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ČSSD PRAHA 8

Úvodník
 

Přátelé,

je před námi jedno z našich nejdů-
ležitějších období. 

Předčasné volby. 

Proto mi dovolte, abych vás znovu 
požádal o maximální možnou pod-
poru našemu volebnímu štábu. Náš 
obvodní volební štáb vás bude včas o veškerých akcích 
informovat prostřednictvím našeho tajemníka. 

Přátelé, rád bych vás všechny požádal, abyste v tomto 
předvolebním období hovořili s vašimi přáteli, známými, 
kolegy z práce i s lidmi na ulici a přesvědčili je, že sociál-
ní demokracie je pro ně tou nejvhodnější volbou. 

Prosím vás také o podporu našich obvodních kandidátů 
na volební listině sociální demokracie. 

Těším se na osobní setkání s každým z vás na předvoleb-
ních akcích. Přátelé, udělejme vše pro vítězství sociální 
demokracie.

S pozdravem

Karel Šašek
Předseda OVV ČSSD Praha 8

Číslo měsíce
25 

25. října 2013 začnou volby do Poslanecké sněmovny.  

Volby, na které se ČSSD už dlouhé měsíce připravuje a po 

kterých snad bude možné sestavit její fungující vládu a re-

alizovat hlavní cíl: „Prosadit fungující stát.“
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Události v ČR a ve světě

Egyptský soud zakázal Muslimské bratrstvo

Muslimské bratrstvo, které stálo za masovými protesty v Egyptě v posledních měsících, bylo oficiálně 
zrušeno. Soud dokonce rozhodl o konfiskaci veškerého majetku tohoto hnutí. Potvrdily se tak informace, 
o kterých se spekulovalo již několik měsíců. Masové demonstrace se spustily po svržení prezidenta Mu-
hammada Mursího, lídra Muslimského bratrstva. V současné době je prezidentem prozatímní prezident 
Mansúr, správy země se ujala dočasná vláda, která má za úkol dovést zemi k předčasným volbám. 

Byla objevena největší podmořská sopka na světě

1600 kilometrů východně od Japonska byla nalezena obrovská podmořská sopka, která se rozkládá na 
ploše větší než je Velká Británie. Objevená sopka je asi šedesátkrát větší než největší aktivní sopka na světě 
Mauna Loa na ostrově Hawai. Její tvar je odlišný od všech dosud nalezených podmořských sopek. Lze tak 
předpokládat, že se díky ní dozvíme mnohem více informací o formaci masivních sopek. 

Teroristé v Nairobi zabili desítky lidí

Nejméně 68 mrtvých a desítky zraněných si vyžádal masakr lidí v keňském nákupním středisku v Nairobi. 
K činu se přihlásila skupina islámských radikálů, která specificky zabíjela nemuslimy. Údajným zdůvodně-
ním tohoto strašného aktu byla aktivita keňských vojáků v mezinárodní misi v Somálsku. Keňa, která patří 
mezi nejstabilnější africké země s demokratickou vládou, zaznamenala v poslední době nárůst teroristic-
kých útoků a hrozeb, což může četné negativní dopady mimo jiné i na cestovní ruch. 

Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci týkající se chem. zbraní v Sýrii 

Po dlouhých jednáních Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci, která odsuzuje použití chemických zbra-
ní v Sýrii. Cílem současného tlaku mezinárodního společenství je postupně zlikvidovat arzenál chemic-
kých zbraní v Sýrii. Při posledním použití chemických zbraní přišly o život stovky lidí. Inspektoři mezi-
národního společenství však nespecifikovali, zdali jedovaté látky použili povstalci nebo režim prezidenta 
Bašára Asada. Spojené státy chtěli situaci vyřešit preventivním vojenských útokem, proti se od začátku 
stavělo Rusko. Nakonec se podařilo situaci alespoň prozatím vyřešit mírovou cestou. 

Akutně hrozí zavření dolu Paskov

Současným velmi aktuálním problémem je plánované uzavření dolu Paskov na Karvinsku, ve kterém pra-
cuje kolem 2500 horníků. Stát v současné době usiluje o prodloužení těžby v Dole Paskov alespoň do roku 
2016. Jednání s OKD je zatím neúspěšné. Jednání se účastní vedle vlády také prezident Miloš Zeman se 
svými poradci. 

Foto a text použity z internetu
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Zprávy z krajského vedení ČSSD
Roman Petrus, člen KVV ČSSD Praha

V průběhu letošních prázdnin se Krajský výkonný výbor sešel opakovaně. Důvod byl jednoznačný          
a zřejmý, a to aktuální politická situace v České republice. Během jednání se řešila situace a přijímaly 
usnesení. Například o hlasování k tzv. Rusnokově vládě. Většina obvodních výkonných výborů v Praze 
tuto vládu podporovala a tak i rozhodnutí na krajské úrovni bylo jasné. 

 Po ukončení všech myšlenek na návrat pravicové politiky se následně začala probírat situace při 
případných předčasných volbách. Vyvrcholením jednání pak bylo sestavení kandidátky do Poslanecké 
sněmovny za ČSSD v Praze. 
  

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

Na začátku zářijového OVV př. Céza informoval o práci přípravného týmu při KVV. Tým se dosud sešel třikrát a probíhala 
na něm příprava na supervolební rok 2014. V tuto chvíli se přípravný tým orientuje na pořádání volebních akcí pro předčasné 
volby do PSP ČR, které se uskuteční v říjnu. Dále přítomné podrobně seznámil s aktuálním plánem volebních mítinků. V 
Praze proběhne cca. 25 tzv. hlavních akcí, při kterých participuje KVV s danými obvodními organizacemi. Kromě toho každý 
obvod pořádá své vlastní lokální akce. 

 Volební manažer ObO Praha 8 př. Tischer seznámil s akcemi, které se uskuteční na Praze 8. Informoval o místech a ter-
mínech. Př. Maděra informoval o svém zapojení ve volební kampani v rámci MSD (sociální sítě). Vyzval přítomné, aby se v 
rámci svých možností zapojili do aktivit na sociálních sítích. Informaci doplnil př. Céza, který promluvil zejména o otázce 
financování a výhledu v příštím roce.

 Př. Vašek informoval o Bytové poradně (př. M. Petrus) a setkání se zastupiteli ČSSD na Praze 8 dne 24. 9., které proběhne 
na sekretariátu (přítomni budou př. Slavíková a př. Vašek). O sociální poradně (červnové a zářijové) informoval př. Bouda. 

 Př. Petrus informoval o změně, která nastala v červnu na Zastupitelstvu hlavního města Prahy, na kterém skončila koalice 
ODS a TOP 09. Nyní je v Radě ZHMP 10 členů TOP 09. Př. Petrus je jedním ze dvou uvolněných předsedů Výborů ZHMP, 
další předsedové výborů za ČSSD jsou neuvolnění. Nikdo ze zastupitelů ČSSD není v jakékoliv dozorčí radě s účastí HMP, 
ČSSD je nadále v opozici. Přítomné pozval na zítřejší (19. 9.) jednání ZHMP, které by mohlo být zajímavé vzhledem k tomu, 
že ČSSD nebude souhlasit se všemi materiály. TOP09 se zabývá některými obskurními záležitostmi, jako jsou vagóny metra 
pro nesezdané, problematika močení na veřejných místech a zúžení magistrály na jeden pruh. Bylo prodlouženo stavební 
povolení (za 1,9 milionu Kč) pro opravu Libeňského mostu. Nejpozději na jaře r. 2014 bude zřejmě úplně uzavřen pro auto-
mobilovou dopravu.

ČSSD informuje



 V případě, že se nezačne s rekonstrukcí mostu, bude do pěti let uzavřen zcela. Odhadovaná cena rekonstrukce mostu je 1,9 
mld. Kč. Dále informoval o aquacentru Šutka v Troji (otevření restaurací a dalších služeb, provoz je dle předpokladů ztráto-
vý) 

 ZMČ P8 se uskutečnilo dne 18. 9. od 14:00 ve velkém sále ÚMČ (14 bodů jednání, materiály v zásadě nekontroverzní, 
ČSSD však nebyla se všemi v souladu a pro některé nehlasovala). Bylo zřejmé, že koalice není jednotná (přítomno pouze 21 
členů koalice), schválené materiály prošly jen díky hlasům 3 zastupitelů za KSČM. Informaci doplnil př. Hejkrlík. Koalice 
podle jeho slov nebyla schopna odpovědět na dotazy opozice ve věci rušení heren a kasin. Zmínil odmítnutí koalice hlasovat 
po jménech ve věci schvalování rozpočtových opatření. Př. Ševčík na jednání Zastupitelstva MČ P8 navrhl radní Adamové 
(TOP09), jak předcházet problémům s firmami, které rekonstruují tři ZŠ na Praze 8. Je podle něj třeba požadovat, aby většina 
pracovníků byli zaměstnanci stavebních firem, nikoliv pracovníci na IČO. 

 Př. Šašek informoval o jednání ÚVV. Dne 24. 8. proběhlo schvalování kandidátek všech krajů do předčasných voleb PSP 
ČR. Př. Škromach navrhl, aby ÚVV v tajné volbě volil kandidáta ČSSD na předsedu Vlády ČR v případě volebního vítězství. 
Př. Šašek dále konstatoval, že prezident Zeman (jako první přímo zvolený prezident ČR) využívá Ústavu ČR tak, že realizuje 
prezidentský, nikoliv parlamentní systém demokracie. 

 Př. Petrus shrnul poslední tři jednání KVV Praha. První jednání se týkalo přípravy volební kampaně a diskuse o lídrovi 
(padaly následující návrhy: př. L. T. Arnoštová, př. Sobotka, př. Tejc, J. Zavadil). Následující KVV schválilo kandidátku na 
základě zvolených kandidátů na ObO a lídra v Praze J. Zavadila. Předseda KVV př. Klíma informoval, že sestavil kandidátku 
sám a navrhuje ji tak, jak je předložena. KVV s navrženou kandidátkou souhlasil a v tajné volbě ji schválil (27 pro, 5 proti). 
Poslední jednání KVV se zabývalo průběhem volební kampaně a financováním kampaně (1 mil. Kč na fond KVV od ÚS, další 
milion mají mezi sebou vybrat ObO a kandidáti na místech 1 - 16; KVV proto všem OVV doporučil příspěvek na kampaň 
v minimální výši 10 000 Kč). Př. Petrus dále informoval o přípravě volebních materiálů. Po diskusi k informacím z jednání 
KVV bylo navrženo a přijato usnesení„OVV ČSSD Praha 8 bere na vědomí zprávu člena KVV Praha př. Petruse.“
                                        
 Dále byl probírán termín a forma konání OK ČSSD Praha 8. Př. Šašek navrhl k diskusi termín svolání OK (před 10. 11. 
2013), obsah, možnost pozvat zajímavého hosta. OK, která bude volit kandidáty do EP, ZHMP a ZMČ P8, se bude konat až 
na jaře 2014. Po diskuzi bylo navrženo a přijato usnesení „OVV ČSSD Praha 8 svolává Obvodní konferenci ČSSD Praha 8 
na 9. 11. 2013, od 10:00 na sekretariátu. Klíč pro MO je 1:1.“  

Př. Maděra informoval členy, že odjíždí na studijní pobyt do University v anglickém Kentu. Díky tomu se rozhodl rezignovat 
na členství v OVV Praha 8. Na základě této skutečnosti členové navrhli a přijali usnesení „OVV ČSSD Praha 8 bere na vědo-
mí rezignaci př. Maděry na členství v OVV. OVV Praha 8 děkuje př. Maděrovi za odvedenou práci a přeje mu mnoho úspěchů 
na jeho studijním pobytu a šťastný návrat.“ 

 Př. Šašek ve výše uvedené souvislosti konstatoval, že první náhradník člena OVV zvolený na OK ČSSD Praha 8 př. Šída 
se vzdal kooptace do OVV. Druhým zvoleným náhradníkem je přítomný př. Tischer. OVV následně navrhl a přijal usnesení 
„OVV ČSSD Praha 8 kooptuje př. Tischera do OVV Praha 8 za rezignujícího př. Maděru.“

 Na závěr byla diskutována vhodnost výběru J. Zavadila jako lídra pražské ČSSD a angažování nezávislých kandidátů (Bou-
da, Šašek, Céza). Poté byla diskutována otázka role Mladých sociálních demokratů v souvilosti s ČSSD a angažování členů 
této mládežnické organizace ve strukturách ČSSD. Př. Bouda vyjádřil své přesvědčení, že je nutné angažovat mladé sociální 
demorakty na všech možných úrovních. Př. Šašek v této otázce poukázal na velké množství angažovaných členů ČSSD, kteří 
v minulosti prošli právě MSD (např. př. Sobotka a mnozí další). Poukázal také na současné mladé sociální demokraty, kteří 
již působí ve strukturách ČSSD na Praze 8 (př. Maděra, Tischer, Céza).  
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ČSSD PRAHA 8

Rozhovor s Jaroslavem 
Zavadilem
lídrem pražské ČSSD do předčasných voleb do PSP ČR

1. Kdo z pražské ČSSD Vás oslovil, abyste se stal lídrem ČSSD v Praze?

Bylo to vlastně kolektivní oslovení.  Předseda KVV ČSSD Karel Klíma 
mě pozval na jednání, kterého se zúčastnili pražští sociální demokraté a ti 
přišli s překvapivou nabídkou. Byla, a je to pro mě velká výzva, zejména 
proto, že si někteří myslí, že odborář kandidující v Praze není vhodné, já 
si myslím, že naopak. Praha přece není jen město podnikatelů, ale lidí s 
běžnými problémy. 

2. Jak hodnotíte dosavadní spolupráci s pražskou ČSSD?

Byl jsem příjemně překvapen věcným postojem pražské organizace, velmi 
dobře se mi s ní spolupracuje. Velmi rychle jsem díky ní pronikl do speci-
fické pražské  problematiky. 

3. Jak těsnou vidíte v budoucnosti spolupráci odborů s ČSSD popřípadě 
jinými stranami? Zdá se, že i díky Vaší kandidatuře postupně dochází ke 
změně.  

Spolupráce odborů a politických stran vždy probíhala a měla probíhat podle hesla „já pán ty pán“. Počet členů odborů je daleko větší než 
všech členů politických stran. O přízeň odborů by se měla ucházet každá rozumná politická strana. Nejrozumnější je v tomto dlouhodobě  
ČSSD, se kterou jsou si odbory programově nejblíže.

4. Jak se vyrovnáváte s připomínkami typu „odborářský boss v Praze neosloví“ nebo „odboráři by neměli kandidovat v Praze, ale někde 
na Moravě“?

Jak už jsem řekl, v Praze nežijí jen podnikatelé a rentiéři, ale statisíce lidí práce. Například málokdo ví, že v Praze žije 32%  obyvatel - seni-
orů a mladých rodin s dětmi, které mají vážné problémy s dostupným bydlením. Velkému množství zaměstnanců ve školství, zdravotnictví, 
veřejných službách, policistům, hasičům, Nečasova vláda snížila příjmy. S tím přece nelze budovat fungující stát. 

 Hlavnímu městu se nebude dařit automaticky. Praha jsou sice  plíce české ekonomiky, které jak  ČMKOS upozorňovala chybí strategic-
ká vize hospodářské politiky. Osobně budu podporovat její vypracování a přijetí. Budu také podporovat veškerou legislativu proti daňovým 
únikům a šedé ekonomice. Je třeba ochránit slušné podnikatele a nastolit rovné podmínky pro podnikání. Praha si nemůže dovolit na svém 
území silnou koncentraci nejrůznějších obchodníků, kteří dlouhodobě neplatí daně. 

5. Jaké agendě/agendám se chceme prioritně věnovat v Poslanecké sněmovně?

Pokud uspěji, pochopitelně mojí doménou je sociální agenda.

Děkujeme a přejeme hodně úspěchů.

Interview
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Podpora cestovního ruchu prospívá občanům
Roman Petrus, člen KVV ČSSD Praha

Polemika

Odpověď je jednoduchá. Nijak! A proč? No možná, že pra-
vicovou koalici příliš vyčerpává boj o to, zda je lepší jezdit 
na kolech třicítkou, nebo zda je lepší jezdit auty či na mo-
torce. Případně zda je lepší mít v nové radnici za 1,5 mili-
ardy hypermarket nebo raději supermarket. Přitom podpora 
cestovního ruchu je jedním ze základních věcí ku prospěchu 
obyvatel a pro rozvoj podnikání v konkrétní oblasti. Bohužel 
je to obtížné a hlavně se u toho musí myslet. 

 Praha se umístila v první desítce nejoblíbenějších turistic-
kých destinací v oblasti měst. Na to, že jsme země bez moře, 
je to fantastický úspěch. Kam však turisté jezdí? V Praze se 
samozřejmě pohybují převážně po Praze 1, s lehkým přesa-
hem do nejbližšího okolí. Následně pak turisté odjíždějí do 
dalších měst v okolí kolem Prahy, případně odcestují mimo 
území České republiky. Na první pohled tedy vypadá, že ten-
to systém není možné zlomit, a dostat je k nám na „osmičku‟ 
je nemožné. Ale přitom je to tak jednoduché. Je jen potřeba 
jim nabídnout něco, co je přitáhne. Nejlépe zajímavý příběh, 
který se změní v turistickou nabídku. Pro Prahu 8 by bylo 
ideální prodat naši osmičkovou historii, konkrétně 

druhou světovou válku. Situace, kdy v 
Praze 8 máme místo atentátu na Hey-
dricha a zároveň Kobyliskou střelnici 
a nejsme schopni je představit v dů-
stojné podobě turistům, je tristní. A to 
ještě je potřeba poděkovat místosta-
rostce Ludkové, že máme alespoň po-
mník Operace Anthropoid. Škoda jen, 
že zůstalo pouze u pomníku. 

 Kromě tohoto, trochu smutného tématu, můžeme „pro-
dat‟ i historii Libeňského zámku. Doufejme, že dřív nebo 
později z tohoto místa zmizíme my politici a bude využíván 
trochu smysluplněji. 

 A proč tak sáhodlouze o cestovním ruchu. No, je logické, 
že pokud turisté v Praze 8 budou obdivovat naši historii, tak 
zde budou využívat i gastronomické služby, případně využijí 
i ubytovací kapacity. Je možné jednat i s cestovními kance-
lářemi, které přivážejí turisty do České republiky.

Vznik sociální poradny byl iniciován OVV Prahy 8  jako 
jedna z aktivit sociální demokracie s cílem porozumět více 
denním starostem občanů Prahy 8. V tomto směru OVV 
zajistil personální a provozní podmínky s plnou podporu 
daného odborného pracoviště pod zastřešením Občanským  
sdružením  8. I když to nebylo snadné, podařilo se umístit 
inzerci v časopise Osmička, vydávaného MČ Praha 8 a s 
pomocí Občanského sdružení 8 otevřít informace na sociální 
síti Facebook.

 Obsah práce sociální poradny a její poslání je definová-
no jako poskytování kvalifikované pomoci a podpory všem 
osobám, které pomoc vyhledávají za účelem zmírnění dopa-
dů náročných životních situací a překonání obtížných mnoh-
dy neočekávaných krizí v jejich osobním nebo pracovním 
životě. Odborná služba musí být vedena k vytvoření komu-
nikačního klima, které pomůže zklidnit a uvolnit vnitřní na-
pětí a odblokovat stres i frustraci s cílem podpořit motivaci 
a energii klienta.Výkon sociální poradny je poskytován uži

vatelům bezplatně, bez rozdí-
lu věku, pohlaví, kvalifikace, 
etnické příslušnosti a národ-
nosti při plném respektování 
diskretnosti, mlčenlivosti a 
ochrany osobních údajů.

 Sociální poradna zahájila 
činnost 12.3.2013. Poskyto-
vané poradenské služby probí-
hají vždy každé druhé úterý v 
měsíci, od 15.00 hod. do 17.00 hodin.

 Jedna konzultace probíhá přibližně 50 minut. Podle potře-
by klienta mohou konzultace  pokračovat i v následujících 
konzultačních dnech.
 S jakými obtížnými životnými situacemi jsme se setkali 
za krátkou dobu trvání poradny. Převážně se jednalo o bez-
brannost ve velmi, velmi tíživých mezilidských, zejména ro-
dinných  vztazích (výživné, špatná komunikace s partnerem, 

Čím se zabývá sociální poradna
Václav Bouda, člen OVV ČSSD Praha
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Pokud je vaše odpověď „ano‟, nemohli jste se mýlit. I pan 
starosta byl „přichycen‟ a vyfocen, jak sám dře jako kůň, 
když strom sází a navíc se o to s námi zcela nesobecky v 
Osmičce podělil. Také „Programové prohlášení Rady MČ 
Prahy 8“ v oblasti životního prostředí obsahuje příslib: „Pre-
ferována bude výsadba nových stromů a vysazování okras-
ných keřů, bude vysazeno čtyři tisíce stromů.“ Proto není 
důvod k nespokojenosti, nebo ano?! 

 Zkusím pohled z širší souvislosti. Nejde přece pouze o 
počty stromů, ale jejich kvalitu, druhovou rozmanitost, 
odolnost, místa výsadby a cenu. Několik odborných firem se 
stará o zeleň jako celek na ploše přes 200 hektarů. V letech 
2012 a 2013 za tyto služby zaplatíme 48, respektive 50 mili-
onů korun. Jedná se o položku rozpočtu pod názvem „veřej-
ná zeleň-běžná údržba“. A z této sumy si platíme i výsadbu 
nových stromů a jejich zálivku, která není dostatečná, nebo 
chybí úplně. Nejen já si myslím, že za takové peníze z na-
šich daní bychom měli žít v příjemném „pralesním prostře-
dí‟. Jsou to myslím drahé a kvalitou neodpovídající služby. 

Samotný „plán výsadby“ (pokud 
existuje) je často nepochopitelný 
a chaotický. 

 Nové výsadby svým umístě-
ním působí tak, že někdo rozhodl 
ve smyslu „tady je volné místo, 
zasadíme tady strom“. Vidím 
také, jak jiné stromy, které niko-
ho neohrožují a jsou zdravé, pad-
nou při kácení, aby „plán výsad-
by“ byl splněn, nebo nepochopitelně zůstanou bez náhrady 
za novou výsadbu (stejně jako stromy nemocné či ohrožují-
cí). Je zřejmé, že například v Bohnicích a Čimicích je větší 
prostor pro novou výsadbu než v Karlíně a Libni. Nicméně 
není to důvod k rezignaci a stávajícímu chaosu. Stromy jsou 
nedílnou součástí města a tak doufám, že se z jejich přítom-
nosti budeme těšit všichni. Přeji si za méně peněz více „mu-
ziky“ a rozmyslu v nové výsadbě.

Otázka, na kterou si každý občan umí odpovědět sám
Jan Vašek, tajemník OVV ČSSD Praha 8

výchovné problémy, stalking a další). Neméně smutná byla 
situace spojená s dlouhodobou nezaměstnaností. Některé 
poradenské konzultace pokračovaly i v dalších termínech 
(pomoc při formulaci dopisů atp.).

 V čem může sociálně poradenská činnost přispět k pro-
filování  vlivu sociální demokracie na život spoluobčanů. Z 
dosavadní činnosti poradny je možné abstrahovat některé 
dílčí závěry:
-  změnit přístup pracovníků Úřadu práce ke klientům (ne-
stačí jen kulaté razítko, máme, nemáme, dáme, nedáme.) V 

komunikaci s klienty hned při prvním kontaktu je přivítat, 
projevit laskavost a zájem o jejich starosti,
-  nacházet další možnosti větší ochrany žen samoživitelek 
a týraných osob,
-  v programu ke komunálním volbám věnovat pozornost  
kvalitě rozšiřování péče o seniory  z hlediska budoucích po-
třeb spojených s nárůstem počtu těchto spoluobčanů,
-  v komunální práci se seznamovat s doporučeními Om-
budsmana České republiky. 
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Pinochetovo dědictví českých pravicových politiků
Roman Petrus, člen KVV ČSSD Praha

Když se chci v poslední době pobavit, kliknu na webo-
vé stránky Pravý břeh s podtitulem Revue pro pravicovou 
politiku. Jedná se o stránku, kde najdete texty pravicových 
politiků, kteří jsou více „pravicovější“ než jejich běžní ko-
legové. 

 Dříve jsem se takto bavil u stránek aktivisty pana Šinágla, 
ale ty už jsou dnes trochu nudné. Stránky Pravého břehu čtu 
vždy s úsměvem, neboť poznat myšlenky názorového pro-
tivníka je vždy dobré, ale není dobré se nad nimi rozčilovat. 
Je dobré je využít k pousmání se a k poučení. 

 Bohužel mě v poslední době přechází humor a začínám se 
děsit. A v době výročí Pinochetova puče v Chile mě smích 
přešel úplně. Dosud se Pravý břeh dal brát jako ostřejší pra-
vicová rétorika. Nyní „zhnědla úplně“. Pan Dušan Šrámek 
zde zveřejnil článek pod názvem „Za Pinochetem“. Musím 
se přiznat, že jeho rétorika je šílená a dovolím si uvést něko-
lik citací.  
 
1) „Tisíce zavražděných a umučených, desetitisíce vězně-
ných i „zmizelých“ i statisíce emigrantů jsou skvrnou na 
jinak legitimním převzetí moci od bankrotářské vlády ohro-
žující stabilitu nejenom vlastního státu, ale celého subkon-
tinentu.“     

Pan Šrámek tady naprosto jednoznačně říká, že ozbrojené 
převzetí vlády je zcela legitimní, pokud je podloženo rétori-
kou o nefungující ekonomické situaci v zemi. Kromě toho, 
že pan Šrámek popírá prakticky všechny demokratické pro-
cesy, které běžně fungují, především vyzdvihuje fungující 
trh nad jakákoli práva občanů, a to už nemluvím o něčem 
podobném jako je demokracie a volby. 

 Navíc si neuvědomuje, že kdybychom skutečně měli po-
stupovat podle jeho rétoriky „vláda s nefungující ekonomi-
kou státu musí padnout i za cenu ozbrojeného puče“, tak by 
padalo hodně vlád,  a to nejen v Evropě. 

 Ostatně by mě zajímalo, kde byl posledních sedm let, 
když naše pravicová vláda táhla Českou republiku ekono-
micky ke dnu a zadlužila jej. Například jen vládní dluh vy-
rostl z 802 miliard na 1667 miliard.  

2) „Na příkladu Chile lze tak de-
monstrovat klasickou poučku Mil-
tona Friedmana: Kde není politic-
ká svoboda, může být ekonomická 
svoboda, kde není ekonomická svo-
boda, nemůže být ani politická svo-
boda.“

 Autor textu je přesvědčen, že 
zavírání lidí do vězení, popravová-
ní, mučení, vystěhovávání lidí za hranice státu je politická 
svoboda. Svoboda, kterou lze obhájit i tyto činy ve prospěch 
fungující ekonomiky. 

3) „Nezbývá si než povzdechnout, že podobný vlastenecký 
generál chyběl Čechům v roce 1948.“   
 
 Pan Šrámek si nechal nejvíce šokující větu nakonec. Chtěl 
by nahradit komunisty, kteří spustili teror ve své zemi a pro-
následovali své občany za „skvělou“, vládu generála, kte-
rý by spustil teror ve své zemi a pronásledoval své občany. 
Lépe řečeno, pro pana Šrámka je pravicový teror zaměřený 
proti komunistům absolutně obhajitelný. 

Takovéto texty už nejsou k pousmání, nejsou k tomu, aby-
chom je hodili za hlavu. Nejsem si ani moc jistý jestli si 
autor vůbec uvědomuje, jak šílené věty ze sebe vypouští a 
co vlastně těmito větami sděluje. Tohle je totiž již čistý ex-
trémismus. Je to boj proti demokracii, boj proti všemu co 
normální politika hlásá. Je potřeba těmto lidem říci jasné ne.
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Praha 8 podpoří začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

V reakci na zvyšující se počet dětí, které trpí různými poruchami učení, připravuje radnice MČ P8 „Centrum péče pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami“. Jde o nový přístup městské části jakožto zřizovatele základních škol, který zatím nebyl použit. Do tohoto pro-
jektu je zapojeno několik škol (ZŠ Na Slovance, ZŠ Dolákova, ZŠ U Školské zahrady, ZŠ Mazurská, ZŠ Hovorčovická a ZŠ Palmovka). 
Cílem projektu je neoddělovat děti ve výuce, ale naopak začleňovat žáky jakkoliv znevýhodněné do běžných tříd. To znamená změnu v 
přístupu učitelů v běžných školách, kdy je kladen důraz na individuální přístup a pochopení každého žáka. Projekt MČ Praha 8 vytvoří 
nové metodické podklady a materiály pro výuku. Zároveň poskytne potřebné vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených škol. Také 
přivede do škol odborníky s dlouholetou praxí k přímé práci s hendikepovanými žáky. Zmíněné centrum bude mít svého psychologa, speci-
álního pedagoga, logopeda a specialistu na integraci cizinců. Projekt bude probíhat po následujících 18 měsíců. Náklady, které budou činit 
čtyři milióny korun, budou plně hrazeny dotací z Operačního programu Praha Adaptibilita. MČ Praha 8 počítá s potřebností uvedeného 
centra i po uplynutí doby trvání projektu a podle svých vyjádření vynaloží maximální úsilí, aby Centrum fungovalo i nadále a případně 
zahrnovalo i další základní školy na Praze 8.
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Praha 8 požaduje změnu v územním plánu, chce více městské a krajinné zeleně

Radnice MČ P8 požaduje u pěti lokalit změnu jejich funkčního využití z čistě obytného, veřejného vybavení či všeobecně smíšeného na 
městskou a krajinnou zeleň. Chce tak zabránit dalšímu zahušťování zástavby v severní části Prahy 8. Tento plán chce docílit tím, že do 
návrhu Územního plánu HMP prosadí zahrnutí pěti míst, která by napříště měla být vedená jako rekreační lokality, respektive jako měst-
ská a krajinná zeleň. V současné době je jejich funkční využití vedené v územním plánu jako čistě obytné, veřejné vybavení či všeobecně 
smíšené. Konkrétně jde o prostor mezi ulicí Bukolská, Podhajská pole a areál TJ Slovan Bohnice, prostor mezi ulicí U polikliniky a K 
Pazderkám, pozemky mezi ulicí Glowackého a K Pazderkám, pozemky mezi ulicí Lešenská a Sosnovecká a prostor před KD Krakov. 

Praha 8 začíná zateplovat KD Krakov

V září 2013 byla budova KD Krakov předána stavební firmě DEREZA s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na realizaci této akce. Připra-
vovaná rekonstrukce bude probíhat do konce roku 2013 a z technologických důvodů zasáhne do provozu všech nájemců. V současné době 
probíhají se zhotovitelem jednání ohledně přesného harmonogramu stavebních prací, z něhož vyplyne rozsah a doba omezení jednotlivých 
postižených nájemců. Krátkodobí nájemci, kteří organizují např. taneční kurzy nebo cvičení, opustí budovu k 1. říjnu 2013. MČ P8 se nyní 
snaží najít pro dotčené nájemce náhradní prostory v okolí. 

Praha 8 čeká na novelu vyhlášky o veřejném užívání alkoholu

Radní HMP odsouhlasili novelu vyhlášky, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. V případě Prahy 8 
se touto vyhláškou výrazně navýší počet míst, na kterých bude požívání alkoholických nápojů zakázáno, a to z 20 na 162. Tato novela byla 
naposledy měněna v roce 2010. Vyhlášku ještě musí schválit Zastupitelstvo HMP.

Praha 8 zavede v Karlíně, Libni a v okolí metra Kobylisy vlastní parkovací systém

Radnice Prahy 8 nechala zpracovat dopravní studii a následně se rozhodla zavést v Karlíně, ve středu Libně a v okolí metra Kobylisy vlastní řešení 
dopravy v klidu. Vedla je k tomu nemožnost rezidentů zaparkovat v docházkové vzdálenosti od svého bydliště a sílící poptávka občanů po řešení 
situace v dotčených oblastech. Konkrétních změn by se obyvatelé měli dočkat postupně během začátkem příštího roku. Parkovací karty začne 
radnice vydávat již koncem letošního roku. Karty si budou moci vyzvednout obyvatelé s trvalým bydlištěm v daném místě a také prokazatelní 
nájemci bytů, firmy a majitelé domů. V navrženém systému dopravy v klidu budou vymezeny časové úseky, v době od 11:00 do 14:00, respek-
tive do 22:00, bude parkování vyhrazené pouze držitelům karet. Systém umožní i krátkodobé parkování návštěv či zásobování tak, aby nedošlo 
k omezení pohybu a obslužnosti v této lokalitě. Podle zpracované studie je možné zavést vlastní parkovací zóny v případě, že jsou realizované 
pomocí svislého značení a opatřené dodatkovými tabulemi, které specifikují omezení takového dopravního značení na držitele parkovacích karet.
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Zastupitelstvo Prahy 8

Informace ze zastupitelstva
Daniel Rödig, zastupitel Městské části Praha 8  

Osmnácté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 18.9.2013 ve Velkém sále „Bílého 
domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 14 bodů a jednání bylo přítomno 37 zastupite-
lů. Vzpomínáte si ještě na heslo ODS: „S KOMUNISTY SE NEMLUVÍ“? Tak v Praze 8 toto 
heslo již neplatí. A vládnoucí koalice ODS a TOP 09 s hlasy KSČM počítá. Jak jinak by mohl 
zastupitelstvem projít Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8? K tomuto materiálu 
nebyla dodána důvodová zpráva, která by jednotlivé rozpočtové opatření vysvětlovala. Zastu-
pitelé tak neměli řádné informace. Materiál do zastupitelstva předkládal zástupce starosty MČ 
p. Švarc. Ale ani ten jednotlivé rozpočtové opatření zastupitelům nevysvětlil. Nicméně materiál 
byl po dlouhé diskusi zastupitelstvem schválen nejnižším možným počtem hlasů. Pro návrh se 
jich vyjádřilo 23. To znamená, že pro něj hlasovali i někteří zastupitelé reprezentující KSČM. 
ČSSD, které osud naší městské části není lhostejný, před hlasováním avizovala, že tento mate-
riál v předložené podobě nepodpoří. Podobně tristní výsledek hlasování měla radniční koalici i 
Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za I. pololetí roku 2013. Tento 
materiál byl schválen 24 hlasy. 

 A vybavujete si radniční slova o tom, že hazardu v Praze 8 je příliš mnoho, což se musí řešit? Na to konto se se na zastu-
pitelstvu objevil opoziční návrh na rozšíření programu jednání zastupitelstva o bod týkající se regulace hazardu. Ale tento 
návrh nebyl přijat, opět díky hlasům KSČM. Proti zařazení tohoto bodu na program jednání zastupitelstva se radniční koalici 
podařilo sehnat 24 hlasů. Tedy opět KSČM.

 Ale zastupitelstvo jednalo i o bodech, na jejichž schvalování se shodla naprostá většina zastupitelstva. Jedním z takových 
bodů byl například Návrh poskytnutní finančních darů (grantů Městké části Praha 8. 
 Zastupitelstvo hlasovalo i o bodech, které se týkaly návrhu odpisu nedobytných pohledávek vzniklých neuhrazením nájem-
ného a služeb z nájemní smlouvy. Poslední dobou se projednávání takových bodů na jednání zastupitelstva množí, což svědčí 
o nedokonalé práci Úřadu MČ, který situaci s dlužníky dlouho neřeší, čímž se dlužné částky často vyšplhají do statisíců.
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Novinky z radnice a komisí

Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Bytová komise, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
Bytová komise RMČ Praha 8 (BK) jednala dne 9. září 2013. Po kontrole minulých zápisů se přikročilo k projednávání 
nových podání, které byly BK doručeny od jejího posledního zasedání. Řešily se Návrhy výpovědí z nájmu bytu – AUS-
TIS, a. s., Karlín, a to z důvodu neplacení nájmu. K těmto návrhům BK doporučila postupovat podle § 711 odst. 2 (vy-
povězení nájmu bez přivolání soudu) písm. b) občans. zákoníku, eventuálně z jiných, dodatečně zjištěných zákonných 
výpovědních důvodů. V této souvislosti se ukázalo, že na základě takovýchto doporučení, které proběhly v minulosti, byly 
dlužné částky nájemníky dodatečně uhrazeny. Zvláště ve chvíli, když je byt zařazen do etapy privatizace. Když se tak 
stane a dluh je uhrazen, BK své předchozí usnesení revokuje. Tak tomu bylo i na tomto zasedání. Vzhledem k tomu, že 
dlužné částky byly v plné výši uhrazeny, BK navrhla dílčí revokaci sedmi svých předchozích usnesení. BK řešila i ná-
vrhy na prominutí a odpisy nedobytných pohledávek za nájemci, kteří již zemřeli. BK jednala i o výměně bytů. V těchto 
případech se k žádostem BK postavila kladně a výměny doporučila. Tak jednoduché to nebylo v případě žádostí o slevu 
nájemného. Tam BK poskytnutí slevy všude nedoporučila. Když se ale objevily k poskytnutí slevy závažné důvody, BK 
poskytnutí slevy doporučila. Většinou po dobu 1 měsíce. Řešily se i žádosti nájemců bytů o prodloužení lhůty k povinné 
rekonstrukci bytu a slevy na nájmu. K těmto žádostem se BK vyjádřila záporně. Z důvodů omezeného místa je toto pou-
ze rámcový přehled hlavních projednávaných bodů z jednání. Celý zápis je k dispozici na sekretariátu v Zenklově ulici.

Komise pro národnostní menšiny, Jiřina Slavíková, zastupitelka za ČSSD
Jednání komise se uskutečnilo 10. 9. 2013. Předsedkyně komise M. Adamová seznámila členy komise s novým projek-
tem „Asistent prevence kriminality“. Cílem tohoto projektu je např. snížení počtu páchaných trestných činů a přestup-
ků, prevence rasově motivovaných sporů a projevů, změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociál-
ně vyloučené aj. Legislativní ukotvení tohoto projektu je v zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že proces schvalování proběhne bez komplikací – Rada MČ Praha 8, MP, MHMP a MVČR, lze 
předpokládat, že začne působit od ledna 2014 a MČ Praha 8 nebude se zavedením asistentů nijak ekonomicky zatíže-
na. Písemný materiál k tomuto projektu byl k dispozici všem členům komise, v diskusi byl všemi kladně hodnocen a v 
usnesení ho doporučili Radě MČ Praha 8 ke schváleni a k realizaci na dobu určitou s ohledem na její výsledky. Před-
sedkyně komise dále informovala členy o pracovní cestě v Madridu. Cílem této pracovní cesty bylo získání informací, 
jakým způsobem jsou řešeny sociální problémy romské komunity kompetentními orgány. Sdělila, že příslušníci rom-
ské menšiny žijí především na okraji Madridu ve velmi ztížených podmínkách. Snahou je integrovat Romy do spo-
lečnosti – zprostředkování bydlení u lidí s byty v osobním vlastnictví, sociální práce s tím spojená a zapojení do pra-
covního procesu. Tato problematika je velmi svízelná s ohledem na současnou vysokou nezaměstnanost ve Španělsku.  

Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD
Jednání komise se uskutečnilo 16. 9. 2013. Komise projednávala žádosti o přidělení azylových bytů, žádosti o prodloužení 
podnájemních smluv v azylových bytech a žádost o zařazení do programu „Bydlení pro seniory“. U všech žádostí o přidělení 
azylového bytu měla komise k dispozici zprávy sociálního odboru. Ze tří žádostí komise doporučila přidělení bytu v případě 
matky s nezletilým dítětem, které byla přiznána invalidita 2. stupně. Projednány byly i tři žádosti o prodloužení podnájem-
ních smluv v azylových bytech. Na základě zpráv sociálního odboru a vyjádření OSPOD komise doporučila prodloužení 
smluv u všech předložených žádostí v délce od 3 do 6 měsíců. Co se týče žádosti do programu „Bydlení pro seniory“, komise 
nedoporučila zařazení do programu v případě manželů, kterým jejich celkový příjem umožňuje najít si podnájem za nižší 
cenu, než jakou hradí v současném nevyhovujícím bytě. Žadatelé byli také informováni o možnosti zažádat o umístění v DPS.  

Školská komise, Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD
Jednání komise se uskutečnilo 24. 9. 2013. Byly na něm podány informace o dodatečném zápisu do 3. tříd MŠ Libčická, 
dále o prázdninovém provozu MŠ MČ Praha 8 a také o průběhu zateplování ŽŠ Burešova, ŽŠ Ústavní a ZŠ Libčická. 
Kromě toho proběhla diskuze o žádosti Trivisu (soukromá SŠ) o snížení nájemného v objektu Hovorčovická. Vzhledem k 
tomu, že pro snížení nájemného hlasovali pouze 4 členové a jeden se zdržel, žádost o snížení nájemného nebyl schválen.
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Zveme Vás

Stranické akce: říjen 2013
MO Karlín a MO Libeň  1. 10.  18:00  Zenklova 27, sekretariát 

VOLEBNÍ MÍTINK ZENKLOVA   3. 10.  16:00-18:00 Vosmíkových, Elsnicovo nám.,  
          tram. zast. Bulovka a Palmovka

VOLEBNÍ MÍTINK FLORENC 7. 10.  15:00-17:00  Vstup do metra Florenc 

Sociální poradna - př. Bouda 8. 10.  15:00  Zenklova 27, sekretariát  

MO Kobylisy    8. 10.  18:00  Zenklova 27, sekretariát  

Šachový klub    9. 10.  16:00  Zenklova 27, sekretariát   

VOLEBNÍ MÍTINK u Krakova 9. 10.  16:00-18:00  Bohnice, Troja, u KD Krakov   

Klub deskových her   10. 10.  17:00   Zenklova 27, sekretariát

VOLEBNÍ MÍTINK ZENKLOVA 14. 10.  16:00-18:00 Vosmíkových, Elsnicovo nám.,  
          tram. zast. Bulovka a Palmovka

OVV Praha 8    16. 10.  18:00  Zenklova 27, sekretariát 

VOLEBNÍ MÍTINK KOBYLISY 17. 10.  16:00-18:00 metro KOBYLISY u fontány

VOLEBNÍ MÍTINK ZEKLOVA 21. 10.  16:00-18:00 u tram. zast. Palmovka

Derniéra výstavy soch J. Genzera 21. 10.  18:00  Zenklova 27, sekretariát   

MO Bohnice    22. 10.  18:00   vinárna „Troja“ v Bohnicích

Zastupitelský den   22. 10.  17:00   Zenklova 27, sekretariát  

Bytová poradna - př. M. Petrus 22. 10.  17:00   Zenklova 27, sekretariát 

Šachový klub    23. 10.  16:00   Zenklova 27, sekretariát   

Klub deskových her   24. 10.  17:00   Zenklova 27, sekretariát

VOLEBNÍ MÍTINK LÁDVÍ 24. 10.  13:00-16:00 u metra Ládví

VOLBY    25.-26. 10. 
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ČSSD PRAHA 8

Kontaktní kampaň

Ve čtvrtek 26. září zahájila ČSSD na Praze 8 
kontaktní kampaň. První rozdávací akce se 
uskutečnila na Palmovce.
Celkem proběhne na území OVV ČSSD Pra-
ha 8 osm akcí.  


