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ČSSD PRAHA 8

Úvodník
 
Přátelé,
jaro si letos dalo trochu naspěch. 
A svým brzkým příchodem nám 
dalo najevo, že máme tak trocho 
naspěch i my. Naplno se nám ro-
zeběhly primární volby v našich 
místních organizacích pro volby 
do Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva 
městské části Praha 8. Musím velmi poděkovat našemu 
volebnímu manažerovi, Romanovi Petrusovi, za to, ja-
kým způsobem seznámil jednotlivé místní organizace s 
poměrně komplikovaným volebním řadem schváleným 
naším ústředním výkonným výborem. Romane, díky!!! 
Do konce tohoto měsíce nás všechny čeká debata o sesta-
vení kandidátek do „malého“ zastupitelstva. Výstupem 
z těchto debat na jednotlivých místních organizacích by 
mělo být zadání pro vaše zástupce ve společném návrho-
vém výboru. Ten pak navrhne konečnou kandidátku, o 
které bude následně hlasovat společná schůze místních 
organizací. Předpokládáme, že návrhový výbor se sejde v 
průběhu května. Celý proces je komplikovaný o to více, 
že zatím netušíme, zdali na naší městské části budeme 
mít volební obvod jeden, či tři jako dosud. Toto je dů-
ležité především z toho důvodu, že pro jeden či tři vo-
lební obvody platí jiná volební procedura v rámci našich 
vnitrostranických norem. Ale doufejme, že se vše včas 
vyjasní tak, aby celý tento proces byl, pokud možno, co 
nejméně náročný. 
 Na našem obvodu vás nečekají jen vnitrostranické pri-
márky, ale také celá řada debat a zajímavých setkání. V 
brzké době bude uzavřeno přijímání podnětů a námětů 
na priority našeho volebního programu. Následně vznik-
ne konečná verze programu a jasný scénář naší volební 
kampaně. Kandidáty do zastupitelstva čeká opět školení, 
aby byli připravení na výkon svých případných mandá-
tů, a také měly argumenty pro diskuze s občany-voliči v 
rámci volební kampaně.  
 Přátelé, dovolte mi, abych vám všem popřál krásné 
jaro, šťastnou ruku při primárních volbách, mnoho elá-
nu a nápadů do volební kampaně. Počítáme s každým z 
vás!!!

Váš
Karel Šašek
Předseda OVV ČSSD Praha 8

Číslo měsíce
1,34 

Ve čtvrtek 27. března byl na zasedání Zastupitel-

stva hl. m. Prahy schválen seznam prací za 1,34 

miliardy korun nutný k dokončení tunelového 
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Události v ČR a ve světě

Anexe na Krymu

Podpisem krymsko-ruské smlouvy o připojení Krymu k Rusku ruským prezi-
dentem Vladimírem Putinem byla dne 21. 3. 2014 uzavřena ústavní procedura 
anexe. Krátce před uvedeným podpisem byla smlouva jednomyslně ratifikována 
poslanci Rady federace. O den dříve podpořili smlouvu drtivou většinou i za-
stupitelé ve Státní dumě. Prezident V. Putin též podepsal ústavní zákon, který 
rozšiřuje počty subjektů Ruské federace ze stávajících 83 na 85. 

Byl schválen seznam prací k dokončení tunelu Blanka

Pražští zastupitelé napodruhé schválili seznam prací za 1,34 miliardy korun, 
které jsou nezbytné pro dokončení tunelového komplexu Blanka. Stalo se tak 
po bouřlivé diskuzi ve čtvrtek 27. března. Seznam bude příští týden odevzdán 
rozhodčímu soudu, který řeší spory mezi MHMP a Metrostavem. Soud bude 
zasedat 1. dubna 2014. Rozhodnutí soudu může otevřít cestu ke zprovoznění 
tunelu. Není však jasné, jak soudci rozhodnou ve věci dlužné částky z minulosti. 

Ztracení malajsijského boeingu aneb jedna z největších záhad letectví

Boeing 777 malajsijských aerolinií zmizel z radarů 8. března 2014 nad Jihočín-
ským mořem. Po několika dnech se ukázalo, že letoun letěl po ztrátě kontaktu/
úmyslném odpojení ještě několik hodin. Od té doby bylo sice v Indickém oceá-
nu  pozorováno větší množství trosek, ale zatím se nepodařilo potvrdit, že patří 
ztracenému letadlu. Spekuluje se o třech možných příčinách - technické poruše, 
únosu nebo sebevraždě pilota. 

Novým slovenským prezidentem byl zvolen podnikatel Andrej Kiska

Ve druhém kole prezidentské volby na Slovensku byl prezidentem republiky 
zvolen filantrop a podnikatel Andrej Kiska. Svého protikandidáta, kterým byl 
slovenský premiér Robert Fico, porazil o téměř 20% hlasů. Volební účast byla 
lehce nad 50%. Prvního kola se zúčastnilo celkem 14 kandidátů a kandidátek, 
zvítězil tehdy Robert Fico (28% hlasů) s těsným náskokem na druhého Andreje 
Kisku, který získal 24%. 

Jednání s církvemi o snížení náhrad jsou zatím neúspěšné

Dosavadní jednání expertní komise složené ze zástupců církví a obou nejsilněj-
ších stran ANO a ČSSD nebyla úspěšná. Církve na předložené návrhy nepři-
stoupily a navrhly jednání komise o změně restitucí ukončit, což bylo následně 
učiněno. Církve chtějí zahájit politická jednání, jsou ochotné se podřídit finanč-
nímu auditu a zveřejňovat své hospodaření, nejsou však ochotné přistoupit na 
snížení finančních náhrad. 

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

V úvodu bylo projednáno, následně navrženo a přijato usnesení „OVV ČSSD Praha 
8 souhlasí s přestupem př. Zdeňka Gužiho do MO ČSSD Havlíčkův Brod, kde má př. 
Guži trvalé bydliště.“                                    
 Př. Vašek informoval o bytové poradně a zastupitelském dni 25. 3. od 17:00 na se-
kretariátu. Na bytovou poradnu vyšel inzerát v časopise „Osmička“. Zúčastní se práv-
ník př. M. Petrus a zastupitelé př. Slavíková a Vašek. Př. Bouda informoval o sociální poradně, jež se konala 
11. 3. Další bude 8. 4. Př. Tischer informoval o nové výstavě obrazů Jarmily Lisztwanové, ve spolupráci s o. 
s. Kompas, vernisáž se uskuteční 7. 4. od 18:30 na sekretariátu.
 Př. Šašek požádal všechny přítomné, aby členům organizace zdůrazňovali konání voleb do EP ve dnech 
23. a 24. 5. Př. Vašek informoval o termínech konání mítinků na Praze 8 (5. 5. s podporou KVV Praha u me-
tra Ládví). Př. Šašek požádal tajemníka př. Vaška a volebního manažera př. Petruse, aby včas zjistili, kdo z 
kandidátů bude na mítincích přítomen a zda bude včas k dispozici informační materiál pro mítinky. Dále kon-
statoval, že OVV chce předem a včas vědět množství a druh materiálů, které budeme při mítincích rozdávat, 
zda při mítinku se skákacím hradem budou i jiné atrakce (např. balonky apod.). Z tohoto budeme vycházet při 
organizaci mítinků tak, aby zde byl dostatek členů z MO. 
 Př. Céza, člen přípravného volebního týmu, konstatoval, že ani on nyní nemá žádné informace k průběhu 
mítinků. Po diskusi byl navržen čas konání mítinku od 15 do 18 hodin. Další termíny jsou 12. 5. („obvodní“ 
mítink u metra Florenc); 19. 5. (mítink u metra Palmovka nebo u KD Krakov), oba se uskuteční od 16 do 18 
hodin.
 Př. Petrus požádal přítomné, aby byli aktivní v MO a připomínali členům důležitost přípravy návrhů na 
zadání, která byla všem členům rozeslána mailem. Vnitrostranické vzdělávání proběhne v termínech 26. 4. a 
7. 6. Někteří přítomní budou současně přednášejícími, ke každému tématu je třeba připravit prezentaci. Stále 
platí, aby členové posílali návrhy na volební program pro volby do ZMČ P 8. Výzva byla poslána již dvakrát, 
a byla opakovaně projednána na schůzích MO. Mnozí již návrhy poslali. Dále požádal př. Cézu, aby připravil 
aktuální sumář z došlých návrhů.
 Příprava OK (17. 4. od 18:00 na sekretariátu OVV): Př. Petrus informoval o návrhu kandidátů do ZHMP 
(dle volebního řádu). Nejprve bude vytvořen návrh kandidátů došlých z MO - připraví OVV, který jej předloží 
k volbě na OK. Dále informoval, že pražské ObO volí různý počet kandidátů, většinou 3 – 5. Po diskusi čle-
nové konstatovali, že kandidátku navrhnou na jednání OVV 16. 4.  Př. Šašek předložil OVV návrh programu 
OK ČSSD Praha 8 (Zahájení konference a přivítání hostů, Volba pracovního předsednictva (P OVV a hosté), 
Schválení programu OK, Volba pracovních komisí – mandátová – navrženi př. Vašek a Zátopek; volební – 
navrženi předseda př. Petrus, členové př. Hejkrlík a Tischer; návrhová a zapisovatelé – př. Céza a Rödig; 
ověřovatel př. Šašek, př. Vašek, Zpráva mandátové komise (a dále v průběhu OK dle potřeby), dovolba žen 
a mladých do 30ti let věku, Volba kandidátů do ZHMP, Volba delegátů a náhradníků na Krajskou konferenci 
ČSSD Praha, Volba delegátů na Krajskou konferenci ČSSD Praha, Volba náhradníků na Krajskou konferenci 
ČSSD Praha, Vystoupení hostů, diskuse o volebním programu a kampani – vše v průběhu voleb, Různé, usne-
sení, závěr). Po diskusi bylo navrženo a přijato usnesení „OVV ČSSD Praha 8 schvaluje návrh programu OK 
ČSSD Praha 8 dle předloženého návrhu.“
Praha - př. Šašek a Petrus informovali o ObO v Praze, které již zvolili své kandidáty do ZHMP. V tuto chvíli 
kandiduje na lídra kandidátky př. Ludvík z ObO Praha 13, který je dlouholetým ředitelem motolské nemocni 
ce. 

ČSSD informuje
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K tématu proběhla diskuse (př. Šašek, Rudová, Petrus). Členové navrhli vyzvat př. Březinu, aby kandidoval 
jako lídr kandidátky do ZHMP. Za TOP09 byl na lídra zvolen primátor hl. m. Prahy p. Hudeček. V pátek 21. 
3. zasedá mimořádné ZHMP k problematice tunelu „Blanka“. Zřejmě bude zcela nestandardně navržena tajná 
volba na danou otázku. V současnosti je vyšetřováno vedení hl. města Prahy ÚOOZ a URNA. 
 ZMČ P – 8: př. Hejkrlík si vyžádal ve věci stavby centra Palmovka, a. s. informaci o vydání stavebného po-
volení, řešení dopravní situace aj. Př. Šašek konstatoval, že povolených parkovacích stání je 300, v původním 
návrhu jich je méně. Proběhla diskuse k dopravní obsluze stavby a otázce, zda je potřeba ke stavbě studie EIA, 
problematika s pozemky, účastníky řízení, nesmí být ohrožen provoz metra (př. Zátopek, Šašek, Petrus). 
 Př. Ševčík (KV ZMČ P – 8): privatizace bytového fondu, v dubnu budou poslány poslední výzvy na prodej 
obecních domů; zástupci evangelické církve nepodali žalobu na vydání nemovitostí na P – 8. Kontrola staveb 
- na KD Krakov v pořádku, ZŠ Ústavní není dokončena, chyby jsou ve vedení stavebních deníků, nesouhlas s 
výší provedení víceprací, tajemník ÚMČ P – 8 dostal doporučení vypracovat směrnici pro náročnější stavby; 
směrnice ze SeS je k dispozici u př. Vaška. Jsou plánovány kontroly dalších staveb v březnu a dubnu (syna-
goga v Libni a Krakov). Př. Petrus informoval o využití statku Vraných v Bohnicích (v majetku HMP). Je v 
pronájmu o. s. „Bohnice žijí“ za účelem zřízení komunitního centra pro kulturní, vzdělávací a volnočasových 
aktivit pro veřejnost. Nájemné je za 1 Kč/rok 
 Př. Šašek informoval ve věci předsednictví ústřední odborné ekologická komise ÚVV ČSSD. Dlouholetý 
předseda př. Běle již nebude i vzhledem ke svému věku nadále předsedou komise a doporučil za svého nástup-
ce př. Lubomíra Petruželu. 
 Po diskusi bylo navrženo a přijato usnesení: „OVV ČSSD Praha 8 děkuje př. Bělemu za dlouholetou práci 
pro ekologickou komisi při ÚVV ČSSD a připojuje se k doporučení, aby komisi vedl př. Lubomír Petružela.“                                                                                                                    
 

Zpráva z krajského vedení ČSSD
Vít Céza, 1. místopředseda OVV ČSSD Praha 8                                                                                                                    

  Poslední krajský výkonný výbor proběhl v pondělí 24. března 2014. V rámci programu 
zazněly aktuální informace týkající se 1. Máje, plesu (12. dubna) a stavu přípravy komunál-
ního programu. 
 Předseda KVV př. Klíma informoval o nominacích na pražského lídra do ZHMP za ČSSD 
(L. T. Arnoštová, K. Březina, M. Ludvík - první dva nominanti se primárních voleb nezúčastní). Jméno praž-
ského lídra je v současné době intenzivně diskutováno na obvodních konferencích. Zároveň probíhá v dotče-
ných obvodech diskuze nad kandidáty do Senátu PČR. 
 Proběhlo též vystoupení předsedy klubu zastupitelů v ZHMP př. Pocheho, který informoval o obsahu nej-
bližšího zasedání ZHMP, na kterém proběhne např. hlasování o seznamu prací, který je nezbytný k dokončení 
tunelového komplexu Blanka, dále o některých územních změnách apod. V výjimkou uvedeného tunelu Blan-
ka nebudou probírány žádné zásadní materiály, což odpovídá stavu před komunálními volbami, kdy TOP09 
výrazně zpomalila činnost. 
 Na jednání KVV byly též schváleny četné přestupy do obvodů mimo místa trvalého bydliště. 

ČSSD informuje
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ČSSD PRAHA 8

Rozhovor s Václavem Boudou
členem MO Kobylisy

1. Jak hodnotíte dosavadní činnost Vámi vedené sociální poradny?

Její činnost byla inspirována zájmem OVV ČSSD P8 o problematiku aktuálních 
sociálních problémů a potřeb občanů nejenom v rámci městské části Praha 8, ale 
celkově v naší zemi. Ze strany výboru byly vytvořeny maximální materiální, prosto-
rové i organizační podmínky. Sociální poradna probíhá vždy jedenkrát měsíčně (2. úterý v měsíci od 16:30 do 
17:30) a je určena také členům naší sociální demokracie v rámci MČ P8, i v rámci Prahy jako takové. Z dosa-
vadních zkušenosti mohu říci, že nejpalčivějším problémem v rámci dosavadní činnosti sociální poradny bylo 
zklidňování klienta ve vztahu k jeho dlouhodobé nezaměstnanosti a vytváření naděje a smyslu života u věkově 
starších lidí, u kterých došlo k rozpadu rodinných vztahů, zejména ve vztahu k rodičům a dětem, kde zjevným 
problémem bylo vydírání. Velmi citlivou otázkou byla rovněž osobní situace rozvedené ženy, kde nebylo 
možné jakýmikoli prostředky vyžadovat placení platby výživného. Ze strany klientů (všichni byli nestraníci) 
byla pozitivně hodnocena účast a empatie sociální demokracie na jejich zátěžích a starostech denního života. 

2. Jak hodnotíte současnou politickou situaci?

Pokud bych mohl zobecňovat poznatky ze sociálně-psychologické práce v širším pohledu politické situace, 
vidím z pohledu sociálního demokrata dvě zásadní otázky vázané ke kvalitě života našich občanů. První je 
syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti. V ČR je 625 tisíc nezaměstnaných, z toho zhruba asi 60% se pohy-
buje v řece dlouhodobé nezaměstnanosti. Z aspektu postiženého člověka se jedná skutečně o „onemocnění“, 
jehož důsledky se projevují postupně v podobě metastází, které bolí. Bolest lze velmi prostě, byť ne zcela 
úplně, charakterizovat nebo vyjádřit v potápění se do frustrace (zmarnění, kdy nezaměstnaný nemá sílu sám 
překonávat překážky na cestě k uspokojení a dosažení cíle, to jest pracovat, být přijímán v sociální skupině, 
být vážený, být v rodině uznávaný, mít pocit sebeúcty a sebevědomí). Metastázový průnik pokračuje dále ve 
zvyšování napětí, tísni a panice. V tomto okamžiku jsem se setkal při terapeutické diskuzi s pochybováním o 
smyslu života postižených, ale také s hněvem, touhou po pomstě, na druhé straně i s infantilním chováním, 
to jest apatií, neschopností vyrovnat se problémem. Mohl bych pokračovat dále (psychosomatické problémy, 
neurózy, deprese apod., ale to už je zejména záležitost pro psychiatry).  Nezaměstnanost nelze spatřovat jenom 
v pohledu sociálně ekonomických parametrů, ale je třeba si uvědomit, že sociální dopady nás stojí velké pení-
ze (sociální dávky, úřady práce apod.). Závěrem bych chtěl připomenout, že sociální jevy se nedají úrokovat, 
že nelze žít na úvěr a že vždy jakýkoli zásah do této oblasti znamená reakci na desetiletí. 
  Druhou otázkou, která je z hlediska plného soustředění vládní politiky dosti pomíjena, ale jejíž řešení je na-
prosto nezbytné, jsou nezvratné dopady globální změny sociálního klimatu, které se dotknou života každého 
z nás na celé planetě a mohou přinést nedozírné starosti (stěhování národů, nedostatek vody, potravy a další). 
Tady mi chybí z hlediska aktuální vládní politiky systematické předvídání budoucího vývoje (hrozby, které 
nás čekají, odpovědi na otázky budoucí dostupnosti zdrojů apod).

4. Co byste doporučoval před podzimními komunálními volbami?

Hodina pravdy se nám přibližuje. Touto hodinou jsou komunální volby. Jednoduché řešení pro nás jako so-
ciální demokracii spočívá ve vyladění konkrétních témat komunálního programu prezentovaných s empatií a 
vciťováním se do běžného a všedního dne každého občana Městské části Praha 8. Žádné obecnosti, bouchání 
se do prsou apod. Je třeba jít přímo za lidmi a slibovat jim reálné cíle. 

Interview
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Všechny ZŠ na Praze 8 jsou na tento tzv. Baby boom připraveny
Lenka Majerová, zastupitelka Městské části Praha 8 za ČSSD

Příspěvky členů

Jako členka školské komise už druhé volební období 
se těmito problémy zabývám. Na rozdíl od celore-
publikové situace, je na Praze 8 situace jiná. Bylo 
zřejmé, že když se zvýšily počty dětí, které byly při-
jaty do mateřinek, musí v budoucnu nastat větší po-
čet dětí, které se budou hlásit do prvních tříd ZŠ.
 Na Praze 8 je celkem 15 základních škol. V le-
tošním školním roce máme celkem 44 prvních tříd, 
které navštěvuje 996 žáků. V příštím školním roce 
počítáme na základě počtu podaných přihlášek, že 
by mělo být o 4 – 5 prvních tříd více. Kromě toho 
na 6 základních školách byly zřízeny přípravné tří-
dy. Jsou to třídy, které jsou součástí základní školy. 
Jsou určeny pro děti, které ať ze zdravotních nebo 
z jakýchkoliv jiných důvodů nemohou nastoupit do 
prvních tříd. Třídy mají malý počet dětí. Už to není 
mateřinka, za kterou rodiče platí, ale jakýsi nultý 
ročník základní školy. Na děti se nekladou takové 
nároky jako v první třídě, ale učí se zde hravou for-
mou. Přípravných tříd je v současné době 7 s více jak 
70 žáky. Zájem o ně je opravdu velký a počítá se s 
jejich navýšením.

 Myslím si, že pro Prahu 8 je 
velkým úspěchem, že všech 15 
základních škol přijalo všechny 
děti, které se hlásily do prvních 
tříd. Ve všech školách byly před-
nostně přijaty děti s trvalým by-
dlištěm na Praze 8, také byly přijaty děti ze spádo-
vých oblastí a také děti, které nemají trvalé bydliště 
na Praze 8, ale jejich rodiče projevili zájem o jejich 
umístění v některé ze ZŠ v našem obvodě.
 Postupně se MČ Praha 8 připravuje na to, aby 
mohla s přibývajícím počtem dětí z mateřinek umís-
tit tyto děti do prvních a přípravných tříd ZŠ. 
S tím úzce souvisí zvyšování kapacity škol. Velká 
část finančních prostředků je použita na opravu škol, 
na opravu školních hřišť a na celkové zlepšení vyba-
venosti škol.
 Závěrem chci říci, že všechny ZŠ na Praze 8 jsou 
připraveny pojmout zvýšený počet dětí z mateřinek, 
které v příštím roce nastoupí do prvních tříd.

Až do roku 1198, kdy získal český kníže Přemysl 
Otakar I. královskou korunu s dědičnou platností, 
byly české země lénem německé říše, ale nikdy ne-
byly trvale obsazovány říšskými vojsky. 
 Po roce 1306, kdy zemřel poslední přemyslovský 
král Václav III., se na český trůn dostali Lucembur-
kové, jež Češi přijali jako nejvhodnější řešení osudu 
České koruny. 
 V první polovině šedesátých let 14. století však 
Karel IV. uzavřel smlouvu s rakouskými Habsburky 
o jejich nástupnictví na český trůn v případě vymření 
lucemburské dynastie po meči. 

Po smrti posledního 
Lucemburka (Zikmun-
da) vládli v českých ze-
mích dva Habsburkové 
(Albrecht a Ladislav), 
poté první volený čes-
ký král Jiří z Poděbrad 
a po něm dva polští Jagellonci (Vladislav a Ludvík).
 Roku 1526 po smrti Ludvíka Jagellonského uplat-
nili rakouští Habsburkové nárok na český trůn podle 
uvedené smlouvy uzavřené s českým králem Karlem 
IV. Českým králem se stal Ferdinand I. Po něm

Historické okupace českých zemí (poučný pohled do minu-
losti)
Jaromír Šída, člen MO Libeň
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Za Nečasovy vlády Poslanecká sněmovna odhlaso-
vala tzv. zákon o církevních restitucích. Jeho reali-
zace však nebude snadná. Vznáší se proti ní veřejný 
odpor, smysl zákona je vůbec značně pochybný a z 
hlediska lidskosti a názoru moderního občana je pří-
mo nemorální. 
 Nejdříve si položme právnickou otázku „cui pro-
dest“, tedy komu poslouží tzv. zákon o církevních 
restitucích. Samozřejmě, že hlavně katolické církvi. 
Další otázkou je, kdo je jejím nejvyšším představe-
ným. Vatikán, tj. cizí stát! To znamená, že realizací 
církevních restitucí by Vatikán získal jakési domini-
um na území České republiky. 
 Tím bychom se vlastně nepřímo vrátili do stejných 
poměrů, jaké u nás byly před více než sto lety, kdy 
byla naše země ještě součástí rakousko-uherské ab-

solutní monarchie, která byla s Vatikánem svázána 
tzv. konkordátem. 
 Stejně jako by katolická církev velice ráda přijala 
majetek, který ji přímo nabízí tzv. zákon o církevních 
restitucích, tak podobně i Lichtenštejnské knížectví 
a další potomci šlechty, kteří měli kdysi na českém 
území svá panství, si dělají nároky na své bývalé ma-
jetky. 
Naše politická pravice nám tu po sobě nechala „pěk-
né“ dědictví. Co teď?
Máme tu nyní jak novou Poslaneckou sněmovnu, tak 
i novou vládu. Teď je na obou, aby konaly. A my, 
sociální demokraté, nesmíme jen přihlížet, ale mu-
síme se rozhodně postavit za zrušení tzv. zákona o 
církevních restitucích a zamezit tak návratu majetků 
církvi a feudálům, jež nikdy nepřáli naší samostat-

Církevní restituce – hanba pravicové sněmovny
Jaromír Šída, člen MO Libeň

u nás vládli Maxmilian II., Rudolf II., Matyáš a Fer-
dinand II. 
 Habsburky vytvářená centralizovaná monarchie 
narazila v českých zemích na odpor, který se nako-
nec změnil ve stavovské povstání. Po bitvě na Bílé 
hoře (1620) bylo povstání nejen potlačeno, ale za-
čala u nás doba represe, protireformace a rekatoli-
zace. Rakouští panovníci zároveň přestávali uznávat 
existenci českého království, které smluvně převzali 
v držení (někteří pozdější Habsburkové, např. Josef 
II., Franz Josef I.), se dokonce odmítli dát koruno-
vat za českého krále, i když uherskou korunu naopak 
přijali). 
 Zavládla tak u nás krutá habsburská absolutní mo-
narchie, která se prakticky rovnala rakouské okupa-
ci zemí České koruny. Tato okupace trvala 300 let. 
Skončila až rakouskou prohrou v 1. světové válce v 
roce 1918. 
 Zhruba po 20 letech trvání svobodného státu 
českého národa (1. a 2. Československá republika, 
1918-1939), zabralo dne 15. března 1939 české země 
nacistické Německo. Druhá okupace trvala přes 6 let, 
tj. do konce druhé světové války (do 9. května 1945). 
 Třetí okupace našeho státu se dne 21. srpna 1968 

dopustilo sovětské Rusko se souhlasem naší KSČ. 
Okupace trvala 21 let než ji 17. listopadu 1989 ukon-
čila Listopadová revoluce. 
 Náš národ tedy zažil celkem tři okupace, jednu 
monarchistickou a dvě diktátorské. Nakonec, i když 
se ztrátami, národ všechny přežil. Dnes na ně pohlí-
žíme jako na historii, ale tehdy šlo o dopad kruté po-
litiky. Z toho plyne poučení, že každá - a to i krutá 
politika - se časem změní na historii. 
 Poučení z toho pohledu lze vidět i v tom, že i to-
lik vychvalovaný panovník, jakým byl Karel IV., 
se dopustil kardinální vladařské chyby uzavřením 
smlouvy s Habsburky. Tato Karlova nejhorší stát-
nická chyba se vůbec nedostala do školských osnov 
pro dějepis, nebo ji učitelé záměrně a ohleduplně 
přehlédli. Tato chyba Karla IV. se dá klidně srovnat 
se zvacím dopisem československých komunistů pro 
vojska Varšavské smlouvy k obsazení naší vlasti v 
roce 1968. 
 Takže jak závažný panovnický omyl Karla IV, 
tak i hanebná vina československých komunistů na 
okupaci naší země v roce 1968, se dají považovat za 
velezradu. Překvapivě je tedy možné srovnávat pro-
vinění Karla IV. s vinou našich komunistů. 
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K událostem na Ukrajině
Jaromír Šída, člen MO Libeň

Informace z Magistrátu hl. m. Prahy: Významná dopravní omezení 
v roce 2014
Vít Céza, 1. místopředseda OVV ČSSD Praha 8

Letošní předjaří bylo v Evropě poznamenáno hlavně 
bouřlivými událostmi na Ukrajině. Po uklidnění situ-
ace v Kyjevě se začali bouřit etničtí Rusové na ukra-
jinském Krymu. Krátce nato byl celý Krym obsazen 
ruskými vojsky a nakonec byl Krym po zinscenova-
ném referendu za ruského ozbrojeného dozoru začle-
něn do ruské federace. 
 Obsazení Krymu ruskou armádou se nejvíce při-
rovnává k sovětské okupaci naší republiky v roce 
1968. Toto přirovnání však není příliš přesné. 

 Letošní okupace Krymu by se dala spíše přirovnat 
k zabrání našich Sudet v roce 1938 německým wehr-
machtem. A přesto je v obou okupacích sice malý, 
ale zato podstatný rozdíl. V roce 1938 si nechal Hit-
ler zabrání Sudet zajistit předem Mnichovskou do-
hodou. Letošní okupaci Krymu však Putin provedl 
naprosto svévolně a mocensky. 
 Nyní nad Ukrajinou visí otazník. Nečeká ji totéž, 
co jsme my zažili 15. března 1939?

nosti a demokracii. Realizací církevních restitucí by 
se katolická církev stala vlastně státem ve státu! Ne-

byl by to nový utajený konkordát s Vatikánem?

Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy 
připravil ve spolupráci s Technickou správou komu-
nikací hl. m. Prahy koordinaci dopravních staveb a 
sportovních a společenských akcí na komunikační 
síti hl. m. Prahy v roce 2014. Celkem bylo Magistrátu 
nahlášeno 210 stavebních akcí, z nich bylo vybráno 
28 nejvýznamnějších. Z kulturních a společenských 
akcí bylo vybráno 22. Plánované akce svou povahou 
a rozsahem zásadně ovlivní dopravu v hl. m. Praze. 
 
Z uvedených 28 stavebních akcí se Prahy 8 týkají 4: 
1) Ve dnech 3. 7. až 31. 12. bude z důvodu rekon-
strukce kanalizace a vodovodu uzavřen jízdní pruh 
v ulici Zenklova a jízda bude převedena na koleje. 
2) Ve dnech 3. 7. až 29. 8. bude rekonstruována ko-
munikace Ústecká, přičemž bude uzavřen jeden jízd-
ní pruh. 
3) Mezi 1. 5. a 29. 8. proběhne částečná uzavírka z 
důvodu rekonstrukce Rohanského nábřeží. 

4) Od 1. 5. do 20. 10. bude zjedno-
směrněna komunikace Prosecká ve 
směru na Prosek. Důvodem bude 
rekonstrukce kanalizace.

Prahy 8 se budou dále týkat 4 sportovní a společen-
ské akce:
1) Uzavírka Rohanského nábřeží v rámci Půlmarato-
nu Praha dne 5. 4. v čase od 12:00 do 15:00.
2) Uzavírka části Karlína v rámci Pražského mezi-
národního maratonu 11. 5. v čase do 9:00 do 16:00. 
3) Rohanského nábřeží v úseku Ke Štvanici - Po-
břežní dne 1. 6. od 5:00 do 19:00 z důvodu Life In 
Line Tour závodu na kolečkových bruslích. 
4) 19. 10. mezi 10:00 a 12:00 proběhne krátkodobá 
uzavírka komunikace K Pazderkám v místě křížení 
s trasou závodu City Trail Run (městský běh pro ve-
řejnost).  
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Informace z Magistrátu hl. m. Prahy: k návrhu zřizovací listiny příspěvkové or-
ganizace Lesy hl. m. Prahy
Vít Céza, 1. místopředseda OVV ČSSD Praha 8

Informace z Magistrátu hl. m. Prahy: Projektová příprava navýšení čerpací kapa-
city na vodním toku Rokytka v Libni
Vít Céza, 1. místopředseda OVV ČSSD Praha 8

Informace z Magistrátu hl. m. Prahy: Příprava veřejné zakázky na stavební práce 
v prostoru Rohanského ostrova
Vít Céza, 1. místopředseda OVV ČSSD Praha 8

Byla navržena nová zřizovací listina příspěvkové or-
ganizace Lesy hl. m. Prahy. Hlavním důvodem bylo 
značné rozšíření vymezení hlavního účelu a předmě-
tu činnosti organizace o správu a údržbu v působnos-
ti odboru městské zeleně a odpadového hospodář-
ství Magistrátu hl. m. Prahy. Dalším důvodem bylo 
odstranění nesystémových a duplicitních činností v 
uvedeném odboru a vlastní příspěvkové organizace 
Lesy hl. m. Prahy a též zefektivnění organizačního 

uspořádání organizace.
 Součástí návrhu je vymezení nemovitého majetku 
zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 
k hospodaření. Našeho obvodu se týká 8 budov Vel-
koškolky Ďáblice, 7 pozemků v katastrálním území 
Bohnice (celková výměra 7306 metrů čtverečních) a 
23 pozemků v katastrálním území Střížkov (celková 
výměra 165 900 metrů čtverečních). 

Cílem návrhu je dokončit protipovodňová opatření 
k řešení nedostatečné kapacity čerpací stanice vod, 
která se nachází na Rokytce v Libni. Cílem veřejné 
zakázky je zajištění projektové dokumentace k navý-
šení čerpací kapacity. Srážky při povodních v červnu 
minulého roku totiž způsobily na Rokytce stoletou 
povodeň s dlouhou dobou kulminace (přes 40 metrů 
krychlových za sekundu), maximální průtok dokon-

ce dvojnásobně převýšil kapacity čerpací stanice. 
Cílem je tedy přistavit čerpací segmenty a tím zvýšit 
celkovou kapacitu na 40 metrů krychlových za se-
sekundu. 
Předpokládaná hodnota zamýšlených projektových 
prací je stanovena na maximální částku 5 milionů 
korun bez DPH. 

Cílem návrhu je modelací terénu („Maniny - PPO, 
snížení nivelety Karlín) vytvořit zónu pro oddych a 
rekreaci občanů v prostoru Rohanského ostrova mezi 
již připravenou etapou poldru s oddychovou zónou 
a lokalitou golfového hřiště směrem k Libeňskému 
mostu. Vlastní realizace povede již v první etapě k 
vytvoření významného vodohospodářského prvku k 
zadržení vody v krajině při povodních. Odtěžení teré-
nu počítá s odstraněním cca 190 000 metrů krychlo-
vých zeminy a jejím odvozem lodní dopravou. Práce 

počítají s vytvořením koryta kolem celého ostrova, 
vytvořením vodních ploch tůní a vytvořením retenč-
ního prostoru o objemu 80 000 metrů krychlových 
(20letá voda). Celkově se předpokládá s částkou 150 
milionů bez DPH. 
 Cílem druhé etapy je vytvořit prostor pro zónu od-
dychu a rekreace občanů, celková hodnota veřejné 
zakázky bude činit 20 milionů bez DPH. 
 V obou případech bude výrazná částka kofinanco-
vána z prostředků EU. 
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Zpráva z bytové komise, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD

Březnové jednání Bytové komise RMČ Praha 8 se konalo dne 10. 2. 2014. Po kontrole 
minulých zápisů se přikročilo k projednávání nových podání, které byly doručeny od po-
sledního jednání. 
 Bytová komise se zabývala Zásadami pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hlavní-
ho města Prahy, svěřených Statutem hl. města Prahy, v platném znění, do správy Městské 
části. Bytová komise doporučila návrh textu projednat v Radě Městské části Praha 8 a 
následně vyvěsit na úřední desce Městské části. 
 Bytová komise dále projednávala návrhy výpovědí z nájmu bytu z důvodu neplacení 
nájmu. Zde doporučila postupovat podle § 2291 (vypovězení nájmu bez výpovědní doby) občan. zákoníku, 
eventuálně z jiných, dodatečně zjištěných zákonných výpovědních důvodů. Z předchozích výpovědí došlo v 
řadě případů pod pohrůžkou výpovědi z nájmu k uhrazení dlužné částky, a důvod k výpovědi pominul. To 
je i případ bytu na Karlínském náměstí, kde dlužník dlužnou částku uhradil. Z toho důvodu Bytová komise 
revokovala své předchozí doporučení. 
 Bytová komise se též zabývala návrhy na prominutí a odpisy pohledávek. K těmto žádostem se až na jednu 
postavila kladně. Komise řešila i žádosti nájemců o slevu na nájemném. V případech, kdy žádosti byly opod-
statněné, komise slevu doporučila.

Zpráva ze školské komise, Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD

Na poslední komisi (25. března 2014) byly podány informace o zápisu dětí do základních 
a mateřských škol na Praze 8. Dále bylo vyhlášeno konkursní řízení na funkci ředitele 
Mateřské školy Klíčanská. Stávající paní ředitelka odchází do důchodu.
 Proběhla diskuze ohledně žádosti Prvního česko-ruského gymnázia o snížení stávající-
ho nájmu. Komise s uvedeným návrhem nesouhlasila. Tato škola má totiž k poslednímu 
červnu výpověď a komise konstatovala, že na Praze 8 nejsou další volné prostory pro tuto 
střední školu.  Komise doporučuje, aby se uvedená škola obrátila na Magistrát hlavního 
města Prahy se žádostí o pronájem. 
 Komise tak jako každý rok souhlasila s návrhem na příspěvek 20 000 Kč pro žákyni speciální Diakonie, 
která bydlí na Praze 8. 

Zpráva z protidrogové komise, Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD

V úvodu byla vyhodnocena činnost v oblasti protidrogové politiky v roce 2013. Předsedkyně komise infor-
movala o jednání grantové komise pro danou oblast, která se bude konat 24. 4. 2014. Grantové řízení bylo 
vyhlášeno 6. 3. 2014. 
Proběhly semináře pro pedagogy základních škol v oblasti boje proti rasismu a xenofobii. Zájem však nebyl 
příliš velký. 
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Komise se sešla na řádném jednání dne 13. března 2014. Komise navrhla radě městské 
části pokračování bezpečnostní kampaně i v roce 2014. Kampaň by měla být zaměřena na 
pořádání kurzů pro ohrožené skupiny (senioři, matky apod.), jejichž programem by měl být 
nácvik chování v modelových situacích ohrožující osobní bezpečnost. 
 Tradičním tématem byla problematika bezdomovectví a s tím související narušování ve-
řejného pořádku. Komise získala poznatky o nových lokalitách s větším výskytem bezdo-
movců – okolí ulice Čuprova v Libni a most na Elznicově náměstí, sídliště Velká skála a 
okolí bazénu Šutka. Komise v této souvislosti diskutovala zvýšení preventivně bezpečnost-
ních akcí Police ČR a Městské policie v těchto lokalitách. 

Záznam schůzky pracovní skupiny „k Ipodecu“, Jan Vašek, tajemník 

Ve středu 26. 3. 2014 se v Grabově vile na základě iniciativy MČ Praha 8 setkala na 
svém prvním setkání pracovní skupina „k IPODECu“, které jsem se účastnil jako za-
stupitel a člen komise ŽP RMČ P - 8.             
Za vedení MČ byl přítomen radní p. Slabihoudek (TOP), za IPODEC jeho ředitel p. 
Vančura a p. Pražák, technický náměstek většinového akcionáře Marius Pedersen. Za 
občany Střížkova se dostavil p. Mazánek, a p. Sysel. Sdružení „Střížkov 8 - Náš Do-
mov“ zastupoval p. Winter. Debatu moderoval p. Černý z o. p. s. Agora.
             Obě strany jednání (Střížkov 8 - Náš Domov a IPODEC) se domluvili, že do 
schválení zápisu z jednání nebudou zveřejňovat žádné informace z tohoto setkání a 
já to samozřejmě respektuji také. Nicméně právě proto, že soužití střížkovských a aktivity IPODECu sleduji 
(nejvíce s kolegou Zátopkem) již od r. 2010 a mluvíme o tomto stavu v klubu zastupitelů ČSSD P - 8, dovolím 
si krátkou poznámku k této schůzce. 
Je bohužel evidentní, že koalici na radnici se jedná pouze o snahu získat si u místních „bobříka za otevřenost“ 
(lze doplnit i jiné „bobříky“). O skutečné řešení nejde ani p. radnímu Slabihoudkovi (TOP). Pokud budu pří-
tomen (pozván) pokračování této letité „story“, budu vás informovat.

Zpráva z bezpečnostní komise, Milan Hejkrlík, zastupitel za ČSSD

Zpráva ze sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD

V březnu 2014 komise projednala celkem 4 žádosti o přidělení azylového bytu. Na základě 
předložených zpráv sociálního odboru nebylo přidělení bytu doporučeno u žádné z projedna-
ných žádostí. Komise dále jednala o 4 žádostech o prodloužení podnájemní smlouvy v azylo-
vém bytě. Všechny žádosti komise doporučila prodloužit. Dvě žádosti byly prodlouženy o 6 
měsíců, u dalších dvou žádostí bylo prodloužení doporučeno pouze o 3 měsíce s podmínkou, 
že případné další prodloužení smlouvy bude záviset na řádném placení nájemného. Jedna ža-
datelka byla také upozorněna na nutnost spolupracovat s oddělením sociální práce za účelem 
aktivního hledání zaměstnání. Komise dále na základě zprávy sociálního odboru a podkladů z bytového od-
boru nedoporučila jednu žádost do programu „Bydlení pro seniory“ z důvodu nesplnění podmínek programu. 
Projednáno bylo také zajištění bezpečnosti sociálních pracovníků při provádění sociálních šetření.   
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Přijde o referendu týkajícího se heren hlasovat dostatek lidí?

V sobotu 12. dubna budou moci obyvatelé Prahy 8 rozhodnout, jestli chtějí, aby rada městské části udělala 
vše pro zakázání heren. Uvedené referendum určilo na svém doposud posledním zasedání Zastupitelstvo MČ 
Praha 8. Hlasování bylo vyvoláno na základě překvapivého návrhu ze strany vedení městské části. 
 Na první pohled se tak vyhovělo odpůrcům hazardu. Bohužel je ale téměř jisté, že referendum nebude plat-
né. Hlavní problém je totiž v termínu. Sdružení 8 bez hazardu chtělo referendum uspořádat s komunálními 
volbami v říjnu, aby byla zajištěna dostatečná účast. Aby bylo platné, je totiž nutné, aby přišlo nejméně 35 
procent oprávněných voličů. A to v dubnu téměř jistě nebude. 

Botanická zahrada bude opět rozdávat tzv. sousedské permanentky

Obyvatelům z širokého okolí Botanické zahrady v Praze 8 budou letos opět poskytnuty bezplatné perma-
nentky, opravňující ke vstupu do venkovní expozice. Permanentky budou občanům vydávány od úterý 1. 
dubna 2014. Bezplatný vstup se bude týkat obyvatelů Bohnic, Čimic, Troje a části Kobylis. Původně několik 
izolovaných oplocených ploch bylo nově spojeno do jednoho prostoru. Bezplatné permanentky budou vydá-
vány na základě potvrzení trvalého bydliště ve všední dny od 1. dubna až do června u severní pokladny. Tyto 
permanentky budou mít platnost do 31. března 2015. Zdarma budou v papírové podobě, pro plastovou verzi s 
čipem bude třeba uhradit vratnou zálohu 100 Kč. 

Skončila slavná továrna

„Rustonka“ (Pražská akciová strojírna) patřila mezi nejstarší a nejvýznamnější fabriky v hlavním městě. To-
várna bratří Thomasových, původně zaměřená na kotle a parní stroje, byla založena v roce 1832. Přepravu 
těžkých kusů zajišťoval vodní kanál ramene Vltavy, na kterém ležel Karlínský přístav. V roce 1850 získal 
fabriku významný britský podnikatel J. J. Ruston. Továrna se proslavila též výrobou parníků (pro Pražskou 
paroplavební společnost, německé provozovatele i díly pro zaoceánské lodě) a mostních konstrukcí. Z Kar-
lína pochází i první český parník (Bohemia vplul do vod Vltavy poprvé před 173 lety). Koncem 19. století 
se v továrně začaly vyrábět i nýtované ocelové konstrukce. Továrna vyhotovila mimo jiné střešní konstrukci 
pražského Rudolfina. V roce 1913 začaly v bývalé Rustonce operovat Ústřední dílny elektrických drah hlav-
ního města Prahy. V roce 1933 odsud dokonce vyjel první autobus s naftovým motorem v Evropě. Fabrika 
vyráběla kolejové konstrukce prakticky až do roku 2007, kdy došlo k demolici téměř celého areálu. Zůstala tu 
jen kotelna s komínem, která byla zbořena o posledním únorovém víkendu roku 2014.

Magistrát rozdal radnicím 35 milionů z hazardu

Pražské vedení rozdělilo městským částem 35 milionů korun z hazardu, které získalo z poplatků z hazardních 
her za třetí čtvrtletí 2013. Celkem hlavní město rozdělilo jednotlivým radnicím za celý rok 300 milionů korun. 
Získané finance z hazardu jsou rozdělovány podle předem schváleného klíče. Městské části by měly dostávat 
vždy polovinu z vybrané částky, za celý rok ale maximálně 300 milionů korun. Vedení hlavního města proto 
muselo městským částem za hazard vydat pouze necelých 35 milionů korun, přestože Praha za třetí čtvrtletí 
získala 159 milionů korun. Část alokovaných financí půjde na sport, zbytek je určen na kulturní, školní nebo 
sociální dotace. Přesná částka určená pro jednotlivé městské části je vypočítávána podle množství automatů 
na daném území a počtu dnů, kdy byly automaty provozovány. Nejvíce dostávají Praha 8, 4, 5 a 10. 
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Zveme Vás

Stranické akce: duben 2014
MO Karlín a Libeň   1. 4.  18:00  Zenklova 27, sekretariát
Reprezentační ples ČSSD Praha 5. 4.   20:00  Národní dům, Vinohrady (ÚKDŽ)
Vernisáž výstavy obrazů   7. 4.   18:30  Zenklova 27, sekretariát
136 let ČSSD (1878)   7. 4.   15:00  U Kaštanu, Praha 6
Sociální poradna - př. Bouda  8. 4.  16:30  Zenklova 27, sekretariát  
MO Kobylisy    8. 4.  18:00  Zenklova 27, sekretariát 
Šachový klub    9. 4.  16:00  Zenklova 27, sekretariát     
Klub deskových her   10. 4.  17:00   Zenklova 27, sekretariát
OVV Praha 8    16. 4.  18:00  Zenklova 27, sekretariát 
Obvodní konference ČSSD P8 17. 4.   18:00  Zenklova 27, sekretariát
KVV Praha    22. 4.   17:00  Lidový dům, Hybernská 7
MO Bohnice    22. 4.   18:00  vinárna „Troja“ v Bohnicích
Šachový klub     23. 4.   16:00  Zenklova 27, sekretariát
ZHMP     24. 4.   9:00  MHMP, Mariánské nám. 1, P1
Klub deskových her   24. 4   17:00   Zenklova 27, sekretariát
MO Čimice    24. 4.   18:00  Chvatěrubská 350, SVJ
Vnitrostranické vzdělávání  26. 4.   Bude upř.  Zenklova 27, sekretariát
Bytová poradna - př. M. Petrus 29. 4.   17:00  Zenklova 27, sekretariát
Zastupitelský den   29. 4.   17:00  Zenklova 27, sekretariát
Pálení čarodějnic   30. 4.   16:00  Na tý louce zelený, Praha 4

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
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Začala stavba nové radnice

Níže jsou uvedeny tři aktuální fotografie z místa stavby nové radnice na Palmovce. Celou tuto megalo-
manskou stavbu, která měla být hotova již na podzim tohoto roku, se díky aktivitě některých občanských 
sdružení a opozičních stran podařilo zdržet o rok a půl. 
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