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Tolik hlasů stačilo před šesti lety pro postup do druhého
kola. Tehdy postoupil pan Hvížďala, který těsně porazil
našeho kandidáta Jiřího Patočku. Letos bude jistě vše jinak a hlasů bude výrazně více.
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Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
blížíme se do finále! Ve dnech 12.
a 13. října bude
probíhat 1. kolo
voleb do Senátu
PČR ve volebním
obvodu 23 (SO
Praha 8, Letňany,
Čakovice a okolí),
kam kandiduje i
náš kandidát prof.
Martin Potůček.
Na kampani intenzivně pracujeme od začátku tohoto roku. Po nelehkém průběhu se nám podařil husarský kousek, který zůstane nesmazatelně zapsán v
historii ČSSD. Vznikl unikátní formát, kdy Martin
Potůček kandiduje jako nestraník s podporou hned
tří politických stran (ČSSD, KDU-ČSL, SZ).
Charakter volebního obvodu, síla našeho kandidáta a některé indispozice hlavních protikandidátů
nám dávají příslib skvělého výsledku. Proto se vrhněme do zbytku kampaně s co největší vervou!
Chtěl bych už nyní poděkovat těm, kteří nám již
v průběhu kampaně pomohli a požádat o pomoc
ty, kteří tak dosud neučinili. Máme historickou šanci a nesmíme ji propásnout. Pojďte s námi do terénu, na sociální sítě, burcujte své příbuzné a známé,
ať jdou k volbám!
S úctou Váš
Vít Céza
volební manažer Martina Potůčka

ZPRAVODAJ
Události v ČR a ve světě

Nečase neposlouchají poslanci
V září začala aféra o rozpadu vládní koalice číslo „467“. Tentokrát se vzbouřilo šest poslanců ODS, kteří
se rozhodli nepodpořit daňové změny, které předtím podpořili v Poslanecké sněmovně. Ve chvíli, kdy je
ale vrátil Senát, tak se nějak nově probudili a rozhodli se Nečasovi zatopit. Po prohraném hlasování však
premiér prohlásil, že znovu pošle stejný zákon do schvalování a zároveň s ním spojí hlasování o důvěře.
Výjimečně i dodržel slib, a tak zákon znovu podstupuje proceduru schvalování. A to mu mezitím další
zákon nepodepsal prezident, a tak bude potřebovat znovu 101 hlasů. Tak uvidíme, jak to dopadne.

Metylalkoholová aféra
K sérii případů otravy metanolem (metylalkoholem) došlo na začátku září 2012. Do 25. září na otravu metanolem zemřelo 26 osob na různých místech republiky a desítky dalších byly hospitalizovány, mnozí utrpěli
trvalé poškození zraku. Vláda zřídila 12. září krizový štáb a téhož dne Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo
mimořádné opatření v podobě plošného zákazu stánkového prodeje alkoholických nápojů s obsahem alkoholu větším než 20 %. V pátek 14. září večer vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví opatření spočívající v
úplném zákazu prodeje, nabízení a distribuce alkoholických nápojů s obsahem alkoholu od 20 %. Dne 24.
září policie oznámila, že zná zdroj metanolu: „Víme, jak se jedovatý metanol dostal na český trh“.

Omezení rychlosti na magistrále má na hluk jen mizivý vliv, zjistilo měření
Omezení rychlosti na pražské magistrále nemá na hluk v ulicích žádný zásadní vliv. Zvýšení rychlosti
z 50 na 70 kilometrů v hodině by hladinu hluku zvedla maximálně o jeden decibel. Plyne to z výsledků
měření, o nichž informoval náměstek primátora Josef Nosek. Technická správa komunikací (TSK) při
padesátce naměřila hluk 66,5 decibelu, při sedmdesátce v jednom směru o 0,6 decibelu více, v druhém
směru o decibel více. Takové navýšení je podle Prahy zanedbatelné. Měřilo se v ulici 5. května, kde byl
v posledních dvou letech položen asfalt, který by měl hluk tlumit. Nejprve se dvě hodiny měřil hluk při
padesátce, pak zhruba stejně dlouhou dobu při sedmdesátce.

Nejnižší účast v Senátu má Filipiová
Autoři projektu Kohovolit.eu vytvořili analýzu docházky senátorů do jejich zaměstnání. Na základě hlasování horní komory sestavili žebříček účasti senátorů. Nejhůře vyšla z průzkumu Daniela Filipiová (ODS),
která se zúčastnila jen 35 procent hlasování. Jen o málo lépe je na tom Jaroslav Palas (43 procent) z ČSSD a
Alexandr Vondra (45 procent) z ODS. Zdánlivě polehčují okolností vedoucí trojice je souběh senátorského
mandátu s další vysokou funkcí. Jaroslav Palas je hejtmanem Moravskoslezského kraje, Alexandr Vondra
ministrem obrany. Daniela Filipiová zastávala v roce 2009 post ministryně zdravotnictví. Ovšem jediný, kdo
znovu obhajuje post senátora je právě nejhorší Filipiová.

Střelecký útok na Klause
Václav Klaus to někdy fakt nemá jednoduché. V roce 1997 absolvoval první atentát, tzv. Sarajevský, kdy
se proti němu spikli jeho vlastí lidé. Dne 28. září 2012 se v Chrastavě na Liberecku odehrál v Česku dosud
nevídaný incident. Do těsné blízkosti prezidenta Klause se v davu přiblížil 26letý muž Pavel Ondrouš a z
plastové airsoftové zbraně vypálil několik ran. Prezidentovi se nic nestalo, případ však byl označován za
selhání ochranky. Pavel Vondrouš byl za tento „občanský protest“ obviněn z výtržnictví a hrozí mu 2 roky
vězení. Ale rozhovory stihl dát hned po činu.

Foto a text použity z internetu
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ČSSD PRAHA 8
ČSSD informuje

Zprávy z Krajského výkonného výboru ČSSD
Milan Hejkrlík, člen KVV
16. řádné zasedání krajského výkonného výboru ČSSD Praha proběhlo v pondělí dne 17. září 2012. Jednání řídil místopředseda KVV pověřený řízením krajské organizace př. Jiří Bodenlos. KVV jednalo podle navrženého a schváleného programu:
1. Schválení programu jednání
2. Zpráva o kontrole usnesení
3. Zpráva místopředsedy KVV ČSSD Praha pověřeného řízením KO
4. Zpráva předsedy KZ ČSSD ZHMP
5. Zpráva z PSP ČR
6. Informace z KKK
7. Různé
8. Návrh programu příštího zasedání KVV
Místopředseda KVV pověřený řízením ve svém úvodním projevu konstatoval, že př. Jiří Dienstbier v úvodu své petice pro podporu prezidentské
kandidatury, uváděl nepravdivá tvrzení, že ČSSD a ODS v Praze uzavřelo korupční dohodu. Dopadem tohoto tvrzení je odmítnutí petiční akce ze strany
velké většiny členů krajské organizace. S žádostí o osvětlení se pražské předsednictvo obrátilo na politické gremium ČSSD. Dále KVV probíral podporu
jednotlivým kandidátům do Senátu a přípravu volebních akcí. Stále platí apel na členy ČSSD k zapojení se do práce volebních komisí a žádost o spolupráci při volební kampani. Místopředseda pověřený řízením také poděkoval obvodním organizacím, které se zapojili do petiční akce proti změnám
organizace dopravy v Praze od 1. 9. 2012.
V rámci komunální problematiky byla řešena rezignace př. Dienstbiera na post zastupitele hl. m. Prahy, náhradnicí je př. Lucie Válová, který složí slib
na nejbližším jednání zastupitelstva. Široce byly diskutovány změny ve vedení pražského dopravního podniku a zvyšování nájemného v městských bytech
po 1. lednu 2013. Předsednictvo krajské organizace přijalo usnesení, kterým zadalo zpracovat analýzu dopadů změn v MHD v jednotlivých obvodech, toto
usnesení bylo posléze stvrzeno i samotným KVV. KVV dále také usnesením zrušil nabídku, která byla učiněna TOP 09 o možné podpoře menšinové vlády
TOP 09 na Pražské radnici, které bylo přijato na březnovém KVV.
ČSSD má nové vebové stránky europoslanců za ČSSD. Najdete je na www.evropskezpravy.cz
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ZPRAVODAJ
ČSSD informuje

Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Zářijový OVV byl zaměřený jako několik posledních schůzí na Senátní kampaň a komunální politiku.
V bodu organizační věci OVV př. Petrus informoval o hlasování „per rollam“ P OVV ze dne 2. 8. ve věci, kterou již OVV projednával a předběžně schválil dar OVV Praha 8 kandidátovi do Senátu prof. Potůčkovi ve výši 15 000,- Kč. Tento dar byl dle pravidel hospodaření s prostředky
OVV převeden na transparentní účet prof. Potůčka, jež je speciálně pro senátní volby zřízený a je vázán zaplacením faktury firmě, která vytiskla
„leták“ pro průzkum ve věci stavby radnice. Po krátké diskusi vyjádřili členové s rozhodnutím P OVV souhlas.
Vzhledem k nepřítomnosti volebního manažera a prof. Potůčka na jednání OVV (z důvodu konání volební akce) seznámil př. Petrus přítomné
s aktuálním harmonogramem volebních akcí a požádal je, aby si dle svých možností vybrali takovou, které se mohou zúčastnit a v kampani pomoci. Upozornil a pozval na nejbližší a nejvýznamnější, 21. 9. od 14:00 u Tesco Letňany a 23. 9., od 10 do 17:00 na Karlínském náměstí „Den s
profesorem Martinem Potůčkem“ (skákací hrad, půjčování elektrokol, klaun pro děti a jiné). Současně informoval o akcích, které již zejména přímou formou komunikace prof. Potůčka s občany proběhly, dále požádal přítomné o předání informací a žádosti o výpomoc členů a sympatizantů
ve volební kampani na schůzích MO. Tajemník př. Vašek informoval o obsazenosti volebních komisí, která je na úrovni 78% na Praze 8, dále o
stavu záborů na volební akce a dalších organizačních záležitostech spojených s volební kampaní. V této souvislosti př. Petrus jménem OVV poděkoval kolegům z ČSSD na Praze 7 a Praze 9, kteří nám významně pomohli s obsazením volebních komisí na Praze 8, v Letňanech a Čakovicích.
K danému proběhla diskuse, zejména ve věci dalších aktivit, na kterých se dohodl volební štáb, jak př. Petrus informoval. Její součástí také bylo
počínání a způsob vedení volební kampaně dalších kandidátů. V široké diskusi vystoupili př. Slavíková, Křížek, Šašek, Hejkrlík, Petrus, Grygera.
Tajemník př. Vašek dále seznámil přítomné s reklamními volebními dárky, které jsou v kampani používány, včetně triček a požádal přítomné, aby
každý dle svých možností vhodil letáky do schránek v místě svého bydliště.
V bodu příprava Obvodní konference př. Petrus předložil předběžný návrh programu Obvodní konference ČSSD Praha 8 k diskusi, a požádal
o návrhy termínu konání OK a klíče pro počty delegátů z MO. Připomněl, že stop stav členské základny pro konání OK je k 31. 3. 2012. Dále členové OVV a předsedové MO jsou delegáty s hlasem rozhodujícím dle Stanov z titulu funkce. Po diskusi bylo přijato usnesení č. 1/9/2012: „OVV
Praha 8 svolává Obvodní konferenci ČSSD Praha 8 na 10. listopadu 2012, od 10:00 hodin na sekretariátu, Zenklova 27, Praha 8 a schvaluje návrh
programu tak, jak byl předložen. Klíč pro MO je 1:4.“ Členové OVV dále navrhli předsedy komisí na OK: volební př. Hejkrlík, návrhová: př.
Šašek, mandátová př. Vašek (dále požádal, aby MO nominovaly další členy nejen do těchto komisí, ale na všechny body schváleného programu
OK). Zapisovatel př. Vašek, ověřovatelem nový předseda OVV. OVV dále pověřuje př. Petruse o vypracování zprávy předsedy OVV, tajemníka
př. Vaška zprávy o hospodaření za letošní rok a vypracováním návrhu rozpočtu OVV na rok 2013, př. Rödiga a Zátopka zprávy komunální, př.
Cézu zprávy volebního manažera. Tyto zprávy by měly být k dispozici na říjnovém jednání OVV. Pozvánky na OK budou rozeslány po zvolení
delegátů.
Tajemník př. Vašek informoval o žádosti o vstup do ČSSD mimo trvalé bydliště od p. Nováka, bytem v ObO Prahy 8 do ObO Prahy 5. Na základě pokynu OVV pozval dotyčného na jednání OVV, ten se však nedostavil, ani na pozvání nereagoval. Po diskusi se členové OVV rozhodli,
že tuto žádost nebudou projednávat. Dále podrobně informoval o aktuálním stavu výběru členských příspěvků a zaslání emailu členům, jež
zatím nezaplatili. S předsedy MO Bohnice a MO Ďáblice v této věci spolupracuje.
V bodě: Příprava akcí OVV se jednalo o tomto: 18. 9. proběhl zastupitelský den na sekretariátu (př. Rödig a Vašek), další je v termínu 16. 10.,
kdy bude i Bytová poradna za účasti př. M. Petruse. Za zastupitele budou přítomni př. Slavíková a př. Vašek. Př. Petrus připomněl stále aktuální
petice, které je možné na sekretariátu podepsat a mezi členy rozšiřovat, a to: Petice proti změnám v MHD; Petice proti církevním restitucím a
Petice pro podporu prezidentského kandidáta ČSSD př. Dienstbiera.
V bodě ZHMP př. Petrus sdělil, že na předsedu klubu zastupitelů ZHMP rezignoval př. Dolínek, zvolen byl př. Poche, místopředsedové: př.
Březina a Slezák. Změny v dopravě budou hlavním bodem, který na ZHMP budou naši zastupitelé kritizovat. Jako jeden z výrazných argumentů bude 1100 podpisů pod peticí „Proti změnám v pražské MHD“, které byly získány během jednoho dne.
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Karlem Šaškem
členem OVV ČSSD na Praze 8
Přemýšlel jsi někdy o tom, že budeš kandidovat na předsedu OVV?
Popravdě ani nevím. Když jsem v listopadu 1994 vsupoval do místní organizace v Klatovech,
tak jsem měl představu jedinou. Že budu mít příležitost diskutovat se stejně naladěnými lidmi a že
budu moci změnit svět. Později jsem se stal členem okresní kontrolní komise, následně jejím předsedou, předsedou okresní organizace Mladých sociálních demokratů. Mladé sociální demokraty
jsem zastupoval i v rámci krajského výkoného výboru jako jeho člen. Jsem členem ústředního výkonného výboru strany. Začal jsem se též účastnit práce v odborných komisích na všech úrovních.
Jak okresní, krajské, tak i ústřední. Angažoval jsem se a stále se angažuji v oblastech informatiky,
dopravy a životního prostředí. Po příchodu na Prahu 8 před více než deseti lety jsem působil v
rámci Obvodního výkoného výboru jako jeho člen a 1. místopředseda tohoto orgánu, jímž jsem
dodnes.
Toto vše zmiňuji z jediného důvodu. Jsem přesvědčen, že mám již zkušenosti s prací v a pro sociální demokracii, že se si mohu dovolit předstoupit před členskou základnu s prosbou o získání nominace na post předsedy OVV. Proto se účastním zasedání jednotlivých místních organizacích
s žádostí o nominaci na tento post, tedy na předsedu OVV ČSSD Prahy 8.
Pokud získáš nominace u místních organizací, s jakou vizí činnosti předstoupíš před Obvodní konferenci?
Nejprve je třeba zhodnotit stav, v jakém naše obvodní organizace je. Narovinu je třeba uznat a nebát se to říct velmi nahlas, že naše obvodní
organizace je jedna z nejlepších nejen v rámci Prahy. Před vším, co dokázal Roman Petrus za svého “předsedování”, smekám klobouk a hluboce
se skláním. Bylo mi velkou ctí s ním spolupracovat a věřím, že budeme vzájemně spolupracovat i nadále. Uvědomuji si, že navázat na Romanovo
období a pokusit se náš obvod posunout jestě dále je úkol nelehký, ale já se o toto pokusit chci.
V následujícím dvouletém období chci vést členskou základnu směrem k přípravě komunálních voleb. Jsem připraven udělat vše, abychom
navázali na úspěch posledních komunálních voleb. Musíme využít opravdu širokého a silného koaličního potenciálu.
Znamená to, že se chceš především zaměřit na úspěch v komunálních volbách?
Nikoliv. Komunální volby budou vyvrcholením nastávajícího dvouletého funkčního období. Proto jsem je zmiňoval. Je samozřejmé, že je třeba
plnit i politické úkoly, které jsou trvalého charakteru. To znamená dbát na růst členské základny, nepřerušit periodicitu vydávání našeho obvodního
časopisu, zajistit aktuálnost našich internetových stránek. Důležitou součástí je také přenos informací mezi členskou základnu a rozvíjení různých
platforem pro politické i odborné debaty.
Rozvíjení různých platforem pro politické i odborné debaty. Hezky řečeno, ale co to znamená?
Pokračovat v organizaci setkání celé členské základny k důležitým stranickým i celospolečenským tématům formou tzv. “Všeplenární” schůze.
Rozšířit aktivity v našem sekretariátu o veřejné cestovatelské a jiné obdobné debaty se zajímavými hosty. Rád bych do organizace takovýchto
aktivit zapojil organizaci mladých sociálních demokratů našeho obvodu. Jsem totiž přesvědčen, že takovouto prezentací lze naši stranu učinit
atraktivní pro nové členy.
Díky za rozhovor
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ZPRAVODAJ
Polemika

ČSSD chce férové a levné řešení parkování pro obyvatele Prahy 8
Roman Petrus, zastupitel za ČSSD Praha 8
Tento text měl psát prof. Martin Potůček, kandidát do Senátu.

Takže kromě tzv. modrých zón se

Bohužel mu to redakční rada Osmičky zakázala. Proto jej napíšu já s

budou v problémových lokalitách

tím, že jsem jej konzultoval právě s panem prof. Potůčkem a předklá-

objevovat i smíšené lokality, kde

dám vám tak i jeho názory.

budou parkovací automaty. Ostatně
toto ČSSD na Praze 8 prosazovala

Každý pracovní den se Karlín, Libeň a okolí metra Kobylisy a Ládví mění v jedno velké parkoviště. Důvod – blízkost do centra, kde je

již před čtyřmi lety a zrealizovala k
tomuto problému i petici.

parkování již zpoplatněné, kdežto na Praze 8 je zdarma. Navíc je zde
výborné napojení na MHD. Pro obyvatele výše popsaných lokalit to

Čemu se typicky pravicový poli-

znamená vyšší hluk, více zplodin v ovzduší a kvůli hustější dopravě i

tik Švarc však nevyhnul, je zpoplat-

vyšší nároky na opatrnost chodců, zvláště dětí.

nění karet pro rezidenty. Finanční
pálky, o kterých jste slyšeli i na jiných městských částech budou i na

Vedení Prahy 8 nabídlo návrh na vyřešení parkování v srpnové Os-

Praze 8. Zásadní tedy je, že začnete platit za parkování obrovské část-

mičce. Následně vyvolalo dvě setkání s občany, která by měla obsa-

ky, které nejsou odůvodněny jinak než ziskem. Za tyto peníze však

hovat i případné zabudování názorů občanů. Na první pohled úplně

nedostanete automaticky jistotu, že opravdu zaparkujete.

zářivé jednání. Má to několik háčků. Především již na prvním setkání
se ukázalo, že nejde o debatu s občany, ale o monolog ze strany pana

Veřejný sektor, kam spadá i tato záležitost, zase jednou dostává „na

místostarosty Švarce nepřipuštěním odlišného názoru ani do diskuse.

frak“ pro možnost dalšího rýžování peněz z obyvatel.

A co samotný návrh? Díky problémům na Praze 2, 3, a 7, kde již byly
zóny zavedeny, se naše vedení radnice vyvarovala nejčastějších chyb.

Bez lepšího ministra a vlády to nepůjde.
Martin Potůček, kandidát do Senátu za koalici ČSSD, KDU-ČSL, SZ
Kraje dostaly po svém vzniku do vínku velkou odpovědnost za

srovnávat s budoucími ekonomy,

základní a střední školství. To byl krok správným směrem. Dnes si ale

právníky nebo lékaři. Nedivme se,

uvědomují, jak moc jsou stále závislé na kvalitě podmínek, které jim

že se naše země v žebříčcích znalos-

i jejich školám vytváří vláda, především ministerstvo školství.

tí a dovedností žáků propadá rychle
do podprůměru. Navíc náš systém

V jakém prostředí dnes naše regionální školství pracuje? Ministři

základního a středního vzdělávání,

školství se v resortu obměňují jak apoštolové na orloji. Reforma stíhá

který rozděluje děti do jednotlivých

reformu, ale důsledky bývají žalostné. Tak například rámcové vzdělá-

typů škol už od jedenácti let, vytváří

vací programy měly učitelům nabídnout větší prostor pro uplatnění

obrovskou nerovnost šancí v jejich

jejich představ o tom, jak a co učit. Místo toho je zatížily spoustou

přístupu ke vzdělání vysokoškol-

dalšího papírování a obsah výuky na školách se rozrůznil tak, že děti

skému. A to je, jak víme, pro uplat-

mají při přechodu z jedné školy na jinou problémy. Čerstvým příkla-

nění na trhu práce a v životě stále

dem nepovedené reformy je projekt státních maturit, který musel

důležitější. V takové situaci si nemůžeme namlouvat, že jsme národem

být odpískán – ale až po vynaložení více než jedné miliardy korun.

Komenského. Už dávno nejsme.

Nejlepší zárukou dobré školy je kvalitní učitel, kterého děti respek-

Co v takové situaci popřát regionálnímu školství, ale hlavně rodi-

tují a mají jej rády. Bohužel, status učitelů je nízký, což přímo sou-

čům a dětem 8. městské části? Především lepší vládu a vzdělaného

visí i s výší jejich platů. Uchazeči o učitelské povolání, nastupující

ministra školství!

na pedagogické fakulty, se se svými studijními předpoklady nemohou
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Jak dopadl Klausův trh?
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň
V devadesátých letech 20. století Václav Klaus prohlásil ekonomickou zásadu, že trh vyřeší všechno.
A jak to dopadlo?
Zemědělství, včetně sadařství a zahradnictví, docela se zruinovalo, takže většinu polních plodin, zeleniny a
ovoce dovážíme. Průmysl značně omezil výrobu, a je tak příčinou nezaměstnanosti. Železniční nákladní doprava
zaznamenala značný pokles, protože přepravci začali využívat silniční kamionovou dopravu, která znepříjemňuje život naším občanům v obcích a ve městech.
To je jen krátký laický pohled na to, co dovede napáchat nekotrolovaný trh. Odborný rozbor by došel k mnohem horším zjištěním. A ten nejhorší důsledek uvolněného trhu se projevil nedávno, když se do prodeje dostaly
lihoviny s obsahem jedovatého metylalkoholu. Přes 20 mrtvých a desítky metanolem otrávených lidí je následek
nekontrolovaného trhu. Policie vyšetřuje a hledá viníky. Najde je? A skutečně všechny?
Já bych o jednom bezpečně věděl. Je to ten, co prohlásil, že trh vyřeší všechno. Nepohne se aspoň trochu svědomí dosud ještě bohužel
hradního pána?

Je Václav Klaus psychicky zdráv?
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň
Již od vstupu Václava Klause do politiky známe ho jako člověka, který není schopen přijmout jiný názor, než má sám a není ani ochoten diskutovat o názoru svých odpůrců. Do politiky se uvedl jako ryzí konzervativec s nacionálním zaměřením. Je proti jakékoliv integraci, a proto je
také všeobecně znám jako euroskeptik. Chybí mu naprosto sociální cítění a k pracujícím občanům má vztah, jaký mívali feudálové, plantážníci a
fabrikanti.
Klaus má ekonomické vzdělání, ale troufá si kritizovat právníky i odborníky přírodních věd. Jsou všeobecně známé jeho časté spory s Ústavním soudem. Navíc se pustil do sporu se světovými klimatology, protože popírá ověřené zjištění o oteplování zeměkoule projevující se hlavně na
pólech. Nejhůře se Klaus projevil 19. září 2012 k vyhlášení prohibice po zjištění jedovatého metylalkoholu v prodávaných lihovinách, které měly
za následek přes 20 mrtvých a desítky otrávených občanů. Prohibici označil za nerozumné rozhodnutí a dokonce za riskantní krok vlády. Klausovo
vyjádření k metylové aféře je naprosto nelidské. On by zřejmě žádné opatření nenařídil, nechal by bezohledně lidi trpět a zabíjet, jen aby nebyl
narušen trh, třeba nezákonný.
Klaus tak nejedná jako demokratický prezident, jedná jako zarytý pravičácký asociál, chovající se jako někteří nelidští monarchové minulosti nebo novodobí krutí diktátoři. Klaus je tedy zvrhlý nelida.
A jak se ke Klausovu cynickému postoji postavili politici, média a celá veřejnost? Všichni většinou mlčí. A proč? Protože pan prezident je
nejvyšší představitel státu? Nebo výtky proti němu by byly nevhodné, neslušné či dokonce snad urážlivé? Vůbec ne. Právě naopak. Klausovo
jednání v metylové aféře by mohlo být klidně pokládáno za protistátní či dokonce považováno za vlastizradu. V tom případě byla by to kauza
pro Ústavní soud a tím i předčasné ukončení jeho funkce prezidenta republiky.
Najde někdo odvahu v tom smyslu proti Klausovi zakročit? Když by ani to nevyšlo, mohl by se v Parlamentu najít aspoň odvážlivec, který
by pro Klausův nelidský postoj v metylové aféře mohl navrhnout, aby Klaus byl psychicky vyšetřen. Takový názor jako má Klaus, může mít jen
blázen.
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Konflikt generací – mladí proti starým?
Martin Potůček, kandidát do Senátu za koalici ČSSD, KDU-ČSL, SZ
Můj zesnulý kamarád, sociolog Miroslav Purkrábek, kdysi vtip-

Pes je zakopán v tom, že tento

ně poznamenal, že „étos současné doby je monetární“. Jistě, pokud

systém je snadno zneužitelný lid-

hodnotu všeho, a tedy i člověka, vyjadřujeme pouze obsahem jeho

mi, kteří do systému nepřispívají

či její peněženky, pak čeští důchodci skutečně nejsou na výši doby.

tím, že by vychovali budoucí plátce

Se svými přibližně 43 % průměrného důchodu vztaženého k prů-

svých důchodů – svoje vlastní děti.

měrné mzdě si dnes rozhodně nemohou vyskakovat. Zvláště když

Jak systém reformovat tak, aby

jim Nečasova vláda ubírá dvě třetiny z inflační valorizace důchodů, a

nevedl k perverzní motivaci děti

pokud ještě mohou pracovat, upírá jim odpočet daně z příjmů, zvy-

nemít? Odpověď zní: prémiovat ty

šuje DPH u zboží, které tvoří značnou část jejich spotřebního koše,

účastníky systému, kteří do něj při-

zvyšuje spoluúčast úhrad za zdravotní péči a ruší regulaci nájmů.

spívají nejen peněžními příspěvky,

Nejspíš řídí svoje kroky podle starého úsloví „Dědeček a babička ují-

ale i péčí o přispěvatele budoucí –

dají z chlebíčka“.

o děti. Chápat péči o děti jako další
významnou formu podpory důchodového pojištění.

Zdá se, že tato politika nachází odezvu u nezanedbatelné části
mladých. Podle čerstvého sociologického výzkumu si celá čtvrtina

Jako sociolog vnímám, že toto odcizování světa mladých a sta-

mladých Čechů myslí, že staří lidé jsou přítěží společnosti. Tomáš

rých má svoje kořeny v individualizaci životních stylů, v oslabování

Pecina k tomu poznamenává: “Staří jsou předmětem pohrdání, pro-

rodinných vazeb, ale především v prosazující se tendenci brát život

tože „neuměli vydělat“, mladým často „nic nezanechali“ a vedle toho

jako zábavu tady a teď, bez větší odpovědnosti za sebe i za jiné a bez

vyžadují domněle nezasloužené výhody mezigenerační solidarity;

zamýšlení se nad budoucností.

dochází k jevu, který nemá v normálně strukturované demokratické
společnosti obdoby, totiž k tomu, že místo sociální volby nastupuje
volba generační.“

Jistě, existují příklady krásného mezigeneračního soužití v dobře fungujících rodinách a přátelských společenstvích. Ty ale fungují
navzdory nepříznivým podmínkám, které by bylo možno změnit k

Je pravdou, že ani mladí to na startu své životní dráhy nemají

lepšímu. Štědřejší podporou rodin s nezaopatřenými dětmi a star-

lehké. Rostou náklady na vzdělávání, bydlení, stát na ně přenáší stá-

ších spoluobčanů (včetně dostatečné sítě asistenčních sociálních

le větší zátěž v péči o děti. Jesle a mateřské školky nedostačují po-

služeb), spojováním sociálních zařízení, kde mohou senioři pomáhat

ptávce. V poslední době se k tomu přidružily problémy s pracovním

při výchově dětí (například umisťovat domovy pro seniory v blízkos-

uplatněním. Vláda láká mladé lidi do druhého pilíře soukromého

ti jeslí a mateřských školek) či výchovou ke vzájemnosti a rodinné i

penzijního připojištění s dodatečnými náklady a nejistými perspek-

mezigenerační solidaritě – v rodinách samotných, ve školách, v zá-

tivami ve čtyřicetiletém horizontu.

jmových sdruženích, v kostele.

Jedním z neuralgických bodů tohoto vztahu mladých a starších je

Je však tohle možné očekávat od vlády, která podle svého vlastní-

také dosavadní konstrukce našeho průběžného systému povinného

ho programového prohlášení dobře ví, že „jen podnikatelský sektor

sociálního pojištění. Ti, kteří jsou v produktivním věku, platí svými

je tvůrcem bohatství společnosti, ne stát“? A věří, že individuální se-

příspěvky na důchody stávajícím penzistům. Až se v důchodu ocit-

bezájem přinese bohatství a prosperitu všem? Od ní jsme se dočkali

nou sami, očekávají, že jim budou na důchody platit ti, kteří v mezi-

spíše toho, že staví proti sobě ekonomicky aktivní a nezaměstnané,

dobí dospějí a budou vydělávat. Nicméně poměr těch, kteří do sys-

zdravé a zdravotně postižené, podnikatele a zaměstnance. A také

tému platí, a těch, kteří z něj pobírají své penze, se stále zmenšuje.

mladé a seniory. S tím, že to jsou právě ti druzí, co nám „ujídají z

Poněvadž máme méně dětí, než kolik by stačilo k prosté reprodukci

chlebíčka“. Těžko se na tom v letošním roce něco změní. Vždyť skoro

populace. Stárnutí populace by se ještě dalo zvládat zvyšováním po-

nikdo u nás neví, že byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stár-

čtu let, které musí člověk odpracovat, aby měl na důchod nárok, a

nutí a mezigenerační solidarity. Nebo že by šli Martha Issová s Jiřím

také věkové hranice odchodu do důchodu. To se u nás i děje. Jak si

Mádlem přece jen do sebe?

ale poradit s tím, že se rodí stále méně dětí?
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Zábava z internetu
Když máte syny, můžete se dozvědět spoustu zajímavých věcí, jako například:
Vodní dvoulůžko obsahuje tolik kapaliny, že stačí na zatopení 60 m2 bytu do hloubky 10cm.
Když postříkáte chuchvalce prachu lakem na vlasy a přejíždíte přes ně na kolečkových bruslích, můžou se vznítit.
Hlas tříletého chlapečka je pronikavější než hlasy dvouset dospělých v narvané restauraci.
Když pověsíte psí vodítko na větrák stropní ventilace, motor neutáhne dvacetikilového kluka v Batmaním převleku a Supermaním plášti. Nicméně, když na vodítko přivážete plechovku s barvou, dokáže ji rozstříkat po všech čtyřech zdech pokoje, který
má 6x6 metrů.
Není dobrý nápad házet baseballové míčky nahoru, když je zapnutý větrák. Pokud používáte větrák jako protihráče, musíte
hodit míč nahoru několikrát, než se trefí. Větrák umí odpálit míček docela daleko.
Okenní sklo (ani to dvojité) nezastaví baseballový míček, odpálený stropním větrákem.
Když uslyšíte spláchnutí záchodu a slova „a sakra“, už je pozdě.
Brzdová kapalina smíchaná se Savem vytváří kouř. Hodně kouře.
6 letý chlapec dokáže rozdělat oheň pomocí pazourku, přestože 36 letý muž tvrdí, že to jde jen ve filmu.
Některé kostičky z Lega dokážou projít zažívacím traktem 4letého chlapce.
Modelína a mikrovlnka nepatří dohromady.
Vteřinové lepidlo drží a nepustí.
Ať do bazénu nasypete želatiny doktora Oetkera kolik chcete, stejně se vám nepodaří chodit po hladině.
Bazénové filtry nemají rády želatinu doktora Oetkera.
Video neumí vysunout toastové chleby, i když to reklama v televizi ukazuje.
Z pytlů do koše nejsou dobré padáky.
Skleněnky v benzínové nádrži dělají při řízení slušný randál.
Před zapnutím trouby ji vždy zkontrolujte uvnitř. Plastové hračky nemají rády troubu. Nechtějte vědět, jak to smrdí.
Hasičský sbor přijede do 5 minut.
Odstřeďovací program v pračce nezpůsobí žížalám závratě.
Zato způsobí závratě kočkám. Kočka, která má závratě, dokáže vyzvracet dvakrát tolik, co sama váží.
80% žen tento mail rozešle většině svých známých, ať už mají děti nebo ne.
80% mužů po přečtení tohoto mailu půjde zkusit smíchat brzdovou kapalinu se Savem.
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Novinky z Prahy 8
Radnice Prahy 8 vybuduje další psí louku
Radnice Prahy 8 vybuduje další psí louku. První louku radnice pro psy vyhradila před 7 lety v Libni. Nová psí louka, už sedmá
v pořadí, vznikne do konce října mezi ulicemi Tausigova a Famfulíkova v Kobylisích.

Peníze. Argument nad všechny ostatní
Jako by existovaly dva světy. Jeden svět radnic, které tvrdí, že počet heren osekaly až na kost a jsou nemilosrdné, a druhý,
kde téměř v každé ulici narazíte na blikající štít lákající k posezení u výherních automatů. Dávno je veřejným tajemstvím, že jednotlivé radnice (až na výjimky) přivírají oči proto, že hazard jim dost vynášel. Ten minulý čas je na místě. Od letoška totiž úřady
vybírají (podle radnic naprosto zanedbatelné) místní poplatky. Ty zajímavější částky nově putují magistrátu, který vymýšlí, jak
je mezi starosty spravedlivě rozdělit. Co se na to podívat podrobněji? Zajímalo by nás, jestli by radnice městských částí byly k
rušení heren stejně benevolentní, kdyby k nim z nich nedoputovala ani koruna. Kolik získaly některé radnice MČ v minulém roce
z hazardu?
Praha 1: 25 až 30 milionů. Praha 3: 7 milionů. Praha 4: 28,7milionu. Praha 5: 22,7milionu. Praha 7: 15,4 milionu. Praha 8: 31 milionů. Praha 13: 16,8 milionu.

P+R na Palmovce končí
Parkoviště P+R na Palmovce přestane motoristům sloužit 30. září. Motoristé si k němu totiž nenašli cestu. Celoroční obsazenost se podle mluvčího Technické správy komunikací pohybuje lehce nad dvaceti procenty. Na jeho ploše se v následujících
měsících začne stavět projekt Nová Palmovka, kde bude k dispozici i několik stovek parkovacích míst. TSK doporučuje motoristům využívat velkokapacitní parkoviště P+R v Letňanech v těsné blízkosti konečné zastávky metra trasy C. Letňanské P+R má
kapacitu 633 míst a průměrné je obsazené ze 75 procent. Takže se motoristé nemusejí obávat, že by tam nenašli volné místo. Na
Černém Mostě navíc v budoucnu vyroste nové P+R, jež pojme více než 800 aut.

Praha by měla od státu převzít Thomayerovu nemocnici, Bulovku, porodnici v Podolí a Psychiatrickou léčebnu v
Bohnicích
Praha by měla od státu převzít Thomayerovu nemocnici, Bulovku, porodnici v Podolí a Psychiatrickou léčebnu v Bohnicích,
na společné schůzce se na tom shodli členové klubu pražských zastupitelů TOP 09 a ministr zdravotnictví za stejnou stranu Leoš
Heger. Z původního návrhu tak vypadla nemocnice Na Homolce. O záměru bude ještě jednat klub ODS. V současnosti panuje v
koalici podle všeho shoda Na Bulovce a Thomayerově nemocnici. Rada by měla o materiálu rozhodovat na přelomu září a října.
Hned poté zastupitelstvo. V průběhu dalších měsíců budou následovat jednání s pojišťovnami a ministerstvem o rozsahu péče
nebo počtu lůžek a způsobu financování. Převod nemocnic musí ještě schválit sněmovna.

Placené zóny v Praze 8
Obyvatelé Prahy 8 a řidiči, kteří tam dojedou autem, se musejí připravit na to, že za zaparkování na některých místech městské
části zaplatí. Lovit peníze z peněženek budou muset nejspíš od podzimu příštího roku. K novému systému parkování se místní mohli
vyjádřit 12. září od 18 hodin, kdy se v bílém domě v ulici U Meteoru konalo setkání s občany na toto téma. Hlavním důvodem,
proč chce obec zavést placené stání, je neudržitelná situace v dopravě v klidu na území Karlína, Libně a okolí stanic metra Ládví
a Kobylisy. Volná místa totiž s oblibou využívají mimopražští motoristé, kteří zaparkují blízko podzemní dráhy a potom pokračují
MHD do centra, anebo zaměstnanci firem sídlících v Praze 8. Např. na Palmovce v ulici Novákových stojí auta se středočeskými
SPZ, výjimkou nejsou ani ty začínají písmeny K, M, U, T. Podobná situace panuje zkraje Sokolovské ulice, SPZ ze Středočeského
kraje se hemží i Karlínské náměstí.
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ČSSD PRAHA 8
Zprávy ze zastupitelstva

Informace ze zastupitelstva
Daniel Rödig, zastupitel Městské části za Karlín
První poprázdninové zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo dne 5. září 2012 ve Velkém sále „Bílého
domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 19 bodů, takže se dalo tušit, že jednání nebude z nejkratších. Po schválení pořadu jednání, kdy se na jeho novém znění objevil bod „Revitalizace veřejného
prostranství – Karlínské náměstí“, se počet projednávaných bodů zvýšil dokonce na 20.
Na začátku jednání proběhla volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8. Z původně avizovaných občanů se jich na jednání Zastupitelstva osobně dostavilo pouze 10, kteří po svém představení
byli Zastupitelstvem zvoleni.
Další bod jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 pocházel z popudu ČSSD. Jednalo se o požadavek analýzy dopadů některých zrušených pravidelných linek MHD v Praze a o analýzu dopadů zóny 30 Km na
obyvatele Karlína. Materiál uvedl Milan Hejkrlík a byl doplněn Romanem Petrusem. Nad tímto bodem se rozproudila opravdu široká diskuse,
které se účastnili jak jednotliví zastupitelé, tak i zástupci Rady MČ. Se svým příspěvkem vystoupil i zástupce společnosti Ropid. Tato diskuse se
protáhla na 2 hodiny.
I když se jednalo původně o návrh ČSSD (tedy opozice), byl Zastupitelstvem schválen (36-0-1). Stalo se tak poprvé v tomto volebním období. Zastupitelstvo tak schválilo, že Rada MČ má zařídit vypracování dvou analýz. Jedné ve spolupráci se společností Ropid, která by měla
analyzovat změny MHD v Praze a druhé, která by měla analyzovat změny, které vznikly v Karlíně po snížení rychlosti jízdy automobilů na 30
km v hodině. Součástí usnesení pak bylo i usnesení o tom, že Rada MČ se má zasadit o další jednání, která by vedla zpět k zavedení linky 152
o víkendu a večer.
Dle jednacího řádu následovala krátká přestávka, po které jednání Zastupitelstva pokračovalo. A jednalo se podstatně rychleji, než ve druhém
bodě. Byla přijata zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření MČ za 1. pololetí roku 2012 a návrh rozpočtových opatření MČ. Následovalo 5 bodů,
které se týkaly návrhu na prominutí a odpis pohledávky za zemřelými nájemníky. Všechny Zastupitelstvo schválilo.
V dalším bodu svého jednání Zastupitelsto schválilo poskytnutí finančních darů (grantů) MČ v sociální oblasti z účelové neinvestiční dotace
Hlavního města Prahy. Dále byl odsouhlasen návrh uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. Několik
dotazů z řad zastupitelů si vyžádalo jednání o smlouvě mezi MČ Praha 8 a Policií ČR, kde MČ daruje policii věcný dar v hodnotě 160.000,- Kč. I
tento bod byl Zastupitelstvem schválen.
Dalšími projednávanými body se týkaly svěření pozemků v Libni a v Bohnicích z hlavního města Prahy do správy MČ Praha 8. Tyto převody
Zastupitelstvo schválilo.
Následovaly úplatné majetkové převody nemovitostí v Karlíně, v Bohnicích, v Libni a v Kobylisích. I přes povětšinou (4 z 5) nesouhlasné
stanovisko klubu ČSSD Zastupitelstvo tyto body schválilo.
Závěr jednání patřil schválení návrhu „Revitalizace veřejného prostranství – Karlínské náměstí“ do výzvy hlavního města Prahy v rámci operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.
Posledním bodem jednání byly připomínky občanů zastupitelů. Vzhledem k tomu, že do konce jednání Zastupitelstva žádný občan nevydržel, vystupovali pouze jednotliví zastupitelé.
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ZPRAVODAJ
Novinky z radnice a komisí

Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Bytová komise, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD
Bytová komise zasedala dne 10. září 2012. Po kontrole minulých zápisů se přistoupilo k řešení nových poodání, které byly doručeny od
posledního jednání Bytové komise Rady MČ Praha 8 (BK). Vzhledem k tomu, že poslední BK se konala v červnu, opravdu bylo co řešit. BK řešila
návrhy výpovědí z nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného. V těchto případech BK doporučila postupovat podle § 711 odst. 2 (vypovězení nájmu bez přivolení soudu) písm. b) občan. zákoníku, eventuálně z jiných, dodatečně zjištěných zákonných výpovědních důvodů. BK
se zabývala i speciálním výběrovým řízením u bytů. „Výběrové řízení“ tohoto typu bude uplatňováno výhradně u bytů, které již byly dvakrát
neúspěšně nabízeny ve „Výběrovém řízení“ s kritériem výše nabídnutého 1. nájemného (tj. o byty neprojevil opakovaně zájem žádný uchazeč). Je určeno pro uchazeče, kteří jsou nájemci bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy MČ Praha 8 a
tento dům nesmí být veden na „Seznamu vybraných bytových domů navržených k prodeji“. K tomuto bytu uchazeč s nejvhodnější nabídkou
ukončí nájem před podpisem nájemní smlouvy o nájmu bytu získaného tímto výběrovým řízením a zaváže se předat pronajímateli původně
užívaný byt vyklizený nejpozději do 30 dnů po převzetí bytu získaného tímto výběrovým řízením. BK navrhla částku nejnižšího vyhlašovaného prvního nájemného za m2 stanovit na 3 000,- Kč. Dále se BK zabývala návrhy na odpisy a odpuštění pohledávek z důvodů úmrtí dlužníka.
Všechny tyto body navrhla k projednání na Finančním výboru MČ Praha 8. Dále projednávala dohody o výměnách bytů v Karlíně. Toto je jen
rámcový výpis usnesení, kterými se BK zaobírala. Celý zápis je k dispozici na sekretariátu ČSSD v Zenklově ulici.

Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek , Milan Hejkrlík, zastupitel za ČSSD
V úterý 25. září proběhlo řádně svolané jednání komise pro bezpečnost a veřejný pořádek. Komise konstatovala, že po zavedení tzv. mobilní služebny Městské policie na Palmovce došlo ke zlepšení bezpečnostní situace v lokalitě. Oblast Palmovky je v současné době střežena
po dobu 24 hodin minimálně 2 člennou hlídkou Městské police, která je v denních hodinách posílena až o 4 další strážníky. Zároveň Policie
české republiky posílila hlídkovou činnost v této lokalitě. Výsledkem je, že během prázdninových měsíců bylo perlustrováno více než 900
osob, zadrženo cca 10 osob v pátrání a jedna celostátně hledaná osoba dodána do výkonu trestu. Komise doporučila pokračování ve zvýšené
hlídkové činnosti v této lokalitě. Dále se komise zabývala rozvojem kamerového systému, v současné době je instalováno na Praze 8 zhruba
600 bezpečnostních kamer na 38 objektech. Komise doporučila zpracovat analýzu dopadu osazení kamerového systému na snížení nápadu
kriminality na příkladu několika lokalit.

Redakční rada Osmičky, Roman Petrus, zastupitel za ČSSD
Sešel se rok s rokem a proběhla opět jednou Redakční rada časopisu Osmička. A opět to bylo úsměvné. Celé se to tentokrát jmenovalo hra na
demokracii, ale jen tu řízenou správnou partou. Už složení rady stojí za to. Dohromady má devět členů. Opozice dostala tři místa. ČSSD, SZ a
KSČM jsou tedy přístupni. A pak už jsou to jen členové koalice a tři zaměstnanci úřadu. Ovšem pozor, ty jmenovala současná rada, takže opět
jen taková hra. Aby se neřeklo.
Zásadní důvod pro setkání byla jako vždy před volbami tzv. politická inzerce. Politici, především ODS, ale nově i jejich podřízení z TOP 09
se totiž naprosto šíleně děsí, že by do „jejich“ časopisu mohl kdokoliv cokoliv psát, což by pravděpodobně nepřežili. Takže je politická inzerce v
radničním tisku placeným občany striktně zakázána. Ovšem existuje výjimka, a tou je Fórum.
Můj návrh na Redakční radě byl jednoduchý. Dejme každému kandidátu do Senátu jednu půl strany časopisu, ať si tam dá, co bude chtít
a představí se občanům. Vyděšené reakce přítomných koaličníků bych vám přál vidět a hrozně lituji, že mi důstojnost nedovolí toto natáčet.
Například jste mohli zaslechnout obavy, že by se na kandidáty nesehnaly kontakty, když se všichni všude prezentují. Nebo že by nedodali včas
podklady na inzerci, kterou by měli zadarmo. No legrace. Výsledek je totální zákaz a nemožnost jakékoliv prezentace pro žádného kandidáta. A
jako přídavek zákaz publikování kandidátů do fóra, aby se tedy just žádný nemohl vyjádřit. Demokracie v praxi.
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Kultura na Praze 8
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ZPRAVODAJ
Zveme Vás

Možnosti pro dobrovolníky v kampani
2.10. Veřejná diskuze „Nová radnice na Praze 8. Jak dál?“ 				
3.10. Jízda volebním automobilem se zastávkami Kobylisy		
16:00-19:00
4.10. Rozdávací akce u metra Ládví					
6:00-8:00
4.10. Jízda volebním automobilem se zastávkami Karlín, Libeň16:00-19:00
4.10. Rozdávací akce u metra Kobylisy				
16:30-18:30
5.10. Rozdávací akce u metra Ládví					
6:00-8:00
5.10. Jízda volebním automobilem se zastávkami Bohnice, Čimice, Trója 16:00-19:00
5.10. Rozdávací akce u metra Palmovka					
16:30-18:30
9.10. Rozdávací akce u metra Invalidovna					
6:00-8:00
9.10. Jízda volebním automobilem se zastávkami Kobylisy		
9:00-12:00
9.10. Veřejná diskuze Klub seniorů Letňany, Třinecká 650
14:00-16:00
9.10. Rozdávací akce u metra Palmovka				
16:30-18:30
9.10. Beseda s občany, Zenklova 27 						
18:00-19:30
10.10. Rozdávací akce u metra Letňany					
6:00-8:00		
10.10. Jízda volebním automobilem se zastávkami Čakovice, Letňany
16:00-19:00
10.10. Rozdávací akce u metra Ládví
16:30-18:30
11.10. Den s prof. Potůčkem Krakov, Bohnice				
10:00-17:00

Stranické akce Říjen 2012
Klub zastupitelů ZMČ P - 8
1. 10. 		
18:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Karlín a Libeň			
2. 10.		
18:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Kobylisy			
9. 10.		
18:00		
Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub			
10. 10.
16:00		
Zenklova 27, sekretariát
Den s M. Potůčkem 		
11. 10.
10 - 17:00 Před KD Krakov, Bohnice
SENÁTNÍ VOLBY 1. KOLO 12 - 13. 10. 14 - 22 a 8 - 14:00 volební místnosti
Setkání nad výsledky		
13. 10.
17:00		
Zenklova 27, sekretariát
OVV Praha 8			
17. 10.
18:00		
Zenklova 27, sekretariát
SENÁTNÍ VOLBY 2. KOLO 19 - 20. 10. 14 - 22 a 8 - 14:00 volební místnosti
Setkání nad výsledky		
20. 10.
17:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Bohnice			
23. 10.
18:00		
vinárna Troja, Bohnice
Bytová poradna - M. Petrus a setkání se zastupiteli
						
23. 10.
17 - 19:30 Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub			
24. 10.
16:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Čimice				
25. 10.
18:00		
Chvatěrubská 350, Čimice
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ČSSD PRAHA 8
Volební kampaň
Máme za sebou několik týdnů předvolební kampaně a posledních 14 dní (no doufejme, že tři týdny) před sebou. Podívejte se na fotografie z kampaně. Doufáme, že vás osloví a přijdete se podívat.
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