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ČSSD PRAHA 8

Úvodník

Přátelé,

dovolte mi, abych Vás z tohoto 
místa pozdravil a krátce informo-
val o současném stavu. Blíží se 
nám velké letní prázdniny, které 
budou takovým intermezzem mezi 
první polovinou letošního roku a významným pod-
zimním obdobím, ve kterém nás čekají zásadní ko-
munální volby. 
 Celé čtyři roky jsme sledovali počínání vedení 
radnice Městské části Praha 8 v čele s ODS, TOP09, 
skupinou kolem dr. Musílka podporovanými částí 
komunistů. Jistě nemusím vyjmenovávat aktivity, se 
kterými naše strana nesouhlasila a nesouhlasí. Nyní 
se konečně blíží doba, kdy může dojít k zastavení 
negativního trendu, kterým naše městská část kráčí. 
Změna je nezbytná, neboť pokračování uvedeného 
trendu po dobu dalších 4 let by pravděpodobně zna-
menalo nevratné změny, zejména v oblasti ekono-
mické, ale též v oblasti urbanistické. 
 Jsem přesvědčen, že jsme se v posledních měsí-
cích poctivě připravovali. Uspořádali jsme několik 
programových konferencí a vytvořili efektivní sys-
tém přípravy programových podkladů. V tuto chvíli 
již máme k dispozici poměrně slušný dataset, ze kte-
rého bude tým kandidátů na předních místech čerpat 
podklady pro tvorbu definitivního programu. Přesto, 
pokud ještě máte nějaké náměty, můžete mi je poslat 
a já je doplním do uvedeného datasetu. 
 Nyní bych Vám chtěl ze srdce popřát krásné léto, 
hodně pohody, klidu a odpočinku, které budeme 
všichni potřebovat proto, abychom se začátkem září 
sešli a společně přispěli k tomu, aby po volbách do-
šlo k zásadní a pozitivní změně ve vývoji Městské 
části Praha 8. 
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Události v ČR a ve světě

Východ Ukrajiny vyhlásil nezávislost

Separatisté v Doněcké a Luhanské oblasti vyhlásili v krátkém sledu nezávis-
lost obou území. Ti v Doněcku navíc přímo žádají Moskvu, aby jejich „nový 
stát“ (Doněcká lidová republika) přijala do federace. Média nejprve informovala        
o zrušení plánů na uspořádání referenda o připojení k Rusku. Zpráva o záměru 
- připojit se k Rusku rovnou - se objevila později. Moskva zatím nedala najevo, 
že by se chystala žádost Doněckých separatistů vyslyšet.  

Hl. m. Praha odkoupí minoritní podíl v Pražských službách

Pražští zastupitelé schválili dne 29. května 2014 dlouho plánovanou akvizici a. s. 
Pražské služby. Odkupem minoritních podílů v hodnotě 950 milionů korun do-
sáhne hl.m. Praha stoprocentního vlastnictví uvedené společnosti, což ji umožní 
zadávat zakázky bez výběrového řízení. V poslední době mělo totiž hlavní město 
velké problémy se zajištěním svozu odpadů. Původní desetiletá smlouva s Praž-
skými službami skončila na konci roku 2011. 

V metanolové kauze padly dva doživotní tresty

V rámci hlavního líčení u Zlínského soudu, které se týkalo deseti obžalovaných, 
padly vysoké tresty. Hlavní míchači R. Fian a T. Křepela dostali doživotí. Na 
místě se odvolali. Ostatní dostali 8-21 let, přičemž si ponechali lhůtu na případ-
né odvolání. Pokud by byly zmíněné doživotní tresty potvrzeny soudy vyšších 
instancí, bylo by to vůbec poprvé v polistopadové historii naší země, kdy by 
bylo uděleno doživotí za obecné ohrožení a ne za vraždu. 

Byla dojednána koaliční shoda nad podobou služebního zákona

Zástupci koalice se dohodli na znění služebního zákona. Zákon by měl projít 
celým legislativním procesem do konce října tak, aby generální ředitelství státní 
služby stihlo schválit příslušné předpisy a zorganizovat výběrová řízení na státní 
tajemníky, kteří se začátkem příštího roku ujmou funkce. Zástupci stran koalice 
se již také dohodli na odměňování státních zaměstnanců. Budou zrušeny smluv-
ní platy a maximální odměny nepřekročí 25% ročního platu. 

Proběhly volby do Evropského parlamentu

Ve volbách zvítězilo hnutí ANO se ziskem 16,13 % hlasů (244 501), druhá skon-
čila TOP09 s 15,95 % hlasů (241747), třetí byla ČSSD s 14,17 % hlasů (214800). 
Všechny tři strany získaly po 4 europoslancích. Do EP byly zvoleny ještě strany 
KSČM (3), KDU-ČSL (3), ODS (3) a Strana svobodných občanů (1). Celkově 
tak vyhrály proevropské strany. V současné době probíhají intenzivní debaty o 
osobě eurokomisaře za Českou republiku, kterého schvaluje vláda. Hlavními 
kandidáty jsou P. Telička, L. Niedermayer, Z. Roitová a P. Mertlík. 

Foto a text použity z internetu
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ČSSD PRAHA 8

Zpráva z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8

Př. Šašek přivítal přítomné a v 18:00 zahájil jednání OVV ČSSD Praha 8. 
 Př. Vašek informoval o bytové poradně a zastupitelském dni (uskutečnily se 20. 5. 
od 17:00, zúčastnili se právník M. Petrus a zastupitelé př. Štollová a př. Vašek). Další 
termín bude 24. 6. Př. Petrus konstatoval, že účast občanů na bytové poradně je závislá 
na pravidelné inzerci v „Osmičce“.  
 Př. Bouda informoval o sociální poradně, jež se konala 13. 5. Další bude 10. 6. Př. 
Tischer pozval na vernisáž nové výstavy soch Jana Švadlenky s hosty dne 27. 5. od 18:30 hodin na sekre-
tariátu. Př. Šašek požádal předsedy MO Karlín a MO Libeň, aby požádali členy MO o pomoc s přípravou a 
organizací vernisáže.
 Př. Petrus poděkoval za účast na volebních mítincích a v OVK. Informoval o květnovém vnitrostranickém 
vzdělávání, další vzdělávání proběhne 7. 6. Př. Šašek a Petrus vyzvali všechny členy ČSSD k účasti ve vol-
bách do EP a podpoře kandidátky ČSSD.
 Př. Vašek informoval o situaci v MO Ďáblice. Již hovořil s místopředsedou MO př. Tumpachem a př. Jan-
kem, kteří budou pracovat na sestavení kandidátky do ZMČ Praha Ďáblice, aby byla podána do konce června.
 Př. Petrus informoval o termínu KVV a ZHMP, obě akce se budou konat příští týden. Jedním z projednáva-
ných bodů ZHMP, který se bezprostředně týká Prahy 8, je nová koncepce nakládání s odpady. Př. Šašek infor-
moval o tom, že MHMP zřejmě vykoupí akcie Pražských služeb, a. s. za účelem 100% vlastnění společnosti. 
Nově budou svoz v Praze zajišťovat Pražské služby, nebo TCP Praha, a. s. Pokud tento bod bude schválen 
(navrhuje TOP 09), je možné, že společnost IPODEC, a. s., kterou z 43% vlastní MČ Praha 8, a která dosud 
zajišťuje svoz odpadu na Praze 8, již tuto službu zajišťovat nebude. TCP Praha provozuje mimo jiné „bazén 
Šutka“. Členové v diskusi vyjádřili nesouhlas se současnou podobou zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 Př. Šašek dále upozornil na  to, že si MČ Praha 8 pronajala výpočetní techniku k volbám do EP za cenu, kte-
rá je nejdražší v republice. Př. Hejkrlík upozornil, že MČ Praha 8 v letošním roce zakoupila pro potřeby ÚMČ 
a MČ 100 kusů počítačů za 2 miliony Kč bez DPH. Po diskusi bylo navrženo a přijato usnesení „OVV ČSSD 
Praha 8 konstatuje, že se MČ Praha 8 při zajištění výpočetní techniky pro volby do EP zachovala nemorálně, 
nehospodárně a bezohledně vůči daňovým poplatníkům ČR.“ 
Př. Zátopek informoval o zasedání ZMČ P8: odpouštění dluhů za užívání bytů; změna jednacího řádu (ČSSD 
hlasovala proti); nákup pozemků a koupaliště Na Stírce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet-
kových za 19 milionů Kč. Př. Hejkrlík informoval o tom, že vedení radnice neví, zda je koupaliště ziskové, 
či nikoliv (zástupci ČSSD hlasovali buď proti, nebo se zdrželi). Př. Petrus konstatoval, že společnost TCP 
Praha projevila zájem o provozování koupaliště (spolu s „bazénem Šutka“). ZMČ v rámci bloku privatizací 
bytového fondu schválilo prodej domu, kde sídlí sekretariát OVV Praha 8, jeho prostory zůstávají jako věcné 
břemeno v majetku MČ. Př. Hejkrlík zjistí na základě nájemní smlouvy, v jaké budeme situaci ve vztahu k BD 
a MČ (v souvislosti s prostory sekretariátu, jež jsou nyní věcným břemenem).
Př. Majerová a př. Petrus informovali, že lidé z občanských sdružení podali petici (s deseti tisíci podpisy) ke 
svolání obecního referenda k zákazu hazardu na MČ Praha 8 s cílem, aby se referendum konalo spolu s komu-
nálními volbami. Bohužel je téměř jisté, že vedení MČ svolá referendum dle zákona (60 dní od předání petice) 
dříve, např. v červenci či srpnu, a tím samozřejmě účast lidí bude ještě menší než v dubnovém referendu. Lidé 
z občanského sdružení to očekávají a jsou přesvědčeni, že se tím ODS a TOP zcela znemožní. Př. Petrus s 
názorem o. s. nesouhlasí. Následující měsíce ukáží, kdy bude referendum vyhlášeno. 

ČSSD informuje
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Př. Rudová se na OVV obrátila se žádostí o podporu její snahy o získání finanční podpory od společnosti 
Microsoft ČR, ve věci pořízení počítačů pro občanský spolek OSM, který by pak mohl v sekretariátu reali-
zovat využívání přístupu k internetu pro občany v obtížné životní situaci, bez finančních prostředků atp. Pří-
padný příspěvek by byl použit pro založení programu pomoci lidem starším 50 let. Současně požádala o další 
návrhy a nápady k uvedenému. 
 Návrh byl široce diskutován a upřesňován. Výsledkem diskuse bylo, že př. Petrus doporučuje v budoucnu 
podobné informační centrum realizovat na ÚMČ P8, který má prostory, prostředky a výpočetní techniku. Př. 
Šašek konstatoval, že dle nájemní smlouvy není možné tento záměr v uvedené podobě na sekretariátu reali-
zovat. Př. Bouda – přesně cílit na konkrétní „skupiny“ občanů. Členové OVV požádali př. Hejkrlíka, aby v 
součinnosti s tajemníkem př. Vaškem zjistil, co můžeme v prostorách sekretariátu realizovat (kromě stranické 
činnosti) vzhledem ke stavu, kdy prostory OVV budou věcným břemenem.
 Př. Ševčík upozornil, že současná koalice říká zaměstnancům ÚMČ, že v případě změny politického vedení 
po komunálních volbách budou mnozí z nich propuštěni. Př. Kostroun navrhl téma ke komunálním volbám a 
byl požádán o sepsání a zaslání podkladu. Př. Křížek podrobně informoval o aktivitách občanů v oblasti parku 
pod finančním úřadem v Kobylisích (využití parku, problematika pozemků, osvětlení atp). První schůzka se 
uskuteční 3. června Na Vlachovce. Př. Petrus požádal př. Křížka, aby se pokusil zorganizovat participativní 
setkání místních občanů s politiky.
 Př. Petrus požádal př. Hejkrlíka, aby uvedl na pravou míru situaci v Prosecké ulici, kde se bude stavět  azy-
lový dům, jehož budoucí využití je nápadem ČSSD, ale „Volba pro Prahu 8“ místním lidem říká opak.
Př. Šašek poděkoval přítomným a v 19:45 hodin ukončil jednání OVV Praha 8.

Zpráva z krajského vedení ČSSD
Roman Petrus, člen KVV Praha                                                                                                                    

Květnový krajský výkonný výbor byl velmi zajímavý a po delší době jsme pouze nevy-
slechli zprávy, ale také si o něčem povídali. Díky blízké době po evropských volbách jsme 
především nevynechali hodnocení výsledků voleb. V diskusích rozhodně nepanovalo nad-
šení a optimismus. Na druhou stranu většina diskutujících poukazovala na velmi nízkou 
volební účast, které výsledky ovlivnila. 
 Chtěl bych upozornit, že Praha 8 dosáhla třetího nejlepšího výsledku v Praze. 
 Jako poměrně velké překvapení bylo zařazení bodu návrh kandidátu do ZHMP za KVV. Tak jak jsme volili 
na obvodech své kandidáty v čele s Karlem Šaškem, bylo přáním některých lidí navolit podobné kandidáty i 
za KVV. To není obvyklé a sám jsem se s tímto postupem dosud nesetkal. Navržen byl předseda organizace 
Karel Klíma, který totálně vyhořel při kandidatuře na svém obvodu. Zároveň byla navržena pravděpodobným 
leadrem kandidátky př. Ludvíkem paní Lenka Teska Arnoštová. Ta o kandidaturu nijak neusilovala. V tajné 
volbě dostal př. Klíma 12 hlasů a př. Arnoštová 8 hlasů. Ani jeden nebyl zvolen.  
 Předseda pražské organizace tak nedostal důvěru v rámci KVV pro volby. 
 Dále KVV zrušilo usnesení přijaté na obvodní konferenci Prahy 2, která probíhala v rozporu se stanovami 
a vyslechlo děkovnou řeč př. Pocheho – nového pražského europoslance. 

ČSSD informuje



www.cssdpraha8.cz

6

ČSSD PRAHA 8

Rozhovor s Milanem Hejkrlíkem
zastupitelem Městské části Praha 8 za ČSSD

1. Během posledních let jsem slyšel o Tvých zajímavých pracovních projektech, např. 
audity veřejných záchodků… Na čem zajímavém pracuješ nyní? :-) 

Již několik let se pracovně zabývám auditem projektů financovaných z evropských fon-
dů, a jak zmiňuješ, tak jeden z projektů byl zaměřen právě na vybavení cca 190 veřej-
ných záchodků ve Středočeském kraji. Během třech dní jsme jich s kolegy navštívili asi 
šedesát. Toto byl spíše takový „exotičtější“ audit, který už se nejspíše nebude opakovat, 
naštěstí. Jinak auditujeme projekty, se kterými se můžeme každodenně setkávat – re-
konstrukci tramvajových tratí, vybavení nemocnit, rekonstrukci škol, revitalizaci měst či obcí…. 

2. Právě skončené volby do Evropského parlamentu měly velmi malou účast. Přesto, jak reprodukuješ dosa-
žené výsledky ČSSD a dalších stran?

Nejvíce mne překvapila nízká voličská účast. Ukazuje se, že českého voliče eurovolby nezajímají a ukázalo 
se, že naši kandidáti, ale i kandidáti ostatních stran nedostatečně vysvětlovali, jak orgány Evropské unie mo-
hou ovlivňovat náš každodenní život, ať již pozitivně, tak i negativně. Jednoznačně se nám nepodařilo akti-
vizovat voliče, stejně jako ostatním politickým subjektům. Snad s výjimkou Svobodných, ale ti se soustředili 
jen na negativa a získali protestní hlasy.

3. MO Libeň, které předsedáš, je známá tvorbou velmi zajímavých usnesení. Nepodělíš se s námi o nějaké 
zvláště povedené? :-) 

To je pouze pověra, pokud si pamatuji, tak poslední takto důležité, státotvorné a výjimečné usnesení bylo 
před více než 12 lety, kdy jsme navrhovali členům vlády zvolených za ČSSD, aby pro potřeby armády České 
republiky pronajali proudové letouny Gripen. Potěšilo mne, že naším doporučením se řídila i současná vláda a 
pronájem byl prodloužen minimálně do konce roku 2027. A řekněte mi, zda se jiné místní organizaci podobný 
úspěch podařil? A jestli se nemýlím, tak duchovním otcem tohoto, ale i některých dalších průlomových usne-
sení, byl současný předseda OVV Karel Šašek.  

4. Jak se připravuješ a co očekáváš od podzimní komunální kampaně?

Vzhledem k tomu, že se rýsuje vymazání vlivu ODS na vedení radnice Prahy 8, tak z naší strany musí být 
kampaň intenzivní a korektní, abychom nepromeškali jedinečnou šanci sestavovat koalici na Praze 8 s dů-
věryhodným partnerem. Takže očekávám především intenzivní a kontaktní práci s občany, která povedeme k 
tomuto cíli.

5. Jaké poselství bys dal členům před prázdninami vzhledem k podzimní kampani?
 
Načerpejme síly, koncem srpna a v září se to bude hodit. 

Díky za rozhovor.
Ptal se Vít Céza. 

Interview
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Příspěvky členů

Na letošní červenec připadne sté výročí vypuknutí 
první světové války, která byla v té době nejhorší 
válkou v Evropě po tzv. třicetileté válce (1618-1648). 
Nebude na škodu si připomenout, co jí předcházelo a 
jak vlastně vznikla. 
 Koncem 19. století a začátkem 20. století byly ev-
ropské mocnosti rozděleny do dvou uskupení. Ně-
mecko, Rakousko a Uhry tvořily Trojspolek, později 
nazývaný vnitřními mocnostmi. K nim se okrajově 
přidávaly Bulharsko a Turecko. Mocenský antiblok 
tvořila Trojdohoda Anglie, Francie a Ruska. 
 Hospodářský rozmach přerůstal v politické soupe-
ření a vyústil v závody ve zbrojení. K tomu se ještě 
přidaly národně-politické nepokoje, a to hlavně v ze-
mích obývaných slovanskými národy. 
 Situace se vyhrotila jednak r. 1912, kdy balkánské 
státy porazily Turecko, a jednak v roce 1913, kdy Sr-
bové, Rumuni a Řekové porazili Bulhary. Rakousko-
-Uhersko spatřovalo úhlavního nepřítele v Srbsku. V 
Trojspolku klíčila úvaha vyvolat proti Srbsku válku. 
 Tomuto závěru přímo napomohl atentát bosen-
ských studentů, kteří 28. června 1914 v Sarajevu 
zastřelili následníka rakouského trůnu arcivévodu 
Františka Ferdinanda. Poté následovala řada meziná-
rodních vyhlášení a odpovědí, ale též spojeneckých 
závazků. 

6. 7. 1914 - Německý 
císař Vilém slíbil ra-
kouské vládě podporu.
23. 7. 1914 - Rakousko 
podalo Srbsku ultimá-
tum.
26. 7. 1914 - Rakousko 
vyhlásilo mobilizaci.
28. 7. 1914 – Rakousko 
vypovědělo válku Srb-
sku. 
30. 7. 1914 – Rusko začalo mobilizovat. 
1. 8. 1914 – Německo vypovědělo válku Rusku. 
3. 8. 1914 – Německo vypovědělo válku Francii. 
4. 8. 1914 – Anglie vyhlásila válku Německu. 
5. 8. 2914 – Rakousko vyhlásilo válku Rusku. 
6. 8. 1914 – Srbsko vypovědělo válku Německu. 
12. 8. 1914 – Francie a Anglie vyhlásily válku Ra-
kousku. 

V Evropě se rozpoutala do té doby nejhorší válka, 
která trvala přes čtyři roky. Jelikož se rozšířila po ce-
lém světě, dostala název světová a později (po roce 
1939) se jí začalo říkat první světová válka. Padlo 
během ní na frontách více než 8 milionů vojáků a 
na následky útrap z války později zahynulo 20 až 25 
milionů lidí. 
I takové smutné bilance přináší historie. 

Vzpomínka na 100 let starou historii
Jaromír Šída, člen MO Libeň

Jak by měli být občané zapojeni do plánování budoucnosti Prahy 8?“
Roman Petrus, člen KVV ČSSD Praha

Méně je někdy více.
 Jak se dá na tak malém prostoru vyjádřit všechna 
specifika spolupráce občanů Městské části s úřed-
níky? Nelze totiž říci, že jde o spolupráci občanů s 
politiky, protože i ti jsou občané jako všichni jiní. 
Bohužel si to někdy neuvědomují jak občané, tak 
především někteří politici. Otázka, ale asi opravdu 

mířila na politiky. ČSSD na Praze 
8 je hodně otevřená strana, kte-
rá komunikuje s občany ve svém 
informačním centru v Libni a též 
mnoha dalšími komunikačními 
kanály. 
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Příspěvky členů

Zůstaňme u slovníku písemné a ústní komunikace v 
obratech prosadíme, zkvalitníme, vytvoříme, rozší-
říme, podpoříme, zavedeme, umožníme, posílíme, 
zvýšíme, zapojíme  atp. Přínosem sémantiky politic-
kého kolovrátku je, že voliči mají jistotu v opaková-
ní, co by matky moudrosti.
 Uvádějme ve volebním programu co nejvíce obec-
ně až školsky vyznívajících úkolů, aby bylo zřejmé, 
že umíme na čtyři roky, ale vidíme i do daleké bu-
doucnosti. Výborně to ukázal jeden volební program, 
který na 4 roky  stanovuje 184 většinou nezávazných 
úkolů. Volič spolehlivě ocení  jeho sílu ve splnitel-
nosti.  
 Rozhodně nelze opomenout sdílení se s voliči 
např. využitím  Facebooku. Proto zavěsme na toto 
médium videoklipy, že se jmenujeme, umíme a chce-
me udělat. Moc povedený byl videoklip opírající se o 
moudrost J. A. Komenského  škola hrou a důležitost 
názorného příkladu k motivaci zájmu o poznávání. 
Jeho scénář se zaměřil na sociálně psychologickou 
rovinu 600.000 nezaměstnaných a v nadčasovém 
pojetí vnímá  vnitřní stres těchto lidí. V záběru vidí-
me mladou ženu, která ve strohé místnosti a na jinak 
prázdném stole jakoby pracuje s notebookem.  Po 

chvilkové aktivitě se v holé 
pracovní komnatě zdvih-
ne a odchází prosklenými 
dveřmi s matným sklem do vedlejší místnosti. Dveře 
zavírá a tu k ní přistupuje muž a začíná se s ní laskat 
a objímá jí. Výborná ukázka odblokování pracovní 
zátěže a uvolnění stresu. Jenom lituji, že opět nebě-
žel písemný titulek s uvedením 600.000 nezaměstna-
ných, kde bych navrhoval  pro nezaměstnané červe-
ně doplnit kdo umí, ten umí.
 Uvaření dobrého volebního guláše předpokládá 
zkušenost a správné chuťové ingredience. Proto do 
našeho gulášku přidejme k solidaritě ještě okopávání 
kotníčků. Voliči si určitě budou přidávat.
 K volbám náleží také rámus. Vhodné je volební 
auto. Kolemjdoucí se podívají do nebe a slyší jim 
blízké melodie ten country, onen dechovku, tamten 
Antonína Dvořáka a zálibně poslouchají tlampač. 
Kultura je holt kultura.

Vážně a nevážně

Václav Bouda

Jak nevyhrát komunální volby
(několik rad)
Václav Bouda, člen OVV ČSSD na Praze 8

Řadu nápadů, které jsme od občanů na našich akcích 
obdrželi i realizujeme. Jako opoziční strana se sna-
žíme maximálně spolupracovat se všemi sdruženími 
na Praze 8, jsme však v kontaktu i s řadou občanů.
 Mnohem důležitější by však bylo, kdyby takto po-
stupovala i radnice. Ovšem řekněme si na rovinu, že 
to není jednoduché a komunikace politiků (občanů) 
s občany (nepolitiky) se musí umět. Není asi dobré 
předstoupit k jednání s občany s tím, že takto chceme 
upravit dopravu v Libni a nehodláme od toho ustou-
pit, ale můžete nám říct, co si o tom myslíte.  Jako 
další příklad špatné komunikace je vyhlášení refe-
renda o hernách tak, aby byla účast co možná nej-
menší (aby to vyšlo, jak potřebujeme). A nedá mi to 

nezmínit megalomanskou výstavbu nového městské-
ho obchoďáku s radnicí, o kterém vám každý rozum-
ný ekonom řekne, že je to totální šílenství. 
 Takže jak? Pomyslně rozdělit území na menší ob-
lasti. Oslovovat občany takto vzniklé oblasti s kon-
krétními možnostmi, co s okolím hodlá radnice udě-
lat. A oslovovat je v jejich blízkosti a tak, aby měli 
možnost se do změn zapojit. Zásadní změny svého 
okolí přijmou občané jedině ve chvíli, když se s nimi 
jedná. Jako příklad je možné zmínit vnitrobloky na 
sídlišti v Ládví. Ty byly velice nákladně změněny a 
dnes jsou v podobně příšerném stavu jako ještě před 
pěti lety.  A přitom si stačilo jen popovídat s lidmi, co 
tam chtějí.  Přeji příjemné léto. 
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Příspěvky členů

I. VÝSLEDKY STRAN NA PRAZE 8

II. VÝSLEDKY ČSSD V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH PRAHA 1-22

Praha 1  7,98 %   Praha 12  11,04 %

Praha 2  8,88 %   Praha 13  8,81 % 

Praha 3  10,32 %  Praha 14  9,85 %

Praha 4  11,33 %  Praha 15  10,47 %

Praha 5  9,14 %   Praha 16  8,50 %

Praha 6  9,6 %   Praha 17  11,28 %

Praha 7  8,68 %   Praha 18  11,68 %

Praha 8  11,06 %  Praha 19  9,96 % 

Praha 9  10,93 %  Praha 20  10,53 %

Praha 10  10,87 %  Praha 21  8,64 % 

Praha 11  11,77 %  Praha 22  8,85 % 

Volební výsledky do Evropského parlamentu
Vít Céza, 1. místopředseda OVV ČSSD na Praze 8

V rámci městské části je aktuálně 79 tisíc voličů. 
Celkem máme 108 volebních okrsků. V rámci vo-
leb do Evropského parlamentu bylo na území Měst-
ské části Praha 8 vydáno 18687 obálek, z toho bylo 
18580 platných hlasů. Volební účast tak byla 23,65 %
 V rámci MČ Praha 8 kandidovalo ve volbách 

38 stran, z toho 10 stran dosáh-
lo volebního výsledku přesahu-
jícího 1% platných hlasů. Níže 
je přehled všech 10 nejúspěšněj-
ších stran seřazených ve směru od nejúspěšnějšího:

     Hlasů v %

1. Koalice TOP09 a STAN 4466 24,03

2. ANO 2011   2775 14,93

3. ČSSD   2056 11,06

4. KSČM   1534 8,25

5. ODS   1509 8,12

      Hlasů    v %

6. Strana svobodných občanů  1248 6,71

7. Strana zelených   1247 6,71

8. Česká pirátská strana  1167 6,28

9. KDU-ČSL    990 5,32

10. Úsvit přímé demokracie  327 1,75
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Zprávy z odborných komisí

Zpráva z bytové komise, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD

Květnové jednání Bytové komise RMČ Praha 8 (BK) se konalo dne 12. 5. 2014. Jednání bylo usnášeníschop-
né a po kontrole minulých zápisů se přikročilo k projednávání nových podání, které byly doručeny od po-
sledního jednání BK. Bytová komise projednávala revokace svých předchozích usnesení, kdy pod pohrůžkou 
výpovědi z nájmu bytu, byl dluh vůči MČ uhrazen. Bytová komise se zabývala návrhy na prominutí a odpisy 
pohledávek. K těmto návrhům se postavila kladně. BK doporučila i žádosti o výměnu bytů, které jí byly doru-
čeny. Dále byly projednávány žádosti nájemců bytů v domech o slevu na nájmu. BK po projednání doporučila 
poskytnout slevu do vyřešení problému.

Zpráva z grantové komise, Jiřina Slavíková, zastupitelka za ČSSD

Dne 26. 5. 2014 se konala  grantová komise pro návrh poskytnutí  finančních darů MČ Praha 8 v oblasti vol-
nočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2014.
 Jednotlivé projekty předkládal vedoucí odboru kultury MČ Prahy 8 Ing. Petr Bambas. Vyhlášení grantů 
proběhlo 7. 5. 2014, uzávěrka příjmu žádostí byla 21. 5. 2014. Rozdělovala se částka 1 491 500 Kč, což je 
výtěžek z výherních hracích automatů za 3. čtvrtletí roku 2013.
 Celkem bylo podáno 46 projektů, náklady činily 18 449 457 Kč,  požadovaná částka byla 5 593 977 Kč, a 
návrh grantové komise činil 1 491 500 Kč. 

Zpráva ze školské komise, Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD

Byly podány informace o zápisu dětí do MŠ.
 Na konkursní řízení na funkci ředitele MŠ Klíčanská se dostavily 2 uchazečky. Po krátkém pohovoru komi-
se navrhla jmenovat ředitelkou pí. mgr. Fišerovou.
 Proběhla diskuse o žádosti ing. Chvosty o prodeji pozemku při areálu ZŠ Hovorčovická o výměře 150 m2.
Komise s prodejem nesouhlasila.
 Dále proběhla diskuse o  zřízení 2 tříd MŠ v Karlíně v objektu Pernerova. Dosud tam sídlí česko-ruské 
gymnazium, ale to má  k 30. 6. výpověď. Nové třídy by fungovaly od r. 2015.

Příloha - současné komise ZMČ Praha 8
1.  Komise bytová     10. Komise pro územní rozvoj
2.  Komise dopravní     11. Komise pro výchovu a vzdělávání
3.  Komise kulturní     12. Komise pro zahraniční vztahy
4.  Komise petiční     13. Komise pro životní prostředí
5.  Komise pro bezpečnost     14. Komise protidrogová
  a veřejný pořádek     15. Komise sociální
6.  Komise pro informatiku    16. Komise zdravotní a sociálních služeb
7.  Komise pro národnostní menšiny   
8.  Komise obecní majetek    Redakční rada novin Prahy 8 „Osmička“
9.  Komise pro památkové zóny   
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Novinky z Prahy 8

Radnice Prahy 8 se nakonec připojí k celoměstským zónám placeného stání

Radnice osmé městské části se po nepovedeném pokusu o vlastní systém parkovacích stání nakonec připojí k 
celoměstským zónám placeného stání. Tyto zóny budou v Karlíně, Libni a Kobylisích. Na většině území bude 
platit smíšená zóna, v rámci které budou moci ve vybraných hodinách parkovat nejen rezidenti, ale i ostatní 
řidiči. 
 Zóny budou zaváděny od podzimu letošního roku v Karlíně, v roce 2015 by měla být instalována zóna ve 
zbytku Karlína, Invalidovně, v celé Libni a následně také v Kobylisích. 

Rada osmé městské části rozhodla o převedení kamerového systému do správy hl. m. Prahy

Radní naší městské části rozhodli o převedení kamerového systému (více než 40 kamerových stanovišť), který 
Praha 8 buduje od roku 2010 do správy hl. m. Prahy. Kamery jsou umístěny zejména v okolí Palmovky, Kar-
línského náměstí a Kaizlových sadů. 
 Cílem této plánované transakce je ušetřit za provoz zařízení, zejména za konektivitu jednotlivých kamero-
vých stanovišť. Radní tak plánují ušetřit částku v řádu 15-20 milionů korun ročně. 

Připravuje se rekonstrukce průčelí Libeňského zámku

Restaurátoři opraví poškozené části průčelí Libeňského zámku, ve kterém v současnosti sídlí radnice Prahy 8. 
Rekonstruovány budou mimo jiné znak Starého Města pražského a sgrafita. Rekonstrukce by měla být dokon-
čena do konce roku. Z estetického hlediska naruší průběh svateb. 

Nové pražské centrum na Rohanském ostrově?

Společnost Sekyra Group chce na konci příštího roku začít s výstavbou na Rohanském ostrově. Již získali 
EIA a zadali první projekty k územnímu řízení. Poté, co dostanou územní rozhodnutí, chtějí jednat o odkupu 
pozemků od hlavního města v hodnotě necelých 1,7 miliardy korun. 
 V místě mají vzniknout obytné domy, obchody a kanceláře, ale i nábřeží a park. Výstavby by měla být roz-
dělena do několika etap. Celkově by mělo vzniknout kolem 1200-1300 bytů. 

Radnice Prahy 8 si na volby půjčila počítačové sestavy za stovky tisíc korun

Radnice Prahy 8 si stejně jako mnohé další obce zapůjčila pro sčítání a tisk hlasovacích lístků počítačové se-
stavy za velmi vysokou částku. Náklady na volby totiž proplácí stát, čímž dochází k velmi nevhodné situaci, 
kdy může radnice legálně plýtvat peníze daňových poplatníků. 
 Navíc jde o velmi drahé plýtvání. Cena za jednu počítačovou sestavu pro Prahu 8 činila 7236 Kč. Celkem 
bylo zapůjčeno 111 sestav, skládajících se z počítače a tiskárny. Celková cena tak činila 803 tisíc korun! Při-
tom cena takové nové sestavy s minimálními parametry požadovanými Českým statistickým úřadem se po-
hybuje do 8500 Kč (+ množstevní sleva). Řada municipalit nepotřebovala k zajištění voleb ani korunu, neboť 
použila vlastní dostupnou elektroniku. Praha 8 se tak zachovala velmi nehospodárně. 
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Zastupitelstvo Prahy 8

Květnové zastupitelstvo se konalo dne 14. 5. 2014 ve Velkém sále „Bílého domu“ v 
Libni. Na programu jeho jednání bylo 26 bodů. Schůzi bylo přítomno 37 zastupitelů, a 
zastupitelstvo tak bylo schopno se usnášet. Schůze zastupitelstva probíhala klidně. Rad-
niční koalice totiž našla dostatečný počet zastupitelů KSČM, kteří její návrhy podpořili 
a její návrhy byly zastupitelstvem schváleny. Počet zastupitelů, kteří návrhy podporova-
li, byl 25. Radniční koalice dokonce našla o 2 komunisty více než potřebovala. Jakým 
způsobem bude hospodařit naše městská část v dalších letech, tito komunisté neřeší. Do 
podzimních voleb totiž tito zastupitelé za KSČM nekandidují. 
 A o čem zastupitelstvo jednalo? Na začátek jednání byl zařazen návrh změny Jednací-
ho řádu Zastupitelstva MČ Praha 8. Rada MČ tak nepřímo přiznala, že dosavadní jednací 
řád byl jí samou porušován. Proto stačilo najít dostatečný počet zastupitelů, díky kterým 
by přijala jeho změnu. Našla jich 25. 
 Rada MČ usoudila, že kamerový systém, který po léta budovala, již žádné peníze nepřinese. Proto navrhla 
kamerová stanoviště převést do majetku hl. m. Prahy. Ostatní body jednání schůze zastupitelstva se týkaly 
privatizace bytů v Karlíně. Všechny byly přijaty. Konec schůze zastupitelstva se týkal dotazů, ve kterých byla 
RMČ dotazována na cenu referenda, které proběhlo v nedávné době. Jelikož na tyto dotazy starosta MČ nebyl 
ochoten reagovat přímo, slíbil zaslání písemné odpovědi. 
 Na závěr schůze zastupitelstva byla Radě MČ Praha 8 předána petice proti hazardu, která obsahuje dostateč-
ný počet petentů, aby se jí Rada MČ musela zabývat. Předkladatelka ve svém příspěvku uvedla, že nesouhlasí 
se zvoleným datem proběhlého referenda, který referendum předem odsoudil k neúspěchu. Z tohoto důvodu 
požadovala spojení referenda s komunálními volbami na podzim.

Informace z jednání Zastupitelstva MČ Praha 8
Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
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Kultura na Praze 8
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Zveme Vás

Kontakty
Sekretariát ČSSD Praha 8, Zenklova 27/576, 180 00 Praha 8
ovv.praha8@cssd.cz
+420 246 035 966
+420 721 029 892
Úřední hodiny: PO: 15:00-18:00 ST: 10:00-18:00 PÁ: 10:00-13:00
    ÚT: 15:00-18:00 ČT: 11:00-14:00

Stranické akce: červen 2014

MO Čimice a MO Troja  2. 6.   18:00  Zenklova 27, sekretariát
MO Karlín a MO Libeň  3. 6.   18:00  Zenklova 27, sekretariát
Programová konference k volbám 4. 6.   17:00  hotel Olšanka, Táboritská 23, P3
do ZHMP
Vnitrostranické vzdělávání  7. 6.  9:00  Zenklova 27, sekretariát
KVV Praha    9. 6.   17:00  Lidový dům, Hybernská 7
Sociální poradna - př. Bouda  10. 6.   16:30  Zenklova 27, sekretariát
MO Kobylisy    10. 6.   18:00  Zenklova 27 sekretariát
Šachový klub    11. 6.   16:00  Zenklova 27 sekretariát
Krajská konference ČSSD Praha 12. 6.   17:00  hotel Olšanka, Táboritská 23, P3
ÚVV     14. 6.   9:00  hotel Olšanka, Táboritská 23, P3
Klub zastupitelů MČ Praha 8  16. 6.   18:00  Zenklova 27, sekretariát
Zastupitelstvo MČ Praha 8  16. 6.   18:00  Zenklova 27, sekretariát
OVV Praha 8    18. 6.   18:00  Zenklova 27, sekretariát
ZHMP     19. 6.   9:00  MHMP, Mariánské nám, P1
Obvodní konference (sdružení MO) 19. 6.   17:00  Zenklova 27, sekretariát
ČSSD Praha 8
Bytová poradna - př. M. Petrus 24. 6.   17:00  Zenklova 27, sekretariát
Zastupitelský den   24. 6.   17:00  Zenklova 27, sekretariát
MO Bohnice    24. 6.   18:00  vinárna „Troja“ v Bohnicích
Šachový klub    25. 6.   16:00  Zenklova 27, sekretariát
MO Čimice    bude upřesněno
MO Ďáblice    bude upřesněno
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Fotogalerie I

Volební mítink před volbami do Evropského parlamentu
Fotografie z níže uvedeného mítinku na Praze 8 byla pořízena u Kulturního domu Ládví dne 5. května 2014. 

Pietní akt na Kobyliské střelnici
V úterý 6. května 2014 se zástupci ČSSD a Mladých sociálních demokratů na Praze 8 zúčastnili pietního aktu 
na Kobyliské střelnici. 
 Tato střelnice vznikla v roce 1890 za  účelem výcviku pěchoty. Za 2. světové války zde byly po atentátu na 
R. Heydricha v roce 1942 denně popravovány desítky mužů a žen. Od 30. května do 3. července uvedeného 
roku zde bylo popraveno téměř 540 osob, přičemž zvuky výstřelů byly při popravách záměrně přehlušovány 
spuštěnými motory automobilů. Poslední lidé zde byli popraveni ještě 7. května 1945. 
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Fotogalerie II

Proběhla vernisáž výstavy Jana Švadlenky - Sochy
27. května proběhla na našem sekretariátu vernisáž výstavy sochaře Jana Švadlenky. Součástí výstavy jsou 
též obrazy od Edity Neoralové a tělové svíčky od Zuzany Bloščicové. Obě dámy byly přítomné na vernisáži. 


