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Dlužník nesplácí
Květa Lepsatre, zastupitelka 

 Dlužník nesplácí a vy nevíte co dělat? Navíc ani nemá mo-

mentálně žádné peníze, takže případná exekuce by nic nepři-

nesla? Situace není tak bezvýchodná, jak se zdá. Aby jste se 

vyhnuli promlčení dluhu (obecná promlčecí doba je 3 roky), 

požádejte dlužníka, ať sepíše tzv. Uznání dluhu podle paragra-

fu 558 občanského zákoníku. Takto lze uznat dokonce i proml-

čený dluh, ale jen pokud dlužník v době uznání dluhu věděl, že 

tento byl již promlčen. 

 

Co má uznání dluhu obsahovat, aby měl očekávané právní ná-

sledky (tedy prodloužení promlčecí doby o další 3 roky)? Musí 

mít písemnou formu a dlužník v něm musí uznat, že zaplatí svůj 

dluh určený co do důvodu a výše. Dluh může být uznán i opa-

kovaně tak, že se promlčecí doba může prodloužit do maximál-

ně 10 let a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno popr-

vé. Bylo-li dohodnuto plnění ve splátkách, počíná běžet proml-

čecí doba jednotlivých splátek ode dne jejich splatnosti. 

 Proč je dobré vyhnout se promlčení závazku: Promlčený zá-

vazek nemůže být soudně vymáhán, pokud dlužník u soudu 

vznese námitku promlčení. 

Číslo měsíce

595
V lednu byla obec jménem Paskov nacházející 

se na Ostrovsku povýšena na město. Pořadové 

číslo tohoto města v ČR je 595. 

Fotka měsíce, momentka J. Vaška z Kraj-

ské konference, aneb nabito osobnostmi. 
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Události v ČR a ve světě

      Zkoušení politiků
 
 Novináři časopisu Týden, již asi neví co roupama dělat. Vymysleli si úžasně „vtipnou“ záležitost 

a to zkoumání toho, jak poctiví jsou čeští poslanci. V prvním týdnu v lednu pohazovali před politiky ve 

Sněmovní ulici plné peněženky a sledovali reakce politiků.  Zjistili, že Kristýna Kočí (VV) nesleduje okolí 

a peněženky si ani nevšimla. Že Stanislav Křeček (ČSSD) zvedá peněženku a vrací ji majiteli, zatímco 

Petr Bendl (ODS) jen mává rukou směrem k peněžence. Napálit se nedal ani Jan Hamáček (CSSD), 

který nebyl poznán, díky obnošenému oblečení a tak byl novináři Týdne neproslustrován. Je vidět, že 

Odvolána šefká „Justiční mafie“ 
 
 Od prvního ledna se nám pomalu rozplývá naše slavná „Justiční mafie“. K tomuto datu nahradil 

bývalou nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou pan Pavel Zeman. Renata Vesecká byla ve své 

funkci od listopadu 2005. Nejvíce neproslula službou státu, ale tím jak se úspěšně postarala o zakrytí 

kauzy Jiřího Čunka.  Dalším padlým ze spolku „Justičních mafiánů“ je pak místopředseda Nejvyššího 

soudu Pavel Kučera, po kterém nastoupil Roman Fiala. I Pavel Kučera se zapletl v kauze Jiřího Čunka. 

      Zemřel Jiří Dienstbier 
 
 V sobotu 8. ledna 2011 zemřel ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady Jiří Dienstbier. Ten-

to člověk, který se o politiku a věci veřejné zajímal celý svůj život byl od přelomu století stále častěji 

spojován s ČSSD a  v roce 2008 se napodruhé stal senátorem ČSSD za Kladensko. Doufejme, že 

tento post brzy obsadí jeho syn Jiří Dienstbier, který byl za Kladensko navržen na funkci senátora pro 

doplňovací volby v březnu.

 Kromě politiky jsme mohli Jiřího Disntbiera vnímat i jako člověka, který se živě zabýval bývalou 

    Vybral se policejní prezident 
 
 V lednu jsme mohli prakticky denně sledovat na novinovývh stránkách akci hledá se policejní 

prezident. Ministr vnitra Radek John se snažil vytvořit pro tyto účely komisi, což se mu nepodařilo. 

Premiér Nečas ho obviňoval z tvoření „kočkopsa“.  Nakonec nám „kočkopes“ policejního prezidenta 

vybral a John toto sdělil premiérovi přes SMS zprávu od své asistentky.  Novým policejním prezidentem 

se stal plukovník Petr Lessy. Naposledy pracoval jako náměstek ředitele Krajského ředitelství policie 

Jihomoravského kraje pro vnější službu.  

      Nový ministr životního prostředí 

 Novým ministrem životního prostředí se stal Tomáš Chalupa. Tento dlouholetý starosta Prahy 

6, kde se stal starostou v roce 2002 a vydržel v této pozici až do ledna 2011, je znám jako úspěšný 

komunální politik, který stejně jako předchůdce ve funkci minstra životního prostředí vůbec nic neví o 

životním prostředí.   

 O jeho ideových hodnotách je možné si udělat obrázek i z citátu z jeho projevu v roce 2006: 

Zda to bude vláda, která zastaví plýtvání v sociální politice, protože si uvědomí, že základem správné 

Foto použito z internetu
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ČSSD informuje

Zprávy z Krajské konference ČSSD Praha
Vybrané body z Usnesení Krajské konference  

1. Bere na vědomí zprávu mandátové komise, stav v 11.00hod. nominováno 171 delegátů, přítomno 166 delegátů, tj. 97%.

2. KK bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Krajských konferencí ve volebním období 2009-2010.

3. KK schvaluje zprávu předsedy KVV př. Hulinského o činnosti za uplynulé období.

4. KK schvaluje zprávu předsedy Klubu zastupitelů ZHMP př. Slezáka o činnosti klubu za uplynulé období.

5. KK schvaluje zprávu místopředsedkyně KVV př. Kalábkové o činnosti odborných komisí za uplynulé období.

6. KK schvaluje zprávu místopředsedy KVV př. Klímy o hospodaření KVV za uplynulé období včetně „Zprávy o kontrole pohybů a 

účetních případů na vybraných účtech vedených ve střediskovém účetnictví střediska KVV Praha“ od společnosti EUROTrend Au-

dit, a.s.

7. KK schvaluje zprávu př. Peciny o činnosti pražských poslanců v PS Parlamentu ČR za uplynulé období.

8. KK schvaluje počet místopředsedů KVV ČSSD Praha: 9.

9. KK volí předsedu KVV ČSSD Praha: př. JUDr. Hulinský Petr, Ph.D.

10. KK volí místopředsedy KVV ČSSD Praha: Ing. Jiří Bodenlos, Ing. Karel Březina, Daniel Hodek, JUDr. Radmila Kleslová, Mgr. Ka-

rel Klíma, Mgr. Michaela Marksová-Tominová, Ing. René Pekárek, CSc., Roman Petrus, Mgr. Jan Smetana.

11. KK volí předsedu KKK ČSSD Praha př.: Ing. Svoboda Miroslav.

12. KK schvaluje počet členů KKK: 8.

13. KK volí členy KKK ČSSD Praha př. : Ing. Petr Horálek, Mgr. Václav Kuthan, Bc. Jiří Nonfried, Ing. Petr Masopust , Ing. Rostislav 

Přibyl, RNDr. Zbyněk Sedlák, Ing. Luboš Táborský, Ing. Drahoslav 

Matonoha.

14. KK volí člena P ČSSD za kraj Praha: př. JUDr. Hulinský Petr, 

Ph.D.

15. KK volí člena ÚKK ČSSD za kraj Praha př.: Bc. Adámek Franti-

šek.

16. KK volí náhradníka člena ÚKK ČSSD za kraj Praha př.: Ing. Lu-

boš Táborský.

17. KK volí člena ÚVV ČSSD za kraj Praha: př. JUDr. Ing. Ludvík Mi-

loslav, MBA .

18. KK volí náhradníka člena ÚVV ČSSD za kraj Praha: Kolda Jan.

19. KK volí delegáty XXXVI. Sjezdu (12) za kraj Praha: Pavel Baum-

gartner, Petr Dolínek, PaedDr. Jiří Jaskmanický, Ing. Gabriela Kalábková, Ing. Karel Klíma, Aleš Mareček, Mgr. Michaela Markso-

vá-Tominová, Ing. Jan Pech, Roman Petrus, MUDr. Michal Sojka, Bc. Jiří Nonfried a Ing. Mgr. Miroslav Poche.

20. KK volí hosty XXXVI. Sjezdu z řad seniorů za kraj Praha př.: Ševčík Zdeněk, Černý Mikuláš.

21. KK schvaluje členy KVV a náhradníky členů KVV zvolené na Obvodních konferencích ČSSD Praha 1-15

22. KK navrhuje př. Prof. Dr. Valtra Komárka pro XXXVI. Sjezd ČSSD na čest-

ného předsedu ČSSD.

23. KK nominuje př. Mgr. Michala Haška pro XXXVI. Sjezd ČSSD na před-

sedu ČSSD.

24. KK projednala odvolání členů ČSSD z Prahy 9 ke KK ČSSD Praha a v 

tajném hlasování schvaluje usnesení o zrušení členství OK ČSSD Prahy 9 

ze dne 30.listopadu 2010: pánů Ing. Jana Štrofa a Ivana Jirkovského a ne-

schvaluje usnesení OK ČSSD Prahy 9 ze dne 30.listopadu 2010 o zrušení 

členství př. JUDr. Janu Dufkovi.

25. KK se po seznámení se stanovisky KKK ČSSD Praha a OKK ČSSD Pra-

hy 9, se ztotožňuje s jejich závěry týkající se nahrávek a považuje záležitost 

za uzavřenou.



 Druhé jednání obvodního výkonného výboru proběhlo 19. ledna 2011 a opět bylo velmi pracovní. V bodu příprava akcí OVV pro-

běhla opět delší diskuse. Př. Petrus však předestřel problém pravděpodobně špatného financování obvodních organizací. Vzhle-

dem k předpokládaným omezeným dotacím od vyšších orgánů strany se členové v diskusi shodli, že případná nová akce musí 

být finančně nenáročná. Nadále budeme pořádat pravidelné akce OVV. V diskusi se členové dohodli, že na přelomu února a břez-

na navštívíme prostory Senátu ČR pro všechny zájemce z řad členů ČSSD na Praze 8. Př. Šašek přislíbil, že tuto návštěvu organi-

začně zajistí. Předsedové MO byli požádáni, aby na schůzích informovali o této akci a zjistili zájem členů. Př. Petrus informoval, že 

bude v rámci jeho kompetence místopředsedy KVV ČSSD Praha pořádat vnitrostranické vzdělávání.

 Členové OVV dále projednávali Modrou knihu ČSSD Praha 8. Ta sestává z materiálů: „Archivační řád ČSSD Praha 8; Manuál pro 

tajemníka a Manuál pro předsedy MO a VMO.“ Všechny tyto materiály byly schváleny před pěti lety a tentokrát OVV přistoupilo k 

jejich aktualizaci. K navrženým změnám proběhla rozsáhlá diskuse, včetně dalších návrhů a tyto byly včetně připomínek tajemníka 

následně schváleny. 

 V dalším bodě tajemník př. Vašek a př. Petrus podrobně seznámili členy s předloženým materiálem čerpání rozpočtu za rok 

2010 a zahájil k tomuto diskusi. Po diskusi vzali členové OVV materiál na vědomí. Bylo konstatováno, že jsme hospodařili s přebyt-

kem. 

 Další bod byl informační. Př. Ševčík informoval o průběhu Krajské konference ČSSD Praha. Hosty KK Praha byli mj. př. Sobotka, 

Hašek, Pecina, Foldyna, Tejc, Hamáček, Komárek. Další delegáti Krajské konferene doplnili další informace, zejména o volbě mís-

topředsedů KVV Praha, kdy byl mj. zvolen př. Petrus. Členové OVV př. Petrusovi poblahopřáli ke zvolení. Na čestného předsedu 

ČSSD byl navržen př. Valtr Komárek. Bylo konstatováno, že práce volební komise rozhodně nebyla dobrá. Př. Šašek podrobně 

také informoval o odvolání tří členů ČSSD z Prahy 9 proti usnesení OK ČSSD Praha 9, která jim zrušila členství v ČSSD. S odvolá-

ním uspěl pouze př. Dufek. Dále proběhla informace o veřejném hlasování o podpoře pro předsedu ČSSD. Zvolen byl  př. Hašek. 

 I lednový obvodní výkonný výbor se musel zabývat personální otázkou. Tentokrát díky neplacení členskcýh příspěvků za rok 

2010. Jednalo se o čtyři členy. Na základě aktuálního stavu navrhl tajemník př. Vašek v případě př. Nováka Miroslava a Zemana Ji-

řího počkat, zda do konce ledna 2011 příspěvek nezaplatí a jejich situaci řešit na únorovém OVV. V případě př. Radka Piekného a 

Petra Jana navrhl ukončení jejich členství pro neplacení členských příspěvků za rok 2010. 

 Sekce komunální politika je vždy nejdiskutovanější. Př. Hejkrlík informoval o jednání KZ ČSSD Praha 8. Př. Vašek informoval, 

o veřejném jednání územního řízení na Odboru výstavby ÚMČ Prahy 8 dne 25. 1. od 10:00, ve věci doplnění podkladů k záměru 

PRE, a. s. postavit v katastru Čimice plynovou elektrárnu. Př. Hejkrlík informoval o podání návrhu na Ministerstvo vnitra ve věci 

prověření zamítajícího rozhodnutí MHMP, ohledně platnosti založení akciové společnosti Palmovka městskou částí P 8 (spolu s př. 

Petrusem a Šaškem). Př. Petrus – ZHMP – je připravován rozpočet HMP, který po asi 45 dnech příprav zastupitelé ODS zpochybnili 

s tím, že je potřeba jej předělat. Dále firma Hughes vypověděla smlouvu s MHMP ohledně provozování „Opencard“. Dalším nejen 

finančním problémem je dluh Kongresového centra Praha ve výši přes 2 mld. Kč. Řešit se také bude čistička odpadních vod, kdy se 

prodloužilo výběrové řízení. Podmínky pro přihlášení dalších zájemců o tuto zakázku budou upraveny. Informaci doplnil př. Šašek, 

ve věci problematiky čerpání peněz z evropských fondů.

 Pravidleným bodem jednání jsou i zprávy z MO. MO Karlín a MO Libeň – př. Hejkrlík: obě MO byly neusnášeníschopné; MO Ko-

bylisy – př. Majerová, Rudová, Petrus: žádají ostatní MO, aby sepsali nejpalčivější problémy občanů a následně ve spolupráci s 

předsedou KZ bychom tyto podpořili, včetně jejich vystoupení na jednání ZMČ P – 8; MO Bohnice – př. Ševčík: souhlas s ukonče-

ním členství př. Jano; návrh na zlepšení spolupráce všech levicových stran; dále na zveřejnění seznamu lékařů, kteří dali výpově-

di ve zdravotnických zařízeních a zveřejnit toto na jednání ZMČ P – 8.

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
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Rozhovor s Milanem Hejkrlíkem
Předsedou organizace ČSSD v Libni a zastupitelem

	 Prosím	nejprve	o	krátké	představení

 Považuji se za pravého Libeňáka, neboť v Libni žiji od svých tří let, takže letos oslavím své 

libeňské třicátiny, což zní líp, než mých skutečných 33 let. Vystudoval jsem veřejnou správu na Vy-

soké škole ekonomické v Praze a dosavadní profesní život jsem věnoval kontrolní činnosti, jak ve 

veřejném, tak soukromém sektoru. V současné době vedu tým auditorů regionálního operačního 

programu Střední Čechy. V sociální demokracii jsem od svých 19 let a díky Vašim hlasům jsem v 

loňském roce obhájil post zastupitele Městské části Praha 8.

	 Jste	členem	zastupitelstva	třetí	funkční	období,	jak	hodnotíte	současnou	situaci	
ČSSD	na	Praze	8?

 V loňských komunálních volbách jsme dosáhli jednoznačně nejlepšího volebního výsledku v novodobé historii sociální demokra-

cie na Praze 8. S jedenácti zastupiteli jsme druhou nejsilnější stranou v zastupitelstvu. Naši vyjednávači v rámci povolebního vyjed-

návání odvedli dobrou práci, nabídli jsme vítězné straně rozumnou koaliční smlouvu, připravovalo se programové prohlášení rady. 

Na poslední chvíli nám však potenciální koaliční partner oznámil, že s námi nepočítá, neboť došlo k uzavření koaliční smlouvy mezi 

ODS a TOP09. Jak je vidět na jednání zastupitelstva, je TOP09 pro ODS více konformní partner. Spíše mi přijde vztah mezi TOP09 

k ODS jako vztah vazalský, než partnerský. Je to vidět třeba na působnosti jednotlivých členů rady, nebo na názorovém veletoči 

představitelů TOP09 k plánovanému multifunkčnímu centru Palmovka.

	 Centrum	Palmovka	bude	asi	komunální	prioritou	číslo	jedna,	nebo	ne?
 

 ČSSD na Praze 8 podporuje výstavbu nové radnice, neboť současná pracoviště úřadu městské části jsou rozmístěni do několika 

budov (zámeček, Bílý dům, Grábova vila, Krakov, centrum Draháň). Pro občany i samotné úředníky by bylo mnohem lepší, kdyby 

se veškeré činnosti soustředily na jednom místě. Neměli bychom však podporovat výstavbu „obecního hypermarketu“, tak jak je 

navrhován ODS. Poslední čísla, která byla předložena zastupitelstvu, hovoří o nákladech na výstavbu minimálně 1,1 miliardy bez 

DPH. Srovnejme to třeba s Městskou části Praha 11, která plánuje výstavbu kapacitně shodné radnice za cca čtvrtinovou částku. 

Domnívám se, že občané Prahy 8 by více uvítali, aby na místo dalšího obchodního centra, byl postaven kupříkladu další dům s pe-

čovatelskou službou, domov důchodců nebo jesle, kterých se nám nedostává. Mimochodem, starosta Nosek několikrát na jednání 

zastupitelstva v minulosti pronesl, že úřad je od toho, aby vydával občanky a nepronajímal majetek. 

	 Na	co	by	se	měla	sociální	demokracie	zaměřit	v	rámci	své	opoziční	role?
	
 V současné době mají koaliční strany v zastupitelstvu většinu 25 hlasů z 45 s podporou dvou zastupitelů Volby pro Prahu 8 a ně-

kterých členů KSČM, takže disponují pohodlnou většinou, díky které si v zastupitelstvu prohlasují, co chtějí. Nám zbývá maximálně 

využívat práva, která nám poskytuje zákon o hlavním městě Praze, především využívat práva interpelací na členy rady a vedoucí 

odboru a otevřeně vystupovat proti všem návrhům, které nebudou v souladu s naším volebním programem. Hned v úvodu bychom 

se měli jasně vyhranit proti plánovanému zvýšení nájemného. Stejně tak bychom neměli zvednout ruku proti nevýhodné privatizaci 

obecních bytů v Karlíně a Libni.

Od	letošního	roku	zatupujete	Prahu	8	v	krajském	výkonném	výboru,	jaké	budou	Vaše	cíle	v	tomto	orgánu?

 To není jednoduchá otázka, zatím jsem se účastnil jednoho jednání, které mělo spíše technický charakter. Takže se zatím spíše 

rozkoukávám. 

Interview
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Návrat principů a zásadovosti do politiky
Milan Bartoloměj, člen libeňské místní organizace

Polemika

 Postoj Jiřího Dienstbiera ve vztahu k povolebnímu vyjed-

návání a jeho zásadové počínání mu vyneslo obdiv a mnohé 

emotivní komentáře významných veřejných postav a postavi-

ček ukazují, že ťal do živého. 

 Vzhledem k tomu, že v několika okamžicích jsem byl „u toho“ 

mohu si snad tento komentář dovolit. Pravdou je, že „pravda se 

má říkat za všech okolností“ a Jirka správně po volbách opako-

val nezměněně to samé, ale pravdou také je, že život bývá slo-

žitější a že strategie a taktika nejen v ekonomice, ale i v politice 

bývá orientována na dosahování cílů, aniž by proto nutně zása-

dovost ztratila. Od obecných deklarací v předvolební kampani 

se postupuje ke konkrétním cílům a detailům v průběhu povo-

lebního vyjednávání. Tím nemusíme nutně znehodnocovat nic 

z toho, co jsme prohlašovali dříve. Přímočarost je jistě hodna 

ocenění, ale nemusí vést k naplnění vyvolaných nadějí a očeká-

váním a to obzvláště, když se jedná o očekávání kolektivní.

 Politické procesy ale fun-

gují jinak, a to i když právem 

očekáváme, že v nich zbude 

dost prostoru pro čest a prin-

cipy. Městská rada v Praze je 

téměř kompletně složena z 

lidí v této funkci nových, což 

zdaleka neznamená, že jde 

ve všech případech o lidi dů-

věryhodné. To je ale otázkou 

pro jiné analýzy a budouc-

nost ukáže oprávněnost sou-

časných kritik. Budou však 

pod velkým veřejným tlakem 

a deklarovanou příležitost 

mohou snadno promarnit s 

fatálním dopadem pro praž-

skou organizaci a stranu. Vě-

řím, že k tomu nedojde. 

 Jirka se dopustil taktické 

chyby, a to vzápětí po vol-

bách, když řekl s kým v kaž-

dém případě ano a s kým za 

žádných okolností ne. Z tako-

vé pozice se obtížně ustupu-

je. K tomu zapomněl, že nejedná sám za sebe, nýbrž jménem 

své politické strany. Reakce na jeho „chyby“ byly však naprosto 

nepřiměřené a odsouzeníhodné. 

 Ve shodě s mnohými se domnívám, že měl jednat a taktizo-

vat. Myslím, že to bylo možné, aniž by u toho ztrácel tvář a zra-

zoval principy. 

 V posledních dnech je viditelná i jiná varianta.  Najít v krát-

ké době uplatnění jeho zásadovosti jinde, (právě probíhá disku-

ze o jeho nominaci do Senátu), dokud povědomí o jeho princi-

piálních postojích nevyprchá, nebo jeho případná implementa-

ce do stranického vedení v rámci Sjezdu. Pevně věřím, že si to 

uvědomuje a strategicky využije této potřeby v prosazení svých 

principů.
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Faux pas prezidenta Klause
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň

 Staré přísloví praví: „Ryba se kazí od hlavy“. Toto přísloví mě 

napadlo, když se 5. ledna ve večerních televizních zprávách 

na ČT 1 na obrazovce objevil prezident Klaus, který si vyjel do 

hor zalyžovat. V rozhovoru s novinářem mimo jiné řekl, že „ 

snoabord je levičácký sport“. Tak se prezident Klaus pokusil o 

bonmot, ale vypadl z něj jen politický blábol. Takového výroku 

se může dopustit jen člověk s neomaleným chováním, který už 

i do sportu zanáší nevkusné až urážlivé narážky.

 Náš pan prezident si vůbec příliš a nevhodně dovoluje vstu-

povat nejen do politiky, ale téměř do všech oborů lidské čin-

nosti. Dlouhou dobu působil jako brzda pro vstup naší republi-

ky do Evropské unie, ztrapňoval se popíráním existujícího otep-

lování klimatu, čímž tak fušoval do práce světovým klimatolo-

gům, a dokonce si dovoloval poučovat právníky našeho Ústav-

ního soudu.

 

 

Kardinálního faux pas se náš prezident dopustil 21. prosince 

loňského roku, když si na Hrad pozval zástupce vládní koalice, 

aby zabránil případnému fiasku při hlasování ve sněmovně o 

nedůvěře vládě. Z jednání na Hradě vyšlo nejdříve lakonické 

komuniké, že výsledkem jednání byla jen ústní dohoda bez 

jakéhokoliv zápisu. Po Novém roce se však Klaus rozlobil na 

média, která referovala o dohodě vládní koalice ze dne 21. 12. 

2010. Prezident Klaus nyní tvrdí, že toho dne na Hradě nebyla 

žádná dohoda uzavřena, a to ani na papíře, ani bez papíru.

 Co si mají občané teď o tom myslet? Možná někoho napad-

ne, že toho 21. prosince se na Hradě sešli koaliční zástupci, 

aby Klasovcům pomohli ustrojit vánoční stromeček a přitom 

mudrovali o problému, zda dárky pod stromeček přináší Je-

žíšek, Weinachtsmann, Pére-No’el, Děda Mráz či Santa Claus. 

Nebo 21. prosince byla na Hradě jen předvánoční pijatika? Pre-

zident Klaus od svého druhého zvolení chová se vůbec nějak 

divně, lidově se tomu říká “jako utržený ze řetězu“. Někdy jedná 

jako umíněný stařík, jindy zase jako diktátor až příliš podobný 

běloruskému Lukašenkovi.

 Venkoncem i letošní prezidentům novoroční projev byl nejen 

až nápadně krátký, ale především jaksi mlhavý, nic neříkající. 

.Je také proč, prezident  nám totiž už nemá co říct, je v koncích 

se svými moudry. A jako lidové přísloví vysvětluje, odkud se 

ryba začíná kazit, tak se i my můžeme domyslet, odkud prame-

ní chyby a přehmaty naší pravicové politiky - od Klause.

 Nabízí se otázka, jaký postoj k tomu mají zaujmout občané 

a mají-li si nechat líbit prezidentovy vrtochy. Jelikož jsme v de-

mokratickém státu, neměli bychom si nechat líbit Klausovo ne-

opodstatněné peskování a že naší republice dělá ostudu v za-

hraničí. Měl by se najít odvážný a respektovaný jedinec, kte-

rý by prezidenta vhodným způsobem napomenul a varoval ho, 

aby se nedostal na index historických osobností, které budouc-

nost bude hodnotit jako škůdce národa.

 

 Zprůhlednění Klausovy osobnosti bylo by pak poučením pro 

ty občany, kteří mu bezhlavě věřili a u nichž byl v oblibě. Tepr-

ve pak konečně Klausovi snobští obdivovatelé prohlédnou a 

prezidentovy preference silně poklesnou. Jak na to zareaguje 

Klausova ješitnost, lze se jen domýšlet. Není však vyloučeno, 

že prezident po příkladu Topolánka zvolí nakonec abdikaci.
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Kulturní památky

 Bazén Šutka se stal noční můrou politiků, a to nejen pražských, ale i magistrátních. Tento předrevoluční reklikt totiž nikdy nepatřil 

Praze 8 a ta na něj nikdy neměla vliv. Patřil Magistrátu hl. města Prahy a ta se jím dlouhá léta nezabývala. Po vleklém tlaku tak nastalo 

až v roce 2010. V minulém roce byla schválena projektová dokumentace 

a další povolení včetně územního rozhodnutí a mohlo se začít stavět. 

Byla schválena i částka, která zní velmi závratně. Jedná se o 350 miliónů 

korun. 

 Za tuto částku proběhne tzv. první etapa výstavby, respektive dostav-

by plaveckého areálu. Výsledkem by měl být bazén o velikosti 50 metrů. 

Dále nezbytené zázemí, včetně šaten a jakési recepce. Nezbytnou sou-

částí komplexu pak bude parkoviště. Ve výsledku by měl bazén vypadat 

tak, jak jej vidíte na 

obrázcích kolem to-

hoto článku. Stavět 

se začalo loni a výše 

zmíněná neprostavěná částka z loňského roku byla přesunuta do roku letošní-

ho. Otevřít by se mělo v listopadu 2011. Očekávání jsou velká, protože všichni, 

co jezdí kolem každý den do práce, vidí, že zde opravdu po letech panuje čilý 

stavební ruch. 

 Po skončení první etapy 

by logicky měla být zahájena 

etapa druhá. Ta by měla se-

stávat z venkovního vodního parku. Zde by mělo být letní možnosti koupání plus 

nějaké tobogány a další zázemí. Odhadní cena této druhé etapy se odhaduje na 

485 miliónů korun. To v tuto chvíli není v možnostech Magistrátu, a proto se tato 

etapa nyní ani nebude připravovat. Další vývoj se dá předpokládat spíše směrem 

k prodeji celého areálu poté, co bude dostavěn a zprovozněn.  

Bazén Šutka
Roman Petrus, předseda ČSSD Praha 8 
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Zábava

Dopravní nehody
 

 Na první pohled velmi smutná záležitost. Ovšem povinné 

kreslení dopravních nehod může být i velmi zajímavé. Pár 

ukázek, jen tak pro inspiraci. 



Projekt	elektrárny	trvá	

 Územní řízení týkající se projektu vybudování plynové elektrárny poblíž Čimického háje pokračuje. Společnost Pražská energetika 
loni v květnu oznámila pozastavení záměru, před několika dny ale doplnila podklady týkající se řízení. Postoj vedení radnice Prahy 8 
se nemění. Nová radniční koalice tento bod má i v programovém prohlášení. Územní řízení stále běží, proto se uskutečnilo veřejné 
projednávání. O případné stavbě plynové elektrárny dosud nerozhodly ani orgány Pražské energetiky, nicméně projekt je vypraco-
ván a je potřeba ho nějak uzavřít. Elektrárna má mít výkon padesát megawattů, což je pro srovnání zhruba čtyřicetina výkonu Te-
melína. Projekt vzbudil nevoli mnoha občanů, kteří se obávají, že by zařízení zatěžovalo životní prostředí dalšími emisemi a hlukem. 
Uvidíme, jak energetická lobby uspěje v souboji s programy stran, které nyní v Praze 8 utvořily koalici. 
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Novinky z Prahy 8

Brusle	s	sebou.	Na	střeše	galerie	Harfa	je	zdarma	bruslení	

 Lidé z Vysočan i Libně si mohou zajít zabruslit i do nedávno otevřené Galerie Harfa. Na její střeše je totiž kluziště. Kdo si přinese 
vlastní brusle, může se svézt zdarma. Kdo si je nevezme, může si je na místě zapůjčit. Půjčovna sídlí přímo vedle kluziště. Za vypůj-
čení se však platí, a to šedesát korun. Stejně jako za nabroušení bruslí. Ve všední dny mohou lidé zajít na ledovou plochu od 13 ho-
din, o víkendech pak už od 9.00. Bruslení končí ve 22 hodin. 

Anička	je	nezvěstná	již	tři	měsíce

 Již více než tři měsíce policie neúspěšně pátrá po devítileté Aničce Janatkové, která zmizela 13. října při cestě ze školy v pražské 
Troji. Ani masivní nasazení policistů a vyšetřovatelů zatím nepřineslo kýžený výsledek. Vyšetřování zavedlo policisty nejen do praž-
ské Troje, kde ode dne zmizení pátraly po Aničce každý den desítky policistů, městských strážníků, vojáků, hasičů a psovodů. Poli-
cisté pročesávali například i oblast kolem Botanické zahrady, drahaňskou oblast i chatovou oblast v katastru obce Zdiby. Povodí Vl-
tavy pak dokonce kvůli pátrání snížilo hladinu řeky, do jejíhož prohledávání se zapojili potápěči, čluny poříčního oddílu a dokonce i 
vrtulník. Informace o hledané dívce zveřejnila nedávno i rakouská média a její fotografii mají prý také všechny policejní stanice v alp-
ské republice. Ani z Rakouska ale od té doby nepřišly zprávy. I přes rozsáhlé pátrací akce a intenzivní vyšetřování tak policisté do-
sud tápou a jedinými zveřejněnými stopami po dívce zůstávají její batoh, láhev s pitím a údajně její klíče, které byly nalezeny v praž-
ské Troji. 

Děravý	je	přechod	i	chodník.	TSK	řeší	řadu	stížností	

 Problém, jak se nezranit na přechodu, řeší už delší dobu obyvatelé Taussigovy ulice v Kobylisích. V ulici jsou propadlé přechody, 
které se navíc hýbou. Před domem číslo popisné 1156 je navíc propadlý chodník a obnažený uzávěr plynu. Pro vozíčkáře i starší lidi 
je tím pádem toto místo velice rizikové. Prostřednictvím webových stránek může být TSK, která se o komunikace stará, být na po-
dobný problém upozorněna. Odkaz je na stránkách www.tsk-praha.cz v sekci rychlé odkazy - hlášení poruch. TSK takto řeší stovky 
upozornění. Náprava trvá v řádu dní v závislosti na počasí. 

Palmovku	brzy	rozkopou	

 Na místě dnešního autobusového nádraží vyroste během příštích dvou let bytový a obchodní komplex „One“ za miliardu a půl. 
Společnost Discovery Group, která tu plánuje vystavět byty a malé obchodní centrum, chce se stavbou začít už letos v létě. Už bylo 
ukončeno územní řízení. Je připravená dokumentace ke stavebnímu povolení. Kdy začne stavět, bude záviset na tom, kdy bude 
vydáno stavební povolení. Bytový a obchodní komplex s názvem One, který kromě bytů a kanceláří nabídne i parkovací místa, měl 
přitom na místě dnešního autobusového nádraží už více než rok stát. Přípravné řízení kolem projektu totiž odstartovalo už před ně-
kolika lety. Pokud se se stavbou začne už v létě, budou se muset cestující připravit na změny. Dopravní podnik je na to připraven a 
počítá s tím, že stávající autobusové zastávky přesune směrem k Libeňskému mostu. Na své místo by se pak autobusy měly vrátit v 
létě 2013, kdy má být stavba dokončena. Kromě nádraží tu vyroste i 277 nadstandardních bytů, nákupní galerie s 55 obchody a dvě 
patra podzemních garáží s parkovacím místem pro 370 aut. 
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Klub zastupitelů ČSSD
Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD

 Předseda klubu zastupitelů př. Zátopek představil svou vizi o sestavení „stínové rady“. V návaznosti 

na tento bod proběhla rozsáhlá diskuse o stanovení „míře intenzity opozičního jednání“, z diskuse vy-

znělo, že bychom se měli zaměřit na rozpory činnosti rady s naším volebním programem a pravidelně 

na zasedání zastupitelstva podávat interpelace na odpovědné členy rady a příslušné úředníky. Došlo k 

rozdělení oblastí, ve kterých budou interpelace podávány:

• Majetek MČ a nebytové prostory – Petrus, Zátopek  •  Byty – Rödig

• Informatika, bezpečnost a vnitřní správa - Hejkrlík  •  Doprava a palác Svět – Lepsâtre

• Školství – Majerová     •  Kultura – Slavíková

•   Zdravotnictví a nár. menšiny – Štollová   •  Časopis Osmička – Petrus

• Životní prostředí – Vašek a Ševčík    •  Finance – Novotný

• „projekt Centrum Palmovka“ – celý klub

 Všichni zastupitelé budou ve své oblasti sledovat usnesení rady a činnost úřadu a v případě zjištění nejasností či rozporu s naším 

volebním programem budou podávat na zasedání zastupitelstva interpelaci s požadavkem na písemnou odpověď.

 Na nejbližším jednání budou podány následující interpelace: Sběrný dvůr v Ďáblicích (nepodporujeme) – podá Zátopek, Uzavře-

ní jeslí – Štollová, Nedostatečná informovanost o projektu Centrum Palmovka – Hejkrlík. Dále př. Hejkrlík představil svůj návrh změn 

jednacího řádu, materiál jako iniciativní návrh podá pro nejbližší zasedání zastupitelstva. Př. Rödig informoval o jednání bytové ko-

mise, komise navrhla Radě zvýšit nájemné z bytu 1. kategorie na 100 Kč / m2/měs.

Seznam koalic na MČ, kde je součástí ČSSD: 
Praha 1:       ČSSD + TOP09 + VV 

Praha 2:       ČSSD + ODS + SZ 

Praha 4:       ČSSD + ODS 

Praha 5:       ČSSD +  TOP09 + VV 

Praha 6:       ČSSD + ODS 

Praha 7:       ČSSD + ODS 

Praha 10:     ČSSD + ODS (+ dohoda o spolupráci mezi koalicí a SZ a Desítkou pro domácí) 

Praha 11:     ČSSD + ODS + Pražané za svá práva 

Praha 12:     ČSSD + VV + Změna pro Prahu 12 

Praha 13:     ČSSD + ODS + Občanská koalice 

Praha 14:     ČSSD + TOP09 

Praha 15:     ČSSD + ODS 

Praha 17:     ČSSD + ODS + Hnutí za lepší Řepy 

Praha 20:     ČSSD + Šance pro Počernice + TOP09 + VV 

Praha 21:     ČSSD + TOP09 + VV + Otevřený Újezd 

Čakovice:     ČSSD + SNK+ČMT VV, TOP09, ODS, 

Libuš:           ČSSD + TOP09 

Dubeč:         ČSSD + ODS 
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 Dopravní komise se poprvé sešla dne 12.1.2011 a řešily se tři body: Nejprve pan radní Fichtner upozornil na došlé podklady k EIN k Městkému 

okruhu s dotazem, jestli se chce Dopravní komise zabývat. Nechtěla. Pak se řešila bezpečnost přechodů pro chodce v Karlíně, což byl můj podnět. 

Bylo odsouhlaseno, že přechod na křižovatce Pernerova-Peckova neodpovídá bezpečnostním normám a bude stavebně upraven tak, aby byl 

zúžen (chodník se protáhne do tzv. uší). Toto by se mělo učinit skrze Magistrát z prostředků BESIP. Též bylo odsouhlaseno, že do příštího zasedání 

bude předloženo písemné stanovisko Policie ČR ke všem 6 přechodům v podnětu. Posledním bodem byla stížnost na stav komunikací v ulici Stříž-

kova, Na stráži a Čertův vršek. Předseda odboru dopravy  pan Bezděkovský sdělil, že Střížkova ulice se bude rekonstruovat ještě tento rok. V ulici 

Na stráži se má rekonstruovat vodovodní řad, ale zatím není známo, zda-li se bude rekonstruovat i vozovka.

Bytová komise, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD

 Druhé jednání komise se uskutečnilo dne 10. ledna. Jako hlavní a nejpodstatnější bod jednání se ukázal být návrh úpravy nájemného v bytech 

MČ Praha 8 s účinností od 1. 7. 2011. Na vznesený dotaz, co Prahu 8 nutí k tomu, aby zvyšovala ve svých bytech nájem, bylo panem předsedou 

Slabihoudkem (TOP09) řečeno, že je Praha 8 je k tomu nucena zákonem. Vznesená námitka v tom smyslu, že zákon zvýšení nájmu pouze umož-

ňuje, nikoli nařizuje, se ukázala býti bezpředmětnou. Členům komise nebyl předložen ani materiál, který by nově navrhovanou výši nájemného ně-

jakým způsobem vysvětloval. Přesto se ale tento návrh až na jednoho člena člena komise, který hlasoval proti, všichni přítomní rozhodli svým hla-

sováním podpořit a návrh byl komisí přijat. Z tohoto důvodu se nájemné za byty vedené jako byty druhé kategorie zvýší od července o cca 28 pro-

cent. Usnesení, které BK přijala, kromě doporučení navýšení nájemného u bytů v domech v majetku obce, obsahuje ustanovení, že zvýšení se ne-

týká bytů s režimem pečovatelské služby a tzv. sociálních a azylových bytů, kde bydlení jednoznačně splňuje sociální účely. BK zároveň doporu-

čila Radě Městské části Praha 8 usilovat o urychlenou privatizaci bytových domů v oblasti Karlína a dolní Libně. Zároveň doporučila bytovému od-

boru Úřadu Městské části Praha 8 informovat nájemce o možnostech řešení případné tíživé finanční situace v souvislosti se zvýšením nájemného. 

Komise životního prostředí a dopravy v Ďáblicích, Marcel Janek, zastupitel za ČSSD v Ďáblicích

 Komise životního prostředí a dopravy při MČ-Praha Ďáblice se po volbách poprvé sešla v novém složení dne 13. 1. 2011 v 16:30 hod. na Rad-

nici. Na první setkání dostala komise úkol vypracovat stanovisko k projektu příjezdové komunikace pro obsluhu Hvězdárny, z ulice Květnové sou-

běžně podél stávajícího chodníku pro pěší. Komise projektovanou příjezdovou komunikaci ke hvězdárně Ďáblice posoudila s ohledem na navrho-

vaný účel stavby, technické parametry, lokalizaci stavby a s ohledem na dopady stavby na bezprostřední okolí v případě její realizace se závěrem 

tuto stavbu nedoporučit k realizaci. Komise navrhla zadání nového projektu komunikace zpřístupňující hvězdárnu Ďáblice, který bude zpracován 

koncepčně na podkladu analýzy provozních vztahů širšího území. Jako alternativy k předloženému řešení navrhla trasování ve dvou dalších mož-

ných variantách. Toto bylo nosné téma našeho prvního setkání. Jinak jsme probírali naši budoucí náplň činnosti.

 

Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD 

 Komise projednala stížnosti nájemníků na hlučné chování dvou nájemkyň sociálních a azylových bytů. Nájemkyně byly na jednání komise po-

zvány osobně k podání vysvětlení. Dále komise doporučila prodloužení nájemních smluv u 9 sociálních a azylových bytů. Komise také projednala 

několik žádostí o přidělení sociálního bytu. Přidělení sociálního bytu bylo doporučeno v případě matky se třemi dětmi, která v současné době byd-

lí v azylovém domě, je zaměstnána, o děti se dobře stará a nájem platí včas. Komise doporučila i jednu žádost o  zařazení do programu „Bydlení 

pro seniory“. Na svém jednání také komise projednala případ vypořádání dědictví nezletilé, jejímž poručníkem byla ustanovena MČ Praha 8. Ne-

zletilá dívka přišla nenadálými okolnostmi o svůj domov, protože v rámci vypořádání dědictví je nutno prodat byt, aby bylo možné vyplatit stanove-

nou finanční částku dalším dědicům. Cílem sociálního odboru je prodat byt co nejvýhodněji, aby nezletilé zbyla co nejvyšší částka, kterou by moh-

la v budoucnu použít na zajištění svého bydlení. Komise doporučuje, aby radní MČ pro sociální oblast co nejdříve v této věci jednala  se zástup-

cem MČ pro správu majetku a s dalšími kompetentními osobami.

Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Dopravní komise, Květa Lepsatre, zastupitelka za ČSSD
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Kultura na Praze 8

Kulturní dům KraKov
Zařízení MČ PRAHA 8 • www.praha8.cz 
Těšínská 600, Praha 8-Bohnice
Spojení: od metra trasy C-Kobylisy 
BUS 102, 177 (st. Krakov)
Pokladna: pondělí-čtvrtek 16:00-19:00 hod 
a 1 hod. před každým představením
Rezervace - tel.: 283 090 429, 283 090 427
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Rodiče s dětmi mohou představení navštívit po předchozí 
domluvě na tel. 283 090 429 a 606 634 802.  

Školy a školky mají přednost.
Š

ŠKo LY

12.3. 15:00 Princ Bajaja – sobotní pohádka pro děti  
  a jejich rodiče

18.3.  19:00 Felix SlováčeK hraje  
  největší Světové hity

25.3. 19:00 PoPrvé vdaná – v hlavní roli  
  Taťjána Medvecká

23.2. naciSté Pod     
 středa ochranou (válka a děti)   
 9:00 Filmový dokument o pátrání po nepotrestaných   
  nacistických válečných zločincích. V zajímavém   
  projektu publicisty stanislava Motla ožijí také   
  příběhy dětských hrdinů, kteří zázrakem přežili   
  holocaust. Stanislav Motl. 
  Určeno pro 8 .- 9. tř. ZŠ • Cena:  30,- Kč

 23.2. taneční       
 středa Podvečer S
 17:00 K tanci a poslechu hraje dechový orchestr    
  Žižkovanka s kapelníkem Petrem sovičem.
  Vstup zdarma.

MS
M A Lý sá L

 2.2.  veSelé taneční i.
 středa  Děti se veselou formou naučí znát a tančit    
 9:00+10:30 základy nejznámějších českých i světových    
  tanců, chybět nebudou ani veselé dětské písničky.
  Pořad je určený pro zábavu a relaxaci,  
  ale i k rozvíjení základních pohybových schopností. 
  Divadélko Andromeda Praha.
  Určeno pro děti od 5 do 13 let • Cena:  30,- Kč

 3.2.  veSelé taneční i.   
 čtvrtek 9:00 (repríza)

 15.2.  diaShow
 úterý Karel Wolf – Etiopie
 19:00 Vstup zdarma.

 16.2. to je ale dneSKa  
 středa  mládež
 9:00+10:30 Zábavný pořad o společenském chování. Do hry  
  se zapojí všichni diváci natolik, že procento    
  zapamatovatelnosti i pozornosti je značně  
  vysoké. Navíc je tato zábavná forma pro diváky  
  zajímavá tím, že modelování  každodenních situací  
  předvádějí společně s herci. Pořad je doplněn  
  populárními písničkami. Účinkují:  Karel Paštyka,  
  Dalibor Janda REVIVAL a Petr Lebruška. 
  Určeno pro 5. - 9. tř. ZŠ • Cena:  30,- Kč

17.2.  SPirituál Kvintet
 čtvrtek Koncert.
 19:00 Cena:  200,-/180,- Kč

18.2. dveře
 pátek Když vás opustí manžel a uteče za jinou, která je
  19:00 mladší než jeho vlastní dcera, když vlastní dcera   
  začne mít touhy odpoutat se od „rodinného krbu“ 
  a zkusit si svou vlastní cestu, když se vám práce  
  stává rutinou a všichni kolem ní nezajímavou   
  nutností, když máte pocit, že všechny sousedky vás  
  tupě sledují, když už jen pouhý pohled na chlapa  
  ve vás vyvolává představu něčeho zbytečného  
  – pak se může zdát, že váš život za moc nestojí.   
  Přesto vám ještě mnohé zbývá - například  naděje,  
  protože ta nikdy neumře dřív než my. V hlavních  
  rolích Jitka Smutná, Jan Hartl a Jana Stryková.  
  Cena: 200,-/150,- Kč

19.2. líná Strašidla
 sobota Půvabná pohádka o tom, jak šikovná Anička přinutí  
 15:00 líná strašidla pracovat. s herci pražského 
  Pohádkového divadla nastudovala režisérka  
  Věra Štekerová. Určeno pro děti od 3 do 11 let.  
  Cena:  40,-Kč děti od 3 let, rodiče 100,- Kč

 21.2. SKříteK       
 pondělí SKříňáčeK
 9:00 +10:30 Představení je naplněno písničkami, říkadly  
  a jazykolamy, které herci učí malého skřítka   
  skříňáčka. skřítek neumí říkat s, r, ř a ještě ke všemu  
  slova ze sebe chrlí jako kulomet. Ale protože jsme  
  v pohádce, tak mu pomohou nejen herci ale hlavně
  děti, které se stávají aktivními účastníky  
  představení. Divadlo ŠUS Praha. 
  Určeno pro MŠ + I.st. ZŠ • Cena:  30,- Kč
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Zmizelý svět 
Libeň

www.muzeumprahy.cz www.praha8.cz

část I. muzeum hlavního města prahy
Na Poříčí 52, Praha 8
Otevřeno denně, mimo pondělí, 9 –18 hod.
13. 10. 2010–20. 2. 2011

část II. budova ÚMČ Praha 8 – tzv. bílý dům
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

část III. libeňský zámek
Zenklova 35, Praha 8 – Libeň
19. 11. 2010 –14. 1. 2011
Otvírací doba:
pondělí a středa 8 –18 hod.
úterý a čtvrtek 8 –15.30 hod.
pátek 8 –15 hod.
sobota, neděle a svátky zavřeno

Prodlouženo do 4. 3. 2011
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Zveme Vás

Změna termínů 
deskových her
10. a 24. 2. 2011

Klub deskových her změnil termíny svých 
akcí z pravidlených středečních termínů 
na nové čtvrteční. Šachový klub zůstal u 
klasických střed. 

Pokud se chcete naučit hrát nové moder-
ní deskové hry, nebo si je třeba vyzkou-
šet, přijďte to zkusit. 

Výstava Milana Tesleviče

Motýl ve tváři Jaroslava Foglara. 

Dne 14. 1. 2011 od 18.00 jsme se sešli ve vel-
kém počtu na vernisáži výstavy Milana Teslevi-
če. Jeho tvorbu jsme mohli obdivovat již před 
dvěmi lety a do naší galerie se vrátil se svým 
projektem znovu. Jedná se o zachycení tváře 
Jaroslava Foglara od dětství ke stáří. 

Kdo nestihl vernisáž, může výstavu navštívit až 
do konce února. 

Stranické akce Únor 2011

MO Karlín a MO Libeň  1.2. 18:00  Zenklova 27, sekretariát   
Klub zastupitelů   7.2. 18.00  Zenklova 27, sekretariát   
MO Kobylisy   8.2. 18:00  Zenklova 27, sekretariát   
Šachový klub   9.2. 16:00  Zenklova 27, sekretariát  
Klub deskových her  10.2. 18:00  Zenklova 27, sekretariát   
MO Bohnice    15.2. 18:00  restaurant U kamenného 
stolu 
Bytová poradna při ČSSD Praha 8 a zastupitelský den
      15.2. 17:00  Zenklova 27, sekretariát   
OVV Praha 8    16.2. 18:00  Zenklova 27, sekretariát   
Šachový klub   23.2. 16:00  Zenklova 27, sekretariát  
Klub deskových her  24.2. 18:00  Zenklova 27, sekretariát   
MO Čimice    24.2. 18:00  Chvatěrubská 350 
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Z našich akcí
 V lednu proběhly dvě akce ČSSD, kterých jsme se zůčast-

nili. Nejdříve to byla vernisáž výstavy pana Tesleviče Motýl ve 

tváři Jaroslava Foglara. Poté se jednalo o Krajskou konferen-

ci. Fotografie rozhodně rozpoznáte.


