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23. 5.
Tento den v roce 1618 došlo ke třetí Pražské defenestraci, tedy vyhození konšelů z oken Pražského hradu. V roce
2013 ve stejný den padla pražská koalice. Sál na Magistrátu okna nemá.
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28. Přesně tolik podmínek
dala pražská sociální demokracie
TOP 09, aby s ní mohla jednat o
možné podpoře menšinové vlády nad Hlavním městem Prahou.
Jsou to naprosto jasné podmínky, v souladu s naším pražským
programem, které naprosto jasně
vyznačují a ohraničují prostor
pro jednání s touto populistickou
pravicovou stranou. To, že sociální demokracie, a to nejen v Praze, musí hledat potenciální koaliční či opoziční
partnery, je naprosto logické a správné. Postup, jaký jsme
zvolili v Praze, je jasnou ukázkou politické dospělosti a
vyzrálosti a navrací pražskou politiku zpět k tradičním
politickým způsobům a hodnotám. To, že naprosto jasně
a otevřeně, bez jakýchkoliv zákulisních her, jsme schopni
veřejně sdělit podmínky tolerance, je určitě krok správným směrem. Tento krok ukazuje sociální demokracii
jako vyzrálou stranu, s jasnými názory, s jasným programem, a plně připravenou na příští volební rok.
Přípravy na příští volební rok jsme zahájili i v naší obvodní organizaci. Na jednotlivých místních organizacích
probíhají diskuze o prioritách a způsobu volební kampaně. Diskutují se témata jak celospolečenského významu,
tak i významu lokálního až sousedského. Jsem za takovouto diskuzi velmi rád a dovolte, abych za ni poděkoval
vám všem. Veškeré vaše podněty k volební kampani pečlivě zpracujeme a v průběhu měsíce září se nad nimi opět
sejdeme na všeplenární schůzi našeho obvodu, abychom
určili zcela jasné priority k nadcházejícím volbám.
Přátelé, od tohoto podzimu nás čeká spousty práce a
osobního nasazení až do podzimu příštího roku. Proto
mi dovolte, abych vám popřál nejen klidné letní měsíce
plné sluníčka, ale především bych vás rád požádal, abyste
načerpali co možná nejvíce sil. Vaše síly bude sociální
demokracie potřebovat.
S přáním krásného léta
				
		
			
Karel Šašek, předseda ČSSD v Praze 8

ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě

ODS přišla po 22 letech v Praze o post primátora a míří do opozice
Magistrátní zastupitelstvo v tajném hlasování odvolalo z funkce primátora Bohuslava Svobodu a dva radní
Josefa Noska a Alexandru Udženiju. Náměstek Ivan Kabický a Radek Lohinský, kteří odvoláni nebyli,
následně rezignovali. Do doby ustavení nové koalice a jmenování nového primátora, nahradí Bohuslava
Svobodu dosavadní 1. náměstek Tomáš Hudeček z TOP 09. Jeho strana chce o koaliční spolupráci na
magistrátu vyjednávat s ČSSD, ta by ale podle svých špiček Bohuslava Sobotky a Michala Haška neměla
vstupovat do pražské rady.

V Praze zemřel prognostik, ekonom a politik Valtr Komárek.
Zemřel po komplikacích po operaci srdce dne 16. května 2013 v Praze. Prezident Miloš Zeman a další
politické osobnosti označili jeho úmrtí za velkou ztrátu pro českou společnost. Prof. Ing. Valtr Komárek,
DrSc., byl český ekonom, prognostik a politik, od března 2011 čestný předseda České strany sociálně
demokratické, aktivní účastník sametové revoluce v roce 1989, 1. místopředseda vlády národního porozumění, poslanec Federálního shromáždění a volební lídr ČSSD ve volbách roku 1992. Je označován za
jednu z klíčových postav listopadových událostí i polistopadové politiky a ekonomiky.

V květnu nám to nebylo Putna
Univerzita Karlova 28. února 2013 rozhodla, že M. C. Putna splnil podmínky pro jmenování profesorem,
a univerzita prostřednictvím MŠMT požádala prezidenta republiky o jmenování. Prezident Miloš Zeman
ale 17. května 2013 prohlásil, že jej profesorem jmenovat nebude a důvody tohoto jednání sdělí až
soudu, pokud jej Putna bude žalovat. Z politiků prezidentův postup kritizovali ku příkladu předseda
ČSSD Sobotka, předseda poslaneckého klubu TOP 09 Gazdík či předsedkyně LIDEM Peake. Prezidentská
kancelář ještě 17. května 2013 informovala, že žádné oficiální stanovisko dosud vydáno nebylo.

Tornádo v Oklahomě
Dne 20. května se americkým státem Oklahoma přehnalo mimořádně silné, devastující tornádo. Vír dosahoval místy šířky 3 kilometrů a pohyboval se rychlostí až 320 kilometrů v hodině. Živel si vyžádal nejméně
24 mrtvých a 240 zraněných, z nichž je mnoho v kritickém stavu, včetně řady dětí. Původní informace hovořily až o 91 obětech, nakonec se ustálily na 24 mrtvých, z toho bylo devět dětí. Tornádo zničilo několik
škol, oblast kolem města Moore je úplně zpustošená. Prezident Barack Obama vyhlásil v Oklahomě stav
katastrofy. Tornádo, které podle údajů meteorologů dosahovalo v některých místech šířky až 3 kilometrů,
zasáhlo oblast padesátitisícového města Moore jižně od Oklahoma City.

Mistrovství světa v ledním hokeji 2013
Mistrovství světa v ledním hokeji 2013 bylo 77. mistrovstvím světa a hrálo se od 3. do 19. května 2013
ve Švédsku a Finsku. Pořadatelské země tak byly stejné jako při MS 2012. Turnaje se účastnilo celkem 16
týmů (14 nejlepších z minulého mistrovství a 2 postupující z minulého ročníku skupiny A divize 1 – Slovinsko a Rakousko). Švédská hokejová reprezentace porazila ve finále Mistrovství světa v ledním hokeji
2013 mužstvo Švýcarska poměrem 5:1 a získala tak zlatou medaili a celkově 9. titul mistrů světa. Třetí
skončil výběr USA. Český tým skončil na sedmém místě, což není zrovna ideální. Těšit nás snad může jen
to, že Slovensko bylo ještě za námi.

Foto a text použity z internetu
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ČSSD PRAHA 8
ČSSD informuje

Zprávy z krajského vedení ČSSD
Roman Petrus, člen KVV ČSSD Praha
Dámy a pánové, na začátku se musím pochlubit. Dostalo se mi dvojité pozornosti na KVV. Zaprvé Prahu 8 a
mou maličkost opakovaně zmínil předseda KVV Karel Klíma s tím, že pozorně čte náš časopis a i tyto článečky, kde
vás informuji o činnosti KVV. Dále bylo několikrát citováno na KVV tzv. „Romanovo usnesení“. Tím jsem trochu
neoprávněně vstoupil do „análů“ pražské organizace. Jedná se o návrh předchozího OVV Praha 8, které navrhlo a
prosadilo na KVV usnesení, díky kterému se musí při přechodu členů z obvodu na obvod vyjádřit i příslušné OVV. I
když proběhl pokus o zrušení tohoto usnesení, nakonec jsem své jméno v análech ustál. :)
V květnu bylo jedno řádné KVV a jedno mimořádné zabývající se situací na Magistrátu hl. m. Prahy. K tomu
druhému není snad co popisovat, protože vše znáte z médií. Dovolím si jen níže přidat oficiální verzi tzv. programových priorit pro TOP 09.
Pokud jde o řádné jednání KVV, které proběhlo ještě před těmito událostmi, tak se muím přiznat, že jsem byl přítomen jen cca. hodinu, protože
pak začínal klub zastupitelů na Praze 8. Zaujala mě hlavně narážka místopředsedy KVV a poslance Miroslava Svobody, který velmi negativně reagoval na situaci, že ústředí ČSSD stanovuje tzv. „Stop stavy“ pro konání krajských konferencí. Dle jeho názoru by tyto „stop stavy“ měly určovat
KVV, a to i pro obvody, a to „dle potřeby“. Moc pěkné.
Bohužel až po mém odchodu se začalo debatovat o tom, že proběhne přeregistrace na Praze 5. Po Praze 2 se jedná o další obvodní organizaci,
kde se přistupuje k této aktivitě. Ve stanovách je přeregistrace popsána jako vyjímečný nástroj, který by měl být používán ve výjimečných případech. Za poslední dva roky přitom byla navžena přeregistrace již na Praze 11, 9, 2 a 5. Praha je zkrátka výjimečná.

Programové priority ČSSD

• Změny územního plánu schvalovat pouze ve shodě s ČSSD.
• Minimální použití uzavřených výběrových řízení, dokončení rodného listu zakázek.
• Rozhodnout o formě dosažení závazných norem v oblasti čištění

. Maximální výše zadlužení je 100 procent ročních rozpočtových příjmů (každédalší zadlužení jen ve shodě s ČSSD).
• Rozpočet na rok 2014 schvalovat pouze ve shodě s ČSSD.
• Nezvýšení předplatných tarifů Pražské integrované dopravě.
• Nesnižování objemu veřejné dopravy, strukturu a rozsah Pražské integrované dopravy (PID) měnit jen ve shodě s ČSSD.
• Pokračování ve výstavbě trasy metra A do Motola.
• Zavést zóny placeného stání v městských částech, které projevily
zájem.
• Otevřít tunelový komplex Blanka v termínu duben 2014.
• Řešení dopravy v oblasti Spořilova ve shodě s ČSSD.
• Nepřevádět státní nemocnice na hlavní město Prahu.
• Nezvýšení vodného a stočného nad inflaci.
• Nezvýšení poplatků za svoz odpadu.
• Nesnížení běžných sociálních výdajů města.
• Rozvoj víceletého financování nestátních neziskových organizací
poskytujících sociální služby se zachováním možnosti flexibilně reagovat na výpadky financování ze strany ministerstva práce a sociálních věcí.
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odpadních vod.
• Optimalizaci školských zařízení provádět pouze ve shodě s ČSSD.
• Ponechat v rozpočtu finanční prostředky ve výši 200 milionů korun
určené na podporu pražských učitelů.
• Transformace pražské divadelní sítě ve shodě s ČSSD.
• Schválit záměr budoucího využití areálu Výstaviště Praha v Holešovicích ve shodě s ČSSD.
• Pokračování transformace bytového fondu.
• Neprodávat ani nenakupovat žádné podíly v akciových společnostech.
• Zastavit obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.
• Nerušit „malé“ městské části.
• Přijmout pravidla pro rozdělení loterijních peněz ve shodě s ČSSD.
• Jeden volební obvod v Praze a 70 zastupitelů pro příští volební období.
• V dozorčí radě dopravního podniku jsou zastoupeny všechny opoziční strany.
• V komisích rady hlavního města Prahy budou zastoupeny všechny
kluby zastupitelstva hlavního města Prahy.

ZPRAVODAJ
ČSSD informuje

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Na květnovém Obvodním výkonném výboru jsme začali organizačními věcmi. Př. Bouda informoval o sociální poradně, která se v úterý konala
potřetí. Př. Bouda považuje za jeden z možných důvodů nízké návštěvnosti sociální poradny existenci velkého množství dalších poraden s nedůvěryhodným mixem všemožných témat, což vede ke vzrůstání všeobecné nedůvěry k poradnám jako takovým. Př. Vašek informoval, že z důvodu
časové vytíženosti právníka bytové poradny př. Michala Petruse, se bytová poradna nebude moci konat v plánovaném červnovém termínu. Vzhledem k termínové kolizi jednání Zastupitelstva MČ P – 8 (od 14:00) a OVV P – 8 (18:00) dne 19. června 2013 je možné, že bude změněn pravidelný
termín jednání OVV. Př. Céza informoval o současném systému přípravy programů a volební kampaně do komunálních voleb v roce 2014. Spolu
s př. Petrusem konstatovali, že vzhledem k dalším aktivitám zřejmě nebude v původním červnovém termínu uskutečněna plánovaná „všeplenární
schůze“ všech členů ČSSD na Praze 8. Př. Petrus dále předložil návrh nového způsobu volební kampaně, jež konzultoval s př. Boudou a dalšími,
a který by nám výrazně ušetřil finanční náklady. Následovala široká diskuse (př. Rudová, Ševčík, Zátopek, Vašek, Křížek, Céza, Maděra, Rödig,
Petrus, Bouda, Majerová) k danému návrhu, způsobu vedení volební kampaně, konkrétním tématům a další. Výsledkem diskuze bylo kladné
přijetí tohoto nového způsobu vedení volební kampaně s tím, že bude nadále rozpracováván. Př. Céza požádal přítomné, aby se v rámci možností
snažili kontaktovat mladé lidi ve svém okolí s cílem přivést tyto lidi do MSD (podpora ČSSD v kampani). Př. Céza spolu s př. Petrusem seznámili
přítomné s návrhy Řádů jednotlivých voleb v roce 2014 (PSP ČR, Evropský parlament, ZHMP, ZMČ P – 8). K nim může každý člen, MO, OVV,
OKK vyjádřit stanovisko a odeslat ho na emailovovou adresu, kterou den před tím tajemník posílal členům OVV. Dále př. Petrus detailně informoval o primárních volbách (termíny, změny oproti minulým letům, nové klíče – 1:10, preferenční hlasy apod.). Tyto informace podobně jako před
minulými komunálními volbami přehledně zpracuje do Informačního časopisu OVV P – 8.
Následoval bod komunální politika. ZHMP: Př. Petrus informoval, že Rada ZHMP v pondělí 13. 5. nezačala ani jednat a obě znesvářené koaliční strany (ODS a TOP09) se rozešly ve zlém. TOP09 je nyní v koalici tou stranou, která rozhoduje o všem podstatném. Na ZHMP rezignovali na
své funkce členové ODS Richter a Šťastný (oba z Prahy 10). ZMČ P – 8: Př. Zátopek seznámil přítomné s jednáním Zastupitelstva, které skončilo
2 hodiny před začátkem schůze OVV. Za rezignující zastupitelku SZ složil slib zastupitele náhradník SZ p. Polecha. Dále byly projednány a
schváleny materiály týkající se přísedících u Obvodního soudu Praha 8, grantů v oblasti drogové prevence, sociální oblasti, sportovních klubů
a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Bylo také odpuštěno několik nevymahatelných pohledávek (nad 100 tisíc Kč) týkajících se zemřelých
dlužníků. Byly odsouhlaseny převody domů (katastr Karlín) v majetku MČ oprávněným zájemcům – nájemníkům, kteří založili BD a splnili
podmínky „zásad prodeje bytových domů“. Př. Petrus doplnil informaci o Straně zelených. Této straně v krátké době rezignovaly již dvě zastupitelky. Bohužel oba náhradníci (p. Korf a Polecha) jsou na rozdíl o jejich předchůdkyň zastánci spíše pravicové politiky SZ. Lze tak reálně
předpokládat jejich spolupráci se současnou koalicí až do voleb (viz dnešní zastupitelstvo).
Informace z MO: Proběhly informace ze schůzí místních organizací: MO Troja (př. Vašek: společná schůze MO Troja a MO Čimice proběhne
27. 5.), MO Karlín a MO Libeň (př. Rödig: souhlas s přestupem p. Vybírala, dále dle programu), MO Čimice (př. Maděra: schůze proběhla dle
programu, byly diskutovány návrhy do volebního programu, proběhla diskuse ke změně přístupu ČSSD, a sice nově podporovat prodej bytů v
majetku městské části). Př. Petrus konstatoval, že si v současném volebním období nedokáže představit změnu našeho přístupu k problematice prodeje bytů, který by tak popřel naše sliby v předvolebním období. V příštím volebním období zůstane MČ P – 8 už jen minimum bytů (cca
800), které již dnes slouží jako „sociální bydlení“. O schůzi MO Ďáblice informoval př. Janek. V MČ Ďáblice byl odvolán starosta. V současné době
jsou dva kandidáti na starostu, ale nelze očekávat brzké zvolení nového starosty, neboť v ďáblickém zastupitelstvu je v současné době velká
řevnivost, např. týkající se preference velkých zakázek (mimo jiné na stavbu nové radnice, př. Janek s její stavbou nesouhlasí). Př. Janek dále
informoval, že finance od ZHMP za skládku komunálního odpadu jsou nesmyslně utráceny. O Schůzi MO Kobylisy informovala př. Majerová
(schůze proběhla dle programu, zájemce o členství ještě nemá vyřízenou změnu bydliště v OP), o schůzi MO Bohnice informoval př. Ševčík
(schůze proběhla dle programu, př. Majerník nakonec nepožádal o přerušení členství). Př. Céza navrhl, aby v zápisech z MO byl samostatný
oddíl „návrhy do volebního programu a volební kampaně.“ V následné diskusi členové konstatovali, že se budou snažit tuto změnu prosadit,
tajemník př. Vašek přislíbil v rámci svých možností pomoci s tímto záměrem. Návrhy programu z MO bude předávat př. Rödigovi a Cézovi.
Návrhy od jednotlivých členů budou nadále posílány př. Rödigovi na email daniel@rodig.cz. (v kopii možno na ovv.praha8@cssd.cz), ty bude
poté v koncentrované podobě přebírat př. Céza, jenž z nich bude připravovat resumé určené pro všeplenární schůzi.
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Jaromírem Tischerem
členem ČSSD předsedou o. s. Poradna pro občany na Praze 8
1. Jak dlouho jsi členem sociální demokracie?
Osobně se cítím sociálním demokratem již od svých 14 let, ale členem ČSSD jsem už přes
11 let. Tehdy jsem druhý den po svých osmnáctinách navštívil sekretariát sociální demokracie
a podepsal přihlášku do sociální demokracie a MSD. Členem na Praze 8 jsem opět poslední 2
roky.
2. Jak vnímáš současnou situaci na radnici Prahy 8? A co by podle Tebe měla ČSSD Prahy 8
udělat?
Jsem rozladěný z formálně neformální koalice ODS, TOP09, V8 a KSČM, která se sice ohání šetřením, ale projídá veškeré finanční
prostředky. Současné vedení se chová stylem „po nás potopa.“ Tato koalice je nelogická, možná, že právě tato nelogičnost drží radu pohromadě. Současná rada MČ Praha 8 je tmelená strachem, že za 20 měsíců může být vystřídána, a tak se snaží zavděčit voličům privatizací
bytového fondu. Málokdo však vidí, že za privatizací stojí ve stínu pokuta Evropské investiční bance přes 700 mil Kč, kterou zaplatila
naše radnice. Přitom splátky hradil vždy magistrát ze svého rozpočtu. Pokud by se chvíli s privatizací počkalo, nemusela radnice platit
nic. Takhle radnice obrala své obyvatele o 0,7 mld., které mohly být využity např. na zvýšení bezpečnosti. Problémem je též stavba Nové
radnice na Palmovce, která kasu MČ Prahy 8 stála již několik mnoho milionů bez toho, aby se „koplo“ do země. To jsou jen dva z mnoha
velkých problémů.
Sociální demokracie by se před „supervolebním“ rokem 2014 měla pokusit oslovit i voliče menších stran v levé části středu politické
scény. Tohle je především práce vedení celé ČSSD.
Naše obvodní organizace je podle mne jednotná, vyhraněná a s přesnou představou o svém dalším směřování. Nový OVV pod taktovkou Karla Šaška navázal na předchozí práci OVV pod vedením Romana Petruse. Nemohu hodnotit současný OVV, to lze až po ukončení
jeho mandátu. Podle mého názoru se OVV ujal kormidla velmi, velmi dobře a snaží se aktivizovat stávající členskou základnu. Bez její
aktivizace není podle mne možné rozšířit naše řady. Vítám připravované semináře a všeplenární schůze, kde lze otevřít témata, na které
by jinak nemusela spatřit světlo světa. Rád bych pomohl úspěchům sociální demokracie ve volbách, především v komunálních, abychom
mohli konečně předvést, že program sociální demokracie je promyšlenější a výhodnější pro 99% obyvatel. To je však úkol pro nás všechny,
nelze spoléhat jen na OVV, ten je bez naší podpory téměř bezmocný. Zde bych hodně volně parafrázoval výrok J. F. Kennedyho: Neptejte
se, co sociální demokracie může udělat pro vás. Ptejte se, co můžete udělat vy pro ni.
3. Nyní trochu z jiného soudku – Jsi místopředsedou Občanského sdružení OSM, prozraď nám jaké akce má sdružení v plánu?
Občanské sdružení OSM pořádá mnoho výstav. Po úspěšné výstavě Jiřího Wintera - Neprakty a vernisáži bratrů Hochmanů připravujeme na září sochařskou výstavu Jiřího Genzera. Na zimu jsme v jednání s Janem Skorkou, který se věnuje naivní malbě. Na jaře 2014
přivítáme fotografku Martinou Venigerovou, pak kovorytce Davida Linka a malířku Janu Voseckou. U výstavy Davida Linka bych se rád
zastavil, neboť to nebude „obyčejná“ výstava zakazující dotek, ba právě naopak. Výstava bude plně haptická. Jednáme samozřejmě o
výstavě s dalšími umělci a také bychom rádi uspořádali výstavu jednoho člena naší obvodní organizace ČSSD. Více nyní neprozradím.
Děkujeme za rozhovor.
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ZPRAVODAJ
Polemika

Zákopová válka proti hazardu
Petr Kostroun, člen ČSSD Praha 8
Na otázku, zda by měla Praha 8 přistoupit k nulové toleranci vůči hazardu, odpovídám jednoznačně, měla. Nebudu se zde
zaobírat důvody proč ano, jelikož to jistě udělají moji kolegové. Pojďme se na věc podívat trochu z jiného úhlu. Když jsem
si pročítal volební programy z roku 2010, jednotlivých subjektů
zastoupených na radnici, zjistil jsem, že často měly ve svém programu boj proti hazardu, včetně členů současné koalice. Jsou tři
roky po volbách, a můžeme tedy zhodnotit, jak tento slib svým
voličům dodržely.
Když se podívám na mapu hazardu, tak se nemohu zbavit pocitu, že někteří k tomu přistoupili tak, že papír snese skutečně
hodně a slibem nezarmoutíte. Počet hracích automatů je na našem území poměrně vysoký a na městské části dokonce funguje
12(!) kasín. Nejhorší situace je v Karlíně, kde se údajně nachází
1 automat na 36 obyvatel, což je skutečně vysoké číslo, které o
situaci s hazardem na Praze 8 nic dobrého nevypovídá. Pokud
skutečně chceme úspěšně vést válku s hazardem, nebude stačit,
když vykopeme zákopy a pak se na sebe budeme dívat.

Chápu, že kritizovat je velmi
jednoduché a hledat řešení je
trochu složitější. Nález ústavního soudu, který ruší část loterijního zákona, nám celou věc
velmi usnadňuje. Nyní je plně
v kompetenci obcí upravit vyhláškou působení hazardu na
svém území. Mým návrhem
tedy je, aby koalice vyhlásila
termín, kdy zastupitelstvo tuto
záležitost projedná. Výstupem tohoto jednání by měl být seznam kroků, který radnice v dané věci provede a jasný termín, do
kdy mají být vykonány. Pevně věřím, že pokud se najde dobrá
vůle celou situaci řešit napříč politickým spektrem, neměla by
to být zase tak složitá záležitost. Řešení tohoto problému nám
všem občanům Prahy 8 umožní, abychom se ve své čtvrti cítili
bezpečněji a aby se nám zde žilo lépe.

Papežova abdikace a úvaha nad reformací církve (2. pokračování)
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň ČSSD Praha 8
Ta první by se měla projevit jako charitativní činnost. Příkladem by měly být dvě české statečné ženy 13. století. První z nich
byla Anežka Česká (+2.3.1282), sestra krále Václava I., která fundovala tři kláštery a založila jeden s charitativním posláním. Jejím příkladem se řídila Zdislava (1220-1252), dcera Přibyslava z
Křižanova a Sibyly, dvorní dámy královny Kunhuty, žena Havla z
Markvartic a na Lemberku. Ta založila v Turnově dominikánský
klášter se špitálem.
Duševní část nové církevní reformace, zcivilizované, by měla
za úkol vést občany k vlastenectví, k boji proti kriminalitě, vyučovat společenskou výchovu, estetiku a občanskou nauku a provádět nestranně politickou výchovu zaměřenou na demokracii a
sociální cítění.
Naprosto opačným způsobem na projevy nového papeže se
vyjádřili polští biskupové prohlášením, že katolická církev není
charitativní organizace. Ortodoxní katolíci zřejmě chtějí zachovat církvi středověký charakter.

Nečeká katolickou církev
nové schizma?
Toto trochu neobvyklé pojednání bylo sepsáno pro srovnání funkce církve v minulosti
se současností a pro zamyšlení
nad starým latinským příslovím, „tempora mutantur et nos
mutamur in ilis“ (časy se mění
a my se měníme s nimi), zda
dosud platí, nebo by platit mělo.
Je nesporné, že lidé se časem mění a proto by se měly měnit
i církve. A z celosvětového pohledu se to týká i islámu!
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ČSSD PRAHA 8
Polemika

Životnost našich politických stran
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň ČSSD Praha 8
Absolutní vítězství sociální demokracie v loňských krajských
i senátních volbách zcela zákonitě vede k zamyšlení o politickém
vývoji u nás. To se pochopitelně neobejde nejdříve bez ohlédnutí
do historie.
Skutečně demokratický politický systém vytvořil se u nás až po
skončení první světové války. Z té doby až do dneška z tehdejšího
dosti pestrého politického spektra první republiky přežily jedině
sociální demokraté a komunisté za levici a dvě strany středové
(národní socialisté a lidovci), ale vůbec nepřežila ani jedna strana
pravicová.
Po druhé světové válce programovým prohlášením Košické vlády byl jednak vydán zákaz pravicově orientovaných stran a jednak
byla povolena existence jen čtyřem politickým stranám - sociálním
demokratům, komunistům, národním socialistům a lidovcům.
Tento stav vydržel jen do Února 1948, kdy komunisté provedli
politický převrat. Podvodně bylo zinscenováno sloučení ČSSD s
KSČ a byla vytvořena tzv. Národní fronta, do níž komunisté milostivě přijali lidovce a národní socialisty přejmenované na stranu
socialistickou. Samozřejmě že KSČ si v Národní frontě důsledně
udržovala vedoucí úlohu. Tento stav vydržel až do Listopadové
revoluce v r. 1989.
Po Listopadu 1989 se u nás přímo rozvířila čilá až téměř překotná vnitropolitická činnost, do níž se zapojilo velké množství stran
a hnutí. Z politických stran z doby první republiky to byli však jen
sociální demokraté, komunisté a lidovci (pod značkou KDU).
V r. 1990 ve volbách do Federálního shromáždění a České
národní rady působilo 23 stran a hnutí. Volby s naprostou převahou vyhrálo Občanské fórum (OF). Toto politické hnutí však
dlouho nevydrželo. Rozpadlo se, protože sdružovalo velké množství občanů, kteří vlastně neměli a ani nemohli mít jednotný politický názor.
V r. 1992 se konaly volby do poslanecké sněmovny. Voliči si
vybírali kandidáty dokonce z 61 politických stran a hnutí. Občané,
hlavně ti mladší, kteří znali volby jen z doby komunistické diktatury, většinou se ani nevyznali v povaze jednotlivých
politických stran a tak jejich volba byla často váhavá, neuvážená,
někdy zmatečná a tudíž i sporná.
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Při dalších volbách do poslanecké sněmovny na jaře 1996
si voliči počínali již zkušeněji. Mandáty získali poslanci za
ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, SPR-RSČ a ODA. Na
podzim toho roku se konaly
volby do Senátu. Křesla obsadily strany ODS, ČSSD, KDU-ČSL, ODA, KSČM a DEU.
V roce 1998 konaly se předčasné volby do Poslanecké sně
movny a vyhráli je sociální demokraté. Předsedou vlády se stal
Miloš Zeman.
Volby do senátu r. 2000 se sociální demokracii příliš nepovedly.
ČSSD se umístila až na 4. místě a získala jen 15 křesel. Zato v r.
2002 ČSSD volby do poslanecké sněmovny vyhrála a předsedou
vlády se stal Vladimír Špidla.
Další volby do poslanecké sněmovny v r. 2006 vyhrála ODS a
premiérem se stal Topolánek. Na podzim toho roku při senátních
volbách ČSSD se umístila jako druhá a získala 12 křesel.
V roce 2008 při senátních volbách ČSSD zvítězila a získala
29 senátorských křesel. V roce 2010 při volbách do poslanecké
sněmovny ČSSD sice získala 22,08 % a tím i 1. pořadí, ale prezident republiky Klaus sestavením vlády nelogicky pověřil Nečase
za ODS, která získala 20,22 % hlasů a byla tudíž až druhá.
Téhož roku na podzim ČSSD vyhrála opět senátní volby a získala 41 křesel. Loni v roce 2012 ve volbách do senátu ČSSD znovu
zvítězila ve 13 obvodech a získala 46 senátních křesel.
Po více než dvaceti letech vystřídalo se na naší politické scéně
velké množství stran a hnutí. Mnohé z nich vsak již úplně zmizely
za scény např. SPR-RSČ (Sládkovci), ODA, DEU, US, SZ. Na
jiné např. VV a TOP-09 tento osud teprve čeká. Nepřehlédnutelné
přitom je, že jde vesměs o strany pravicové.
A proč je tornu tak? To nám vysvětlí odpověď na titulek tohoto
článku.

ZPRAVODAJ
Polemika
Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická (pozdější ČSSD) byla založena již v roce 1878. V roce 1917 byla založena strana národně sociální a v roce 1919 byla založena strana
lidová. V roce 1921 odrodilá sociálně demokratická ultralevice
založila KSČ.
To znamená, že politické strany levicové a středové mají ne-

sporně vysokou životnost a tím i větší a trvalejší důvěru u občanů. Naproti tomu pravicové strany po svém vzniku většinou sice
zazáří jako komety, ale jejich obliba se brzy vytratí a pokud ještě
zůstanou jako nepatrná součást politického spektra, mohly by
se považovat již jen za společenský endemit z doby feudalismu,
kterému se podařilo přežít francouzskou revoluci. Zbývá ještě
všetečná otázka. Jaký osud čeká na ODS?

Milan Hejkrlík: Chtěl jsem zpět 80 korun. Banka mi místo toho nabídla další
úvěr - Rozhovor převzat z Pražského deníku. Autor Veronika Cézová
Stal se prvním člověkem, kterému je banka podle Finančního arbitra povinna vrátit poplatek za vedení úvěru.
Co vás vedlo k tomu, abyste se vydal do boje s Komerční bankou
o vrácení poplatku za spravování úvěru?
V Komerční bance jsem měl úvěr, ze kterého jsem vedle měsíčních splátek hradil i poplatek za spravování úvěru ve výši 80
korun. Na podzim loňského roku jsem zaregistroval, že jeden z
klientů uspěl ve sporu s Komerční bankou o obdobný poplatek.
Přístup tohoto klienta se mi velmi líbil, trochu mi připomínal
souboj Davida s Goliášem. Za normální situace totiž běžný klient
nemá proti velké instituci žádnou šanci a tento klient mne velmi
inspiroval.
Byl to váš první souboj, ve kterém jste přemohl Goliáše?
Trochu mi to připomnělo situaci před několika lety, když jsem
částečně úspěšně bojoval o zrušení vstupného do Tiských skal,
kdy jsem se domníval, že vstupné je vybíráno nezákonně a Ministerstvo vnitra mi dalo za pravdu. V současné době se věnuji obdobnému problému v Adršpašských skalách a Teplických
skalách, kde také obce vybírají vstupné, přestože dle zákona na
ochranu přírody a krajiny má každý právo na volný (a tedy bezplatný) průchod krajinou.
Šlo vám o 80 korun, nebo o princip?
Šlo mi spíše o princip a požadavek na transparentní jednání ze
strany banky, neboť mi banka nebyla v první fázi schopna odpovědět, jakou službu mi za 80 korun měsíčně poskytuje. Z mého
pohledu by měl bance pokrýt náklady za správu úvěru úrok a již
nikoliv poplatek, byť byl zachycen ve smlouvě o poskytnutí úvěru. Na internetu jsem našel doporučený postup, na jehož základě
jsem se obrátil na Komerční banku s žádostí o vrácení poplatku a
ukončení jeho účtování.

Jak jednání s bankou dopadlo?
Po měsíci mi přišel dopis, ve kterém mi banka oznámila, že můj
nárok není opodstatněný a sporný poplatek je mi účtován zcela
právem. Obrátil jsem se proto na Finančního arbitra, což je státní
mimosoudní orgán, který slouží primárně k bezplatnému řešení
sporů mezi klienty a finančními institucemi. Následně mě kontaktoval ředitel oblastní pobočky Komerční banky a domluvil si
se mnou schůzku.
Snažil se s vámi domluvit? Vrátit vám těch 80 korun?
Během jednání jsme bohužel nedošli ke smírnému řešení, Komerční banka stále trvala na oprávněnosti poplatku, nicméně
jako kompenzaci mi byl nabídnut mimo jiné zvýhodněný hypoteční úvěr, který jsem beztak nepotřeboval. Celé jednání bylo
vcelku úsměvné, místo hledání smírného řešení mi byl nabízen
jeden zpoplatněný produkt Komerční banky za druhým, pan ředitel působil dojmem neúspěšného obchodního zástupce.
A jak konkrétně vypadalo jednání s Finančním arbitrem?
Jednání probíhalo prakticky jen korespondenčně. Já i Komerční
banka jsme byli písemně vyzváni k doplnění informací do spisu, který následně Finanční arbitr analyzoval. Finanční arbitr ze
zákona přezkoumává podání nezávisle a není vázán návrhy ani
jedné ze stran. Před vydáním rozhodnutí se obě strany mohly seznámit se zjištěnou podkladovou dokumentací. Následně jsem
obdržel nález, kterým byla uznána protiprávnost poplatku za
spravování úvěru, Komerční banka mi je povinna vrátit 80 korun
a zároveň zaplatit státu sankci 15 000 korun.

Rozhovor byl zkrácen
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ČSSD PRAHA 8
Zábava z internetu
Když je průduškový čaj na průdušky, ledvinový čaj na ledviny, na co je potom pytlíkový čaj?
Když plavání zeštíhluje, co dělají velryby špatně?
Když se kukuřičný olej dělá z kukuřic, jak je to potom s dětským olejíčkem?
Když super-lepidlo lepí všechno, proč ne vnitřek tuby?
Proč se člověk musí na návštěvu k jasnovidce objednat?
Proč se citrónová limonáda skládá většinou z příměsí, zatímco přípravek na nádobí obsahuje pravou citrónovou šťávu?
Termoska drží v zimě teplo a v létě chlad. Odkud ví, kdy je léto a kdy je zima?
Proč má benzínka otevřená 24 hodin denně na dveřích zámek?
Proč se ve Státech používají při popravách tzv. smrtící injekcí sterilní jehly a stříkačky?
Jak se dostane řidič sněžného pluhu ráno do práce?
Když jsou černé skříňky v letadle nezničitelné, proč se celé letadlo nestaví z tohoto materiálu?
Ruští neurologové objevili nerv evidentně spojující lidské oko a lidsky zadek. Důkazem pro tento unikátní objev byl pokus s
pacientem. Dotyčný byl nejprve bodnut jehlou do zadku a okamžitě se rozplakal,následně byl toutéž jehlou bodnut do oka a hned
nato se posral...
A poslední zamyšlení: Dobrá nálada nevyřeší všechny vaše problémy, ale naštve tolik lidí, že je dobré si ji udržet !!!

10

www.cssdpraha8.cz

ZPRAVODAJ
Novinky z Prahy 8
Bohnice slaví 855 let
Pražské Bohnice slaví 855 let. Při té příležitosti jste mohli navštívit dnej již tradiční posvícení na náměstíčku u Kostela sv. Petra a Pavla.
Program začal přesně v pravé poledne a kromě jarmarku historických řemesel byla připravena i tombola nebo výtvarná dílna. Celé odpoledne paky probíhaly hudební vystoupení, které vyvrcholily večer koncertem kapely The Tap Tap. Před pěti lety se konalo poprvé posvícení
vlastně jako připomínka vysvěcení místního kostela sv. Petra a Pavla a vlastně tehdy první připravené Starobohnické posvícení bylo natolik
povedené, že se radnice rozhodla ve spolupráci s římskokatolickou farností v té tradici pokračovat.

Radnice Prahy 8 převede na školy počítače
Na mateřské a základní školy zřizované městskou částí, které projevily zájem, bezúplatně převede radnice MČ Praha 8 třicet počítačů a monitorů.
Počítače jsou pro provoz složitých aplikací, které využívá úřad, zastaralé. Na běžnou kancelářskou práci jsou však zcela dostačující, případně
mohou posloužit například k vybavení počítačových učeben. Jeden počítač s monitorem získá jako dar i o. s. Centrum integrace dětí a mládeže,
které se zaměřuje především na integraci zdravotně postižených a sociálně slabých dětí.

Bude zchátralý Libeňský most zachráněn?
Některé pražské mosty jsou ve špatném stavu – například Libeňský nebo Hlávkův. Zatímco do opravy Hlávkova mostu nebo sanace
Nuselského mostu město letos investovat bude, na opravdu Libeňského mostu peníze v letošním rozpočtu nevyčlenilo. Podle analýzy Ekologického právního systému by za případné škody byl odpovědný vlastník mostu – tedy hlavní město Praha. Na špatný stav Libeňského
mostu, který již od roku 1928 spojuje levý a pravý vltavský břeh, přitom již léta upozorňují odborníci. Na mostě je opadaný beton, trčí z
něj na mnoha místech rezavé dráty, v neutěšeném stavu je podpěrný systém i hlavní mostní klenby. Ze stavby roste plevel, schodiště jsou
nevábná a slouží spíše jako toalety. Potřebnou opravu Libeňského mostu plánují pražští politici již několik volebních období. Například v
roce 2006 se dokonce hovořilo o generální opravě mostu za miliardu a půl. To bylo však v období před volbami, kdy se frekvence plánů a
slibů politiků vždy zvýší. Nyní se hovoří o částce blížící se 2 miliardám korun. Ještě, že se blíží volby. Opravu mostu bude mít v programu
snad každá strana kandidujícící do voleb. Minulé volby se v Praze 8 dostala na radnici strana, která byla urputně proti stavbě nové radnice.
Ale po volbách změnila názor. Jak to bude vypadat ve volební kampani v dalších volbách?

Předškoláci do přípravných tříd
Na Osmičce vzniknou od nového školního roku další čtyři přípravné třídy, a to v ZŠ Bohumila Hrabala, ZŠ Palmovka, ZŠ Glowackého
a ZŠ Libčická. Přípravné třídy jsou určené předškolním dětem, které jsou sociálně znevýhodněné. V praxi jsou tyto třídy navštěvované například cizinci kvůli adaptaci. Přípravné třídy, v nichž se počet dětí pohybuje od sedmi do patnácti, postupují podle školního vzdělávacího
programu. Přípravné třídy jsou však vhodné i pro starší předškoláky, kteří jsou již staří na školku a v mladším kolektivu by nepokračovali
ve vývoji – což je také jedna z variant sociálního znevýhodnění. Zřízení těchto tříd je nakonec přínosné i pro mateřské školy, kde se uvolní
místa pro tříleté děti. Teoreticky by se pak v mateřských školách až šedesát míst.

Majitel paláce Svět může dostat od Prahy 8 pokutu až 2 miliony
Majiteli chátrajícího paláce Svět v pražské Libni hrozí až dvoumilionová pokuta za porušení právních předpisů. Případ řešil stavební
odbor Prahy 8, který jednal s právním zástupcem majitele. Majitel budovy, italský podnikatel Antonio Crispino, podle stavebního odboru
Prahy 8 zřejmě pochybil mimo jiné například tím, že na stavbě není přítomen stavbyvedoucí nebo že není veden stavební deník. Právní
zástupce majitele se k dané situaci vyjádřil. Právní zástupce úředníkům rovněž předal pozměněný plán toho, co v paláci majitel plánuje
vybudovat. Měly by zde být zrekonstruovány byty a administrativní prostory. O obnově paláce se mluvilo již v roce 2006, kdy radnice
schválila studii rekonstrukce. Od té doby se však rekonstrukce nijak výrazně neposunula. Z domu se prý odstěhovali už i poslední dva
nájemníci, kteří tu bydleli. Palác Svět byl postaven ve 30. letech minulého století stavitelem Františkem Havlenou. Budova je založena pod
úrovní hladiny spodní vody ve vaně z olova. Komplex tvoří činžovní a obchodní dům se dvěma suterény s kinosálem. V prvním patře se
nacházela restaurace, kavárna a herna. V přízemí byl bufet, který spisovatel Bohumil Hrabal popsal ve své povídkové knize Automat Svět.
Palác poškodila v roce 2002 povodeň, od roku 2003 je kulturní památkou.
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Zastupitelstvo Prahy 8

Informace ze zastupitelstva
Daniel Rödig, zastupitel Městské části Praha 8
Květnové zastupitelstvo se konalo dne 15. 5. 2013 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na
programu jeho jednání bylo 31 bodů. Hned na úvod jednání starosta informoval, že na funkci zastupitele rezignovala Eliška Vejchodská ze Strany Zelených (SZ), která byla v pokročilém stádiu
těhotenství. Na její místo nastoupil v souladu se zákonem náhadník za SZ. Pan Polecha složil slib
zastupitele a jednání zastupitelstva mohlo pokračovat.
Ještě před schválením programu vystoupil zastupitel Vilgus (SZ), který navrhl rozšíření programu o bod týkající se heren a loterií na území Prahy 8. Tento návrh ale nebyl přijat a program jednání
byl schválen zastupitelstvem v původním znění. Po volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 8
se přistoupilo k projednání rozpočtového opatření. Tento materiál byl schválen.
Následovalo projednání návrhu vydání Dodatku ke zřizovací listině Mateřské školky Libčická, která upravovala oblast školní
jídelny. Tento materiál byl schválen. Následovalo přijetí návrhu na na poskytnutí finančních darů (grantů) MČ v oblasti primární
prevence rizikového chování dětí na rok 2013. Přijat byl i návrh na uzavření dodatku mezi MČ a Státním fondem životního prostředí. Zde se jednalo pouze o technický materiál, proto jeho přijetí nebylo předmětem dlouhých debat v rámci diskuse.
Zastupitelstvem byly přijaty i návrhy na poskytnutí finančních darů v sociální oblasti, na tělovýchovnou činnost, na sportovní
výchovu mládeže a na oblast volnočasových aktivit dětí. Byly přijaty i návrhy na odpisy pohledávek za zemřelými nájemníky. Zastupitelstvo schválilo návrh úplatného převodu pozemku pod domem v Kobylisích.
Dalších patnáct bodů jednání zastupitelstva se týkalo další etapy privatizace a zastupitelstvo odsouhlasilo prodej domů v Karlíně,
kde byly splněny podmínky pro zařazení domů do privatizace. V posledním bodě jednání zastupitelstva, který je tradičně vyhrazen
dotazům , připomínkám a podnětům obyvatel a občanů MČ byl mimo jiné vznesen požadavek na zajištění hlasovacího zařízení. Sociální demokracie s tímto požadavkem již v minulosti přišla, nicméně nebyla úspěšná. Třeba nyní se tazatel setká s jiným přístupem
radnice.
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Novinky z radnice a komisí

Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek, Milan Hejkrlík, zastupitel za ČSSD
Komise se sešla na řádném jednání dne 23. května 2013. Komise se zabývala zlepšením bezpečnostní situace na Palmovce - kriminální policie provedla několik bezpečnostních akcí se zaměřením na drogovou problematiku. Nicméně i nadále komise považuje situaci na Palmovce za
problematickou. Dále komise řešila pravidelné stížnosti na bezpečnost v ulici Šimůnkova. Policie ČR i Městská policie přijala opatření, do ulice
v nočních hodinách několikrát zajíždí motohlídka. Bohužel stížnosti občanů neustaly, přestože Policie ČR neeviduje zvýšenou kriminalitu nad
úroveň obdobné sídlištní lokality. Komise byla dále upozorněna na trvalé problémy občanského soužití s jednou obyvatelkou ulice Braunerova v
Libni. Dle sdělení předsedy komise je dotyčná osoba částečně zbavena právní způsobilosti a nyní je hospitalizována v psychiatrické léčebně, čímž
akutní problémy ustaly.

Bytová komise, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
Květnové jednání bytové komise RMČ Praha 8 (BK) se konalo dne 13.5. Po kontrole minulých zápisů se přikročilo k projednávání nových
podání, které byly komisi doručeny od jejího posledního jednání. BK se zabývala revokací svých předchozích usnesení. V důsledku další etapy
privatizace byly v několika případech dlužné částky nějemníky uhrazeny, proto nebyl důvod trvat na svém předchozím usnesení, že BK doporučuje
řešit nedoplatek ukončením nájemního vztahu. BK se dále zabývala návrhy na prominutí a odpisy nedobytných pohledávek za zemřelými nájemníky. V těchto případech BK doporučila pohledávky odepsat a návrh předložit k projednání Finančnímu výboru Zastupitelstva Městské části Praha
8. BK se zabývala i žádostmi nájemníků o slevu na nájemném. Tam, kde k tomu byly důvody (porucha dodávky teplé vody, rekonstrukce bytů v
sousedních bytech, apod.) BK doporučila slevu na nájemném dočasně poskytnout, a to ve výši 10% resp. 20%. BK řešila i žádosti o nájem obecního bytu z důvodu obecné prospěšnosti, či žádosti o prodloužení nájemních smluv k bytům. K těmto žádostwm BK zaujala kladné stanovisko.

Komise informatiky, Milan Hejkrlík, zastupitel za ČSSD
Komise se sešla 25. března 2013, jednání řídil její předseda Josef Slobodník. Hlavním tématem jednání byl postupný přechod pracovních stanic
z operačního systému MS Windows XP na MS Windows 7 související s ukončením podpory staršího operačního systému. Dále se komise zabývala
postupem digitalizace archivu Městské části Praha 8.

Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD
V květnu 2013 komise projednala tři žádosti o přidělení azylového bytu. Na základě předložených zpráv sociálního odboru nebyly doporučeny
dvě žádosti, z nichž jedna z důvodu nesplnění kritérií a druhá pro možnost zajištění bydlení jinou formou. Doporučena byla žádost matky na rodičovské dovolené, která v současné době žije se dvěma dětmi v tréninkovém bytě a o děti řádně pečuje. Komise dále projednala jednu žádost do
programu „Bydlení pro seniory“. Žádost nebyla doporučena z důvodu nesplnění kritérií, neboť v bytě žadatelky je k trvalému pobytu hlášen vnuk
a nejedná se tedy o osaměle žijícího občana, který se z důvodu vysokého nájemného dostal do tíživé finanční situace.

Kulturní komise, Jiřina Slavíková, zastupitelka za ČSSD
Dne 28. 3. 2013 se konalo další jednání komise, které řídila její předsedkyně Mgr. V. Ludková. Komise projednala a vyjádřila jednomyslnou
podporu žádosti Baletní školy Pirueta v.o.s. o jejím dalším působení v nebytových prostorách v majetku MČ Praha 8 na adrese Vítkova 24, Praha
8 – Karlín. Rozhodnutí o ponechání uvedených prostor, event. jejich zařazení do tzv. privatizace není však v kompetenci této komise. Komise projednala také návrhy příprav oslav a připomenutí 100. výročí narození Bohumila Hrabala na území MČ Praha 8. RNDr. D. Blahunková informovala
o možnosti zajištění koncertního vystoupení Hudby hradní stráže a Policie ČR. Zástupce starosty MČ Praha 8 M. Švarc informoval o možnosti
partnerství MHMP na těchto oslavách, včetně finanční dotace.
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Zveme Vás

Stranické akce Červen 2013
Mezinárodní den Dětí		
1. 6.		
MO Karlín a MO Libeň		
4. 6. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
ZHMP					
6. 6. 9:00		
Mariánské náměstí, Praha 1
Sociální poradna - př. Bouda 11. 6. 15:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Kobylisy			
11. 6. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub			
12. 6. 16:00		
Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her		
13. 6. 17:00		
Zenklova 27, sekretariát
Klub zastupitelů ZMČ P - 8
17. 6. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
Zastupitelstvo MČ Praha 8
19. 6. 14:00		
ÚMČ P - 8; „bílý dům“
OVV Praha 8				
??
??		
Zenklova 27, sekretariát
ÚVV					
22. 6. 9:00		
hotel Olšanka, Praha 3
MO Ďáblice				
24. 6. 19:00		
Restaurace „Na růžku“
Zastupitelský den			
25. 6. 17:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Bohnice				
25. 6. 18:00		
vinárna „Troja“ v Bohnicích
Šachový klub			
26. 6. 16:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Čimice				
27. 6. 18:00		
Chvatěrubská 350, Čimice
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ČSSD PRAHA 8

Akce ČSSD v květnu

Členové ČSSD Praha 8 byli aktivní na řadě
akcí v měsíci květnu. Byli jsme vidět na
prvního máje, na Kobyliské střelnici při
uctění památky popravených i při rozdávání růží.
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