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máme vládu. Máme koaliční vládu,
která byla ustanovena na základě výsledku voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Už při
jejím samotném sestavovaní se
ukazovalo, že to nebude období
jednoduché. A to pokud se jedná o samotné “obsazení”
jednotlivých vládních rezortů, tak při nominaci náměstků především na rezorty koaličních ministrů. Musím se
přiznat, že nejsem potěšen přístupem našeho předsedy,
př. Sobotky, k našemu stranickému odbornému zázemí,
jehož představitelé se významným způsobem podíleli na
textu “Koaliční dohody”. Jsem totiž přesvědčen, že bez
jejich přímé účasti na vedení příslušných ministerstvech
bude prosazování klíčových bodů našeho stranického
programu velmi komplikované. Abych byl konkrétní,
tak musím zmínit rezort životního prostředí a dopravy.
Musím přiznat, že jsem očekával zapojení př. Novotného
a př. Petružely do vedení rezortu životního prostředí a
kolegy Švagra do vedení rezortu dopravy. Nejen že jsou
to přední odborníci strany, významní představitelé stranického odborného zázemí, ale take se významnou mírou
podíleli na připravách textu “Koaliční dohody”. Škoda.
Jen doufám, že naše stranické politické grémium najde
cestu, jak zapojit naše odborné zázemí do přípravy rezortních materialů tak, aby byly v plném souladu s naším
programem.
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Přesně po tolika dnech od konání voleb byla jmenována
vláda České republiky, což je rekordně dlouhá doba v historii samostatné České republiky.

Přátelé, v říjnu nás čeká nejvýznamnější událost na našem
obvodě. Komunální volby. Přípravy volebního programu
jsou již v plném proudu, teď nás budou čekat stranické
primární volby kandidátů do Zastupitelstva Městské části
Prahy 8. Na nejbližším OVV projednáme možnosti způsobů volby v souladu s našimi vnitřními normami. Následně proběhne kolotoč voleb, který vyústí konečnou
kandidátní listinou. Naši kandidáti projdou opět naším
vnitrostranickým vzděláváním, aby si prohloubili znalosti o řízení městské části a následně si budeme všichni
držet palce, aby to dopadlo co nejvíce v náš prospěch.
Přátelé, přeji vám mnoho sil.
Váš Karel Šašek, předseda OVV ČSSD Praha 8
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ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě

Ústavní soud rozhodl, že byla prodlužováním vazby porušována Rathova práva
David Rath strávil ve vazbě 1,5 roku, propuštěn byl loni 11. listopadu. Ústavní
soud vyhověl Rathově stížnosti na délku vazby a svým rozhodnutím mu tak
umožnil podat žalobu na stát a žádat odškodnění za nezákonný zásah. David
Rath osobně ocenil odvahu soudu a verdikt označil za precedentní. Podle něj je
vazba v součanosti nadužívána a toto rozhodnutí může pomoci i v jiných případech.

Státní zástupce podal obžalobu v hlavní větvi metanolové kauzy
V rámci tzv. hlavní větve metanolové kauzy je stíháno 31 lidí, 3 z nich jsou ve
vazbě, konkrétně hlavní míchač otráveného alkoholu R. Fian, jeho komplic T.
Křepela a pravděpodobný hlavní distributor J. Vacula. Samotná aféra, která si
vyžádala život 47 lidí, začala na začátku září roku 2012.
Zlínský státní zástupce R Kafka podal 10. ledna 2014 žalobu, kterou bude řešit
Krajský soud v Brně.

Zemřel bývalý izraelský premiér Ariel Šaron
A. Šaron zemřel 11. ledna 2014 po 8 letech v kómatu. Tento legendární politik
patřil do generace zakladatelů židovského státu z roku 1948. Dlouhá léta pak z
vysokých politických a vojenských funkcí ovlivňoval dění na Blízkém východě.
V roce 2006 ho postihla vážná mozková příhoda, po které byl při životě udržován pouze pomocí přístrojů.

Novým předsedou ODS se stal prof. Petr Fiala
Občanská demokratická strana si na kongresu v Olomouci zvolila nové vedení.
Předsedou se stal bývalý ministr školství Petr Fiala. Debaklem skončil výsledek
kandidátky na předsedkyni ODS M. Němcové, pro kterou hlasovalo pouze 66
delegátů. 1. místopředsedou se stal J. Zahradil, který porazil J. Pospíšila (ten
následně vystoupil z ODS). Do funkce řadových místopředsedů byli zvoleni
Martin Kupka, Evžen Tošenovský, Miloš Vystrčil a Martin Novotný.

Soud vydal předběžné rozhodnutí týkající se tunelu Blanka
Rozhodčí soud vydal předběžné rozhodnutí ve sporu o zakázku na stavbu tunelového komplexu Blanka. Metrostav tak musí znovuotevřít práce na tunelovém
komplexu do 60 dní od od obdržení verdiktu. Povinností Magistrátu hl. m. Prahy
je za tyto práce zaplatit. Soud vyřkl předběžný názor, že je smlouva Prahy s Metrostavem platná.
Foto a text použity z internetu
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ČSSD PRAHA 8
ČSSD informuje

Zprávy z krajského vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník OVV ČSSD Praha 8
Zasedání krajského výkonného výboru proběhlo v pondělí 20. ledna 2014. Níže uvádím výběr přijatých usnesení:
„KVV ČSSD Praha v tajné volbě navrhuje kandidáta do EP Ing. Mgr. Miroslava Pocheho.“
„KVV ČSSD Praha schvaluje vytvoření volebního realizačního týmu vedeného mpř.
Petrem Dolínkem, volebním manažerem KVV, jehož členy jsou: př. Tomáš Petříček
(tajemník), Karel Klíma, Vladimír Novák ml., Petr Horálek, Vít Céza, Lukáš Rázl, Jiří
Chvojka, Petr Secký a tajemník KVV ČSSD v Praze.“
„KVV ČSSD Praha schvaluje vytvoření Programové rady KVV ČSSD vedené mpř. Karlem Březinou, jejímiž
členy jsou: Irena Ropková (tajemnice), Miroslav Poche, Petr Dolínek, Daniel Hodek, Miloslav Ludvík, Roman Petrus, Lukáš Kaucký, Drahoslav Matonoha, Michaela Marksová-Tominová, Jiří Bodenlos, Petr Lachnit,
Ivan Přikryl, Vladimír Zimmel, Jakub Landovský.“
„KVV ČSSD Praha ukládá OVV Praha 1-15 uskutečnit obvodní konference k nominaci kandidátů do ZHMP
a zvolit delegáty pro krajskou konferenci do 30. 4. 2014.“

Zpráva z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Př. Šašek přivítal přítomné v novém roce a v 18:00 zahájil jednání OVV ČSSD Praha
8. Tajemník př. Vašek informoval o tom, že se budou zastupitelské dny konat 21. 1.,
přítomni budou př. Majerová a Vašek, další termín spolu s Bytovou poradnou př. M.
Petruse bude 25. února 2014.
Př. Bouda informoval o sociální poradně a nárůstu počtu poraden v loňském roce,
které fungují v režimu „bezplatných“, ale ve skutečnosti je bezplatných pouze prvních
15 minut, dále jsou poradny zpoplatněné. Př. Tischer informoval o vernisáži pí. Vesecké, která proběhla v pondělí. Účast byla značná (cca 60 lidí), akce skončila před
půlnocí.
Tajemník př. Vašek seznámil přítomné s materiálen „Plnění rozpočtu OVV za rok 2013“. Kladně hodnotil
výsledek hospodaření, který je plusový, konkrétně 32 865 Kč, zůstatek k 31. 12. 2013 je 98 000 Kč. K rozpočtu proběhla diskuse, výsledkem bylo navržené a schválené usnesení „OVV ČSSD Praha 8 žádá OKK ČSSD
Praha 8 o provedení kontroly závěrečného účtu ObO za rok 2013.“ Následně bylo přijato usnesení navržené
př. Boudou „OVV ČSSD Praha 8 děkuje tajemníkovi OVV Praha 8 př. Vaškovi za dobře provedenou práci
při hospodaření ObO Praha 8 za rok 2013.“ Př. Vašek dále seznámil OVV s informací od př. Starce, ve které
př. Starec informuje o tom, že bude na konci 1. kvartálu 2014 ObO Praha 8 poskytnuta z ÚS ČSSD dotace na
činnost ve výši 30 000 Kč. Po diskusi požádali členové OVV, aby tajemník zjistil u př. Starce, jak lze částku
použít v rozpočtu a dosud schválený rozpočet na rok 2014 neměnit.
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ZPRAVODAJ
ČSSD informuje
Tajemník př. Vašek podrobně informoval členy OVV o stavu placení členských příspěvků za rok 2013. K
31. 12. 2013 neuhradilo příspěvky 5 členů. Všichni byli opakovaně vyzváni k zaplacení příspěvků. Po diskuzi bylo schváleno usnesení navržené př. Šaškem „OVV ČSSD Praha 8 vyzývá k účasti na zasedání OVV
Praha 8 dne 19. 2. 2014 členy Natalii Totičovou, Michaelu Hornovou, Evu Pospíchalovou, Davida Kettnera a Jiřího Zemana ve věci projednání zániku jejich členství dle Stanov ČSSD Čl. 8, odst. /1/, písm. d).“
V bodu aktuální politická situace př. Šašek informoval o jmenování Bohuslava Sobotky premiérem, které je plánované na 17. ledna. S výjimkou kandiáta na ministra práce a sociálních věcí jsou již ostatní nominanti na ministry známí. Do pozice lídra kandidátky do Evropského parlamentu za ČSSD jsou zvažováni př. Gajdůšková a sociolog prof. Jan Keller.
Př. Petrus volební manažer ObO Praha 8 pro komunální volby přišel s návrhy pro aktivaci členské
základny pro komunální volby v říjnu 2014, včetně návrhů dalších akcí ObO. Možnosti navštívit instituce: PSP ČR, Senát, MHMP, podolskou vodárnu, kolektory, spalovnu v Malešicích. Po široké diskusi byl
požádán, aby z těchto možností vybral 3, a na schůzích MO se mohou členové hlásit, jaké objekty chtějí navštívit. V únoru chce připravit setkání a seminář nově přijatých členů. Na březen navrhl tzv. brainstorming, který by doplnil již zaslané návrhy volebního programu pro komunální volby. Na květen navrhl „vnitrostranické školení“ na téma fungování MČ Praha 8. Nejpozději v červnu bude svolána OK ČSSD
P – 8 (před KK ČSSD Praha 14. 6. 2014). Realizováno bude i červnové „rozloučení se školním rokem“.
Př. Zátopek informoval o zatím posledním jednání ZMČ Praha 8, které se konalo 4. 12. od 14:00. Př.
Petrus pak informoval o jednání ZHMP. V rozpočtu na rok 2014 jsou dle informací R. Petruse vyčleněny prostředky na přípravné práce pro rekonstrukci libeňského mostu (letos zrušení dopravy automobilové, tramvajové a zřejmě i pěší). Nová, neschválená protidrogová koncepce HMP původně počítala s aplikačním centrem
drogově závislých na všech MČ, včetně Prahy 8. Všichni zastupitelé ČSSD v ZHMP byli proti této koncepci.
Nová koncepce bude nejprve projednána výborem ZHMP pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku, jehož
je př. Petrus předsedou. Členové OVV v diskusi vyjádřili nesouhlas s umístěním aplikačního centra na Praze 8.
Př. Vašek požádal o informaci k žádosti KVV Praha ve věci volebních mítinků k volbám do
EP. Př. Petrus navrhl místa pro mítinky na Ládví, Palmovce a Florenci. Př. Šašek požádal př. Vaška, aby zjistil, kdo je volebním manažerem do voleb EP. Volebního manažera KVV Praha pak požádal, aby př. Petrusovi sdělil podrobnosti k realizaci mítinků (zábory, pojetí mítinků, rozsahy atp.).
Př. Dluhoš požádal v souvislosti s politickou situací o informaci, zda se OVV bude věnovat otázkám zrušení instituce soukromích exekutorů a obecného referenda, jak jej navrhuje poslanec p. Okamura
(Úsvit). Problematiku soukromých exekutorů řeší podle př. Šaška P ČSSD a ústřední odborná komise dlouhodobě. Výsledkem následné diskuze byla shoda na tom, tato témata mohou být diskutována v rámci MO.
Př. Slavíková požádala o podporu při znovu obnovení klubu SDŽ na Praze 8. Po diskusi bylo navrženo a přijato usnesení „OVV ČSSD Praha 8 souhlasí s obnovením činnosti SDŽ na Praze 8 a pověřuje př. Slavíkovou celkovým zajištěním obnovy dle příslušných Stanov ČSSD a SDŽ.“
Př. Šašek ukončil schůzi OVV v 19:40.
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Danielem Rödigem
zastupitelem za ČSSD v Městské části Praha 8
1. Je sice již únor, ale přesto Tě požádám o zhodnocení minulého roku z pohledu ČSSD.
Minulý rok ČSSD utrpěla ve volbách vítězství. Jako sociální demokrat jsem tomu samozřejmě rád. Mou radost trošku kalí snaha několika členů ČSSD hledat odpovědné
osoby za to, že volební výsledek nebyl lepší. Nicméně ČSSD má premiéra a mně nezbývá než popřát mu při naplňování sociálně demokratických cílů mnoho úspěchů.
2. Nyní ke konkrétnímu tématu. Nová radnice na Palmovce měla být dostavěna již
koncem letošního roku, přitom se ještě nezačalo stavět. Jak to hodnotíš a jaký předpokládáš další vývoj?
Radnice se dostavět do plánovaného termínu samozřejmě nestihne. Celou akci stavby
nové radnice od samého počátku provází řada nejasností a ODS ani nepokládá za vhodné o konkrétnostech
stavby informovat zastupitele.
To, že se dokončení akci nestihne v termínu, se dalo tušit již dlouhou dobu. ODS se potom bude snažit nalézt viníka, kterému tento svůj neúspěch hodí na hlavu a udělá z toho jedno ze svých hlavních volebních témat.
Pak už bude záležet jen na voličích, jestli ODS uvěří. :)
3. Koalice ODS, TOP09 a Volba pro Prahu 8 vysvětluje svoji spolupráci s částí KSČM jako hledání podpory
napříč politickým spektrem. Přitom tato podpora vždy končí u systematické spolupráce se třemi konkrétními
zastupiteli za KSČM. Byli už zástupci koalice konfrontováni s otázkou týkající se vysvětlení tohoto systematického hlasování, respektive dalo by se na tuto bizardní spolupráci ještě nějak efektivněji poukázat?
To je lež, kterou ODS opakovaně hlásá. A opakovaně jí to prochází. ČSSD několikrát navrhovala instalaci
hlasovacích zařízení, které by hlasování zastupitelů zaznamenávala. ODS si ale uvědomuje, že pak by tato
spolupráce s KSČM vyšla najevo, proto se instalaci tohoto zařízení opakovaně brání. Z toho jsem opravdu
moc smutný.
4. Za 8 měsíců nás čekají komunální volby. Jaké sis dal v tomto ohledu předsevzetí a jaký očekáváš výsledek?
Předsedvzetí? Prostě, nebudu polevovat v šíření sociálně demokratických myšlenek. Byl bych rád, kdyby naší
radnici ovládla ČSSD. Výsledek očekávám ale horší, abych byl po volbách příjemně překvapen. :)
5. Co bys vzkázal čtenářům na závěr?
Na závěr bych rád všem popřál hodně zdaru a vyjádřil přání, ať dále úspěšně pomáhají šířit sociálně demokratické myšlenky. Jedině tak se nám podaří žít v lepším světě, na který může být každý hrdý.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů.
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ZPRAVODAJ
Polemika

Souhlasíte se záměrem magistrátu zřídit v Libni aplikační centrum pro narkomany?
Roman Petrus, člen KVV ČSSD Praha
ČSSD určitě ne a jako jedni z mála to také obhajujeme.
Na úvod jednoduše. Nesouhlasím. Na rozdíl od
všech pisatelů okolo mě, jsem to mohl již jednoznačně vyjádřit hlasování na Zastupitelstvu Hl. m. Prahy,
kde celý klub ČSSD hlasoval proti navržené Protidrogové koncepci Hl. m. Prahy.
Příprava na Protidrogové koncepci začala na Magistrátu Hl. m. Prahy za vlády koalice ODS a TOP09
a dokončena a předložena byla v minulém roce nejprve do výboru pro zdravotnictví, který mám tu čest
řídit a posléze do Zastupitelstva Hl. m. Prahy. Jak na
výboru, tak na zastupitelstvu zazněly desítky připomínek z mnoha městských částí i od zastupitelů. Pohříchu Praha 8 se zmohla jen na tiskové prohlášení,
jinak se neúčastnil žádný představitel na Magistrátu
žádného ze zásadních jednání k tomuto materiálu.
Naštěstí, i díky ČSSD, tento materiál neprošel a v
současnosti je znovu nastartován proces, kdy se ke
koncepci vyjadřují Městské části a další zainteresované subjekty. Mezi tyto subjekt patří policii i řada
odborných úřadů.

V Praze 8 vznikla petice podporovaná ODS. Jako první petice v
historii naší městské části směla
být k dispozici pro občany v podatelně Úřadu MČ, což kvituji a
doporučuji všem dalším petentům, aby tam své petice dávaly.
Tato petice, přestože nezískala
nutných 1000 podpisů, byla zařazena jak na jednání výboru pro zdravotnictví, tak i
na jednání lednového Zastupitelstva Hl. m. Prahy. A
můžete si tipnout, kdo tam petenty zastupoval. Myslíte, že někdo z Městské části nebo z ODS? Omyl!
Zástupci ODS se neobtěžovali. Přesto vás mohu
uklidnit. Díky zástupcům ČSSD byla petice projednána a pan radní Dlouhý přislíbil výrazné změny v
nově připravované koncepci.
PS: Jen tak na okraj o Libni ani Palmovce není v
původní koncepci ani slovo, aneb stokrát opakovaná
lež se na Praze 8 může stát pravdou.

Poděkování od Jaromíra Šídy
Jaromír Šída, člen MO Libeň
Již řadu let svými články přispívám do Zpravodaje
OVV ČSSD Praha 8. Tyto příspěvky jsem vždy psal
na psacím stroji Samsung. V listopadu 2013 se mi
však v listopadu 2013 porouchal.
Bohužel šlo o tutéž závadu jako v předchozích čtyřech případech. Oprava byla vždy dost drahá. Svůj
příspěvek do prosincového zpravodaje jsem tak napsal ručně.
Vzhledem k tomu, že se mi v důsledku Parkinsonovy choroby třese ruka, můj rukopis byl špatně čitelný. Tajemník OVV př. Vašek mi pak tento příspěvek ochotně přepsal do počítače.
Tuto pro mne svízelnou situaci nakonec vyřešili
přátelé z OVV, kteří mi na rozloučení s rokem 2013

dne 20. prosince darovali elektrický psací
stroj Olivetti.
Tím mi udělali velikou radost. Jsem jim
velice vděčný a za tento
dárek upřímně a ze srdce děkuji. Za to slibuji,
že budu darovaného
psacího stroje, pokud
mi bude sloužit zdraví,
využívat pro psaní dalších příspěvků do našeho zpravodaje a ve prospěch ČSSD.
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ČSSD PRAHA 8
Polemika

Vznik a vývoj politiky a politických stran
Jaromír Šída, člen MO Libeň
Staří Římané měli přísloví „tempora mutantur“ (časy
se mění), které vyjadřovalo, že nic není stále a vše
podléhá vývoji. Později se starolatinské přísloví rozšířilo o poznání „et nos mutamur cum iis“ (a my se
měníme s nimi). Tento dodatek přísloví vysvětluje,
že se na vývoji podílejí lidé. Podle uvedeného přísloví se vyvíjeli o evropské dějiny. Nejinak probíhá
současná politika a stejný osud čeká i budoucí politiku.
Lidé odjakživa žili v menším či větších kolektivech, v jejichž čele stáli vždy nebo většinou ti nejsilnější nebo nejschopnější. Původně to byli jakýsi
předáci či náčelníci, z nichž se vyvinula vládnoucí
šlechta, u nás zemani a vladykové, nejmocnější byla
knížata. Takto postupně v podstatě vznikla politika
nebo řízení věcí veřejných. Z největších kolektivů
mluvících stejným jazykem se vytvořily národy (monarchie), v jejichž čele stál král. Lidé ve státu s absolutní monarchií se dělili do tříd, na stav duchovní,
šlechtu, svobodné měšťany a nevolníky.
Koncem středověku začaly náboženské války,
později selské bouře a poté revoluce usilující o zřízení republiky nebo alespoň o konstituční monarchii. V
19. Století vyvolal technický pokrok zřízení mnoha
manufaktur a továren, v nichž byli zaměstnání nejen
muži a ženy, ale i děti, a to za nelidských podmínek. I když byla již dávno zrušena robota, chyběly
zákony na ochranu pracujících. Z toho důvodu začali dělníci zakládat odborové spolky a organizace a
začali uplatňovat nároky na vydání zákonů řešících
zkrácení pracovní doby a jiná sociální opatření.
Na základě rozvoje technického pokroku, založení
průmyslu a podnikatelské činnosti u nás byla v polovině 19. století založena první politická strana „liberálně konzervativních staročechů“. Pro tuto stranu
pracovali zejména F. Palacký a F.L. Rieger. Tato strana se však po volbách v roce 1891 rozpadla.
V roce 1874 byla u nás založena „opoziční radikálně demokratická strana mladočechů“ jako národní strana svobodomyslná. Tato strana byla organizovaná zejména měšťany a pracoval pro ni především
K. Sladkovský. Stranu dále podporovaly Národní listy vedené J. Grégrem a nakloněn ji byl i K. Kramář.
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Obě uvedené strany
byly z dnešního pohledu spíše pravicové.
7. dubna 1878 byla
v Praze založena Českoslovanská demokratická strana dělnická.
Strana se vyvinula z
odborových
spolků
zajišťujících dělnické
hnutí. Na jejím založení měl zásluhy F. L.
Chleborád. V roce 1919 se strana přejmenovala na
Českoslovanskou sociálně demokratickou stranu
dělnickou. Šlo o první levicovou stranu u nás.
Encyklikou papeže Lva XIII. „Rerum novarum“
bylo v roce 1891 vyvoláno založení Křesťanské sociální strany. V roce 1919 se strana přejmenovala na
Českoslovanskou stranu lidovou. V 90. letech 19.
století se u nás formovala Agrární strana, která byla
oficiálně založena v roce 1903. Oslovila hlavně venkovské obyvatelstvo a zakládala hospodářská družstva. V roce 1919 se přejmenovala na Republikánskou stranu českého venkova.
Ve dnech 29. listopadu až 2. prosince 1897 byla
založena Národně sociální strana. Získala podporu
redaktora Národních listů V. Klofáče. V rámci domácího protirakouského odboje se 20. ledna 1918 společně usnesly Strana národně sociální se sociálními
demokraty a s českou stranou odborových centralistů
na založení Socialistické rady české. Ta však po 28.
říjnu 1918 zanikla. V roce 1919 se strana přejmenovala na Čs. stranu socialistickou a od roku 1936 na
Čs. stranu národně socialistickou.
Začátkem 20. století vznikla pravicová Strana státoprávně demokratická, která se v roce 1919 přejmenovala na Národní demokracii. V prosinci 1920 se
od sociálně demokratické strany odtrhla radikálně
levicovější část a ta v květnu 1921 založila Komunistickou stranu Československa.
Bohužel se tak nestalo. Z náhle nabyté svobody
vznikl naivní až ztřeštěný nápad založit celonárodní
hnutí jako protipól vůči KSČ.

ZPRAVODAJ
Polemika
Vzniklo Občanské fórum (OF). Prezident Václav
Havel toto fórum výrazně podpořil a prohlásil, že
„politické strany jsou pro straníky, kdežto Občanské
fórum je pro všechny“. Tím se většina občanů nechala doslova obalamutit.
Hnutí OF však nevydrželo dlouho, což se dalo
předpokládat, neboť logicky nemohlo politicky sdružovat podnikatele s dělníky, mladé se starými, bohaté s chudými, vysoce vzdělané občany s občany s
nízkým vzděláním apod. Začaly se tudíž znovu zakládat buď bývalé politické strany z doby 1. republiky, nebo zcela nové strany většinou pravicového či
alespoň středopravicového názoru. Většinu občanů
ovládal falešný názor, že po 40 letech komunistické diktatury by se lidé raději měli přeorientovat na
politickou pravici. Občané zejména mladší a střední
generace pravděpodobně ani nevěděli, že existuje i
demokratická levice. Dlouho tak trvalo než lidé zjistiti, co znamená sociální demokracie, o co usiluje a
čím se liší od KSČ/KSČM.
Uvolnění demokratické politiky způsobilo vznik
dalších politických stran a hnutí. A tak měl volič
před každými polistopadovými volbami na výběr z
několika desítek stran a hnutí. Nedostatečně uvědomělý a politicky neznalý občan však často nedokázal
rozhodnout, kam vlastně patří a k volbám nakonec
nešel. Tak vznikla nežádoucí volební absence.

Vrcholem vnitropolitické blamáže se stalo zakládání apolitických hnutí. Poprvé tak novinář Radek
John představil Věci veřejné, které nakonec zkrachovaly jak ve vládě, tak i v předčasných parlamentních
volbách v roce 2013. V těchto volbách se představila další hnutí jako ANO, Úsvit, Suverenita, Piráti a
mnoho dalších, které veřejnost dříve ani nevnímala.
Vznik a zakládání různých hnutí, která se sice vydávají za apolitické organizace, ale ve skutečnosti
silně a mnohdy až drze zasahují do vnitrostátní politiky, je varující. Je to zřejmě pokračování Havlovského apolitického názoru překračujícího do hnutí
proti politickým stranám, které byly naopak základem proti monarchii i proti všem typům diktatur.
Apolitičností se však nedá dělat pluralitní demokracie. Za mnohými nově vzniklými hnutími se mohou
skrývat jedinci či skupiny s nekalými úmysly ovládnout výrobu, trh a zavést ryze kapitalistický vládní
systém.
Je proto nutné občanům, zejména střední a mladé generace, neustále připomínat, že jedině politické
strany řídící se demokratickými zásadami mohou být
občanům prospěšné. Polemika o vzniku a vývoji politiky a politických stan by se dala zakončit opět na
začátku uvedeným příslovím, že se časy mění a my
s nimi. Navíc by se mohlo dodat, že ještě nevíme, co
nás čeká.

Předběžný plán rekonstrukcí tramvajových tratí na roky 2014 až 2016
Vít Céza, 1. místopředseda OVV ČSSD Praha 8
Komise Rady MHP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, jejímž členem je i Roman Petrus, na svém
posledním zasedání projednala a následně schválila
předběžný plán rekonstrukce tramvajových tratí na
roky 2014 až 2016, který zpracoval příslušný odbor
Dopravního podniku hl. m. Prahy (Strategický a investiční rozvoj).
Celkem se v plánu počítá s rekonstrukcemi 29 úseků (7 úseků v roce 2014, 15 úseků v roce 2015 a 7
úseků v roce 2016).

Ve druhé etapě (rok 2015) je plánována RTT v 5 úsecích, konkrétně :
1) Sokolovská (Březinova - Zenklova)
2) Zenklova 4 (Elsnicovo nám. U Kříže)
3) Palmovka - blok
4) smyčka Těšnov
5) Na Žertvách - U Balabenky.

Prahy 8 se týká rekonstrukce 7 úseků (viz dále):

Třetí etapa počítá v roce 2016 s RTT Libeňský most.

V první etapě (rok 2014) se na území Prahy 8 počítá
s rekonstrukcí tramvajové trati (dále RTT) Trojská.

Veškeré zastávky mají být v rekonstruovaných úsecích bezbariérové (vozíčkáři, maminky s kočárky).
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ČSSD PRAHA 8
Novinky z Prahy 8
Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou chce získat v rámci restitucí čtyři domy v pražském Karlíně
Vedle rytířského řádu si dělá na uvedené domy nárok i Praha 8, která je spravuje již od 90. let a chystala se
je privatizovat. O konkrétním nabyvateli tak rozhodne soud. Řád Křížovníků požadoval nemovitosti již v 90.
letech, přičemž uspěl u obvodního i městského soudu, ale Nejvyšší soud rozsudek zrušil. V tuto chvíli byl
podán návrh na předběžné opatření týkající se zákazu nakládání s majetkem.
Praha 8 chtěla uvedené čtyři domy prodat bytovým družstvům v rámci privatizace. Tu nakonec musela minimálně na čas zastavit a počkat než se vyřeší žaloba o určení vlastnictví, tedy jestli získá nemovitosti Česká
republika (poté by se nemovitosti mohly dostat do majetku Řádu Křížovníků s červenou hvězdou), nebo Městská část Praha 8. V tuto chvíli je podle všeho málo pravděpodobné, že by nemovitosti připadly rytířskému
řádu.
V Praze 8 si řada občanů přeje referendum o hazardu
Místní iniciativy již začaly sbírat podpisy, na jejichž základě by mohlo být vyhlášeno veřejné hlasování o
hernách na území městské části. Pokud bude pro uvedený záměr získána dostatečná podpora, mohlo by být
referendum uspořádáno spolu s podzimními komunálními volbami. Pro úplnost je třeba dodat, že městská
část může pouze navrhnout dané omezení, o vlastní regulaci pak rozhodují orgány Magistrátu hlavního města
Prahy.
Výstavba nové radnice bude odložena
Opět se odkládá výstavba nové radnice Prahy 8, jejíž součástí mám být i multifunkční centrum. Pražští zastupitelé na posledním zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy neodsouhlasili převod dvou pozemků u stanice metra
Palmovka do akciové společnosti Centrum Palmovka, která byla založena za účelem výstavby nové radnice.
Během zasedání ZHMP zazněla ostrá kritika plánované výstavby. Stavba je podle mnohých vystupujících
předražena. Kritizován byl také fakt, že součástí radnice má být business centrum a soutěž na její vybudování
byla špatně vypsána, navíc vše údajně prošetřuje policie. Negativně hodnoceno bylo rovněž poskytování půjček akciové společnosti ze strany městské části.
Rada hlavního města posvětila rozšíření parkovacích zón
Pražští radní schválili návrh na rozšíření parkovacích zón. Ten počítá se dvěma se dvěma nabídkami pro občana. Ten si bude moci koupit buď levnější kartu určenou pro okolí svého bydliště, nebo dražší kartu, jež bude
platit pro celou městskou část.
Některé kapacitně nevyužívané modré zóny se podle návrhu změní na smíšení zóny. Taková místa vyberou
jednotlivé městské části. Cenový rozdíl mezi oběma variantami zatím sdělen nebyl. Stejně tak není jasné, kolik bude stát zavedení nových modrých zón. Konkrétně Praha 8 chce na přelomu srpna a září letošního roku
spustit pilotní program.
Správcem systému, který bude občany informovat o počtu volných míst mimo jiné přes chytré telefony,
bude Technická správa komunikací. Ta dostane úkol vypracovat předmětnou studii a vypsat výběrové řízení
na provoz vytvořených zón.
Městská policie získala od radnice Prahy 8 služební vozidlo

Městská policie působící na území Městské části Praha 8 získala od vedení radnice nové služební vozidlo Ford
Fiesta. Cílem je zrychlení zásahů proti trestným činům i prohřeškům proti občanskému soužití. Celkově jde
po mobilní služebně získané v roce 2012 o 2. vozidlo pro strážníky od vedení Prahy 8.
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ZPRAVODAJ
Novinky z radnice a komisí

Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Bytová komise, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
Lednové jednání Bytové komise Rady MČ Praha 8 (BK) se konalo dne 13. 1. 2014. Jednání bylo usnášeníschopné a po kontrole minulých zápisů a usnesení BK se přistoupilo k projednávání nových podání, které byly na
Úřad MČ Praha 8 doručeny od posledního jednání BK. V návaznosti na účinnost zákona č. 89/2012 Sb., Nový
občanský zákoník, bytový odbor předložil RMČ Praha 8 k projednání návrhy na nové znění nájemních smluv.
Tyto byly schváleny dne 8. 1. 2014. BK tuto informaci vzala na vědomí. BK projednávala i návrhy výpovědí
z nájmu bytu. V těchto případech BK doporučila postupovat podle § 2291 (vypovězení nájmu bez výpovědní
doby) občan. zákoníku, eventuálně z jiných, dodatečně zjištěných zákonných výpovědních důvodů. BK dále
jednala o revokaci svého předchozího usnesení na toto téma. Vzhledem k tomu, že dlužník (Sokolovská ulice)
uhradil všechny své závazky, důvody k výpovědi pominuly. Dále se jednalo o návrzích na prominutí a odpisy
nedobytné pohledávky za zemřelými nájemci. Vzhledem k tomu, že úřad tuto situaci neřešil několik let, dlužná částka se soustavně navyšovala i přes to, že nebylo po kom jí vymáhat. BK prominutí a odpis dlužných částek doporučila. BK řešila i žádosti o poskytnutí slev na nájemném. V případech, že žádosti byly opodstatněné a
užívání bytu bylo opravdu ztížené, BK poskytnutí slevy na nájemném po dobu do odstranění závad doporučila.
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek, Milan Hejkrlík, zastupitel za ČSSD
Zatím poslední zasedání komise proběhlo 9. ledna 2014 pod vedením předsedy JUDr. Václava Musílka. Komise se zabývala prioritami pro rok 2014 - rozvojem městského kamerového systému na území Prahy 8,
kamerového systému MČ Prahy 8, preventivní kampaní v oblasti bezpečnosti (členové komise budou průběžně připravovat témata v obdobném rozsahu jako v roce 2012 - prevence drobné kriminality, prevence
vykrádání vozidel, bytů, dluhové spirály apod.). Komise dále diskutovala a doporučila více se věnovat problematice bezdomovectví (Střížkov, Karlín) a protidrogové problematice. Komise vyjádřila nesouhlas s vybudováním aplikační místnosti pro drogově závislé na Palmovce, neboť je bezpečnostním rizikem a v rozporu
s dlouhodobou strategií snižování kriminality a zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku v lokalitě Libeň.
Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD
V lednu 2014 komise projednala 4 žádosti o přidělení azylového bytu. Na základě předložených zpráv sociálního odboru bylo přidělení bytu doporučeno pouze u žádosti matky se dvěma dětmi, která dlouhodobě spolupracuje s OSPOD a kurátory. Komise dále projednala 17 žádostí o prodloužení podnájemní smlouvy v azylovém bytě. Všechny žádosti komise doporučila prodloužit v rozmezí jednoho měsíce až jednoho
roku. V jednom případě se jednalo o poslední prodloužení, kdy žadatelce byla poskytnuta lhůta 2 měsíců pro zajištění nového bydlení. V 9 případech byly žadatelům sděleny podmínky, na kterých bude záviset případné další prodloužení smlouvy, jako např. stálé zaměstnání žadatele, aktivní spolupráce s oddělením sociální práce při hledání zaměstnání, spolupráce s OSPOD při umístění dítěte v MŠ nebo splácení
dluhu v azylovém domě. Komise dále projednala 3 žádosti do programu „Bydlení pro seniory“, z nichž
byla doporučena pouze 1 žádost, neboť další 2 žadatelé nesplňovali podmínky pro zařazení do programu.
Dopravní komise, Květa Lepsatre, zastupitelka za ČSSD
Lednová dopravní komise jednala o změně v parkovacím systému (Karlín a Libeň by měly být součástí pilotního projektu MHMP), dále o pozastavení vydávání parkovacích karet, protože původní „osmičkový projekt“ nebude využit. Dále byl probírán úklid ulic, možnosti odtahu špatně zaparkovaných aut apod.
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ČSSD PRAHA 8
Kultura na Praze 8
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ZPRAVODAJ
Zveme Vás

Kontakty
Poštovní adresa

Česká strana sociálně demokratická Praha 8
Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

Záležitosti, které je možné vyřídit emailem
ovv.praha8@cssd.cz

Když dopis ani email nestačí, tak zde jsou naše telefonní čísla
+420 246 035 966
+420 721 029 892
Dovoláte se na našeho tajemníka, pana Jana Vaška, který se Vám bude snažit vyjít vstříc.

Můžete nás také osobně navštívit v našem sekretariátu
Úřední hodiny:
PO: 15:00 – 18:00
ÚT: 15:00 – 18:00
ST: 10:00 – 18:00 (polední přestávka: 13:00 – 14:00)
ČT: 11:00 – 14:00
PÁ: 10:00 – 13:00

Stranické akce: únor 2014
MO Karlín a MO Libeň		
Ústřední výkonný výbor		
Sociální poradna - př. Bouda
MO Kobylisy				
Šachový klub				
Klub deskových her			
Klub zastupitelů 			
ZMČ Praha 8				
OVV ČSSD Praha 8			
KVV ČSSD Praha			
MO Bohnice				
Zastupitelský den			
Bytová poradna - př. M. Petrus
Šachový klub				
Klub deskových her			

4. 2.		
8. 2.		
11. 2.		
11. 2.		
12. 2.		
13. 12.		
17. 2. 		
19.2.		
19. 2.		
24. 2. 		
25. 2.
25. 2. 		
25. 2. 		
26. 2.
27. 2. 		

18:00		
9:00		
16:30		
18:00		
16:00		
17:00
18:00		
14:00		
18:00		
17:00		
18:00
17:00
17:00
16:00
17:00

Zenklova 27, sekretariát
Hotel Olšanka, Praha 3
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
U Meteoru 6, Praha 8
Zenklova 27, sekretariát
Lidový dům, Hybernská 7
vinárna „Troja“ v Bohnicích
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
13

www.cssd.cz

ČSSD PRAHA 8
Fotogalerie

Vernisáž výstavy Jany Vosecké
V pondělí 13. ledna 2014 se na sekretariátu v Zenklově ulici uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy
Jany Vosecké:
„Antoine de Saint-Exupéry
Pocta malému princi“.
Součástí vernisáže bylo i hudební vystoupení bratří
Bohumíra Boba a Vladimíra Hochmanových. Na
vernisáž se dostavilo několik desítek lidí.
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