pracovat s tím, že levice opět ve volbách nezvítězila; takový je
ovšem výstup reprezentativní parlamentní demokracie a to musíme respektovat. Lidé jsou opravdu znechuceni politikou, ba co víc často čelí materiální frustraci a existenční úzkosti. To dokázal zužitkovat miliardář
Babiš se svým hnutím, které se stalo sněmovním veto-hráčem. Přesto si myslím, že uzavření koalice i pozice
SocDem ve vládě je úspěchem, když se podíváte na ideovou část koaliční smlouvu a poměr resortů. Vznikla
proevropská vláda tvořená kompetentními profesionály, zatímco neoliberální, euroskeptické či demagogické
strany přešly do opozice. Podaří se nám tak snad zastavit „konzervativní revoluci“ a další demontáž sociálního
státu, a naopak vládní koalice má potenciál prosadit to, k čemu se voličům hlavní vládní strany zavázaly, jejich
slogany jsou totiž podle mě komplementární: „Ano, bude líp … Prosadíme fungující stát.“
Na podzim nás čekají komunální volby. Co bude podle Tebe klíčem k úspěchu??
Myslím si, že občané jistě ocení, když jim budeme prezentovat jakým způsobem pravicové strany naší městkou část spravovaly a naopak, že naše organizace jim v jejich krocích vytrvale a zásadově oponovala. A dále
jim musíme nabídnout pozitivní alternativu a přesvědčit je, že jsme schopni se starat o dobré a úspěšné fungování naší obce.
Jaký předpovídáš vývoj „osmičkové“ ODS? ?
Někdejší největší pravicová strana se zdá být celorepublikově na sestupu. Ačkoli mívala pevné kořeny v místní politice a na celostátní úrovni „devět životů“, tak v nadcházejících komunálních volbách lze pravděpodobně
naštěstí očekávat její neúspěch i na Praze 8. Otázka je, kdo její pozice převezme. Pravice totiž nezmizela, jen
přeskupuje síly, a je tak možné, že roli osmičkové ódéesky převezme hnutí ANO či TOP 09.
Co bys vzkázal čtenářům na závěr?
Čeká nás mnoho práce do komunálních voleb, ale věřím, že budeme nakonec úspěšní a podaří se nám od
podzimu prosadit maximum z našeho ideového programu, a to jak na úrovni městské části, tak celého města.
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ZPRAVODAJ
Polemika

Dopravní situace v Městské části Praha 8
Karel Šašek, předseda OVV ČSSD Praha 8
Dopravní situace je v naší městské části velmi kritická. Nedořešený okruh kolem Prahy způsobuje
každodenní dopravní problémy. Ať už jde o ulici V
Holešovičkách, Zenklovu, Voctářovu a další, vypadá
to v dopravních špičkách podobně, tedy velmi dlouhá šnůra aut, která se téměř nehne z místa. Zvláště
oblast dolní Libně a Palmovky je odrazem totálního
selhání těch, kteří rozhodují. Dynamicky se “rozvíjející” území ohraničené Sokolovskou, Voctářovou a
Zenklovou ulicí je bohužel příkladem toho, jak by se
s územím nemělo nakládat. Mohutná výstavba (realizovaná i ta v přípravě) způsobuje nemalé dopravní komplikace nejen během samotné výstavby, ale
především následným vysokým nárůstem intenzity
dopravy, které okolí Palmovky prostě nezvládne.
Nezvládne ho především proto, že se přes chybějící
konečné rozhodnutí o podobě dopravního řešení tohoto území stále povolují nové a nové stavby.

Neustálé odkládání konečného
řešení dopravy na Palmovce a v
dolní Libni spolu s plánovanou
rekonstrukcí Libeňského mostu,
vytvořením/nevytvořením parkovacích zón, je ostudou stávající radniční koalice tvořené ODS,
TOP 09, komunisty a zastupiteli Musílkem a Korandou. Tato radniční koalice svým konáním dokázala
nevídané. Palmovku proměnila v území heren, zastaváren a místo podpory divadelních scén zde vytvořila podmínky pro růst scény drogové. Toto již nelze
přehlížet!
Palmovka si zaslouží více. Palmovka se musí stát
místem pro setkávání generací. Místem, kde bude
klid, čistota a pořádek. Palmovka byla a opět bude
plnohodnotným centrem Prahy 8.

Jak je to s tím místním referendem o hazardu v Praze 8?
Roman Petrus, člen KVV Praha
Zastupitelstvo Městské části Praha 8 vyhlásilo místní referendum týkající se hazardu. Konkrétní otázka
použitá v referendu je hodně šroubovaná, ale víceméně zní tak, aby se občané vyjádřili, jestli má nebo
nemá Rada Městské části učinit všechny právní kroky k tzv. nulové toleranci. Předtím, než budete číst
dál, berte prosím na zřetel, že tento text nehodnotí,
jestli je nulová tolerance správná nebo ne. Na danou
problematiku totiž nemá ČSSD jednotný názor, a to
ani v rámci pražské sociální demokracie. Spíše mi
jde v tomto textu o to vyjádřit, jak se taky může dělat
„politika“.
Koalice na Praze 8 sestává z ODS, TOP09 a komunistů. Ano, může se to zdát divné, ale je to tak!
Přesto, že na tuto skutečnost upozorňujeme již asi
rok, tak to nezajímá ani novináře, ani členy těchto
stran. Členové uvedené koalice podporují již léta poměrně mohutně výherní automaty a herny jako takové. Důsledkem této politiky je aktuálně situace, kdy
má Praha 8 na svém území nejvíce automatů z celé
Prahy a zároveň má také jeden z největších počtů automatů v rámci celé České republiky. V některých

lokalitách v Praze 8, zvláště na
části ulice Sokolovská mezi Balabenkou a Palmovkou, prakticky
nenajdete nic jiného než herny,
zastavárny a veřejné domy. Jo a je
tam taky základní škola.
O zavedení nulové tolerance se tedy na Praze 8
hovoří, a jak občanská sdružení, tak i opoziční strany začaly uvažovat o místním referendu. Nakonec
se začaly přibližně před měsícem sbírat podpisy a
vzniklo občanské sdružení „8 proti hazardu“. Místní
referendum mělo proběhnout společně s komunálními volbami v říjnu tohoto roku.
Pravicovo-komunistická koalice se však vyděsila.
Probíhající referendum s komunálními volbami, které by nastolilo otázku, kde oni hájí a brání automaty,
se jim nehodilo. Tak vymysleli protinávrh. Vyvolali
vlastní referendum, a to tak, aby nebylo spojeno s
žádnými volbami, a hlavně ne s těmi komunálními.
Na zastupitelstvu návrh předložil člen koalice, který
se tak prakticky poprvé dostal v tomto volebním období ke slovu. Přestože byl předkladatelem, tak již
7
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následně nekomunikoval, protože nebyl schopen odpovědět na jedinou otázku kladenou opozicí.
Jaké jsou problémy takto navrženého referenda?
Tak především proběhne 12. 4. 2014, tedy v sobotu.
Problém s tímto datem je hned dvojí. Především to
není spojeno s žádnými jinými volbami, a tedy se
případná účast bude od toho odvíjet. Za druhé je to
samozřejmě velmi brzy na dostatečnou kampaň mezi
občany. Dozví se to tak poměrně málo lidí. Dalším
problémem je to, že referendum bude stát 1,5 milionu korun, což jsou peníze, které by nemusely být při
spojení referenda s volbami vůbec vydány (přestože
se nás současná koalice snažila přesvědčit o opaku).

Výsledek referenda bude pravděpodobně špatný
a koalice jej využije s odůvodněním, že otázka automatů lidi nezajímá a není potřeba jej řešit. Ostatně
již z dnešních jejich výroků na facebooku to vyplývá. Zároveň jsem přesvědčen, že občanská sdružení přesto seberou dostatečný počet podpisů a stejně
proběhne další referendum ke komunálním volbám
se stejnou otázkou. Akorát, že tentokrát již nepřijdeme o výše uvedené peníze.
Na závěr snad jen drobnost. Jako protinávrh samozřejmě zazněl na zastupitelstvu návrh na zavedení
nulové tolerance bez místního referenda. Koalice
ODS, TOP09 a KSČM toto na místě zamítla.

Pronájem opěrných a protihlukových zdí ke správě a instalaci reklam
Vít Céza, 1. místopředseda OVV ČSSD Praha 8
Rada hlavního města Prahy schválila uzavření
smlouvy na dobu určitou v délce pět let na pronájem
opěrných a protihlukových zdí ke správě a instalaci
reklam mezi TSK a sdružením QEEP, a.s. a Media
Channel, a.s. Celkem se smlouva týká 108 protihlukových a opětných zdí, sedm z nich se nachází na
Praze 8:

- Křiž. Balabenka/Ciprova
- Ciprova
- Cínovecká
- Křiž. Vychovatelna/Zenklova
- Zenklova
- Povltavská
- Pod Plynojemem.

Rovnost a stát blahobytu
Milan Maděra, člen MO Čimice
Mnozí lidé mají za to, že dělení na levici a pravici je
již překonané. Již dříve jsem se tímto tématem zabýval a pokusil se takovéto stanovisko zpochybnit.
Něco ovšem na tomto tvrzení přece jenom je. S narůstající dynamikou globalizace se totiž do jisté míry
stírá rozdíl mezi (původně) pravicovými a levicovými ekonomickými řešeními. Jsou ovšem hodnoty,
které levice i pravice hájí konzistentně napříč moderními dějinami. V případě levice je to především
snaha o pokrok a důraz na rovnost.
Hodnota rovnosti slouží jako jakýsi ideál, ke kterému se můžeme přiblížit právě pomocí pokroku.
Hlavním cílem je rovnost příležitostí, která je podmínkou svobody jedince. Uspořádáním, které toto
mělo občanům poskytnout ve fázi pozdně industriál8
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ní společnosti, se stal sociální
stát neboli stát blahobytu (welfare state).
Je příznačné, že jeho koncept
byl uveden do praxe po druhé
světové válce v kolébce kapitalismu - ve Velké Británii. Sociální stát je vyjádřením společenského konsenzu v rámci
konfliktní linie (štěpení) práce-kapitál. V době studené války byl přirozenou protiváhou uspořádání reálného socialismu v tehdejším
východním bloku. Osvědčil se a neprávem není brán
jakou součást vítězného týmu nazývaný liberální demokracie ve fukuyamovském konci dějin. Nicméně
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s nástupem nové pravice - neoliberalismu, čelí od 80.
let minulého století pokusům o svou demontáž. To
můžeme sledovat i u nás, kdy se pravicové strany
snažily o redukci sociálního státu pomocí tzv. reforem, které deklarovaly jako nezbytně nutné.
Mimochodem, není pravda, že sociální stát přináší
ekonomice na úrovni státu rigiditu a vede ke snižování konkurenceschopnosti. S turbulencemi ekonomické krize (vypuknuvší v druhé polovině první dekády nového milénia) se vypořádaly nejlépe právě ty
země, kde je sociální stát nejrozvinutější.
Sociálně-demokratické strany s omezeným manévrovacím prostorem, daným projevy globalizace

včetně klesající suverenity státu jako takového, se
pokusily na tyto podmínky adaptovat manifesty tzv.
třetí cesty. Tento pokus ovšem není, v kontextu ekonomické krize hodnocen jako zdařilý a je zpětně vnímán spíše jako neoliberální politika s lidskou tváří.
Sociální demokracie by neměla být neoliberalismem
s lidskou tváří a místo hledání „třetích cest“ by se
měla zaměřit na obranu sociální státu jako osvědčeného nástroje pokroku v prosazování rovnosti. Neměla by tak ovšem činit jen defenzivně a „konzervativně“ hájit status quo. Naopak ideje je třeba dále
aktivně rozvíjet. Konec dějin přeci vůbec nenastal.

Islámská rozpínavost
Jaromír Šída, člen MO Libeň
Dne 28. ledna tohoto roku deník Právo uveřejnil článek „Italská ministryně se musela při návštěvě Íránu
zahalit do šátku“. Byla to opožděná reportáž z konce
loňského prosince, kdy italská ministryně zahraničí
Emma Boninová po příletu do Íránského Teheránu
byla navzdory svému odporu donucena se podřídit
islámským zvyklostem a zahalit si hlavu šátkem.
Toto nebyl první případ, jak se v některých zemích
ovládaných islámem chovají k ženám z neislámských států. To jen dokazuje, že lidé v islámských
zemích morálně zaostávají na rozdíl od lidí v ostatním světě, kde po náboženské stránce lidé vyznávají
buddhismus, hinduismus, židovství či křesťanství
a kde je tudíž náboženská svoboda.
Státní zřízení je ve většině islámských států absolutní nebo fingovanou konstituční monarchií, i když
je hlavou státu formálně prezident. Zákony jsou v
islámských státech podřízeny koránu. V islámském
světě působí i teroristické organizace Taliban a All
Kaida, které podnikají teroristické útoky po celém
světě a infiltrují svůj vliv hlavně do Afriky a jižní
Asie. V islámských zemích nemají ženy žádná občanská práva. Islámská žena je vlastně otrokyní.
Opožděný morální vývoj lidí islámského světa závisí zřejmě na tom, že je islám vlastně nejmladším
náboženství. Jeho vznik se udává dnem 20. září 662,
kdy 51letý Mohamed s Abu Bekrem uprchli z Mekky do Mediny, kde došel Mohamed náboženského
osvícení.

Stejně jako docházelo k rozporům v křesťanství, které nakonec vyvrcholily třicetiletou
válkou (1618-1648), tak i v
islámu došlo poměrně brzy k
rozdělení na šiity a sunity, kteří
proti sobě stojí dodnes se zbraní v ruce. Důkazem je současná
občanská válka v Sýrii a také
občanské nepokoje v Egyptě.
Mohamedáni jsou dnes na podobné nábožensko-morální úrovni jako byli Evropané v polovině 17. století.
A jak se máme chovat my, jinověrci či dokonce
ateisté, vůči ortodoxním islamistům? Máme jim trpět
jejich přežité náboženské zvyky? Doporučoval bych,
přijde-li do civilizovaného světa islámská delegace
v pouštních hábitech, donutit ji, aby se převlékla do
občanského obleku. A navíc bych doporučoval přesvědčit islámské ženy a dívky žijící mimo svou vlast,
aby se přizpůsobily civilizovanému světu a aby odložily šátky z hlavy, nebo dokonce jakýsi mnišský hábit. Pokrok v tomto směru již zaznamenali ve Francii.
Modernizaci se nikdo na světě nemůže stavět na
odpor. Pokrok jde s dobou v technice již po staletí,
jen v myšlení lidé stále zaostávají a nedovedou se
dohodnout a sjednotit. Týká se to hlavně politiky a
náboženství.
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Aktivita Mladých sociálních demokratů aneb 1. programový seminář pražských
Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených
Vít Céza, 1. místopředseda OVV ČSSD Praha 8
Mladí sociální demokraté z Prahy 8 se významným
způsobem podíleli na přípravě projektu „Diskuzní platforma“, tedy spolupráce pražských Mladých
sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých
zelených, která vyvrcholila prvním společným seminářem, který se konal v Lidovém domě dne 4. února
2014. Hlavní cíle této platformy obsahuje níže uvedené společně přijaté usnesení:
„Pražští Mladí sociální demokraté, Mladí lidovci a
Mladí zelení vnímají problémy současné politické
scény zatížené výraznou polarizací, neustálým hašteřením a nedostatkem pozitivního dialogu. Z toho
důvodu vytvořili společnou diskuzní platformu, jejímž cílem je poukázat na tyto nešvary a svou činností založenou na pozitivní participaci přispívat ke
zlepšování politické kultury v České republice.“
První seminář byl vedle samotného představování
jednotlivých organizací a vystoupení prof. Martina
Potůčka, jehož kampaň byla zásadní pro vyvolání
spolupráce všech tří mládežnických organizací, zaměřen též programově, konkrétně byl součástí semináře blok „Informační politika a styk s věřejností.“
Celkem bylo přijato 6 usnesení, která byla přednesena na tiskové konferenci uskutečněné po skončení
semináře. Jedno z usnesení se týkalo i připravované
radnice na Praze 8, která byla vybrána jakožto pří-
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klad vrcholného politikaření.
„Pražští Mladí sociální demokraté, Mladí lidovci a Mladí zelení velmi kriticky vnímají situaci
týkající se některých předražených a na první pohled netransparentních pražských projektů.
Za flagrantní příklad takového
projektu, který navíc kombinuje politikaření nejhrubšího zrna, považují připravovanou radnici s
multifunkčním centrem na Praze 8, kterou prosazuje
pravicová koalice v čele s ODS a TOP09 trvale držená třemi zastupiteli za KSČM. Celý projekt tohoto
radničního business centra v sobě kombinuje znaky
nehospodárnosti spočívající v astronomické hodnotě
plánované stavby, znaky neodbornosti související s
nevyhlášením architektonické soutěže, znaky silové politiky protlačující zásadní projekt nejtěsnějším
možným rozdílem, navíc bez jakékoli výraznější
participace s občany, a také znaky nevkusného politikaření spočívajícího v systematické spolupráci s
vybranými komunisty.“
Lze doufat, že se bude tato platforma pozitivně
rozvíjet a do budoucna bude reálně přispívat ke zlepšování politické kultury v naší zemí, minimálně na
území hl. m. Prahy.

ZPRAVODAJ
Novinky z Prahy 8
Bude opravena louka v Thomayerových sadech
Radnice Prahy 8 opraví louku v libeňských Thomayerových sadech, která bude sloužit jako oddechová zóna s
možností pořádání pikniků. Rekonstrukce začne na jaře a podle plánu skončí koncem letošního roku.
Projekt počítá s vybudováním nového pítka, toalet, laviček, piknikových stolků a promenádní pěšinky
v prostoru louky. Tato pěšinka umožní nerušený pohyb mimo hlavní pěší a cyklistický tah. Celá plocha bude
ve výsledku rozdělena do tří částí, konkrétně na dětské hřiště, louku a odpočinkovou část.
Radnice slibuje co největší travnaté plochy se speciálním travním porostem. Na dětském hřišti mají být
vybudovány nové herní prvky včetně dřevěného koryta s vodou. Stávající pramen bude ponechán a voda bude
i nadále volně protékat loukou. Součástí obnovy má být také výsadba listnatých stromů.
Vedle Thomayerových sadů chce radnice opravit i park na náměstí Dr. Václava Holého.

V létě bude otevřeno koupaliště Ládví
Radnice Prahy 8 po problémech s předchozími výběrovými řízeními nakonec úspěšně uzavřela smlouvu na
přestavbu koupaliště Ládví. Rekonstrukce by měla být dokončena ještě v průběhu letních měsíců. Vítězná
nabídka činila 39,5 milionů korun. Vlastní revitalizace zahrne přestavbu bazénů, úpravu areálu včetně hřiště
na plážový volejbal a vybudování restaurace a bytu správce.

Opakované poblémy s hernami
Majitelé některých konkrétních heren mají opakované problémy s dodržováním pravidel. Ukázaly to kontroly, které si nechala provést radnice městské části v průběhu ledna 2014. Pravidla nové vyhlášky, která vešla
v účinnost na podzim roku 2013, nesplňovalo dokonce více než deset heren, přičemž ve většině případů se
jednalo o podniky, které byly již dříve navržené na vyškrtnutí.
Nejčastějšími problémy byla nepovolená reklama a nedostatečné zatemnění heren. Radnice bude zvažovat
efektivní postup proti uvedeným majitelům. Budou o nich informovat Magistrát a Ministerstvo financí.

Les u trojské botanické zahrady zůstane zachován
Rada MČ Prahy 8 nesouhlasila se záměrem změnit plochy na pozemku u ulice K Pazderkám, které jsou v současnosti vedené jako zeleň, na lokality určené k zástavbě. Bude tím zachráněn stávající les, který se nachází
na ploše větší než 1,4 hektaru.
Další nesouhlasná stanoviska se týkají například pozemků v ulici Pod Havránkou, kde se podle návrhu mělo
přeměnit více než 0,5 hektaru ovocného sadu, nebo pozemků u ulice Pod Písečnou, kde se podobný záměr
týkal plochy větší než 0,2 hektaru.

Oprava kaple Libeňského zámku
Vedení radnice nechá zrekonstruovat zámeckou kapli Neposkvrněného početí Panny Marie a sakristie v Libeňském zámku. V tuto chvíli již pověřená restaurátorka opravuje poškozené historické malby a omítky. Práce
budou stát téměř dva miliony korun, přičemž mají být hotové v létě. Svatební obřady se budou od června
konat v omezeném počtu.
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Zpráva ze zasedání Zastupitelstva
Městské části Praha 8

Informace ze Zastupitelstva
Daniel Rödig, zastupitel Městské části Praha 8

„MČ Praha 8 letos dle schváleného rozpočtu bude hospodařit s příjmy
a výdaji ve výši 1 774 612 000 Kč!“
Únorové zastupitelstvo se konalo dne 19. 2. 2014 ve
Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu
jeho jednání bylo 21 bodů. Schůzi bylo přítomno
40 zastupitelů, a zastupitelstvo tak bylo schopno se
usnášet.
Ještě před schválením programu jednání schůze se
objevil návrh na zařazení bodu o uspořádání referenda k otázce týkající se zákazu provozování videoloterijních terminálů. Návrh na zařazení bodu „Volba
člena Finančního výboru ZMČ za bývalého člena
KSČM“ nebyl Zastupitelstvem schválen. A právě
bod týkající se referenda ukázal se být nedostatečně
připravený. To se projevilo v dlouhé diskusi, která
jeho schválení provázela. Připomínky se týkaly jak
termínu konání referenda, tak ceny. Po dlouhé diskusi a schválení referenda, které se uskuteční dne 12.
dubna a bude MČ stát 1,5 mil. Kč se přistoupilo k
projednávání původně zařazených bodů.
Tím nejzásadnějším byl rozpočet MČ na rok 2014
a rozpočtový výhled do roku 2019. Ukázalo se, že
radniční koalice ke schválení tohoto bodu nemá dostatek hlasů, jelikož nesehnala minimální počet, který je ke schválení bodu Zastupitelstvem potřebný.
Proto oslovila část KSČM a nabídla za podpoření
bodu protislužby. Tak sehnala pro schválení rozpočtu
3 hlasy, a rozpočet byl schválen 25 hlasy. Jinými slovy, opět se ukázalo, že současné radnici komunisté
nevadí. A to i přes to, že voličům hlásají pravý opak.
Zvláště před volbami. ODS zkrátka voličům lže!
MČ Praha 8 letos dle schváleného rozpočtu bude
hospodařit s příjmy a výdaji ve výši 1 774 612 mil.
Kč. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. Vzhledem ke koncepci celého dokumetu se nemohu ubrá-
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nit dojmu, že vládnoucí koalice
na radnici se řídí heslem: „Po nás
– potopa!“
Během projednávání následujících bodů neproběhla delší diskuze. Zastupitelstvo tak schválilo návrh na uzavření smlouvy o
poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí a návrh
na předložení projektu do 13. výzvy hl. m. Prahy v
rámci OP Praha – Konkurenceschopnost. Bod týkající se prodeje pozemků po domem v Bohnicích ČSSD
podpořila.
Další body jednání zastupitelstva, které se týkaly
privatizace, ČSSD v hlasování v souladu se svým
volebním programem nepodpořila.
Na závěr jednání Zastupitelstva se projednávaly
2 body, které se týkaly návrhů na zrušení předchozích usnesení Zastupitelstva MČ Praha 8. Z důvodu probíhajícího soudního sporu mezi Rytířským
řádem Křížovníků s červenou hvězdou a MČ Praha
8 se objevil návrh na zrušení usnesení týkajícího se
privatizace domů a nahrazením Smlouvy o smlouvě
budoucí. K těmto bodům ČSSD zaujala stejný názor
jako k privatizaci bytového fondu.
Závěr jednání Zastupitelstva se týkal chování firmy IPODEC – Čisté město a postoji radnice MČ P8.
Návrh na usnesení, který by radnici ke změně svého
chování donutil, nicméně nebyl přijat.

ZPRAVODAJ
Kultura na Praze 8
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ČSSD PRAHA 8
Zveme Vás

Stranické akce: březen 2014
MO Čimice				
3. 3.		
18:00		
MO Karlín a MO Libeň		
4. 3.		
18:00		
Spalovna Malešice			
6. 3.		
17:00		
MDŽ					
8. 3.
Sociální poradna - př. Bouda 11. 3.		
16:30		
MO Kobylisy			
11. 3. 		
18:00		
Šachový klub			
12. 3. 		
16:00		
Klub deskových her		
13. 3. 		
17:00		
OVV Praha 8			
19. 3. 		
18:00		
Jednání KVV Praha		
24. 3.		
17:00		
MO Ďáblice				
bude upřesněno		
MO Bohnice			
25. 3. 		
18:00		
Zastupitelský den			
25. 3.		
17:00		
Bytová poradna - př. M. Petrus 25. 3.		
17:00		
Šachový klub			
26. 3.		
16:00		
Klub deskových her		
27. 3.		
17:00		
ZHMP				
27. 3. 		
9:00		
										
MO Troja				
31. 3. 		
18:00		
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Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Spalovna Malešice
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Lidový dům, Hybernská 7
Ďáblice
vinárna „Troja“ v Bohnicích
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
MHMP, Mariánské nám. 1,
Praha 1
Zenklova 27, sekretariát

