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V červnu proběhne několik posledních schůzí a aktivit va naší organizaci. Pak se na dva měsíce spokojeně rozjedeme trávit dovolené a
užít si zasloužený odpočinek. Běžně se totiž o prázdninách neschází-
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by to mohl dělat a také jak zařídíme předvolební kampaň. Finanční pro-
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středky na ní budou velmi malé, spíše žádné.
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Ale kéž by se to stalo. Naše země potřebuje změnu jak sůl. Trapnost
současné vlády, která je umocněna tím, že prakticky nic nedělá a porušuje všechny své sliby, začíná být nesmírná.

Od září nás čeká další jednání o kandidátovi do Senátu na Praze
8 v roce 2012. V září k této akci svolá OVV mimořádnou všeplenární
schůzi. Zde bychom si měli říct, jak si kandidáta představujeme, kdo

K finančním prostředkům se váže i problematika našeho obvodního výboru. Museli jsme, díky ústředí, opět, již poněkolikáté předělat
náš rozpočet na tento rok. Snad finančně vydržíme, ale bude to velmi
bolestivé. Bohužel jsme museli zrušit řadu našich připravovaných akcí
právě z finančních důvodů.

Snad bude lépe, a tak si alespoň odpočiňme na prázdninách a užijme si je tak, jak to jde nejlépe.

Číslo měsíce
0,- Kč
Tolik korun bude stát díky ČSSD roční permanentka do Botanické zahrady pro obyvatele
Bohnic, Troji a Čimic.
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ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě

Jemenský viceprezident navrhl opozici příměří
Jemenský úřadující prezident a velitel ozbrojených sil, kterým je dosavadní viceprezident Abdar Rabbú Mansúr Hadí, který dočasně nahradil ve funkci prezidenta Alího Abdalláha Sáliha, se
obrátil na opoziční kmenovou federaci Hašíd s návrhem zastavit boje. Na znamení, že svůj záměr
myslí vážně, nabídl stažení armády z míst nepokojů a odstranění silničních zátarasů, zejména na
předměstí metropole Saná a v dalších městech. Zástupci Hašídu s jeho návrhem na potvrzení den
starého příměří údajně souhlasili.

Státní opera se sloučí s Národním divadlem
Státní opera Praha se k 1. lednu 2012 sloučí s Národním divadlem. Zaměstnancům opery, která
tak ve své současné podobě končí, to oznámil ředitel obou scén Ondřej Černý. O osudu opery se
vedla dlouhá jednání. Ministr kultury Jiří Besser již dříve za hlavní důvod chystané reformy obou
scén označil snahu o účelné vynakládání finančních prostředků. Proti sloučení protestovala Česká
hudební rada i zástupci sólistů a orchestru Národního divadla i Strární opery Praha. Petici za samostatnost Státní opery podepsalo přes 15 tisíc lidí. Některé sílící hlasy naznačují, že za reformou operní scény mohou být i ekonomické zájmy, konkrétně prodej některých objektů z majetku Národního
divadla.

Bývalý ministr financí Eduard Janota zemřel
Ve věku 59 let náhle zemřel Eduard Janota, ministr financí v úřednické vládě premiéra Jana Fischera. Na tenisovém kurtu v obci Radovesice na Litoměřicku, kde hrál odpoledne tenis s rodinným
přítelem Miroslavem Křivánkem, měl při hře zástavu srdce. Na ministerstvu financí coby vysoký
úředník přežil Eduard Janota několik ministrů z různých politických stran a tradovalo se o něm, že
bez něj žádný ministr nesestaví státní rozpočet.

Řecko má dostat novou injekci: 60 miliard
Dvanáct miliard eur přijde jako další zásilka z loňského balíku finanční pomoci od Evropské unie
a Mezinárodního měnového fondu. Termín dodání má být do konce června, nanejvýš na začátku
července. Dalších šedesát miliard eur z nového koše zašlou oba věřitelé v rámci slibu platného pro
následujících dvanáct měsíců. Příjemcem této podpory není nikdo jiný než krachující Řecko. Původní názor, že prvních 110 miliard musí stačit, převažoval ostatně až do doby ukončení mise EU,
Evropské komise a MMF, která zjišťovala, nakolik Řekové šetří a zda mají na dvanáctimiliardovou
podporu nárok. Signály nebyly příznivé, zveřejnění nálezu se stále odkládalo.

Za EHEC asi mohou německé zeleninové výhonky
Zdrojem vysoce toxické střevní nákazy způsobené bakterií Escherichia coli jsou nejspíše v Německu pěstované zeleninové výhonky. V Hannoveru to řekl dolnosaský ministr zemědělství Gert
Lindemann. Konečné výsledky testů nejsou ještě známy, nicméně dosavadní nepřímé důkazy jsou
tak přesvědčivé, že Lindemann obyvatele vyzval, aby se výhonkům vyhnuli. Podezření spadá na
téměř 20 směsí s výhonky, například s výhonky fazolí, brokolice, hrachu, česneku, čočky, ředkviček
a dalších.

Foto použito z internetu
3

www.cssd.cz

ČSSD PRAHA 8
ČSSD informuje

Zprávy z Krajského vedení ČSSD
Milan Hejkrlík, člen KVV
Krajský výkonný výbor se sešel na svém 5. zasedání dne 23. května 2011, schůzi řídil př. Hulínský. Program jednání byl tradiční,
po zprávě předsedy následovaly informace o činnosti klubu zastupitelů a poslaneckého klubu za uplynulé období. Předseda př.
Hulínský ve své zprávě zhodnotil proběhlé prvomájové akce a ocenil naši obvodní organizaci za účast na petiční akci „Zastavme
devastaci naší země“. Zejména byla vyzdvižena práce obvodních tajemníků, kteří nad rámec svých běžných povinností pomáhali při
akcích a s peticí. Dále informoval o probíhajícím smírčím jednání s koaličním partnerem v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, bohužel Občanská demokratická strana zatím nevyřešila naše výtky, zejména v oblasti neobsazení uvolněných míst ředitelů odborů Magistrátu
hl. m. Prahy, rekonstrukci dozorčích rad městských společností, neobsazení uvolněných míst v Radě hl. m. Prahy apod.
V oblasti komunální problematiky byla diskutována novela zákona o rozpočtovém určení daní, neboť diskrimuje velká města, včetně
Prahy, ve prospěch malých obcí. KVV svým usnesením zavázal poslance ČSSD, kteří byli zvoleni v Praze, aby vládou předložený
návrh nepodpořili. Přítel Březina dále doplnil aktuální informace o zdražení jednorázových jízdenek MHD v Praze, nicméně ubezpečil přítomné, že předplatné jízdné nebude zvyšováno ani přes plánovaný nárůst DPH, a to minimálně do konce volebního období.
Naopak dochází k plnění volebního programu ČSSD, neboť mládež do 15 let a senioři nad 65 let budou mít nově jízdné v pražské
MHD zdarma.
KVV dále schválil přestupy členů mezi jednotlivými místními organizacemi a byl podpořen dětský den, který pořádají Mladí sociální
demokraté dne 29. května na Slovanském ostrově.

Zprávy od Europoslanců
Převzato z webových stránek Olgy Sehnalové
V uplynulém týdnu nabitém programem se uskutečnila jednání všech výborů, kterých je Olga
Sehnalová členkou. Na dopravním výboru se hlasovalo o několika důležitých zprávách, například
o pozici Evropského parlamentu v dalším kole vyjednávání o přeshraničním vymáhání přestupků
nebo zprávě o bezpečnostních scannerech na letištích. Proběhla také první výměna názorů ke
zprávě o revizi tzv. prvního železničního balíčku. Na stejné téma se také uskutečnila pracovní snídaně se zástupci zasílatelských společností využívajících železnici. Olga Sehnalová se zúčastnila
rovněž zasedání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, kde vznesla dotaz na komisaře
Dalliho v reakci na nedávná zjištění ohledně různé kvality výrobků v různých členských zemích
EU, což lze vnímat jako dvojí standard v přístupu řady renomovaných firem (a nejen potravinářských výrobků) k zákazníkům. Olga
Sehnalová ve stejné věci podává také písemnou interpelaci.
V průběhu týdne se také uskutečnilo jednání Dunajského fóra a pravidelné setkání na Stálém zastoupení ČR při EU s velvyslankyní Vicenovou. Olga Sehnalová zde mimo jiné informovala o své aktivitě s dalšími poslanci z menších zemí ohledně jazykových
překladů veřejných konzultací. S velvyslankyní Vicenovou se Olga Sehnalová setkala ještě při příležitosti předávání ceny Strom
Evropy, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství, s níž Olga Sehnalová spolupracuje ještě z doby svého působení jako místostarostka
Kroměříže. Ve čtvrtek Olga Sehnalová v Bruselu přivítala profesorku Jarmilu Brožíkovou z kroměřížské Střední školy hotelové a služeb, která byla na doporučení europoslankyně přizvána jako host na veřejné slyšení výboru pro kulturu o vzdělávání znevýhodněné
mládeže, kde hovořila a konkrétním případu z každodenní práce s integrací handicapovaného chlapce. Současně do Evropského
parlamentu zavítala skupinka žáků Základní školy Slovan v Kroměříži. Po návratu do České republiky se Olga Sehnalová zúčastnila
konference středoevropského projektu dopravní bezpečnosti SOL - Save our Lives, nad kterou převzala také záštitu.
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Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Šesté jednání OVV začalo jako vždy organizační problematikou. Př. Petrus a Hejkrlík navrhli místo jednání červnového výjezdního
zasedání OVV v prostorách restaurace „Na krásné vyhlídce“, Na dlážděnce 35, Praha 8. Po diskusi bylo místo konání schváleno a termín
jednání určen na 8. 6. od 18:00 hodin. Př. Hejkrlík a Křížek zajistí rezervaci místa. Př. Petrus informoval členy OVV o konání valných hromad občanských sdružení OSM a Bytové poradny při ČSSD Praha 8, dne 25. 5. od 18:00 hodin na sekretariátu. Současně pozval členy
a všechny, kteří nejsou členy, aby přišli a dle svého uvážení do OS vstoupili a podíleli se na jejich činnosti.
Další částí jednání byla příprava akcí OVV. O návštěvě Senátu PČR informoval př. Šašek – tato proběhne v pátek 27. 5. od 14:00 hodin.
Součástí prohlídky s průvodcem bude diskuse se senátory zvolenými za ČSSD, prohlídka vnitřních prostor Senátu a následně Ledeburských zahrad. Př. Rudová – 19. 5. bude instalována nová výstava, bez vernisáže. Dále informovala o výstavách, které do konce roku
budou v sekretariátu OVV. Př. Slavíková poděkovala př. Šaškovi za zprostředkování prohlídky Senátu dne 29. 6. žákyním třídy, kterou
vyučuje na zdravotní škole.
Př. Hejkrlík a Vašek podali zprávy z KVV, respektive z porady tajemníků. KVV – sešel se mimořádně, k situaci na MHMP, další řádné
jednání se uskuteční 23. 5. ÚVV – nyní nezasedal. Z porady tajemníků př. Vašek - od ÚT př. Kuciána: úkol, aby tajemníci informovali co
nejširší členskou základnu o možnosti zažádat si o přístup na intranet ČSSD (členům bude přiděleno heslo, kdo heslo má, nemusí o nové
žádat). Důvodem je, že od 1. 6. již nebudou chodit informace členům e-mailem, ale budou vyvěšovány pouze na intranetu. Př. Petrus
informoval o možnosti vyzvednout si na sekretariátu nové Stanovy ČSSD.
OVV se dále zabýval opravou a schválením rozpočtu OVV na rok 2011. Došlo ke snížení příjmové části rozpočtu v položce „dotace z
ÚS ČSSD“, proto bylo nutné snížit výdajovou část rozpočtu (zejména v investicích a akci, propagaci). Př. Vašek informoval, že dnes přišla
na účet OVV dotace z ústředí ve výši 15. 279,- Kč na II. čtvrtletí 2011. Dále požádal „funkcionáře“, kteří platí zvýšené členské příspěvky,
aby do konce června zaplatila alespoň polovina z nich určenou minimální částku členského přípěvku. Po krátké diskusi byl rozpočet
hlasováním přijat.
Následoval mimořádný bod: vnitrostranické vzdělávání KVV a časopis KVV. Př. Petrus informoval o svých návrzích na fungování
vnitrostranického vzdělávání a časopisu KVV Praha. Časopis – Po diskusi členové jednomyslně doporučili jako nejvhodnější variantu
elektronický časopis. Vzdělávání by mělo být realizováno od září 2011 – 1. varianta – systém „náhodných přednášek“, stejně jako jej
realizuje MSD, SDŽ, MDA. 2. varianta - semináře pro konkrétní skupiny členů: pro nové členy; členy a předsedy OVV; volební manažery;
tajemníky; členy OKK atp. 3. varianta – semestrální kurs (tři semestry) pro všechny členy na různá témata jako je historie strany, komunální, krajská, celostátní a evropská politika. Po diskusi byla jednomyslně doporučena forma vzdělávání uvedená ve třetí variantě.
V sekci komunální politika předseda KZ při ZMČ P – 8 př. Zátopek podrobně informoval o jednání ZMČ P – 8, ze dne 4. 5. kde postupně
vystoupili všichni přítomní zastupitelé za ČSSD. Informaci doplnil př. Hejkrlík, nejvíce dotazů a připomínek jsme směřovali k Programovému prohlášení RMČ P – 8. Př. Vašek – byl kontaktován osobně a mailem panem Syslem, členem Sdružení Střížkov 8 – Náš domov, ve
věci záměru rozšiřování areálu firmy Ipodec, a. s. Pan Sysel tímto mailem oslovil také př. Zátopka a zastupitele a radní ZMČ P – 8 za TOP
09, SZ a KSČM. Př. Zátopek, který v této oblasti bydlí a danou problematikou se zabývá, požádal př. Šaška o informace ve věci Ipodecu,
který jej o dalších náležitostech informoval. Př. Petrus informoval o jednání ve věci Botanické zahrady Praha v Troji na ZMČ P - 8. KVV
Praha vydal tiskovou zprávu, ve které vyjadřuje zásadní nesouhlas s uzavřením průchozích a volně přístupných částí v lesoparku v botanické. Př. Petrus jedná za ČSSD na MHMP s náměstkem primátora p. Kabickým (ODS). ZHMP – probíhá smírčí řízení mezi ČSSD a ODS;
byli jmenováni někteří ředitelé odborů MHMP; ve firmách, kde má MHMP většinové zastoupení, se přechází na tzv. „německý model“,
kde rozhodující slovo ve vedení společností bude mít dozorčí rada, nikoliv představenstvo, členy představenstev budou převážně výkonní zaměstnanci firmy, nikoliv politici. Úpravy cen jízdného v MHD jsou již známé, ale je důležité zdůraznit, že pro občany Prahy se předplatné na jízdné v MHD nebude do konce volebního období zvyšovat a pro občany mladší 15ti let a starší 65ti let bude jízdné zdarma.
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Interview

Rozhovor s Jaromírem Grygerou
předsedou místní organizce ČSSD Troja
Jaký máš názor na současné politické dění?
Myslím, že patřím mezi 90% našich obyvatel, kteří si přejí, aby současná vládní garnitura skončila. Nemohou se dohodnout mezi sebou, jak potom odpovědně mají řídit
tento stát. Absolutně ignorovali vítěze voleb z touhy po moci, která bohužel značně
převažuje nad volebními sliby i nějakou koncepcí, kterou by vláda měla mít. Hlavně na
jedné straně prosazují škrty ve státním rozpočtu a na straně druhé se plýtvá prostředky v různých kauzách se kterými jsme seznamováni neustále.

Čeho by se mělo dosáhnout na našem obvodě?
Tak tohle určitě souvisí s rozpočtem nejen Prahy 8 a finančními prostředky vůbec.
Sleduji informace o zahájení oprav libeňského Paláce Svět, snad vše už konečně nabere ten správný směr a rekonstrukce bude úspěšně dokončena. Dalším přáním je
samozřejmě úspěšné dokončení bazénu v Bohnicích. Podobné zařízení obvodu Prahy 8 už léta moc schází. Pokud se týká dalších
pozitivních změn, jednoznačně je vidím v rekonstrukcích obchodních středisek nejen v Bohnicích, jde zejména o Odru, Krakov a
další.

Jak hodnotíš současnou situaci v sociální demokracii?  
Jsem rád, že průzkum současných preferencí jasně ukazuje postoj našich občanů k naší straně. Jde o důvěru, kterou máme v
současné nepříznivé politické situaci. Já osobně bych si přál, abychom naslouchali lidem této země a sami si nepoškodili pověst
různými aférami, kterým jsme se bohužel ani my v minulosti nevyhli. Domnívám se, že z příštích voleb vyjdeme silní a budeme
schopni sestavit schopnou vládu. Nebudeme to mít samozřejmě jednoduché a lehké, protože je každému jasné, že i my budeme
muset šetřit státní rozpočet, ale jsme stranou sociálně spravedlivou.

Co by se mělo v sociální demokracii ještě zlepšít?

  
Určitě kontakt vedení naší strany s jednotlivými obvodními organizacemi. Připadá mi, že my si na regionální úrovni řešíme své
problémy a nemáme tak velký vliv na politický směr naší strany, nevyjadřujeme se dostatečně k jednotlivým problémům, které se
v našem státě řeší. Je to pak trochu odtažité od reality i od lidí, a to není dobře, pokud chceme být volebními vítězi. Určitě by měl
Ústřední výkonný výbor i Krajský výkonný výbor více naslouchat názoru obvodních organizací. Já osobně jsem trochu zklamán naší
malou aktivitou v postoji ke korupci a neprůhlednosti státních zakázek. Je to totiž problém, který už svými rozměry přerůstá v něco,
s čím se nemůžeme smířit a voliči to tak cítí. Asi nemusím jmenovat stranu, které voliči věřili a volili ji právě pro záměr boje s korupcí.
Poslanci za ČSSD prostě musí být těmi, kdo v parlamentu bude vytvářet účinnou legislativu.
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Polemika

Kafemlejnek vládní koalice mele a mele
Václav Bouda, člen místní organizace Kobylisy
Nezapomněl ani na dnešní seniory a důchodce. Kvalita sou-

správnosti pravicové politiky, avšak i za drzost nedocenění význa-

časného i budoucího života seniorů je semílána s chuťovou přísa-

mu a úlohy minulých možná také současných příjemců finanční

dou nazvanou rozpočtová odpovědnost.

pomoci od státu. Jsou to oni, kdo vytváří plnohodnotné záruky pro
budoucí profinancování penzí, zdravotnictví. Jsou to Ti, kteří tvoří

Lidově řečeno milí senioři a důchodci, Vy jste nám propapali

národní důchod, na pracovním trhu pracovní místa, v soukromých

(dá se to vyjádřit také vulgárním výrazem) hodně peněz z důcho-

nemocnicích podávají a budou podávat plnou léčbu, v bytech, kde

dového účtu, bude Vás více a více, zdravotní péče, kde jste nej-

jsou majiteli, generují a budou generovat korektní prostředí atp.

početnější klientelou, je stále nákladnější a to vůbec nemluvíme o
vynakládání financí na léky pro staré lidi. Jistě i Vy se musíte podílet

Proto přátelé senioři důchodci berte to tak, že na rozpočtové

na zdravotní reformě a pro Vás, kteří se časem budete chystat na

odpovědnosti se ruku v ruce musíme rovnoprávně podílet všichni

odchod do důchodu, aby
jste neměli roupy ujídat ze
státní pokladničky, tak meleme přísadu těšení se na
důchodovou jistotu tím, že
si ze začátku můžete dobrovolně a až si zvyknete
,tak pak povinně připlácet
do soukromých fondů na
lepší zítřky svého stáří. Počítejte s tím, že ze státního
smetana nepoteče.
Na hloupou otázku a
co záruky? No, když Vám
dnešní

senioři

nebude

zbývat, vezmete si hůlku, mošničku, silné brýle, tužku, přijdete ke

ve vínku národní solidarity. A Vy tam vzadu, prosím nezvedejte již

státu, my Vás řádně prolustrujem, a možná nějakou korunou Vám

ruku. Já vím, že chcete pokračovat v mlžení, proč kafemlejnek má

přispějeme. Lepší by bylo, když Vás někdo přinese na židli, poně-

semílat jinak. Vím, že asi budete uvádět, že starý člověk je ovlivněn

vadž poznáme-li, že jste přišli po svých, tím pádem jste soběstační

postupným poklesem životaschopnosti, chronickými chorobami,

a nemůžete obdržet státní podporu.

snižující se imunitou organizmu, snižující se adaptabilitou na změny, citovou zranitelností, duševní unavitelností, kultem mladých lidí,

Nu a Vy stávající důchodci, co remcáte, že jste si šetřili na lé-

prohlubující se osamělostí.

kařskou péči, nemocnice, dostupné a kvalitní léky či penze a ptáte
se, kdeže jsou ty peníze? Nebo dokonce kolik stát vynaložil peněz

Jistě i tady pomůžeme ve státním kafemlejnku a umeleme pro

na ztráty z velké privatizace, sanaci bankovních domů, vojenské

snížení míry působnosti uváděných gerontologických změn pro-

haraburdí a další?

dloužení odchodu do důchodu v horizontu 70 let věku člověka
(budete-li chtít více, můžeme přidat). Vážení Spoluobčané vyšších

Za stávajícího stavu státního měšce tuto námitku lze vyhodnotit

věkových kategorií, pochopte prosím, když kafemlejnek mele a na

jako rouhání vůči povinnosti rozpočtové odpovědnosti. Otázka je

půdě není žádné zrno, musí se brát tam, kde je snadná a rychlá

nepřípustná, odpovědět se zamítá. A co největší příjemci miliardo-

náhrada, jinak by mlel naprázdno a zadřel se.

vých úvěrů, mnohomiliardových sanací a odpisů dlužných částek,
jak oni pomohou s bezradností státních rozpočtů?

Vývoj příštích padesát let potvrdí 100% správnost reformních rozhodnutí koaliční vlády. A vy vepředu si nechte Ty Vaše rejpavé in-

Položení dané otázky lze považovat nejenom za neznalost

vektivy o správnosti stavby přehrady Tři soutěsky v Číně.
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Jsou komunisté zreformovatelní?
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň
S touto otázkou souvisí i úvaha, zda tzv. bohumínské usnesení je v dneš-

přesvědčit při televizním sledování utkání ruských reprezentantů na mistro-

ní době ještě účelné. Na toto téma 3. května 2011otisklo PRÁVO článek

ství světa v ledním hokeji na Slovensku. Ruští fanouškové tam ostentativně

bývalého poslance ČSSD Zdeňka Jičínského. Ten totiž tvrdí, že bohumínské

až provokativně používali na svém oblečení znaků ve tvaru rudých hvězd,

usnesení vzniklo pod silným tlakem antikomunismu šířeným pravicovými

srpu a kladiva, CCCP a někteří byli dokonce převlečení za námořníky u „

stranami a médii a že přijaté usnesení bylo projevem slabosti strany. Jičín-

Aurory“, symboly pravých bolševiků.

ský zkrátka chce ve čtenářích vzbudit názor, že bohumínské usnesení je
ideologickou veteší.

Podobně nemáme důvod věřit, že naši komunisté jsou aspoň na cestě ke
svému zreformování. My sociální demokraté, nemůžeme zapomenout na

Přes tuto polemiku je nesporné, že bohumínské usnesení je přímo závislé

zradu komunistů z roku 1920, kdy se ovlivněni ruskou socialistickou revo-

na zreformovatelnosti komunistické strany. Je tedy třeba především zhodno-

lucí z r. 1917 odtrhli od naší strany a dokonce nám nadávali „ sociálfašisti“.

tit, zda a do jaké míry se dnešní komunisté (KSČM) již odklonili od své matky

Dokud se nám komunisté zcela jasně za svou podlou zradu z r. 1920 neo-

KSČ řízené bývalou Varšavskou smlouvou. Je nepopiratelné, že po r. 1989

mluví, nevymažou z názvu své strany název „ komunistická“ a přesvědčivě

téměř ve všech státech východní Evropy za Železnou oponou ze strany ko-

se nezmění na skutečně demokratickou stranu, nemůžeme uvěřit, že naši

munistického typu zreformovaly na demokratické strany se sociálním zamě-

komunisté se věrohodně zreformovali.

řením. Jedině ruská komunistická strana a naši komunisté si tvrdohlavě nezměnili svůj název. Paradoxně pak zní, když naši komunisté se dnes vydávají

Jedině, až by se komunisté zreformovali a přesvědčivě se změnili na sku-

za demokraty. To zní podobně, jakoby se analfabet považoval za sečtělého.

tečně demokratickou lavicovitou stranu, pak by snad ČSSD s tou novou
stranou mohla uzavřít případnou koalici. Proto zatím bohumínské usnesení

Docela nedávno jsme se o nezreformovatelnosti ruských komunistů mohli

musí platit dále! Záleží na nich!

Po Sjezdu
Petr Pokorný, člen místní organizace Kobylisy
Je pár týdnů po sjezdu ČSSD, na kterém se měla řešit otázka dalšího

Sociální demokracie měla v předvolební kampani do krajských zastupitel-

směřování této strany a volba nového předsedy. Vzhledem k velmi složité

stev v té době dvě nejdůležitější témata, která silně zajímala a znepokojova-

situaci v této zemi, její pokračující devastaci, rozbujelé korupci a pokračující-

la poctivou veřejnost. Jednalo se o tzv. „zdravotní reformu“ prosazovanou

mu okrádání poctivých občanů, byl tento sjezd politické strany, která má již

ODS ústy svých zástupců (p. Julínek a spol.) a také otázku přítomnosti ame-

ve svém názvu pojem „sociální“, jistě velmi sledovaným. Souvisí to také se

rického radaru „velkého dosahu“ na našem území. Obě tato témata byla

stále pokračujícími neshodami ve vládní koalici, kde se strana Věci veřejné

podávána lživě a proti vůli většiny obyvatelstva. Mimochodem, ti, kteří lhali

stále více stává otloukáním a poskokem zbývajících dvou korupcí tak prolez-

občanům o radaru, využili Obamova prohlášení a ani se neomluvili obča-

lých stran.

nům za tříleté lhaní a utracení peněz daňových poplatníků za takovou lež.
Mnozí z nich jsou nadále ve vládě. Jak lze tedy věřit této vládě, ve které jsou

ČSSD vznikla v druhé polovině 19. století jako jasně levicová strana s

nadále lháři?!

demokrattickými principy, hájícími zájmy poctivých občanů. Pokud se těchto
principů nebude držet, bude dále ztrácet voličský potenciál a hlavně důvěru!

ČSSD vyslyšela nespokojenost většiny občanů a postavila se v té době

Prošla za léta od svého znovuzrození po listopadu mnoha různými peripe-

jasně odmítavě k oběma těmto kauzám. To jí dalo velice silný potenciál před

tiemi. Byla svědkem v dějinách od Bílé hory snad největšího rozkrádání a

krajskými volbami a vedlo k jasnému vítězství. Tato situace se ještě potvrdila

devastací hospodářství, okradení poctivých občanů na úkor několika stovek

při doplňovacích volbách do Senátu. Tím ale vše pro další pozici ČSSD na

podvodníků, velkozlodějů a s nimi spolupracujících politiků.

politické scéně skončilo, protože před volbami do Poslanecké sněmovny
začala silně lavírovat, odkláněla se postupně svými činy od (pro veřejnost)

Jen za posledních několik let vlád pravice se ČSSD podařilo po pod-

levicové politiky, stále méně se snažila zastávat programů na ochranu pocti-

vodné předvolební kampani (Topolánkova vláda) drtivě zvítězit v krajských

vých občanů, rodin s dětmi a důchodců. Většina z těchto zklamaných voličů

volbách. Je jistě k zamyšlení, co bylo příčinou takového drtivého vítězství.

se postupně stávala obětí psychologického nátlaku sdělovacích pro-
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středků, které jsou v rukou pravice, ale i nadnárodních kapitálových skupin.

sledkem nespokojenosti občanů a stále ještě do určité míry i víry v levico-

To se jasně projevilo v samotných volbách. ČSSD ztratila mnoho ze svých

vost politiky sociální demokracie. Pokud by došlo k nějakému úkroku do

potenciálních voličů právě těmi jen nemastnými sliby a často nejasnými a

středu nebo dokonce i doprava, bude nejspíše následovat hrozivý propad

nevyhraněnými postoji. Část voličů se pak nechala snadno navnadit sliby

důvěry a ztráta preferencí a voličů.

především Věcí veřejných a také se nechala obalamutit „novostí“ TOP09.
Do čelných funkcí v aparátu strany by se měli dostat lidé, kteří si to uvěPokud sociální demokracie bude pokračovat v tomto přístupu, nebo do-

domují a chtějí se řídit těmi základními zásadami – odpovídajícími názvu a

konce udělá nějaké kroky ke středu politické scény, bude to do budoucna

postoji již z minulosti. A pokud těchto lidí bude málo, měli by se do vedení

její další ztráta důvěry u obyčejných lidí, a to se jí nejspíše ještě více vymstí.

ČSSD dostat noví lidé. Principiální, zásadoví a hlavně nezkorumpovatelní!!!

A nic na tom nezmění rostoucí preference ČSSD, ty jsou z velké části dů-

Šoková penzijní reforma v Česku - 2. část
Ladislav Andrey, člen místní organizace Kobylisy
Ano, již elementární úvaha nás dovede k tomu, že i v případě příspěvku státu na sociální pojištění na úrovni průměru sedmadvacítky členských států EU, jak
uvedeno výše (rozdíl oproti Česku neuvěřitelných 3.5% HDP), mohl český důchodce za posledních dvacet let žít daleko důstojněji, nemusel závidět německým penzistům, že si můžou každý rok z důchodu ušetřit na cestu kolem světa, nemusel své ožebračení státem považovat za důsledek „zlého kapitalizmu“,
atd. Dnes již alespoň ví, že za to může poděkovat ideologům šokově doktríny - hochům chicagské školy a jejich oddanému žáčkovi, který má tu odvahu a
drzost poučovat nás dokonce z Hradu českých králů. To je opravdu, ale opravdu ironie i současné penzijní „deformy“ v plné její nahotě. Jednoduchý výpočet
totiž ukáže, že výše uvedená diference 3.5% HDP ve výdajích na sociální pojištění v Česku a průměrem sedmadvacítky EU představuje v současnosti ročně
částku zhruba 125 mld. Kč. To samozřejmě bohatě řeší nejenom stále omílané demografické problémy v ČR, ale v tomto kontextu i další návrh současné
vlády na tzv. řešení deficitu ve fondu sociálního pojištění formou šokového, skokového ad hoc navýšení DPH ze současných 10% na 20%! Tento postup je
přesně dle návodu šokové doktríny. Do nebe volající zločin současné vlády na vlastních občanech. Ptám se, proč doposud nebyla ekonomická šoková terapie
použitá např. v Německu, Holandsku, Francii?

Jaké to bude mít reálné důsledky? Český penzista bude okraden hned dvakrát, přes výše uvedenou diferenci v HDP ve výši 125 mld ročně a potom přes
navýšení HDP o deset procentních bodů, budou zbytečně ještě obráni všichni občané o 50-60 mld Kč, na úkor částečného krytí tzv. výpadku peněz na důchody. A to ještě není všechno. Jednoduchá aritmetika vede k závěru, že vládou navrhovaná šoková privatizace penzí (viz vyvedení 3% ze sociálního pojištění
plus povinné 2% z příjmu do soukromých penzijních fondů) v příštích 35 letech převede do soukromých fondů kolem jednoho bil Kč!

Sečteno a potrženo, současná pravicová vláda šokových terapeutů pokračuje ve stopách svého předchůdce, který místo v teplácích, sedí na pražském
hradě. Tato vláda důsledně plní pokyny ekonomické šokové doktríny „hochů chicagské školy“. A div se světe, doposud se ji to daří. Že je to na úkor chudé a
střední vrstvy ve prospěch vrstvy horních deseti procent (za komunizmu horních deset tisíc) bohatých a zbohatlíků, to zůstává jaksi stranou. Že je to především
na úkor budoucnosti nás všech, to již vůbec nikoho nepálí. Je to poněkud zvláštní. Když šokoví terapeuté zvýšili cenu vody v Bolivii o 300% před zhruba třiceti
léty, hnali je Bolivijci ven ze své země. Když úplně stejným postupem dle pokynů šokové doktríny o privatizaci levným výprodejem vodních zdrojů a vodovodů
soukromým zahraničním majitelům v ČR, jako předtím v Bolívii a cena vody v Česku šokově a skokem se zvýšila o 10000%, neodvážil se český občan ani
protestovat, natož hnát bičem zloděje. Nu, přece nejsme v Latinské Americe… , že? Jak dlouho ještě z nás bude současná „politická mafie“ dělat hlupáky?

Pro úplnost ještě dodejme, že podobné triky při nastavení základních ekonomických parametrů byly šokovými terapeuty v 90-tých letech použity též v
oblasti vzdělání, školství a vědy a samozřejmě ve zdravotnictví! Ať si podobné propočty v těchto oblastech, dle návodu použitého na oblast sociálního pojištění
výše, provede každý sám. Zaručuji předem, že se bude divit ještě víc. Lehce totiž pochopí, kde jsou prameny našich současných běd ve školství, vědě, zdravotnictví…Tato analýza samozřejmě nenuluje současnou diskusi o korupci v Česku, rozkrádání při státních a veřejných zakázkách, podvodech s akademickými
tituly, ba podvodných existencích samotných mnohých soukromých vysokých škol… Ba naopak, jak nás poučuje moudré přísloví, všeobecný nedostatek vede
u člověka i lidstva jako takového, k projevům těch nejnižších pudů a deviací. Jinými slovy, naše komparativní analýza srovnání se světem pro případ sociálního
pojištění umožňuje v tomto duchu dokonce nový pohled na šokový pokles morálky, narušení hierarchie hodnot ve společnosti, korektnosti jednání jednotlivců
i společností. Závěrem, i nadále zůstává viset ve vzduchu nezodpovězená kardinální otázka. Kam se z rozpočtu ČR ztrácí ročně řádově stovky miliard, které
na rozdíl od Česka jdou ve vyspělých zemích, nejenom Západní Evropy, z rozpočtu na zdravotnictví, vzdělání, vědu a v neposlední řadě na sociální pojištění?
Jenom jasná, průhledná a poctivá odpověď na tuto otázku může přivést ČR na cestu do vyspělého světa a ne někam do Afriky, či podivného bahnistánu, kam
nás chtějí nasměrovat šokoví terapeuti, či tzv. neo-liberálové následovatelů „hochů chicagské školy“. Léčba šokem totiž bývá často fatální…
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Sudoku - luštěte
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Novinky z Prahy 8
Bezplatný internet se v Praze 8 naučilo využívat už devět tisíc lidí
Bezplatné bezdrátové internetové připojení funguje pro obyvatele osmé městské části už dva roky. Praha 8 službu zavedla v
červnu 2009. Za tu dobu ho využívá devět tisíc lidí. Radnice se i přes zájem o tuto službu právě teď chystá nalákat k jejímu používání
ještě více obyvatel osmé městské části. Na konci května například chce radnice spustit internetový dotazník, kterým chce zkoumat
spokojenost lidí s nabízeným připojením a informacemi, které díky němu uživatelé získají. Každý, kdo anketu vyplní, se dostane do
slosování o cenu. Tou je obrazová publikace o Praze 8 a dostanou ji tři výherci. V první řadě je třeba uživatele a případné nové zájemce upozornit, že nejde o klasické, plnohodnotné internetové připojení. Má svá omezení a primárně má sloužit jako komunikační
kanál mezi městskou částí a občanem. Internetové připojení, které městská část zdarma nabízí, je totiž omezené například rychlostí.
Také jsou však vymezené určité stránky, ke kterým se uživatel nepřipojí. Nelze například stahovat filmy či hudbu, omezení se vztahuje také na servery s nevhodnou tematikou.

Chaberská a ďáblická infokancelář končí
Odloučená pracoviště úřadu osmé městské části v Dolních Chabrech a Ďáblicích o prázdninách skončí. Městská rada tak rozhodla kvůli malé vytíženosti tamních informačních kanceláří. Občané, kteří ze zdravotních důvodů nebudou schopni své záležitosti
vyřídit na úřadu v ulici U Meteoru, mohou využít pomoci pracovnic sociálního odboru telefonicky.

Lidé z Bohnic budou možná do botanické zahrady smět zadarmo
Lidé z pražských Bohnic a Troje by možná mohli v budoucnu mít do nově oplocené a uzavřené botanické zahrady vstup zdarma.
Zástupci magistrátu, zahrady i obyvatel o návrhu diskutovali na konci uplynulého týdne a bude se o něm dále jednat. Botanická
zahrada prošla zásadní změnou, rozhodla se totiž propojit a sjednotit dosud roztroušené venkovní expozice a zahradit cestu, po
níž mohli lidé chodit skrz areál. Vstup do zahrady zároveň zpoplatnila částkou 200 korun za rok a zavedla pevná pravidla pro své
návštěvníky. Lidé mohou nově venčit psy jen na vodítku, nesmí po zahradě běhat ani jezdit na kole. Hlavními důvody k oplocení byly
škody, které na vzácných exemplářích působili vandalové a divoká zvěř. Záměr oplotit lesopark ale vyvolal vlnu nevole u části usedlíků. Petici za opětné zpřístupnění území a zachování přístupnosti veřejných cest podepsaly už zhruba 4000 lidí. Obyvatelé žádají
nejenom znovuotevření areálu, ale také zveřejnění plánů na další rozvoj zahrady a diskusi nad nimi. Zatím ale vítají vstřícný postup
magistrátu, který zvažuje i rozšíření počtu vchodů do zahrady.

Radnice opraví za pět milionů chodníky
Chodníkový program spotřebuje letos z rozpočtu Prahy 8 více než pět milionů korun. Pracovat se bude na velkých opravách
chodníků i na zlepšení jejich bezpečnosti a schůdnosti. To si z rozpočtu městské části vyžádá dalších 300 tisíc korun.

V létě bude otevřených pět školek
Letní prázdniny začínají školákům a předškolákům sice až za dva měsíce, ale rodiče hlavně těch menších dětí musí začít pečlivě
plánovat jejich program už teď. A to hlavně v případě, že budou chtít své ratolesti „udat“ do péče učitelek v mateřských školách
v osmé městské části na větší část velkých prázdnin. V letních měsících totiž nejsou v provozu všechny mateřské školy zřizované
městskou částí jako ve školním roce. Rodiče z osmé městské části mají v těchto dnech nejvyšší čas se rozhodnout, kdy a do které
školky chtějí své děti o prázdninách přihlásit. Rozhodnout se budou muset nejpozději do poloviny května. Rodiče by měli přihlásit
své děti do prázdninového provozu ve svých kmenových mateřských školách do 13. května. Všechny mateřinky v Praze 8 budou
úplně zavřené první týden v červenci a poslední týden v srpnu. Ostatní týdny prázdnin bude střídavě otevřeno pět mateřských škol z
celkového počtu dvaatřiceti. Budou to školky v ulicích Poznaňská, Lindnerova, Bojasova, U Školské zahrady a Chabařovická. Školné
na léto se v jednotlivých zařízeních liší, ale pohybuje se v rozmezí od 640 korun do 800 korun zaměsíc. Týdenní úplata se potom
pohybuje od 160 korun do 200 korun. V ceně ale není zahrnuto stravné. To je různé nejen podle ceníku konkrétní mateřské školy,
ale také podle věku dítěte. Do šesti let je cena týdenního stravování o patnáct korun levnější než pro děti sedmileté.
11

www.cssd.cz

ČSSD PRAHA 8
Novinky z radnice a komisí

Květnové zastupitelstvo Prahy 8
Daniel Rödig, zastupitel ČSSD Praha 8
Čtvrté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo od 14:00 dne 4. května 2011 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na program jeho jednání bylo zařazeno 18 bodů, včetně připomínek a dotazů občanů. ČSSD navrhla rozšířit program schůze o další bod,
který by se věnoval chování botanické zahrady v Troji. Nicméně koalice znovu ukázala, že s opozicí nehodlá jednat a tento návrh
neschválila.
Prvním bodem jednání tak bylo schválení jednacího řádu zastupitelstva, který byl na minulé schůzi napaden opozicí pro jeho nezákonost.
Rada městské čáti ustanovila komisi, která jednací řád přepracovala.
Všem připomínkám opozice bylo vyhověno.
Po přijetí jednacího řádu se přikročilo k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8. K jejich volbě nebyly připomínky a všichni
přítomní kandidáti byli zvoleni. Dalším bodem byl Návrh závěrečného
účtu MČ Praha 8 za rok 2010. Opoziční strany v diskusi k tomuto bodu
připomínali, že sliby koalice se stále více ukazují jako plané. Není totiž
problém udržet vyrovnaný rozpočet, když na jeho vyrovnání používám
rozprodej stávajícího majetku. Navíc zbavení se jistého příjmu z nájemného znamená budoucí problém. Opozice narážela na systém
správních firem, jejichž služby, které městská část proplácí, nejsou transparentně vykazovány. Nicméně návrh na to, aby se zveřejnily smlouvy se správcovskými firmami, nebyl přijat. Narozdíl od předloženého návrhu Závěrečného účtu. Ten byl i přes nesouhlasný
postoj ČSSD přijat.
Dalším projednávaným bodem byl návrh na poskytnutí finančních darů (grantů) MČ Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2011. Tento bod nebyl konfliktní a většina zastupitelů ho samozřejmě schválila. Stejně jako bod
týkající se uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 8 a Fakultní
nemocnicí Bulovka. Bulovce tak byl poskytnut dar ve výši 200.000,Kč. Schváleny byly i nekonfliktní dodatky několika Základních škol.
Toto Zastupitelstvo jednalo i o prodeji dalších bytů v další vlně tzv.
„privatizace“. I přes nesouhlasné stanovisko ČSSD, kterou současná
koalice nepřesvědčila o jejím zvládnutí výpadků příjmů z nájemného
v budoucnu, zastupitelstvo tento bod schválilo.
Na závěr schůze zastupitelstva v diskusi vystoupilo několik občanů
s příspěvkem týkajícím se chování botanické zahrady, která v donedávna veřejných prostorách postavila ploty a za průchod vybírá
vstupné. Toto chování je předmětem několika demonstrací a petičních akcí. Na zastupitelstvu se této problematice věnovala minimálně
hodinová diskuse (a to jí koalice na začátku nechtěla zařadit jako
samostatný bod).
Vzhledem k tomu, že uběhlo bezmálo půl roku od přijetí programového prohlášení Rady MČ Praha 8, jednotliví zastupitelé zvolení
za ČSSD vystoupili s několika dotazy týkající se plnění tohoto prohlášení. Ukázalo se totiž, že R MČ tento dokument může vnímat
pouze jako list papíru, a plnění slibů v něm uvedených nemusí přikládat váhu.
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Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Bytová komise, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
Poslední Bytová komise Rady MČ Praha 8 (BK) se uskutečnila dne 11. dubna 2011. Jednání bylo usnášeníschopné a komise
jednala o nových podáních, které jí byly doručeny od jejího posledního jednání. BK se zabývala návrhy výpovědí z nájmu bytu,
které z důvodů neplacení nájemného jednotlivými nájemníky podaly správní firmy. BK k těmto návrhům zaujala souhlasné stanovisko. BK doporučila předložit RMČ návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v Urxově ulici, a to od 1. 6. 2011 na dobu neurčitou
za nájemné schválené usnesením č. 0031/2011 ze dne 19. 1. 2011. Dosavadnímu nájemníkovi kvůli neplacení nájemného byla
doručena výpověď dosavadní smlouvy. Ten dluh na nájemném doplatil v plné výši, z tohoto důvodu byla provedena dílčí revokace
předešlého usnesení BK. Stejným způsobem BK postupovala k otázce smluvních nájmů k bytu ve Vítkově, Poznaňské a Zámyslícké ulici. BK doporučila 3 žádosti o nájem obecního bytu mimo oblast prodejů na dobu určitou z důvodu obecné prospěšnosti
žadatele. K žádostem o výměnu bytů BK zaujala kladné stanovisko. BK v této souvislosti doporučila bytovému odboru Městské
části Praha 8 vyřizovat podané Dohody o výměně bytů do 1 měsíce od doložení veškerých dokladů, potřebných k vyřízení žádostí.
Kladné stanovisko BK zaujala i k podané žádosti nájemců bytu na Sokolovské ulici, kde v důsledku špatného stavu oken a zatékání
vody do bytu rozbitou střechou. Zde BK doporučila snížení nájemného o 10% ze základního nájemného. Sleva z nájemného bude
uplatněna po dobu 3 měsíců. Toto je z důvodu omezeného místa pouze rámcový výčet usnesení BK. Celý zápis je zájemcům k
dispozici u tajemníka Jana Vaška.

Hodnotící komise pro rozdělení grantů, Jiřina Slavíková, zastupitelka za ČSSD
Dne 3. 5. 2011 proběhlo v Libeňském zámku 1. jednání Hodnotící komise při Kulturní komisi ÚMČ Praha 8, která projednávala návrhy grantů pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2011. Projednávalo se celkem 40 projektů. Náklady na všechny
projekty činily celkem 23 920 483 Kč a požadované částky činily 7 859 125 Kč. Návrh Hodnotící komise na předkládané projekty
byl schválen všemi členy na 3 000 000.

Sociální a zdarvotní komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD
Komise projednala 3 žádosti o přidělení azylového bytu. Ve dvou případech komise přidělení bytu doporučila, jedna žádost
doporučena nebyla z důvodu vhodnějšího současného umístění žadatelky v azylovém domě pod stálým dohledem.

Komise pro územní rozvoj, Radim Zátopek, zastupitel za ČSSD
Komise územního rozvoje MČ Praha 8 konaná dne 2. 6. 2011 mimo jiné řešila Žádost o stanovisko k návrhům celoměstsky
významných změn I + II. S předloženou změnou ÚPn hl. m. Prahy v lokalitě Masarykovo nádraží – Florenc, řešící m.j. propojení
ulic Pernerova – Na Florenci, souhlasíme s těmito připomínkami: 1) Dopručujeme směrově upravit propojení ulic Pernerova – Na
Florenci tak, aby byl zachován vícepodlažní dům po západní straně ulice Na Florenci (směrem k ulici Pod výtopnou). Toho lze
docílit za cenu likvidace 2 nízkopodlažních objektů na jižní straně Pernerovy ulice (uvnitř železničního trianglu), jejichž hodnota
je podstatně nižší než výše uvedený dům mezi ulicemi Na Florenci a Pod výtopnou. 2) Při případné změně polohy Masarykova
nádraží (odsunutí východním směrem) je nutno dořešit přestupní vazby železnice – MHD (metro, tramvaj). 3) Zároveň je nutno prověřit všechny možnosti podstatného zlepšení přestupní vazby dvou nejdůležitějších pražských železničních nádraží Masarykovo
nádraží a Hlavní nádraží (vazba příměstské na dálkovou železniční dopravu). 4) Za zcela zásadní považujeme nesituovat v uvedené
lokalitě, ležící v centru města, aktivity zatěžující komunikační síť města (např. supermarkety, centrální úřady). 5) Nesouhlasíme s
umístěním parkoviště typu P + R v této lokalitě. Tento typ parkoviště nepatří do centra města (m.j. zvyšuje intenzitu individuální
automobilové dopravy ve městě a zhoršuje životní prostředí v okolí), nýbrž na jeho okraj s přímou vazbou na kolejovou hromadnou
dopravu.
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KFL_červnová Osmička

Kultura na Praze 8

1.6.2011

10:40

Stránka 1

LETNÍ KINO REGINA 18.6.11.9.2011
So 18.6.
Ne 19.6.
Út 21.6.
Čt 23.6.
Pá 24.6.
So 25.6.
Ne 26.6.
St 29.6.
Čt 30.6.
Pá 1.7.
So 2.7.
Ne 3.7.

REKVALIFIKACE
KRÁLOVA ŘEČ
PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
ČERTOVA NEVĚSTA
ČERNÁ LABUŤ
CZECH MADE MAN
ÚTĚK ZE SIBIŘE
RYCHLE A ZBĚSILE 5
KUNG – FU – PANDA 2
NEVINNOST
OBČANSKÝ PRŮKAZ
SPRÁVCI OSUDU

Po 4.7. VARIETÉ
Út 5.7. ŽENY SOBĚ
St 6.7. TVŮJ SNOUBENEC, TVŮJ MILENEC
Čt 7.7. TRANSFORMERS 3
Pá 8.7. JSEM ČÍSLO ČTYŘI
So 9.7. VŘÍSKOT 4
Ne 10.7. ZDROJOVÝ KÓD
Út 12.7. ZAČÁTKY
St 13.7. LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
Čt 14.7. X-MEN:PRVNÍ TŘÍDA
Pá 15.7. PAUL
Začátky představení ve 21.30

Český rozhlas Regina, Hybešova 10, Praha 8 Karlín
www.praha8.cz, regina.rozhlas.cz, facebook.com/radio.regina

Vstupné na všechna představení 29,- Kč • Změna programu vyhrazena.
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Výstava Jany Sedlmajerové
Občanské sdružení OSM pořádá výstavu Jany Sedlmajerové,
výtvarnice, fotografky a grafičky pod názvem „CESTA RADOSTI“. Výstava skýtá obrazy pro radost na každý den. V informačním středisku výstava potrvá do konce června.

Stranické akce Květen 2011
Klub zastupitelů		
6.6. 18:00		
MO Karlín a MO Libeň 7.6. 18:00		
Šachový klub		
8.6. 16:00		
Klub deskových her 9.6. 18:00		
MO Kobylisy		
14.6. 18:00		
OVV Praha 8		
18.5. 18:00		
MO Troja			
20.6. 18:00		
MO Bohnice		
21.6. 18:00		
Bytová poradna při ČSSD Praha 8 a
zastupitelský den
21.6. 17:00		
Šachový klub		
22.6. 16:00		
Klub deskových her 23.6. 18:00		
MO Čimice			
23.6. 18:00		
MO Ďáblice		
28.6. 19:00		

Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Praha 8
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Zenklova 27, sekretariát
Chvatěrubská 350
Restaurant Na růžku
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ČSSD PRAHA 8
Z našich akcí
V květnu proběhla řada stranických akcí, na kterých se objevili
účastníci z Prahy 8. Především
Návštěva Senátu s členy Prahy 8 a
také tradiční akce uctění památky
na Kobyliské střelnici
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