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ČSSD PRAHA 8

Úvodník
Přátelé,
blíží se nám první letošní test voličské důvěry. 
A to volby do Evropského parlamentu, které 
proběhnou ve dnech 23. a 24. května. Na na-
šem obvodě bude kampaň probíhat na našich 
tradičních místech. O jednotlivých mítincích a 
časech budete všichni s předstihem informo-
váni a na všechny velmi vřele zváni. Nemusím vám jistě připomínat, 
koho a jak volit. Přesto si vás dovoluji požádat, abyste přišli k volbám 
a vzali s sebou i své blízké a známé a podpořili kandidátku ČSSD. 
 Volby do Evropského parlamentu budou vrcholnou akcí tohoto mě-
síce. Je však třeba také připomenout, co se stalo v prvních májových 
dnech roku 1945. Prezident Beneš opakovaně vyzýval od konce roku 
1944 naše zcela neozbrojené lidi k povstání proti okupantům, kteří 
stále pevně vojensky ovládali „Protektorát“. Pražským povstáním, do 
kterého se zapojilo na 30 tisíc lidí, vyvrcholila na jaře 1945 série ob-
dobných akcí z mnoha míst tehdejšího protektorátu Čechy a Morava. 
Jedny z nejtvrdších bojů se odehrály u budovy Českého rozhlasu. 
Přestože v sobotu ráno, 5. května 1945, zakázal německý policejní 
prezident shromažďování osob na ulicích, začali lidé během dopole-
dne vymazávat německé nápisy, vyvěšovat československé vlajky a 
veřejně zpívat československou hymnu. 
 5. května 1945 už od rána rozhlas nevysílal schválený program. V 
šest hodin ráno začal hlásit pouze česky. Později posluchači uslyšeli 
z úst hlasatele Zdeňka Mančala tuto výzvu: „Voláme českou policii, 
české četnictvo, české vojsko, aby ihned přišlo do Českého rozhlasu.“ 
Praha prosila o pomoc na všechny strany. 
 V úterý 8. května Německo kapitulovalo. V této době se poslední 
boje na území Československa vedly na Moravě, v Karpatech na Slo-
vensku a především západně od Prahy s německými jednotkami SS, 
které nechtěly přijmout kapitulaci. Na pomoc Československu přišli 
vojáci americké armády od západu a vstoupili do Plzně.  Z politic-
kých důvodů ale nepostoupili na Prahu. Hlavní město Československa 
měla podle politické dohody vítězných velmocí osvobodit Rudá armá-
da. Téhož dne odpoledne přišel německý velitel, generál Toussaint do 
ČNR vyjednávat o příměří a odchodu vojsk na západ. V 16 hodin byla 
podepsána dohoda o kapitulaci německých vojsk v Praze.
 Dne 6. května uctí naše delegace OVV ČSSD Praha 8, MSD Praha 
8 a SZŽ Praha 8 památku popravených spoluobčanů německými oku-
panty.  Střelnice v Praze-Kobylisích vznikla už na konci 19. století a 
původně sloužila pro výcvik pěchoty. Po atentátu na Reinharda Hey-
dricha v roce 1942 tu byly odvetou denně popravovány desítky mužů a 
žen. Od 30. května do 3. července zde bylo popraveno téměř 540 osob, 
Poslední výstřely popravčí čety padly až na samém sklonku války bě-
hem Pražského povstání. Čest jejich památce!!!

Váš
Karel Šašek

Předseda OVV ČSSD Praha 8

Číslo měsíce
20

Přesně tolik usnesení bylo přijato na posled-

ní obvodní konferenci ČSSD Praha 8. Kon-

krétní znění usnesení najdete na straně 10. 
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Události v ČR a ve světě

USA a EU rozšířily sankce proti Rusku

Sankce se již netýkají pouze jednotlivců a konkrétních společností, ale Spojené 
státy např. také zablokují vývoz vyspělých amerických technologií do Ruska. 
Cílem je podle amerického prezidenta změnit kalkulace prezidenta Putina o tom, 
jak se jeho nynější akce negativně odrazí na stavu ruské ekonomiky v dlouhodo-
bé perspektivě. Podle ruských zástupců USA nechápe, co se děje na Ukrajině a 
jejich kroky pouze povedou k vyhrocení krize. 

Novým předsedou odborů byl zvolen Josef Středula

Novým předsedou odborů se stal J. Středula, který byl dosud předákem největ-
šího odborového svazu KOVO. Ve volbě porazil Václava Pícla, který odbory 
dočasně vedl po J. Zavadilovi. J. Středula získal 142 hlasů z 227, V. Pícl 67. Do 
vedení se dále dostali Vít Samek a Radka Sokolová. 

Loni se zvýšil počet teroristických útoků

Podle amerického ministerstva zahraničí narostl mezi lety 2012 a 2013 počet 
teroristických útoků o více než 40 procent. Souvisí to zejména s nárůstem počtu 
teroristických skupin, které se na Blízkém východě a v severní Africe hládí k síti 
Al-Káida. V roce 2013 bylo ve světe zaznamenáno 9707 teroristických útoků, 
které si vyžádaly přes 17800 mrtvých. Za hlavního „státního“ podporovatele 
terorismu označilo ministerstvo Írán. 

Došlo k zadržení kontrolorů OBSE

Skupinu vojenských pozorovatelů zadrželi povstalci při cestě do Slavjansku. 
Mezi zadrženými je i příslušník české armády. Velitelé slavjanských vzbouřen-
ců chtějí jednat o výměně zadržovaných za uvězněné „stoupence federalizace“. 
Ukrajinská rozvědka GRU zatím vyšla s prohlášením, že má důkazy o tom, že 
zadržení kontrolorů zosnovalo Rusko. Celková situace se tak dále eskaluje. 

Dokončuje se obžaloba Jany Nečasové

Podle státního zástupce I. Ištvana se již dokončuje obžaloba na J. Nečasovou 
a bývalé šéfy vojenských agentů za zneužití Vojenského zpravodajství, které 
vedlo k pádu vlády Petra Nečase. Poté, co bude „vyjmuta“ tato část ze společné-
ho řízení, bude pokračovat vyšetřování dalších větví kauzy, která podle Ištvana 
propojuje J. Nagyová. Celá kauza se týká korupce či klientelismu. 

Foto a text použity z internetu
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Zpráva z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8

Jednání OVV (18:00-20:00) řídil jeho předseda př. Šašek. Ten v úvodu podrobně in-
formoval o rezignaci př. Janka na člena OVV a předsedy MO Ďáblice (vážné zdravotní 
důvody). Náhradníkem OVV zvoleným na OK ČSSD je př. Petr Kostroun. OVV Praha 
8 vzalo na vědomí kooptaci př. Kostrouna do OVV. Situace v MO Ďáblice (počet čle-
nů, kandidátka do ZMČ Ďáblice) bude řešena na nejbližší členské schůzi. 
 Př. Vašek informoval o tom, že bytová poradna a zastupitelský den proběhnou dne 
29. 4. od 17:00 na sekretariátu. Na bytovou poradnu vyšel inzerát v časopise „Osmička“. Zúčastní se právník 
př. M. Petrus a zastupitelé př. Rödig a Vašek. Př. Bouda informoval o sociální poradně, jež se konala 8. 4. 
Další bude 13. 5. Př. Tischer představil novou výstavu obrazů Jarmily Lisztwanové, další výstava s vernisáží 
se uskuteční v úterý 27. 5. od 18:30 na sekretariátu. Př. Zátopek a př. Vašek navrhli jednání KZ ČSSD Praha 
8 na termín 12. 5. od 18:30 hodin na sekretariátu.
 Př. Petrus, př. Šašek a př. Vašek informovali o tom, že dosud nic nevíme o materiálech pro rozdávání na 
mítincích do voleb EP v květnu 2014, stejně tak nevíme, kdo z kandidátů do EP bude na mítincích přítomen. 
Oba připomněli termíny a místa mítinků na Praze 8 – 5. 5. s podporou KVV Praha u metra Ládví; 12. 5. u me-
tra Florenc; 19. 5. u KD Krakov v Bohnicích. Př. Šašek upozornil, že př. Hulínský napsal novou knihu, kterou 
bychom mohli rozdávat na mítincích. Dále informoval o probíhajících mítincích do EP po ČR. 
 Př. Šašek, př. Céza a př. Vašek informovali o termínu konání pietního aktu na Kobyliské střelnici dne 6. 5. 
od 16 do 17:30 hodin a o dalších souvislostech. V diskusi byla schválena účast na pietním aktu předsedy OVV 
př. Šaška, zastupitele ZHMP a MČ P 8 př. Petruse, předsedy KZ P8 př. Zátopka, předsedy MSD P8 a 1. místo-
předsedy OVV př. Cézy, př. Majerové za MO Kobylisy, př. Slavíkové za SDŽ. Př. Majerová navrhla zajištění 
věnce a květin za ČSSD Praha 8, MSD a SDŽ. Bylo navrženo a schváleno usnesení „OVV ČSSD Praha 8 
určuje finanční limit pro pořízení věnce a květin na pietní akt na Kobyliské střelnici v max. výši 3500,- Kč.“ 
 Příprava OK (17. 4. od 18:00 na sekretariátu OVV): př. Šašek připomněl její konání a poděkoval volebnímu 
manažerovi př. Petrusovi za vysvětlování volebního řádu a postupu primárních voleb na schůzích MO ObO 
Praha 8. Seznámil členy s návrhy z MO na kandidátku do ZHMP pro OK P8. Jsou to Př. Fric, př. Kilian (no-
minace za MO Bohnice) a př. Šašek (nominace za MO Karlín, Libeň, Kobylisy, Čimice, Troja, Ďáblice). 
 Př. Šašek následně předal řízení schůze př. Cézovi. Př. Petrus vysvětlil postup primárních voleb na zítřejší 
OK s tím, že OVV z došlých návrhů sestaví pořadí kandidátů pro OK, která bude o kandidátce hlasovat „ano – 
ne“, nebo preferenčně. Upozornil také na skutečnost vyplývající z volebního řádu, kdy delegáti OK nemohou 
navrhnout další kandidáty. Následně navrhl pořadí na kandidátce dle nominací z MO takto: 1. Šašek Karel; 2. 
Fric Ferdinand; 3. Kilian Petr. Vzhledem k tomu, že jiný návrh nepadl, dal př. Céza hlasovat o návrhu kandi-
dátky pro OK: usnesení „OVV ČSSD Praha 8 navrhuje OK ČSSD Praha 8 pořadí kandidátů do ZHMP v roce 
2014 takto: 1. Šašek Karel; 2. Fric Ferdinand; 3. Kilian Petr.“                
Př. Céza předal řízení schůze zpět př. Šaškovi, který poděkoval za svou nominaci od OVV. Př. Šašek následně 
otevřel diskusi k možnosti podpory př. Miloslava Ludvíka na lídra kandidátky ČSSD do ZHMP. Po diskusi 
(př. Bouda, př. Křížek, př. Šašek, př. Ševčík) bylo navrženo a přijato usnesení „OVV ČSSD Praha 8 doporu-
čuje OK ČSSD Praha 8 nominovat př. Miloslava Ludvíka na lídra kandidátky ČSSD do ZHMP v roce 2014.“
Př. Šašek připomněl materiál „Volební program ČSSD Praha 2014 – 1. pracovní verze“, který byl členům 
OVV rozeslán mailem a také bude na OK projednán. 

ČSSD informuje
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Př. Céza bude na OK prezentovat návrhy členů do volebního programu ke komunálním volbám a opět na-
bídne všem členům možnost dále posílat své návrhy. Př. Petrus poděkoval všem, kteří tak již učinili. Požádal 
také o náměty na videa, která budeme k místní kampani točit, první námět je již připraven. Všechny MO již 
zvolily volební výbor i členy sdružení MO, kteří se sejdou 19. 6. Př. Petrus dále navrhl diskusi k jednání ZMČ 
P8 v květnu - zařazení bodu programu „snížení počtu zastupitelů ZMČ P8 a návrh na jeden volební obvod“. 
Po široké diskusi související také s komunálními volbami (př. Šašek, př. Rödig, př. Petrus, př. Majerová, př. 
Tischer, př. Křížek, př. Rudová, př. Céza, př. Zátopek, př. Ševčík) členové vyjádřili s návrhem souhlas, návrh 
bude ještě projednán na KZ. Dále připomněl termín vnitrostranického vzdělávání (sobota 26. 4. se začátkem 
9 – 10:00 hodin). Př. Majerová již prezentaci připravila. Ostatní př. Petrus požádal, ať tak učiní do 22. 4. Další 
termín vzdělávání je určen na 7. 6. Další společnou akcí byla návštěva podzemí Kolektorů Praha, a. s., př. 
Petrus poděkoval př. Tischerovi a př. Vaškovi za organizační zajištění. 
Př. Petrus a př. Céza informovali o výsledcích prvního veřejného plánovacího setkání, jímž je podklad pro 
prosazovanou urbanistickou vizi „Palmovka jinak“ pod záštitou o. s. 8jinak.  Tento materiál bude členům 
OVV neprodleně zaslán mailem. Př. Petrus požádal členy o jejich názory k tomuto materiálu.
 Př. Šašek seznámil přítomné s dopisem od předsedy KVV př. Klímy (pozvánka na 30. 4. od 10:00 na Stře-
leckém ostrově - tradiční kladení věnců za účasti př. Sobotky; 1. Máj na Slovanském ostrově dne 1. 5.). Př. 
Klíma se obrátil na pražské ObVV: „V souladu s přípravou voleb do ZHMP a ZMČ se na Vás obracím s žá-
dostí o podání Vaší zprávy k přípravě kandidátek ČSSD v ZMČ a v obcích hl. m. Prahy. Ve zprávě by mělo být 
jednoznačně uvedeno, kde postavíme a kde nepostavíme kandidátku ČSSD a případný návrh jiného řešení“. 
Po diskusi o možnostech postavení kandidátky v Březiněvsi a Dolních Chabrech, kde nemáme MO, ani jsme 
v minulosti kandidátku nepostavili, souhlasili členové OVV se zprávou, vypracovanou př. Vaškem.
 Proběhla diskuse k tzv. Kaplického knihovně a jejímu umístění a následně ke stavbě nové radnice na Pal-
movce (př. Bouda, př. Šašek, př. Křížek, př. Petrus). Proběhla široká diskuse a kritika místního referenda 
uspořádného MČ P8 k „zákazu heren a hazardu na území MČ P8“, jež se konalo dne 12. 4.
                                                                                                                   
 

Zpráva z krajského vedení ČSSD
Roman Petrus, člen KVV Praha                                                                                                                    

  Po měsících zpráv z KVV od Vítka Cézy se opět něco dozvíte od mé maličkosti. I v dubnu 
proběhlo jednání Krajského výkonného výboru Praha a i v dubnu je o čem psát. Třeba o 
tom, že jsem přišel o šest minut později a jednání již bylo u bodu pět z jedenácti. Ale o nic 
zásadního jsem nepřišel, byla totiž zpráva předsedy organizace Karla Klímy. Bylo zhod-
noceno, že máme kandidáta do Senátu za Prahu 14 př. Polčáka a za Prahu 9 př. Dufka. V 
dalších dvou volebních obvodech zatím kandidáty stále hledáme. Byly projednány akce pražských sociálních 
demokratů na přelomu dubna a května, kterých je vždy řada.  
 Následovala volba lídra kandidátky do ZHMP. Čtyřmi obvody, včetně Prahy 8, byl navržen př. Ludvík a 
ten byl v tajné volbě zvolen dvaceti hlasy z jednadvaceti. Jde o návrh pro krajskou konferenci, na kterou jsme 
zároveň schválili program. Na této krajské konferenci se bude schvalovat celá kandidátka do ZHMP. Uvidíme, 
jak uspěje náš Karel Šašek. 
 Následovaly další informace k pražskému volebnímu programu, který aktuálně diskutují členové a k pro-
gramu zastupitelstva Hl. m. Prahy. A to je tak vše. 

ČSSD informuje
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Rozhovor s Romanem Petrusem
volebním manažerem pro přípravu letošních voleb

1. Na úvod nemohu začít jinak než, že se zeptám, co říkáš našemu časopisu, když ho již 
neřídíš?  

Pokud chceš pochválit, tak jsem samozřejmě spokojen. Jako správný duchovní otec našeho 
zpravodaje, který vychází už desátý rok a na kterém se poprvé za těch deset let podílím již 
jen minimálně, jsem rád, že celková koncepce zůstává. Někdy mi přijde hrozné, že i člověk 
v mém věku je pamětník. Dodnes si pamatuji, jak jsme s Milanem Hejkrlíkem dělali na koleně nulté číslo. To 
bylo v prosinci 2004.  

2. Nyní už vážněji. Otázku co jsem slyšel několikrát: proč nekandiduješ na Magistrát?

Zjednodušeně řečeno proto, že jsem se rozhodl víc se věnovat Praze 8. Ale důvodů je celá řada. Třeba to, že 
práce na Magistrátu je velmi specifická, úplně jiná než na Praze 8 a příliš mě nenaplňuje. Ten kdo to nepoznal 
ani možná nemůže pochopit, jak je rozdílná komunální politika na tom našem „malém písečku“ a na Marián-
ském náměstí. Moc mě potěšilo, že když jsem probíral s předsedou Karlem Šaškem, že by bylo dobré postavit 
lepšího kandidáta, že jsem ho nemusel ani dlouze přemlouvat, aby jím byl on. :-)

3. A co ty? Nominace z místních organizací máš na lídra kandidátky na Prahu 8…

Ano. Musím přiznat, že mě vždy překvapí, že přestože jsem často protivný, pořád po lidech chci, aby něco 
dělali, nebo nedělali a říkám často protichůdné názory, že ještě stále mě někdo navrhuje. Velmi si vážím všech 
místních organizací i jednotlivých členů, kteří mě navrhli, a slibuji, že se porvu o pozici lídra na našem sdru-
žení místních organizací a v případě úspěchu i ve volbách.  

4. Co si myslíš, že by bylo důležité udělat na radnici Prahy 8?

Vzhledem k tomu, že náš časopis celkem podrobně čtou i naši političtí konkurenti, bych raději nechal otázku 
otevřenou, abychom si naše volební taháky nechali až na volební kampaň. Zjednodušeně je však nutno říct, že 
na radnici Prahy 8 fungují jen dvě věci: školství a evropské fondy. Jinak je radnice v šíleném stavu zapříčině-
ném více jak dvacetiletou vládou jedné strany – ODS. Ta již ztratila jakoukoliv soudnost a dělá vše jen v rámci 
přísloví „po nás potopa“. Je to na nás, co s tím uděláme. Jako hlavní je však jistě potřeba stabilizovat finanční 
toky, které jsou v šíleném stavu a radnice Prahy 8 se noří do těžkých finančních problémů. Dále je potřeba 
vymyslet, co udělat s výstavbou radničního obchodního centra, což je čím dál více přiznávaný tunel na peníze.

5. Na závěr osobní otázka, prý ses přestěhoval?
 
Ano, již nejsem „bohničák“, ale opět „kobylisák“. Vyměnili jsme jeden panelákový byt za jiný, byť trochu 
větší. Jsem rád, že jsme to stihli, než půjdou kluci do školy. 

Díky za rozhovor.

Ptal se Vít Céza. 

Interview
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Příspěvky členů

Ráno toho dne jsme se doma probudili časně, již ko-
lem 4. hodiny ranní. Byla středa, přičemž uplynuly 
již 4 dny od protiněmeckého povstání, které se usku-
tečnilo v sobotu 5. května. Byl naprostý klid, už se 
neozývala žádná střelba. Němci se měli již údajně 
stáhnout z Prahy směrem na západ k Američanům. 
My jsme čekali na osvobození. 
 Otec mne vyzval, abych nečekal na snídani a šel se 
podívat na hlavní třídu, zda se již blíží naši osvobo-
ditelé. Vložil jsem se do úlohy průzkumníka a vyšel 
jsem z domu. Ulice byla pustá, nikde ani živáčka. 
Šel jsem podle zdí domů. Stále jsem se rozhlížel na 
všechny strany. Takto jsem došel až na roh naší a 
primátorské ulice (dnešní Zenklova). Všude po uli-
cích se povalovaly vytrhané dlažební kostky a různé 
předměty z barikád, které dali ustupující Němci ro-
zebrat pod pohrůžkou zastřelením. I tady byl klid, 
nikoho jsem nezahlédl. Abych měl lepší rozhled, 
přešel jsem křižovatku na protější roh nacházející se 
u paláce Svět. 
 Náhle jsem zaslechl rachot motorů ze směru od 
horní Libně. Krátce na to se na rohu obchodního 
domu Teta (dnes je tam lékárna) objevil osobní vo-
jenský automobil a za ním tank. Vozidla se zastavila 
a okolo nich se začaly objevovat civilní osoby. Za 
chvíli se vozidla opět rozjela a blížila se do prostoru 
mezi zámečkem a školou. 
 Stál jsem na rohu u Světů a byl jsem na rozpacích. 
Jsou to vojáci osvoboditelé nebo poslední umírající 
Němci?  Nejistota mi radila, abych se raději skryl na 
okraji pasáže před kinem Svět. Jiný vnitřní hlas mi 
říkal, ať zůstanu na rohu a skryju se za osvětlova-

cí sloup. Tak jsem také 
udělal. 
 Vojenské auto a tank 
dojely ke škole a zno-
vu zastavily. Najednou 
se otevřela okna ško-
ly a v nich se objevili 
lidé mávající na vojáky 
praporky. To jsem již 
viděl, jak ke stojícím 
vozidlům přibíhají od 
sokolovny další lidé. 
Lidé mávali a někteří i volali na uvítanou. 
 To jsem již nabyl jistoty, že jde o vojáky přinášejí-
cí naše osvobození. Jsou to Rusové nebo Američani? 
Vnitřní hlas mi opět radil – Na tom nezáleží, hlavně, 
že je již po válce. Strach náhle opadl. 
 Kroky mne samovolně dovedly na okraj chodníku. 
Sledoval jsem obě vojenská vozidla, která se znovu 
rozjela směrem k mostu přes Rokytku. Moje oči je 
chtěly přitahovat.
 Za chvíli se auto a za ním jedoucí tank přiblížily ke 
křižovatce a já jsem zřetelně spatřil rudou pěticípou 
hvězdu na věži tanku. Blížící se rachot tankových 
pásů zapůsobil jako budíček. Ulice byla najednou 
plná lidí radostně mávajících a volajících vstříc rus-
kým vojákům. Také se otevírala okna domů a v nich 
se objevovaly smějící se tváře lidí, kteří byli šťastni, 
že válka konečně skončila a že jsme po letech zase 
svobodní. 
 Stál jsem na okraji chodníku, mával jsem rukama 
a radostí jsem cosi volal. Pak se mi zadrhl hlas a z 
očí mi vytryskly slzy. Pocit radosti byl příliš silný. 
Přes 6 let jsme žili v nejistotě a někdy i ve strachu. 
Nyní jsem se už nemusel obávat, že si pro mne přijde 
gestapo, jako se to stalo několika mým kamarádům, 
kteří pak trpěli ve vězení. Některé to stálo život. 
 Když přejela první ruská kolona, rozběhl jsem se 
domů, abych tam donesl čerstvou a radostnou správu 
– je po válce, je opět mír a jsme svobodní. Přešla léta 
a s tou svobodou to bylo všelijaké. Nakonec jsme se 
po 23 letech dočkali toho, že k nám opět přijela Rudá 
armáda. Ta nám však tentokrát nepřinesla svobodu, 
ale přijela pomoci udržet totalitní režim. 

Vzpomínka na ráno 9. května 1945
Jaromír Šída, člen MO Libeň
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Setkání pracovní skupiny je součástí projektu Prahy 
8 – komunikující radnice. Téma setkání se projevilo 
již několikrát v předchozích fázích projektu (dotaz-
níkové šetření září 2013, veřejná setkání – listopad 
2013). V dotazníkovém šetření, ale zejména na ve-
řejném setkání na problémy spjaté s provozem firmy 
IPODEC aktivně upozorňovali obyvatelé okolní zá-
stavby, které se zařízením sousedí.
 Na základě podnětu o.s. Střížkov 8 – náš domov 
bylo svoláno jednání této pracovní skupiny, jehož 
hlavním cílem bylo definovat problémy, nastínit je-
jich možná řešení a případně hledat shodu mezi zá-
stupci firmy IPODEC, zástupci občanského sdružení 
a vedením městské části. 
 Tento zápis neslouží jako doslovný přepis diskuze, 
ale jako záznam hlavních témat diskuze, jejích závěrů 
a úkolů z nich plynoucích. Dokud se všechny strany 
neshodnou na jeho podobě, je tento záznam, stejně 
jako obsah jednání neveřejný. Členové PS souhlasili 
s jeho důvěrnou povahou a do chvíle odsouhlasení 
zápisu se jedná o pracovní materiál sloužící výhrad-
ně jeho členům, kteří jej nebudou dále šířit, stejně 
jako další informace které na setkání získali.

Účastníci jednání (členové pracovní skupiny):

Jan Mazánek, předseda o. s. Střížkov 8 – náš domov; 
Antonín Sysel, člen o. s. Střížkov 8 – náš domov;  
Petr Bílý, člen o. s. Střížkov 8 – náš domov
Jan Vašek, zastupitel MČ Praha 8, člen komise Rady 
MČ P - 8 pro životní prostředí
Jiří Pražák, technický náměstek Marius Pedersen 
(spoluvlastník firmy IPODEC); Karel Vančura, ředi-
tel firmy IPODEC, a.s.
Martin Jedlička, odbor dopravy ÚMČ Praha 
Tomáš Slabihoudek, radní MČ Praha 8
Vojtěch Černý, moderátor, Agora CE, o.p.s.

Členové PS se shodli, že podle obsahu jednání se na 
jeho závěr dohodnou, zda jeho výstupy budou veřej-
né nebo budou pouze pro potřebu PS jako takové. 
 Následně byli zástupci o.s. Střížkov 8 – náš domov 

(dále již jen o. s.) vyzváni k 
tomu, aby upřesnili jednotli-
vé problémy, které spojují s 
fungováním firmy IPODEC. 
Předseda sdružení definoval 
rovnou vize možného řešení 
jako tři hlavní priority, které o. s. ve vztahu k řešení 
dopadů  provozu firmy IPODEC na životní prostředí 
zastává.  Ty jsou seřazeny podle toho, jak jsou z po-
hledu o. s. významné. Jedná se o následující:
1.) Přemístění areálu IPODEC
2.) Vzdálení provozu zatěžující životní prostředí dál 
od obytných domů (směrem k ulici K Zahradnictví)
3.) Snížení dopadu současného provozu IPODEC v 
rámci projektu „Rozšíření areálu IPODEC - ČISTÉ 
MĚSTO“,

Tyto tři priority se staly základními tématy jednání, o 
kterých se dále diskutovalo.

Vyjádření k bodům diskuze:

1) Přemístění areálu IPODEC
Z pohledu o.s. se jedná o optimální řešení, pokud by 
byl areál provozovny IPODEC - Čisté město pře-
místěn do jiné lokality. O.s. upozornilo na to, že tuto 
variantu navrhuje aktivně MČ i firmě již dva roky. 
O.s. dodalo seznam alternativních lokalit pro provoz 
firmy. Ze strany vedení MČ ani firmy však nezískalo 
zpětnou vazbu k tomu, zda a proč jsou navržené po-
zemky nevyhovující.
 Dle vyjádření firmy i většinového spoluvlastní-
ka (MP), bylo prověřováno několik lokalit, které 
by mohly lépe plnit účel současného provozu firmy 
IPODEC. Prověřovány byly také lokality navržené 
o.s. Obecně shrnuto lokality pro provoz firmy IPO-
DEC jsou nevyhovující z následujících důvodů:

1. Využití území brání současný územní plán
2. Finanční náročnost vybudování nového provozu v 
daném místě. 

Informace z jednání pracovní skupiny k tématu areál firmy IPO-
DEC na Střížkově
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
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Zástupci o.s. žádají přesnější informace o jednání o 
alternativních lokalitách. Například v případě prosa-
zované varianty 2 nemají žádné informace o postupu 
jednání (viz dále tato priorita). Absence informací o 
tom, že firma IPODEC či její vlastníci vedou jednání 
a podnikají aktivity  s cílem prověřit možnost přesu-
nu provozu snižuje důvěru o.s. ve význam společné-
ho jednání. O.s. nemá žádné podklady k tomu, aby 
uvěřilo, že se vlastníci firmy IPODEC aktivně snaží 
o hledání vhodných řešení pro odstranění jejich pro-
blému. V tomto ohledu očekávají zejména:
• Aktivní přístup vlastníků při hledání alternativních 
lokalit pro provoz.
• Aktivní přístup ÚMČ při navrhování změn ÚP.
• Aktivní informování o postupu v této věci.
Zástupce vedení firmy a spoluvlastníka: Informace o 
jednání k jednotlivým lokalitám není možné v přesné 
podobě, protože jejich poskytnutí by firma IPODEC 
a její většinový vlastník mohli být poškozeni při 
dalších jednáních při získávání vhodných pozemků. 
Jedná se o informace, jejichž zveřejněním by mohla 
být firma poškozena.
 Společnost IPODEC upozornila, že považuje za 
neobvyklé, aby jí třetí osoba nařizovala, kde a jak 
má vykonávat předmět své činnosti. Přesto zástupci 
společnosti IPODEC od počátku otevřeně jednají s 
představiteli o.s. a zmíněnou nestandardní možnost 
(přesun areálu do jiné lokality) zvažují, což jedno-
značně svědčí o vstřícnosti směrem k o.s. Jasným 
důkazem je nákup areálu v Satalicích, kam by mohla 
být přesunuta část techniky z areálu Bešťákova.
Dohodnutý návrh dalšího postupu v tomto bodě:
- o.s. dodá seznam lokalit navržených jako alternati-
va pro provoz firmy IPODEC
- Většinový vlastník (MP) k jednotlivým navrže-
ným lokalitám dodá zdůvodnění, proč byla daná 
místa vyhodnocena jako nevyhovující pro přesun 
areálu IPODEC. (do 45 dnů od dodání seznamu).
- ÚMČ Praha 8 dodá seznam lokalit v majetku MČ 
Praha 8, které jsou vhodné jako možná alternativa 
pro provoz firmy IPODEC.

2) Ponechat IPODEC v současné lokalitě, ale pře-
sunout životní prostředí zatěžující provoz směrem k 
ulici K Zahradnictví. To znamená především:
• Změnu současného územního plánu v dané loka-
litě – v současnosti ÚP neumožňuje vybudování po-

třebného zázemí.
• Směnu pozemků vhodných pro vytvoření zázemí 
pro provoz firmy IPODEC  - v současnosti jsou po-
zemky ve vlastnictví 3 subjektů – Hl.M.Praha, MČ 
Praha 8 a soukromý subjekt. 
• Vytvoření podmínek pro vybudování kapacitně 
dostačující komunikace - v současnosti je část po-
zemků ve vlastnictví soukromého majitele.
• Nákladnost a časová náročnost řešení (proces 
změny ÚP, směny pozemků atd.).
Hlavní překážkou je v současnosti nemožnost jedná-
ní se správcem pozemků ve vlastnictví Hl. m. Prahy 
(Lesy Hl. m. Prahy). 
Dohodnutý návrh dalšího postupu v tomto bodě:
- Tomáš Slabihoudek zjistí, kdy bude jmenován nový 
ředitel Lesů Hl. m. Prahy.

3) Snížení dopadu provozu IPODEC
Zástupce firmy i většinového spoluvlastníka (MP) 
vyjádřili zájem diskutovat zejména o prioritě č. 3, 
která by měla být zakotvena v projektu „Rozšíření 
areálu IPODEC - ČISTÉ MĚSTO“, protože projekt 
umožňuje snížit zátěž ŽP v okolí areálu IPODEC.
 Zástupci o.s. variantu 3 považují za nejhorší mož-
né řešení situace. O jeho podobě budou diskutovat 
v rámci veřejného projednání EIA. Z pohledu o.s. 
navržený projekt vytváří předpoklady k zvyšování 
zátěže činnosti firmy IPODEC na ŽP (předpoklad 
umístění sběrného dvora, rozšíření kapacit parkování 
pro nákladní automobily).
 Tomáš Slabihoudek prohlásil, že současné vedení 
MČ Prahy 8 odmítlo umístění sběrného dvora v are-
álu firmy IPODEC. MČ se snaží o umístění sběrného 
dvora do jiné lokality, bohužel dosud nebyla nale-
zena vhodná lokalita. Zástupce většinového (MP) 
vlastníka uvedl, že s umístěním sběrného dvora v 
areálu IPODEC  také nepočítá. Zástupci o.s. vyjádřili 
nedůvěru k těmto vyjádřením. Společnost IPODEC 
konstatuje, že záměr posuzovaný v rámci řízení dle 
zákona č. 100/2001Sb. v platném znění (EIA) sběr-
ný dvůr neobsahuje. Deklarace typu „nedůvěřujeme“ 
atp. podobě proto pokládá za spekulativní, a pokud 
hledáme společnou řeč, tak i bezdůvodné. Dohodnu-
tý návrh dalšího postupu v tomto bodě: K jednání se 
strany sejdou na dalším veřejném projednání EIA.
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Informace z naší obvodní konference
Vít Céza, 1. místopředseda OVV ČSSD Praha 8

1. OK ČSSD Praha 8 schvaluje volbu pracovního 
předsednictva ve složení: Předsednictvo OVV, hosté 
a volební manažer.

2. OK ČSSD Praha 8 schvaluje program obvodní 
konference.

3. OK ČSSD Praha 8 volí mandátovou komisi ve slo-
žení předseda př. Vašek a člen Zátopek (člen). 

4. OK ČSSD Praha 8 volí volební komisi ve složení 
předseda př. Roman Petrus a členové př. Hejkrlík a 
př. Tischer.

5. OK ČSSD Praha 8 volí návrhovou komisi a zapi-
sovatele ve složení př. Céza a př. Rödig. 

6. OK ČSSD Praha 8 volí ověřovatele obvodní kon-
ference ve složení př. Šašek a př. Vašek. 

7. OK ČSSD Praha 8 bere na vědomí zprávu mandá-
tové komise. 

8. OK ČSSD Praha 8 dovoluje př. Maděru za mladé 
a př. Bártovou a Slámovou za ženy.

9. OK ČSSD Praha 8 schvaluje, aby byla spojena 
volba kandidátů do ZHMP s volbou kandidátů a ná-
hradníků na KK ČSSD Praha. 

10. OK ČSSD Praha 8 bude hlasovat o kandidát-
ní listině s pořadím navrženým OVV ČSSD Praha 8.
 
11. OK ČSSD Praha 8 volí tajnou volbou kan-
didáty do Zastupitelstva Hlavního města Prahy za 

obvodní organizaci ČSSD Praha 8 
v pořadí př. Šašek, př. Fric a př. Ki-
lián. 

12. OK ČSSD Praha 8 v prvním kole zvolila v 
tajné volbě delegáty KK ČSSD Praha v pořadí př. Př. 
Ševčík, př. Tischer, př. Céza a př. Kostroun. 

13. OK ČSSD Praha 8 zvolila v tajné volbě ná-
hradníky delegátů KK ČSSD Praha v pořadí př. Rö-
dig, př. Rudová a př. Fric. 

14. OK ČSSD Praha 8 nominuje př. M. Ludvíka 
na lídra kandidátky ČSSD do ZHMP v roce 2014. 

15. OK ČSSD Praha 8 žádá zastupitele za ČSSD 
zvolené v novém období, aby prosazovali dokončení 
okruhu, prioritně dostavbu částí okruhu 518 a 519,   
a zároveň požaduje, aby byl návrh na dostavby obou 
částí okruhu zařazen do priorit programu ČSSD pro 
volby do ZHMP. 

16. OK ČSSD Praha 8 navrhuje zahrnutí tzv. 
nulové tolerance hracích automatů do komunálního 
programu ČSSD pro volby do Zastupitelstva měst-
ské části Praha 8. 

17. OK ČSSD Praha 8 doporučuje podpořit zave-
dení trolejbusové dopravy do Bohnic a Čimic. 

18. OK ČSSD doporučuje pozvat př. Klímu a př. 
Pocheho na červnovou obvodní konferenci. 
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Zprávy z odborných komisí

Zpráva z bytové komise, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD

Zpráva ze školské komise, Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD
V rámci jednání školské komise dne 22. 4. 2014 byly podány informace o zápisu dětí do ZŠ. Na vyhlášené konkurzní řízení na funk-
ci ředitele MŠ Klíčanská se přihlásili 3 zájemci. Proběhla diskuse o žádosti ZUŠ Klapkova o příspěvek na účast dětského pěveckého 
sboru na soutěžním festivalu v Belgii. Komise doporučila příspěvek v částce 50 tis. Kč.

Bytová komise (22. 4. 2014) se zabývala revokacemi svých usnesení, kterými bylo RMČ doporučeno přistoupit pro neplacení nájmu 
k výpovědi z nájmu bytu. Vzhledem k tomu, že v řadě případů byly dlužné částky uhrazeny, důvod výpovědi v těchto případech 
pominul. BK dále probírala Návrh na prominutí a odpis dluhu, kdy se povinný dostal do životní situace, která mu dluh uhradit zkrát-
ka neumožní a BK doporučila RMČ dluh prominout. BK probírala i výměny bytů a žádosti o slevu na nájmu. V případech, kdy se 
žádosti zakládaly na opodstatněných požadavcích, BK doporučila poskytnout slevu na nájmu na 3 měsíce, popř. do doby odstranění 
závady. BK projednávala i žádosti o nájem obecního bytu z důvodu obecné prospěšnosti. V případě, že MČ takový byt mimo oblast 
prodejů má, k pronájmu ho RMČ doporučila. 

Zpráva z protidrogové komise, Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD
Komise se sešla kvůli rozdělení finančních prostředků v rámci grantového řízení v oblasti prevence rizikového chování u dětí a 
mládeže. Přestože tato grantová komise byla nahlášena 2 měsíce dopředu, nebyla usnášeníschopná.

Zpráva z dopravní komise, Květa Lepsatre, zastupitelka za ČSSD
Proběhlo se seznámení se se záměrem změny funkčního využití pozemků parc. č. 720/14-22 v ulici U Sluncové. Prostory využívá 
Armáda ČR, nově by mělo Národní divadlo. Změna nastane hlavně v dopravní obsluze daného objektu, ND počítá s příjezdy ně-
kolika kamiónů za týden. Je nutné stanovit příjezdové trasy (z ulic Za Invalidovnou, Nekvasilova nebo U Sluncové) – nutné pro-
věřit. Proběhly informace o blokovém čištění. Bylo navrženo zařazení termínů blokového čištění do časopisu Osmička s měsíčním 
předstihem (tj. 2x za rok), zveřejnit v aktualitách na webových stránkách (2x za rok) a rozesílat informativní SMS. Dále proběhla 
informace o změně DZ v Karlíně – stále zde vznikají nebezpečné situace (vozidla v protisměru apod.). Odbor dopravy vyvolá jed-
nání s PČR na řešení a uvedení do praxe.

Zpráva z grantové komise, Jiřina Slavíková, zastupitelka za ČSSD
Dne 30. 4. 2014 se konalo jednání Grantové komise pro návrh poskytnutí finančních darů MČ Praha 8 na dlouhodobě organizova-
nou sportovní výchovu mládeže a na tělovýchovnou činnost dospělých pro rok 2014. Vyhlášení grantů proběhlo 5. 3. 2014 a uzávěr-
ka příjmu žádostí byla 11. 4. 2014. Jedná se o výtěžek z výherních hracích automatů za 2. a 3. čtvrtletí roku 2013. Na tělovýchovu 
dospělých bylo podáno 24 projektů s celkovými náklady 17 971 255 – Kč, požadována byla částka 4 784 455, - Kč a návrh komise 
činil 2 385 700, - Kč. Na sportovní výchovu mládeže bylo podáno 51 projektů s celkovými náklady 47 813 551. – Kč, požadována 
byla částka 11 206 322,- Kč a návrh komise činil 7 264 500,- Kč. Celkově byla projednána a navržena částka 9 650 200,- Kč. Všich-
ni členové komise objektivně hodnotili předložené projekty a byli v naprosté shodě se závěrečnými výsledky.

Zpráva z komise pro národnostní menšiny, Jiřina Slavíková, zastupitelka za ČSSD
Jednání komise (17. 4. 2014) řídila její předsedkyně Ing. M. Adamová. Na ZŠ na Praze 8 proběhl v rámci školního roku 2013/2014 
projekt Osmička proti rasismu a xenofobii, který byl realizován ve třech úrovních a spolupracovala na něm s MČ Praha 8 také 
organizace In IUSTITIA, o.p.s. V rámci tohoto projektu proběhly interaktivní semináře pro pedagogy i žáky a týkaly se zejména 
problematiky rasové nesnášenlivosti, předsudků a stereotypů. Projekt byl završen v Závěrečném dni 27. 3. 2014 v KD Ládví u pří-
ležitosti Mezinárodního dne za odstranění rasové diskriminace, kterého se zúčastnilo 800 žáků. Projekt byl financován MČ Praha 
8 v částce 230 000,- Kč a byl velmi dobře přijat všemi zúčastněnými. Členové komise diskutovali o proběhlém projektu, podpoře 
zřízení asistenta prevence kriminality a o zhoršené situaci v prostoru ulic Taussigova a Čimická v souvislosti se sestěhováním so-
ciokulturně slabých rodin do těchto ulic.
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Novinky z Prahy 8

Vedení městské části chce koupit koupaliště Stírka

Radnice Prahy 8 plánuje od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odkoupit koupaliště Stírka, 
respektive uhradit kupní cenu areálu, po čemž uvedený majetek získá do svého vlastnictví hl. m. Praha, které 
ho následně svěří do péče městské části. Praha 8 zaplatí jenom za pořízení této nemovitosti 20 milionů korun. 
Praha 8 se údajně zalekla soukromého investora, který by se v případě zakoupení areálu pokusil koupaliště 
zrušit a pozemek následně využít pro výstavbu. 
 Cílem radnice je zachovat bazén pro občany. Vysoké výdaje související s následnou péčí a pravděpodobné 
prodělečné hospodaření areálu už však nezmiňuje. 

Referendum na Praze 8 je neplatné z důvodu nedostatečné účasti voličů

Občané Prahy 8 se v referendu vyslovili pro nulovou toleranci hazardu. Referendum však není platné z důvo-
du malého množství voličů (13,81 %). Ze zákona je požadována minimální účast 35% voličů. 
Herny již byly zrušeny v Praze 2, 6 a 12 a v několika menších městských částech. V uvedeném referendu na 
Praze 8 se drtivá většina občanů vyslovila proti hazardu (95,74 % zaškrtlo ANO nulové toleranci). Za nízkou 
účastí pravděpodobně stojí nevhodný termín konání referenda. Ze zákona požadovaná podmínka minimální 
účasti 35 % nebyla totiž splněna.

Na Praze 8 vzniknou nová fitness hřiště pro dospělé

Na území Prahy 8 budou vystavěna nová venkovní fitness hřiště pro dospělé. Do konce června roku 2014 při-
bydou nové venkovní posilovací stroje na sídlišti Ďáblice (mezi ulicemi Taussigova a Střekovská) a na sídlišti 
Čimice (při ulici Ouholická). Radnice navíc plánuje na základě ohlasu a poptávky občanů zřídit v průběhu 
roku ještě tři další fitness hřiště. Jedno by mělo vzniknout v Ďáblicích v ulici Kubíkova a dvě v Karlíně (na 
Invalidovně a v Kaizlových sadech). V současnosti jsou na území Prahy 8 čtyři veřejně přístupná sportoviště s 
fitness prvky. Kromě toho radnice v loňském roce zřídila fitness park pro seniory, jenž je k dispozici klientům 
Centra aktivizačních programů.

Praha 8 vytvoří azylový dům a centrum pro bezdomovce

Radnice Prahy 8 pravděpodobně dostane od Magistrátu hl. m. Prahy 8 milionů korun na zřízení azylového 
domu a nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova. Městská část by za tímto účelem chtěla upravit 
bytový dům v Prosecké ulici, kde by vznikly malometrážní byty, a kde by se lidem ohroženým bezdomovec-
tvím dostalo odpovídající pomoci. Přidělení výše uvedených finančních prostředků schválili pražští radní, 
projekt však ještě musí schválit pražští zastupitelé. 
 Provozovatelem domu, který bude mít 17 bytů o dispozici 1+1 se sociálním zařízením a kuchyňkou, bude 
Arcidiecézní Charita Praha. Vzniknout by měla rovněž kancelář s odpovídajícím zázemím. V podzemním 
podlaží bude kotelna, prádelna, sušárna, sklad použitého prádla a další místa pro uskladnění úklidových pro-
středků. Dům by měl po rekonstrukci sloužit najednou pro 37 klientů. 
 Nízkoprahové denní centrum bude lidem bez domova poskytovat možnost základní hygieny, stravu, převle-
čení a základní ošetření. Vybudovány tu budou také sprchy, toaleta, šatna, ošetřovna a výdejna jídla. V centru 
bude možno ošetřit 20 až 30 klientů denně. 
 Stavební úpravy by měly být dokončeny na podzim tohoto roku, plný provoz by měl začít v lednu následu-
jícího roku.
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Zveme Vás

Stranické akce: květen 2014
1. Máj     1. 5.   10:00  Slovanský ostrov, Žofín
Volební mítink KD Ládví  5. 5.   15-18:00 KD Ládví - Kobylisy
Pietní akt Kobyliská střelnice  6. 5.   16:00  Památník Kobyliská střelnice
MO Karlín a MO Libeň  6. 5.  18:00  Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her   8. 5.   17:00  Zenklova 27, sekretariát
Volební mítink na Florenci  12. 5.   16-18:00 u Billy na Florenci
Klub zastupitelů   12. 5.   18:30  Zenklova 27, sekretariát
Sociální poradna - př. Bouda  13. 5.   16:30  Zenklova 27, sekretariát
MO Kobylisy    13. 5.   18:00  Zenklova 27 sekretariát
Zastupitelstvo MČ P8   14. 5.   14:00  „Bílý dům“, U Meteoru
Šachový klub    14. 5.   16:00  Zenklova 27 sekretariát
Vnitrostranické vzdělávání   17. 5.   9:00  Zenklova 27, sekretariát
Volební mítink u KD Krakov  19. 5.   16-18:00 KD Krakov, Bohnice
Bytová poradna - př. M. Petrus 20. 5.   17:00  Zenklova 27 sekretariát
Zastupitelský den   20. 5.   17:00  Zenklova 27, sekretariát
OVV Praha 8    21. 5.   18:00  Zenklova 27, sekretariát
VOLBY DO EP   23.-24. 5.    volební místnosti
KVV Praha    26. 5.   17:00  Lidový dům, Hybernská 7
MO Bohnice    27. 5.   18:00  vinárna „Troja“ v Bohnicích
Vernisáž výstavy obrazů  27. 5.   18:30  Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub    28. 5.   16:00  Zenklova 27, sekretariát
ZHMP     29. 5.   9:00  MHMP, Mariánské nám, P1
Klub deskových her    20. 5.   17:00  Zenklova 27, sekretariát
MO Čimice    26. 5.   18:00  Zenklova 27, sekretariát
MO Troja    26. 5.   18:00  Zenklova 27, sekretariát
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Fotogalerie I

Proběhla vernisáž výstavy Jarmily Lisztwanové

V pondělí 7. dubna 2014 se na našem sekretariátu v Zenklově ulici uskutečnila vernisáž nové výstavy obrazů 
malířky Jarmily Lisztwanové. Úvodní slovo pronesl Vladimír Procházka, na violoncello zahrál významný 
mladý umělec Eduard Šístek (viz. titulní fotografie). 
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Fotografie z návštěvy společnosti Kolektory Praha, a. s. 
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Fotogalerie II

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


