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ČSSD PRAHA 8

Úvodník
 

 A je to zase tady. Nastává ob-
dobí, v němž se všichni zamýšlíme 
nad skončeným rokem. Nastává 
období hodnocení a předsevzetí. 
Máme za sebou čas vánoční a ko-
nec roku.

 Počátek roku 2012 jsme začali 
pokusem najít s  koalicí vládnoucí 
na radnici Prahy 8 společnou řeč 
ve směřování naší městské části. 
Chtěli jsme vést diskusi o priori-
tách, které máme my, sociální demokraté. Věřili jsme, že o to bude 
zájem i ze strany radniční koalice. Nebyl.

 Události minulého roku nás všechny vedou k zamyšlení, co se 
odehrálo a s jakými skutky přijdeme v roce nadcházejícím. Roz-
hodně nelze pominout přístup radniční koalice (ODS a TOP 09) k 
mimořádně svolanému zastupitelstvu 16-ti zastupiteli (ČSSD, SZ a 
dvou nezařazených). Těchto 16 zastupitelů chtělo od radniční koali-
ce jediné. Diskusi. Ano, diskusi nad způsobem, jakým hodlá koalice 
ODS a TOP 09 plnit své programové prohlášení v momentě, kdy ne-
disponuje potřebnou většinou v našem zastupitelstvu. Přístup ODS 
a TOP 09 silně zmrazil nejen 16 zastupitelů, ale většinu zástupců ve-
řejnosti, kteří přišli sdělit své názory na svolanou schůzi zastupitel-
stva. Místo jakékoliv odpovědi, místo jakékoliv diskuse zastupitelé 
ODS, TOP 09 spolu s třemi komunisty zamítli program zastupitel-
stva, čímž ho ukončili ještě dříve než začalo. Šestnáct zastupitelů za 
ČSSD, SZ a dva nezařazené, doslova spálil kremelský mráz. 

 Takovéto programové odmítání jakékoliv diskuse naprosto ne-
chápu. Je to neomluvitelný krok zpět. Diskuse o věcech veřejných 
je přeci jedním z pilířů demokracie. Zastupitelé za ČSSD diskusi 
neodmítají. Účastní se různých debat o dění v naší městské části, 
které následně přenášejí na půdu zastupitelstva. V těchto aktivitách 
hodláme pokračovat i v přicházejícím roce. Jsme připraveni naslou-
chat problémům vás, našich spoluobčanů.  Budeme pro vás i nadále 
provozovat „bytovou poradnu“,  kterou v příštím roce rozšíříme i na 
poradenství pro osoby v sociální tísni.  Naši zastupitelé jsou vám při-
praveni pravidelně, v rámci zastupitelských dnů, naslouchat i nadá-
le, jak je naším zvykem.

 Přejme si proto společně do nového roku jen to nejlepší. Přejme 
si především klid na duši i na těle.  

Karel Šašek, předseda ČSSD Praha 8

Číslo měsíce
9

Prezidentských kandidátů je nakonec jen devět. Původ-

ně se hlásilo mnohem více lidí, ale Ústavní soud rozhodl, 

že do finále nastupuje jen děvět osob. Tak uvidíme příští 

týden, kdo postoupí do druhého kola.
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Události v ČR a ve světě

Narodil se další gorilí příslušník pražské gorilí rodiny
 

 Gorilí samice Kijivu porodila v sobotu 22. prosince v 16.04 své čtvrté mládě. Mimořádně krátký porod 
proběhl bez komplikací, mládě i matka jsou v pořádku a zůstávají ve skupině.  Kijivu rodila poprvé v roce 
2004, když se 13. prosince narodila samička Moja, první mládě v historii chovu goril v České republice. 
Později přivedla na svět ještě samce Tatua a Kiburiho. V současnosti je březí ještě další samice ve skupi-
ně, Kamba. Její porod je očekáván v následujících týdnech.

Klausova amnestie 
  Prezident Václav Klaus vyhlásil svou první amnestii krátce před koncem svého druhého funkčního obdo-

bí, u příležitosti 20. výročí osamostatnění České republiky. Podle odhadu Ministerstva spravedlnosti ČR se 
amnestie týká více než 32 000 lidí. Vězeňské brány opustilo více než 5 232 lidí (původní odhad činil 7 416 
pravomocně odsouzených). Rozhodnutí prezidenta se však dotkne i dalších zhruba 14 500 osob podmínečně 
odsouzených s aprobačním dohledem a dalších lidí. Předmětem kritiky se stalo zejména zahrnutí dlouho-
době neuzavřených trestních stíhání včetně mnoha mediálně sledovaných případů podezření ze závažné 
hospodářské kriminality a korupce. 

Rok změn 
 V roce 2013 proběhne spousta změn. Ostatně tak jako každý rok. Na co se připravme?  Zvedne se saz-
ba DPH o 1 procento na 15 a 21 procent. Samozřejmě se logicky přistoupí ke zdražení. Navíc se část zboží 
přesouvá z nižší sazby do vyšší. Začíná také tzv. penzijní reforma. Tzv. druhý pilíř vám nabídne možnost 
vyvést část financí ze státního pilíře do soukromého. Penzijní fondy mají velkou radost, trošku jim jí kazí 
jen ČSSD, která jednoznačně upozornila, že tento pilíř zruší. Majitelé aut by si měli dát pozor. V tomto 
roce by se měla začít opravovat dálnice D1. Oprava bude trvat skoro 10 let, ale dálnice by měla být širší. 
Posledním zásadnějším bodem tohoto roku je definitivní konec regulace nájmů. Od ledna se může nájem 
dohonout jakkoliv. Bez dohody nájemce a majitele se jde k soudu.  

Církevní restituce začínají 

 Již v lednu vstoupí v platnost zákon o církevních restitucích. Bylo schválené, že církve by měly postupně 
dostávat majetek v hodnotě přibližně 75 miliard korun. Kromě toho dostanou finanční prostředky za maje-
tek, který je blokován u obcí či měst, či jiným způsobem nedostupný. Finanční objem tohoto majetku, který 
nikde nebyl vyčíslen byl odhadnut na 59 miliard korun. K této částce se ale přičte ještě inflace. Zároveň 
začne probíhat odluka církví od státu. Ty si ale vymohly, že určitě ne hned, ale hezky postupně, ať stát ještě 
chvíli platí i duchovní. 

Vláda přežije a ne, že ne
 
Osmidenní ministryně Karolína Peake, která vtrhla na Ministerstvo obrany a přes své sliby začla ministert-
svo ihned likvidovat, byla záhy odvolána. Po silných řečích o tom, že končí koalice a že všichni ministři 
rádoby strany Lidem odcházejí z vlády do opozice, je zase vše jinak. Kateřina se přes Vánoce rozmyslela a 
zjistila, že by tké mohla skončit na pracovním úřadu. Tak nadělila občanům k Vánocům pokračování vlády 
dál. Ovšem už nebude mít Lidem ani Ministerstvo dopravy ani obrany. A vláda opět přežila svou další krizi. 
V pořadí číslo 11 849. Tak si počkejme ještě těch 16 měsíců do dalších voleb. Ono to nakonec přijde.  

Foto a text použity z internetu
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Rozkol v pražské ČSSD, aneb zpráva z Krajské konference
Vít Céza, 1. místopředseda ČSSD Praha 8

 V sobotu 15. prosince 2012 proběhla volební Krajská konference ČSSD Praha. Z Prahy 8 se jí 
zúčastnilo 7 delegátů s hlasem rozhodujícím (př. Šašek, př. Petrus a př. Hejkrlík z titulu své funk-
ce; př. Majerová, př. Rődig, př. Ševčík a př. Céza jako delegáti zvolení na okresní konferenci). 
 
Podle očekávání panovala od počátku napjatá atmosféra daná obtížně predikovatelným výsled-
kem. Proti sobě totiž stály dvě silné skupiny uvnitř pražské ČSSD, přičemž podle všech indikátorů 
byly síly velmi vyrovnané. Skupina kolem př. Hulinského (př. Březina, př. Poche, př. Dolínek a 
spol.) podporovala na předsedu př. Klímu a „středový proud“, kam patří i naše organizace, pod-
poroval př. Bodenlose. Zástupci „živé sociální demokracie“ svého zástupce nenominovali a pod-
porovali taktéž př. Bodenlose. Na základě průběhu konference se dá jednoznačně říci, že uzavření 
sálu pro novináře se ukázalo jako velmi vhodné řešení, neboť průběžně docházelo k citelným 
střetům mezi oběma skupinami. 

 V 9:35 bylo ze 155 delegátů přítomno 139. Sál byl uzavřen pro novináře a došlo k dovolbě mladých a žen. Po rozpravě byl 
dohodnut a odhlasován systém, kdy budou dány všechny návrhy na dva hlasovací lístky (mladí a ženy). Následně bylo ve dvou 
kolech dovoleno 8 mladých a 8 žen. Z Prahy 8 kandidovala Eva Rudová za ženy a Petr Kostroun za mladé, bohužel nikdo z nich 
nebyl zvolen. Tato dovolba byla podle mnohých jedním z hlavních faktorů, které nakonec rozhodly o vítězství „Hulinského par-
ty“.   
 
 Během přestávek pro sčítání hlasů apod. probíhaly projevy významných hostů, jako př. Sobotky, př. Haška, př. Tejce, př. Gaj-
důškové, př. Koskuby, př. Kuciána. Podle př. Sobotky máme klíč k vítězství pouze my. Za nejdůležitější považuje následující body: 
soudržné vedení, aktivní prosazování protikorupčních opatření a zásad transparentního hospodaření, personální změny tam, 
kde jsme selhali, tvorbu srozumitelného a realistického programu pro budoucnost a otevření sociální demokracie. Př. Hašek 
vedle vtipného bonmotu o systému vlády „Díky za každé nové ráno“ především zaútočil na KSČM jako na zcela nedůvěryhod-
nou stranu a označil ji za našeho největšího nepřítele. Zdůraznil, že je zcela proti spolupráci s KSČM na centrální úrovni. Dále 
prohlásil, že nebude kandidovat na pozici předsedy ČSSD proti př. Sobotkovi, aby zajistil stabilitu. Podle př. Gajdůškové je nej-
důležitějším rozdílem mezi námi a pravicí způsob, jak se díváme na veřejné služby. Př. Zaorálek prohlásil krásnou větu o tom, že 
politická strana je pro to, aby vyhrávala. 
 
 Ač všichni hosté mluvili především o stabilitě a jednotnosti, v případě Prahy se záhy ukázalo, že tato jednotnost je daleko od 
reality. Hlavním důvodem byla snaha „starých struktur“ o bezmezné udržení svého vlivu. Slova př. Klímy o tom, že nesouhlasí s 
př. Dienstbierem, že by měla být vyměněna celá „stará garda“, protože je důležité mít v týmu jak zkušené „harcovníky“, tak nové 
tváře, se nakonec zcela minula účinkem, protože do vedení byla zvolena právě pouze ona „stará garda“. Nejdůležitějšího hlaso-
vání o předsedovi KVV (hlasování proběhlo společně s hlasováním o členovi předsednictva ČSSD) se zúčastnilo 166 delegátů s 
hlasem rozhodujícím (kvórum 84). Společné hlasování předsedy KVV a člena předsednictva ČSSD bylo podrobeno četné kritice, 
nakonec pro něj hlasovalo 105 delegátů. 
 

 Na předsedu KVV kandidovali př. Bodenlos, př. Klíma a př. Stupčuk (místostarosta Prahy 6). Poslední jmenovaný se v rámci 
projevu vzdal své kandidatury a tím podle všeho definitivně přispěl k vítězství př. Klímy, respektive př. Hulinského. Na člena 
předsednictva kandidovali př. Hulinský a př. Šplíchal. Př. Šplíchal ve svém projevu zdůraznil především to, že mu vždy šlo hlavně 
o dobro strany, přičemž nikdy nebyl v představenstvech či dozorčích radách. Př. Hulinský pak mimo jiné zdůrazňoval, že musíme 
usilovat o ustanovení politické kultury v naší zemi i ve straně, což je pro něj ta nejdůležitější hodnota. 

ČSSD informuje



Předseda Obvodního výkonného výboru (OVV):  Karel Šašek

1. místopředseda OVV:    Vít Céza

Místopředsedové OVV:    Jiřina Slavíková
      Zdeněk Ševčík
      Radim Zátopek 

Členové OVV:     Václav Bouda 
      Jaromír Grygera
      Milan Hejkrlík
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      Alexandr Křížek
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      Daniel Rödig
      Eva Rudová
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Náhradníci OVV ČSSD:    Jaromír Šída
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      Petr Kostroun
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Členové Obvodní kontrolní komise:   František Matyáš
      Jaroslav Mazánek

Náhradník člena Obvodní kontrolní komise:  Rudolf Sailer

Člen Krajského výkonného výboru:   Roman Petrus

Náhradníci Krajského výkonného výboru:  Milan Hejkrlík
      Alexandr Křížek

Člen Ústředního výkonného výboru:   Karel Šašek

Náhradník Ústředního výkonného výboru:  Michal Petrus

Delegát Sjezdu ČSSD:    Alexandr Křížek 

Náhradník delegáta Sjezdu CSSD:   Vít Céza

Delegáti Krajské konference:    Vít Céza
      Lenka Majerová
      Daniel Rödig
      Zdeněk Ševčík

Výsledky Obvodní konference ČSSD Praha 8
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
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 Ve volbě předsedy KVV zvítězil v 1. kole př. Klíma, získal 99 hlasů, př. Bodenlose volilo 63 delegátů. Ve volbě člena předsed-
nictva ČSSD nebyl v 1. kole zvolen nikdo (př. Hulinský 83 hlasů, př. Šplíchal 73 hlasů), ve 2. kole byl zvolen př. Hulinský (90 ku 
68 hlasům). Poté následovala volba místopředsedů KVV. Vzhledem k výsledkům v předchozích dvou volbách odstoupili ze své 
kandidatury hned 4 nominanti, jmenovitě př. Petrus, př. Kleslová, př. Landovský a př. Marksová-Tominová. Důvodem bylo to, že 
nechtěli zlegitimizovat výsledek volby a dominanci „staré party“ zatížené tolika aférami. Na 7 volných míst místopředsedů byli 
zvoleni př. Březina, př. Hodek, př. Stupčuk, př. Dolínek, př. Matonoha, př. Oubrechtová a př. Svoboda. Všichni byli zvoleni v 1. 
kole. 
 
 Je třeba zdůraznit, že již před volbami místopředsedů mnoho delegátů odešlo ze sálu a voleb se od té doby neúčastnili. Veš-
kerý následující program byl hlasován bez několika desítek delegátů, kteří podporovali a podporují př. Bodenlose a celkovou 
pozitivní změnu ve vedení pražské ČSSD. 

 Závěrem lze říci, že skupina kolem př. Hulinského, která evidentně chtěla za každou cenu udržet svůj vliv, zvítězila, ovšem za 
cenu vyvolání rozkolu uvnitř pražské ČSSD. Výrazná část členů pražské ČSSD nově zvolené vedení nepodporuje. Navíc se vytvoři-
la silná jednotná opozice, která se bude snažit o spravedlivější a průhlednější fungování pražské organizace, které je zcela nezbytné. 
Pevně věřím, že si to „stará garda“ co nejdříve uvědomí a nedojde k fiasku ve volbách, protože si nedokáži představit, že voliči 
budou schopni tolerovat současnou situaci. Místo aby došlo k posunu pražské organizace směrem k transparentnosti a jednotnosti, 
došlo pouze k rozkolu a zakonzervování starých pořádků. Snad se to co nejdříve změní!

ČSSD informuje
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Rozhovor s Vítem Cézou
1. místopředsedou OVV ČSSD na Praze 8

V listopadu jsi se stal 1. místopředsedou ČSSD na Praze 8. Jaké máš cíle pro následující dvouleté 
období?
 
 Především chci pomoci novému předsedovi Karlovi Šaškovi dobudovat tým, který uspěje v 
komunálních volbách v roce 2014 a zároveň bude schopen převzít odpovědnost za chod naší 
městské části. Výsledek senátních voleb, jakkoli byl pro nás krutý, naznačil velký potenciál le-
vice na Praze 8. Navíc pokud vezmu v potaz současnou zradu většiny zdejších komunistických 
zastupitelů na levicových voličích, vychází mi velká šance a zároveň odpovědnost, která nás 
čeká v nadcházejícím období. Hlavní cíle jsou následující: 

 a) Ponechat současné schéma fungování naší organizace: Dosavadní schéma, na jehož za-
vedení měl největší podíl Roman Petrus, považuji za správné a rád bych v něm dále pokračoval. 
Toto schéma je postaveno na velkém množství akcí pro veřejnost, kromě toho probíhá čilý 
vnitrostranický život, který je organizován centrálně přes tajemníka.

 b) Odpovědně se věnovat přípravě programu a vnitrostranickému vzdělávání: Na přípravě programu a charakteru kampaně začneme pra-
covat hned od začátku příštího roku. Již v prvním kvartálu roku 2013 proběhne všeplenární schůze, jejímž výsledkem by měly být první 
podklady, jež budou dále rozpracovávány. Vlastní blokové vnitrostranické vzdělávání bezprostředně související s volbami (chod městské části, 
magistrátu) bude probíhat v roce 2014. 

 c) Zavést systém pravidelných seminářů: Jednotlivé dosavadní akce jsou většinou zacíleny na konkrétní skupinu osob (z řad veřejnosti i 
straníků; MO, OVV, bytové poradny, zastupitelské dny, výstavy apod.). Považuji proto za významné vytvořit pravidelně se opakující akci s průře-
zovým tématem, která bude přínosná pro straníky i širokou veřejnost. Semináře by se týkaly fungování významných institucí, přičemž by se ho 
účastnili významní lidé z veřejného života. Na semináře, které by probíhaly na sekretariátu, by následně navazovaly osobní prohlídky daných 
institucí. 

V listopadu ses stal místopředsedou pražské organizace Mladých sociálních demokratů (MSD). Můžeš říci něco více o této organizaci? A jaké 
máte cíle?

 Mladí sociální demokraté jsou nezávislou organizací sociálně demokratické orientace, jejímž partnerem je ČSSD. Členy jsou mladí lidé mezi 15 
a 35 lety věku podobného smýšlení a orientace. Hlavní činností je pořádání seminářů a přednášek k aktuálním problematikám. Kromě toho MSD 
nabízí množství sportovních a volnočasových aktivit i možnosti spolupráce se zahraničními partnery. Hlavním cílem naší pražské organizace bude 
pořádání seminářů a aktivní pomoc ČSSD v supervolebním roce 2014. 

Co říkáš na současný stav na radnici MČ Praha 8?

 Současný stav je velice neutěšený. Když odmyslím programové směřování současné koalice ODS a TOP09 a přehlížení občanů, vznikla v 
současnosti nová bizarní situace, se kterou asi nikdo z nás nepočítal. Současná koalice totiž před nedávnem přišla o těsnou většinu a má už 
pouze 22 hlasů. O její další fungování a plnění programového prohlášení se však „stará“ KSČM. Došlo tak ke zradě voličů všech tří politických 
stran. Celá situace je o to bizarnější, když vezmeme v potaz silný antikomunismus v souvislosti s letošní senátní kampaní (viz heslo „Filipiová 
versus KSČM“). V současné době se snažíme na tuto situaci intenzivně poukazovat. ODS a TOP09 musí občanům jasně sdělit, kdo je v současné 
době v koalici na Praze 8 a kteří konkrétní zastupitelé koalici podporují.  

Interview
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Stavět domy pro seniory, nebo podporovat rodiny starající se o seniory doma? 
Roman Petrus, zastupitel za ČSSD Praha 8

Co dobrého a co špatného dosud vykonala rada ODS a TOP 09?
Daniel Rödig, zastupitel ČSSD Praha 8

Polemika

 Těžko dopovědět, lehce rozhodnut!

 Těžká otázka, na kterou se nedá jednoduše odpovědět. V ČSSD 
nejsme příznivci jednoduchých řešení, kdy je jediná správná pravda 
a druhá možnost je vždy špatná. Tak se bohužel na radnici Prahy 8 v 
posledních dvou letech řeší běžně všechny problémy. Obě varianty, 
zmíněné v otázce, mají své plus a mínus a je potřeba je podporovat 
obě. Je však jasné, že ne vše zvládne Městská část Praha 8.

 Řada rodin má ve svých zvyklostech, že se starají o své seniory 
doma. V případě, že to umožňuje jejich sociální zázemí a zdravotní 
stav seniora, pak je vše v pořádku. Bohužel jsme přesvědčeni, že ta-
kovýchto rodin bude čím dál méně, především díky nedostatku soci-
álního zázemí. Samozřejmě jde jako vždy o peníze.  Když nejsou, tak 
není možné se o seniory starat. Zde se ovšem dostáváme na tenký led, 
kdy bychom museli dlouze mluvit o soustavném zhoršování sociální 
situace občanů během posledních šesti let. A řešení je v nedohlednu, 
očekávání je spíše horší než lepší.  

 Pak jsou senioři, o které se jejich rodiny nemohou postarat. Ně-
kdy zůstane senior sám, někdy jsou děti pracovně mimo republiku. 

Bohužel jsou i rodiny, kde se děti 
ke svým rodičům prostě neznají. V 
tuto chvíli pak musí nastoupit stát, 
respektive obce. Postarat se o své 
seniory by měla být zásadní služba 
obecních politiků. 

 Možnosti jsou různé. Na Praze 
8 jsou domy pro seniory zřizované 
Magistrátem hl. m. Prahy, dále tzv. 
DPS, tedy Domy s pečovatelkou 
službou. Musím říci, že obě služby jsou po dvaadvaceti letech práce 
opravdu velmi profesionální. 

 To ale neznamená, že by nebylo nutné stavět nové domy pro se-
niory nebo měnit bytový fond Městské části na fond seniorský. I díky 
demografickému vývoji, kde se prognózuje výrazné zvýšení seniorů, 
je potřeba začít reagovat nyní.  Neradi bychom viděli, že Městská 
část dopadne jako v otázce mateřských školek. Tato problematika se 
politicky začala řešit až ve chvíli, kdy už bylo pozdě, přestože všichni 
věděli, že tento problém nastane.   

 Od opozičního zastupitele se dá jen velice s obtížně očekávat, že 
bude na radniční koalici pět pouze chválu. Proto mi dovolte pouze 
výčet toho, co rada udělala.  

 Radě naší městské části záleží na názorech občanů. Příkladem 
toho může být i anketa o budoucí podobě Elznicova náměstí. Pro-
blém natane pouze tehdy, když výsledky ankety nevyjdou přesně 
podle představ radnice. Pak není nic jednoduššího než anketu zru-
šit. Příkladem takového chování radnice může být i otázka zavedení 
parkovacích zón. Současná radnice změnila Palác Svět, který tvořil 
významné téma rozhovorů mezi občany již několik let. Ale je to ještě 
Palác Svět? Část občanů městské části toužebně očekávala dokon-
čení privatizace bytů v Karlíně. Nakonec se uskutečnil k jejich plné 
spokojenosti. Jenže za provedenou privatizaci bude muset Praha 8 
zaplatit pokutu Evropské investiční bance. Tu v konečném důsledku 
zaplatí všichni občané Prahy 8.

 Ať tak či onak, způsob vedení naší městské části ale znechutil ně-
kolik zastupitelů ODS a TOP 09 natolik, že barvy těchto stran opustili. 
Radnice tedy uzavřela novou koalici, kdy přidala ke svým stoupen-

cům i Volbu pro Prahu 8. Ale na 
prosincové schůzi Zastupitelstva 
MČ Praha 8 se ukázalo, že i to je 
málo. Proto radnice přizvala na po-
moc Komunistickou stranu Čech a 
Moravy. Tu komunistickou stranu, 
proti které pár týdnů před tím tak 
urputně bojovala. Všechna usne-
sení, která zastupitelstvo v prosinci 
přijalo, přijalo tak s podporou ko-
munistické strany.

 Společnost Nová Palmovka, která vznikla za účelem výstavby 
nové radnice by měla hospodařit s penězi z privatizace v částce cca 
jedné a čtvrt miliardy korun. Ale jak tedy hospodaří? Zatím jsme ve 
zpoždění cca. třičtvrtě roku. 

 Co se tedy radě povedlo? Povedlo se jí přežít polovinu svého vo-
lebního období. A co se jí nepovedlo? To snad ukáží voliči v dalších 
volbách.



www.cssdpraha8.cz

8

ČSSD PRAHA 8

Polemika

  Od začátku nového roku uplynulo již pár kroků.
  Ohlédnutí na rok minulý znamená jen pohled nemilý.
  Vláda, již řídí Petr Nečas,
  zná jen aféry a politicky nečas.
  Řada ministrů se již vyměnila, práce kabinetu se však nezměnila.
  Zato do krajů a senátu volby
  do pravice zajely jako sněžné rolby.
  I Klaus na Hradě už má na kahánku
  a měl by se dát do politického spánku.
  A co čeká Nečasovu vládu? 
  Nevyhne se zřejmě svému pádu.

Jaký byl rok 2012 a co nás čeká
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň

 V lednu 2013 uskuteční se volba nového prezidenta České republiky. Při této příležitosti je vhodné ohlédnout se do minulosti. Od 
vzniku našeho novodobého českého (původně československého) státu, republiky, vystřídalo se na Pražském hradu deset preziden-
tů. Nebylo by na škodu vyjmenovat si je a případně krátce zhodnotit jejich činnost.

 Prvním prezidentem r. 1918 stal se T. G. Masaryk. Stejně jako se nejvíce zasloužil o vznik naší samostatnosti, tak i jako hlava 
státu požíval uznání naprosté většiny našich občanů. Funkci zastával do r. 1935. Druhým prezidentem byl zvolen Edvard Beneš. Ten 
měl rovněž velké zásluhy o vznik našeho samostatného státu. Svůj úřad zastával stejně úspěšně jako jeho předchůdce. Za jeho vlády 
však Československo se dostalo pod tlak rozpínajícímu se německému nacismu a po zrádném mnichovském diktátu Beneš nemohl 
zabránit rozpadu státu. Proto na podzim 1S38 abdikoval. Třetím prezidentem okleštěné a rozdělené republiky byl zvolen Kamil 
Hácha. Ačkoliv byl vynikajícím právníkem, pro funkcí prezidenta republiky neměl povahu a spíše se obětoval pro stát a národ. Po 
německé okupaci pro funkcí prezidenta neměl vlastně ani žádné pravomoci. Koncem 2. světové války v květnu 1945 jeho funkce 
prezidenta skončila.

 Po osvobození od německé okupace a vzniku nového Československa nastoupil do funkce prezidenta republiky opět Ed-
vard Beneš zvolený znovu ještě v době exilu. Zastávání jeho úřadu bylo však ztěžováno nejen špatnou hospodářskou situací, 
ale hlavně vnitropolitickými spory, které vyvolávali komunisté. Když tito v únoru 1948 vyvolali puč a zmocnili se vlády, Beneš z 
funkce prezidenta republiky odstoupil. Na jeho místo byl zvolen čtvrtý prezident republiky, komunista Klement Gottwald. Jako 
absolvent bolševické školy v Moskvě zřídil z Československa lidově-demokratickou republiku po vzoru sovětského svazu. Dlou-
ho však nevládl, zemřel náhle r. 1953. 

 Jako pátý prezident republiky byl zvolen Antonín Zápotocký. Byl původem dělnický odborář a zakladatel KSČ. Úřad preziden-
ta vykonával spíše jako stranický funkcionář. Vynikal hlavně jako řečník tím, že každé pronášené slovo doprovázel kývnutím hla-
vy. Krátce po svém zvolení se „vyznamenal“ blamáží, když 31. května 1953 v rozhlasu vyvracel lidovou fámu o měnové reformě, 
ale den nato, 1. června 1953, měnová reforma byla skutečně vyhlášena. Zápotocký však také dlouho nevládl. I on zemřel náhle 
v r. 1958. Komunisty ovládaný parlament zvolil šestým prezidentem Antonína Novotného, který byl i vedoucí osobností v KSČ. 
V něm se tak slučovaly dvě tehdejší základní politické síly, strana a vláda. Za Novotného se také změnil charakter naší republiky, 
v r. 1960 po vzoru sovětského svazu se náš stát stal Československou socialistickou republikou.

K volbě nového prezidenta republiky
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň
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 A protože fyzikální zákon, každá akce vzbuzuje reakci, platí i v politice, v r. 1968 začala u nás demokratizace veřejného a 
stranického života. To mělo za následek i volbu nového (sedmého) prezidenta republiky. Jím se stal generál Ludvík Svoboda, 
zasloužilý voják z druhé světové války. Slibné demokratizaci udělal však 21. srpna 19S8 konec vstup vojsk Varšavské smlouvy 
(hlavně ruské armády) do Československa. Po následných represích a zavedení tzv. normalizace do čela KSČ dostal se slovenský 
Gustav Husák. A ten po abdikaci Ludvíka Svobody byl v r. 1975 zvolen osmým prezidentem rebubliky.

 Po Listopadové revoluci r. 1989 a abdikaci G. Husáka byl 29. prosince 1989 devátým prezidentem republiky zvolen zasloužilý 
předlistopadový disident a aktivista pádu komunismu u nás, Václav Havel. Dne 5. července 1990 byl Václav Havel znovu zvolen 
jako prezident ČSFR. Po rozdělení Československa od 1.1.1993 byl Václav Havel zvolen prvním českým prezidentem republiky. 
28. února 2003 byl českým prezidentem republiky (desátým) zvolen Václav Klaus. Úřadu hlavy státu se ujal dne 7. března 2003. 
V r. 2008 Václav Klaus byl znovu zvolen za prezidenta republiky.

 Zatímco dosavadní prezidenti byli voleni parlamentu, jedenáctý prezident bude se volit přímo, tj. na jeho volbě budou se 
podílet občané. Na nich bude tedy záležet, koho si zvolí. My, sociální demokraté, máme zájem, aby se na Hrad dostal demokrat 
se sociálním cítěním, který bude mít  pochopení s pracujícím člověkem a bude dbát na prosperitu státu.

Jsou naši komunisté ještě marxisté?
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň

 Tato otázka musí každého napadnout, uslyší-li některého politika KSČM veřejně mluvit o demokracii a hlavně radit, jak se má 
dělat politika v demokratickém státu. To samozřejmě vede k zamyšlení a tím i k ohlédnutí do historie.

Původně to byl Karel Marx, který vymyslel absolutistický dogmatismus a diletantský materialismus zaměřený na svržení kapita-
lismu formou revoluce. Po Velké říjnové revoluci r. 1917 Lenin přepracoval Marxovo „učení“ a vznikl tzv. marxleninismus, kterým 
nás komunisté 40 let doslova unavovali. Ruskému diktátorovi Stalinovi však marxleninské dogma nestačilo a proto na jeho 
základu vytvořil i prosadil tvrdý režim, stalinismus, který měl za následek tisíce mrtvých z řad pro rudý režim nepohodlných lidí.

 Teprve po Stalinově smrti za panování Bulganina byl stalinismus podroben kritice a posléze i k odsouzení. Podobně došlo 
také na marxleninismus v Rusku za Gorbačeva a u nás po 17. listopadu 1989.

 V devadesátých letech 20. století KSČ pochopila politickou změnu u nás a částečně se přizpůsobila nové situaci. Proto název své 
strany upravila na KSČM. Přesto však ve svém názvu si nadále ponechala jak tradiční „komunistická“, tak i své ideologické zaměře-
ní opírá stále ještě o marxismus, od kterého již ustoupily všechny evropské politické strany bývalé kominterny, kromě Ruska. Přesto, 
že se čeští komunisté stále ještě hlásí k marxismu, jejich politici se na veřejnosti při své kritice současné politiky často odvolávají 
na demokracii.

 A právě v tom tkví zásadní rozpor v politickém názoru a projevu našich komunistů. Ideologicky věří absolutistickému dogma-
tismu v podobě marxismu, ale praktickou politiku chtějí provádět podstatami a zásadami demokracie. KSČM je tudíž zralá, aby 
si už konečně udělala pořádek i ve své ideologii. Chce stále ještě setrvávat na cestě k marxistické revoluci, nebo se dát evoluční 
cestou krajně levicové strany uznávající demokratický režim?

 Možná by našim komunistům stačilo, buď si změnit název své strany, nebo se vrátit k sociální demokracii, od níž se v r. 1921 
jako ultralevicová frakce odtrhli. Tím si tak symbolicky jakoby kajícně nasypat na hlavu trochu popela.
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Zábava

Lidová tvořivost na internetu.



Ve školce přibudou třídy

 Tři nové třídy vzniknou v mateřské škole v Čimicích. Každá pojme 24 až 28 žáků. Začít sloužit by měly začít koncem září 2013. Radni-
ce tak reaguje na zvýšený zájem o mateřinky v této městské čtvrti. Je připravená studie, která řeší umístění těchto tříd do školského objektu 
v Libčické ulici, kde se v jednom z pavilónů uvolnilo celé první patro. Jedná se o budovu hned vedle mateřské školy. Školky zřízené radnicí 
osmého obvodu nyní nabízejí celkem 113 tříd, nejvíce za posledních dvacet let.

11

ZPRAVODAJ

www.cssd.cz

Novinky z Prahy 8

Rozdělení dotací z výherních hracích přístrojů

 Rada městské části rozhodla o rozdělení dotací z výherních hracích přístrojů za 3. čtvrtletí roku 2012. Schválila rozdělení neinvestiční 
účelové dotace od hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení za 3. čtvrtletí roku 2012. 
Účelová dotace ve výši 9,411 milionů korun je z poloviny určena na organizovanou sportovní výchovu mládeže, z poloviny na kulturu, 
školství, zdravotnictví a sociální oblast. Granty, určené na organizovanou sportovní výchovu mládeže, budou vypsány v co nejkratším 
termínu a poskytnuty budou v roce 2013. Dotace ve výši 4 705 500 korun na organizovanou sportovní výchovu mládežebude použita na 
příspěvek softbalovému klubu Joudrs Praha na výstavbu tribuny (356 tisíc korun) a poskytnutí grantů (4.349.500 korun).  Dotace ve výši 
4.705.500 korun na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast bude použita na: terénní práce (vyhledávání a kontaktování dětí a mlá-
deže na území MČ Praha 8, které tráví převážnou část svého volného času bezprizorně v ulicích), jež bude pro MČ vykonávat Salesiánské 
středisko mládeže, o.p.s. (320 tisíc korun). Dále pak na poskytnutí finančního daru Salesiánskému středisku mládeže, o.p.s., na nastarto-
vání výše uvedené služby v roce 2012 (25 tisíc korun). Radnice použije finance z hazardu dofinancování přestavby bývalého služebního 
bytu v poliklinice Mazurská na Centrum aktivizačních programů pro seniory (2.000 tisíc korun), příspěvek Sdružení bývalých politických 
vězňů ČR na údržbu hrobů politických vězňů na Ďáblickém hřbitově (50 tisíc korun), projekt na opravu kašny na Karlínském náměstí 
(360.500 korun), dovybavení hřiště na pétanque v areálu ZŠ Glowackého (150 tisíc korun), vybudování minigolfového hřiště v areálu ZŠ 
Glowackého (300 tisíc korun) a rekonstrukci areálu dětských hřišť při MŠ Krynická (1350 tisíc korun).

Palác Svět

 Legendární Palác Svět v Libni, který proslavil spisovatel Bohumil Hrabal, se přes léto sice dočkal nové šedé fasády, uvnitř to ale stále 
vypadá jako po bombardování. V domě se bez jakéhokoliv spěchu pohybuje maximálně sedm dělníků dopřávajících si hojnost cigaret, na 
patrech se povalují prázdné plastové kbelíky, kolečka, ve vstupní hale v přízemí, kterou zčásti zabírá halda suti, běží míchačka míchající 
jen vodu. Italská společnost Crispino, která objekt vlastní od konce 90. let, přesto opakovaně hlásá, že slavnostní otevření se uskuteční na 
podzim 2014. Projekt hovoří o padesáti luxusních bytech, obchodech, kavárně, kancelářích. Zástupci Prahy 8, kteří se vypravili zkontro-
lovat dění na staveništi, zůstávají ke slibům Itala skeptičtí. Pochybují o tom, že to Crispino stihne dát dohromady. To, co se tam děje teď, 
se dá nazvat Potěmkinovou vesnicí. Zatím se stále bourá a nic nestaví. Pamětníci, kteří navštěvovali kino Dukla v suterénu, svého času 
největší v Praze, by nejspíš zaplakali. V sále, který před deseti lety úplně zatopila rozvodněná Vltava, vládne neprostupná tma, a když jeden 
z dělníků posvítil, vynořila se v jinak prázdné místnosti z temnoty hromada suti místo sedadel. Původní automat Svět byl srovnán se zemí, 
na jeho místě zatím stojí skelet nového. Vzhledem k tomu, že jde o soukromý majetek, může odbor výstavby Prahy 8 maximálně udělit 
pokutu např. za nedodržování harmonogramu a stavebních prací, které neprovádí. Což už se stalo, ale s majitelem to evidentně nijak nehnu-
lo. Obec si myslí, že Crispino možná čeká na lepší časy a za výhodnou cenu chce palác, prohlášený za kulturní památku, nakonec prodat. 
Přízemí paláce je zvenku otlučené na cihlu, vývěsní štít stále zve do obvodní knihovny pro děti a mládež, na druhé straně do denního baru 
Svět. Místo zvonků u hlavních dveří se nachází rezavý kastlík s prázdnou konzervou. Zeď z Chocholouškovy ulice má stále stejnou fasádu, 
v jednom okně se třepetá italská vlaječka. Smutný příběh.

Radnice Prahy 8 chce z ulic vymýtit nelegální reklamu
 
 Praha 8 chce ze svých ulic odstranit nelegální reklamu. Plakáty se objevují prakticky na veškerém majetku v její správě - na portálech 
tunelů, zábradlích, mostech i semaforech. Nejhorší situace je v severní části města. Odstraňování černého výlepu stojí městskou část ročně 
statisíce korun. Akce stop černému výlepu bude pravidelná akce, bude probíhat každý měsíc. Spolupracuje na ní Ipodec - Čisté město, 
jehož pracovníci právě budou spolu s pracovníky radnice odstraňovat černý výlep. Například Technickou správu komunikací vyjde od-
straňování nepovoleného výlepu zhruba statisíce korun ročně, takže radnice předpokládá, že ta částka bude nižší, ale pořád to jsou částky 
zbytečně vynakládané na to, když někdo takhle hyzdí a znečišťuje město. 
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Zprávy ze zastupitelstva

Informace ze tří zasedání zastupitelstva MČ Prahy 8
Daniel Rödig, zastupitel Městské části za Karlín 

 Listopadové zastupitelstvo se konalo dne 15.11.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Jednalo 
se o mimořádné zastupitelstvo, které svolalo 15 zastupitelů, kteří se chtěli dozvědět odpověď na otázku, 
jak bude Rada Městské části Praha 8 přistupovat k hledání politické podpory pro předkládané návrhy 
usnesení a jak bude naplňovat své programové prohlášení. V souvislosti s aktuálním děním na radnici se 
totiž dalo předpokládat, že radniční koalice přišla o většinu hlasů v zastupitelstvu a „vládnoucí“ ODS se 
musí při projednávání klíčových usnesení opírat o hlasy KSČM. Projednání tohoto bodu se tedy dostalo 
na program jednání zastupitelstva. Na všech členech radniční koalice bylo ještě před začátkem jednání 
zastupitelstva patrné, že výsledek hlasování je nejistý a jednání může skončit jakkoliv. Před hlasováním 
o schválení programu vystoupil Roman Petrus, který přítomným zastupitelům důvody vedoucí ke svo-
lání mimořádného zastupitelstva vedly. Nicméně program jednání byl podpořen 18 hlasy, proti němu 
se vyjádřilo 23 zastupitelů, 2 se hlasování zdrželi. Vzhledem k tomu, že program jednání zastupitelstva 
nebyl schválen, starosta poděkoval přítomným za účast a zastupitelstvo ukončil.

 Další mimořádné zastupitelstvo se konalo dne 30.11.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. O jeho svolání požádalo 15 zastupitelů, 
kteří svolali předchozí mimořádné zastupitelstvo a nedostalo se jim odpověď na otázku, jakým způsobem bude Rada Městské části Praha 
8 přistupovat k hledání politické podpory pro předkládané návrhy usnesení a jak bude naplňovat své programové prohlášení. Této schůzi 
zastupitelstva bylo přítomno pouze 29 zastupitelů z 45 celkem. Po starostovu zahájení jednání zastupitelstva vystoupi Roman Petrus, který 
všem přítomným zastupitelům osvětlil důvody vedoucími ke svolání tohoto mimořádného zastupitelstva, kterými bylo nezodpovězenými 
otázkami týkajícími se způsobu vládnutí radniční koalice, která se při projednávání klíčových usnesení musí opírat o hlasy KSČM. Nicméně pro-
gram jednání byl podpořen 16 hlasy, proti němu se vyjádřilo 14 zastupitelů, žádný ze zastupitelů se hlasování nezdržel. Vzhledem k tomu, že 
k přijetí programu jednání zastupitelstva je potřeba nadpoloviční většina všech zastupitelů (minimálně 23), program nebyl schválen. Starosta 
poděkoval přítomným za účast a zastupitelstvo ukončil. V této souvislosti se vnucuje otázka: „Co se ještě musí stát, aby radnice uznala, že se v 
rámci správy naší městské části opírá o hlasy KSČM?“

 
 Prosincové zastupitelstvo se konalo dne 5.12.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Jednalo se o řádné, v pořadí čtrnácté, jednání 
Zastupitelstva MČ Praha 8. Předchozí dvě zastupitelstva byla mimořádná a svolala je opozice za účelem získání odpovědi na otázku, jak bude 
Rada Městské části Praha 8 přistupovat k hledání politické podpory pro předkládané návrhy usnesení a jak bude naplňovat své programové 
prohlášení. Vzhledem k tomu, že program jednání těchto mimořádných zastupitelstev nebyl schválen, zastupitelstva se nekonala. Prosincové 
zastupitelstvo ale bylo jiné. Na začátku jednání přivítal starosta všechny přítomné a schůze přistoupila ke schvalování programu jednání. Ještě 
před schválením zastupitelstva vystoupil zastupitel za KSČM s pozměňovacím návrhem, jenž spočíval v zařazení bodu, kterým by Rada MČ 
Praha 8 sdělila, jakým klíčem přistupovala ke schvalování heren na území MČ Praha 8. Jakkoliv se jednalo o férový bod, změna nebyla schvá-
lena. O to větší překvapení bylo, že i přes to, že tento návrh KSČM nebyl schválen, zástupci KSČM celý program svým hlasováním podpořili. Po 
schválení programu vystoupil předseda klubu ČSSD Radim Zátopek a požádal v souladu s jednacím řádem zastupitelstva o desetiminutovou 
přestávku za účelem porady klubu ČSSD. 

 Po přestávce v jednání zastupitelstva vystoupil před zastupitele Roman Petrus, který všem přítomným sdělil, že současná radniční koa-
lice nemůže v den konání zastupitelstva přijmout jakékoliv usnesení zastupitelstva bez toho, aby ji podpořili zástupci KSČM, proti které se 
vládnoucí koalice v rámci proběhlé volební kampaně při volbách do Senátu P ČR tolik vyhrazovala. Proto sdělil všem přítomným, že opozice 
opouští jednací sál. Po jeho vystoupení opravdu zástupci opozice sál opustili. Takže všechna usnesení, které Zastupitelstvo MČ Praha 8 přijalo 
dne 5.12.2012, přijalo pouze díky KSČM. Spolupráci s KSČM ale všechny koaliční strany odmítají. Že by se Rada MČ Praha 8 snažila z občanů 
dělat hlupáky nebo doufá, že si toho nikdo nevšimne?
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Novinky z radnice a komisí

 Dne 25. 9. 2012 se konalo jednání  Komise pro národnostní menšiny, které řídila jeho předsedkyně  Ing. M. Adamová. V poslední době ne-
došlo v obvodu MČ Prahy 8 k žádným mimořádným událostem a nebyla řešena ani žádná stížnost v souvislosti  s národnostními menšinami.                 
V diskusi se projednávaly informace o zhoršující se situaci v oblasti veřejného pořádku na sídlišti v Ďáblicích, kde bydlí sociálně slabí obča-
né v azylových bytech a kde romské děti mají tendenci terorizovat ostatní děti. Obdobné problémy  s narušováním veřejného pořádku se 
vyskytují  také v Čimicích u nákupního centra Draháň. Bylo navrženo, aby kurátoři pro mládež provedli depistáž v označených lokalitách a 
následně byla řešena  zjištěná  situace. Dále bylo požadováno, aby  PČR  a Městská policie Prahy 8 prováděly častější preventivní  hlídky v 
inkriminovaných oblastech .

Bytová komise , Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD

 Listopadová komise Rady městské části Praha 8 (BK) se konala dne 12. listopadu v Grabově vile. Jednání bylo usnášeníschopné, i když na 
začátku to tak nevypadalo. 4 lidé, kteří se dostavili na jednání komise, využili výtah, který se zasekl, a způsobil tak kratší zdržení v začátku 
jednání. Nicméně po jejich příchodu se začalo v projednávání materiálů BK podle plánu. Po kontrole minulých zápisů se přikročilo k pro-
jednávání nových podání, které byly na úřad MČ doručeny od posledního jednání BK. Na svém jednání BK projednávala návrhy výpovědí z 
bytů z důvodu neplacení nájemného či neopodstatněného pronajímání bytu dosavadními nájemníky. Tyto situace BK doporučila řešit dle 
občanského zákoníku. Dále BK projednávala došlé žádosti o souhlas s výměnami bytů. K těmto žádostem BK zaujímala kladné stanovisko. 
Totéž se týkalo i žádostí o nájem obecního bytu osobám z důvodu obecné prospěšnosti (policie, městská policie, pracovník úřadu). I k těmto 
žádostem se BK postavila kladně. BK řešila i žádosti o prodloužení nájemních smluv, které v brzké době skončí. V případě, že se jednalo o 
bezproblémové nájemníky, kteří nemají vůči MČ Praha 8 dluhy, BK prodloužení nájemních smluv doporučila. Toto je pouze rámcový přehled 
hlavních projednávaných bodů jednání BK. Celý zápis je zájemcům k dispozici nahlédnutí  na sekretariátu OVV.

Komise pro zahraniční vztahy, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD 

 První letošní jednání Komise RMČ pro zahraniční vztahy se konalo dne 11. 12. 2012. Tedy mělo se konat. Pozvánka byla rozeslána včas, ga-
rant byl jednání přítomen. Jediné co schůzi chybělo, byli členové komise. Jednání komise byli přítomi 3 členové včetně garanta. Tato komise 
se ukázala jako zbytečná a jestliže nedojde k  zásadní reorganizaci její práce, nebude důvod, proč tuto komisi nezrušit.

Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD 

 V listopadu 2012 komise projednala 4 žádosti o přidělení azylového bytu, z nichž byla doporučena žádost matky řádně pečující o 2 děti t. 
č. žijící v azylovém domě. Komise dále projednala situaci matky s invaliditou 3. stupně, která žije s 1 dítětem v azylovém bytě a i přes snahu 
pracovat bývá často v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Jelikož se jedná o bezproblémovou klientku, která řádně pečuje o dítě a platí 
nájemné, komise vzhledem k jejímu vážnému zdravotnímu stavu doporučila převedení bytu ze statusu azylového na byt obecní na dobu 
určitou. Projednány byly i dvě žádosti o zařazení do programu „Bydlení pro seniory“, které komise na základě podkladů z bytového odboru a 
zprávy ze sociálního šetření doporučila.

 V prosinci 2012 se komise zabývala především prodlužováním končících nájemních smluv v azylových bytech. Komise projednala 22 žá-
dostí o prodloužení, ve všech případech bylo prodloužení doporučeno v rozmezí 3 měsíce až 1 rok. Projednány byly také 2 žádosti o přidělení 
azylového bytu. Přidělení azylového bytu bylo doporučeno u matky se 4 dětmi, která 6 let žila po azylových domech. Ze 3 žádostí o zařazení 
do programu „Bydlení pro seniory“ komise doporučila 1 žádost, další 2 žádosti nebyly doporučeny z důvodu nesplnění podmínek. Situace 
žadatelů bude řešena v rámci sociální práce, případně podáním žádosti do DPS.

Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
 Komise pro národnostní menšiny,  Lenka Slavíková, zastupitelka za ČSSD
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Kultura na Praze 8
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Zveme Vás

Stranické akce Leden 2013

8. 1.  MO Karlín a Libeň   - 18,00   sekretariát
9. 1.  Šachový klub    - 16,00   sekretariát
10. 1. Vernisáž výstavy obrazů  - 17,00   sekretariát
11. - 12. 1.  - 1. kolo volby Prezidenta ČR
15. 1. MO Kobylisy    - 18,00   sekretariát
16. 1. OVV a všeplenární schůze  - 18,00   sekretariát
17. 1. Deskové hry    - 17,00   sekretariát
22. 1. MO Bohnice    - 18,00   Bohnice
22. 1. Zastupitelský den   - 17,00 - 19,00 sekretariát
23. 1. Šachový klub    - 16,00  sekretariát
26. a 27. 1. 2. kolo volby Prezidenta ČR
28. 1. MO Troja     - 18,00   sekretariát
31. 1. Deskové hry    - 17,00  sekretariát
31. 1. MO Čimice    - 18,00  Chvatěrubská 350
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ČSSD PRAHA 8

Vánoční večírek
Tak jako každý rok i v prosinci proběhl Vánoční ve-
čírek ČSSD Praha 8. Kdo ze členů a příznivců nebyl, 
ten prohloupil, protože jsme se důstojně rozloučili 
s minulým rokem, což je patrné i na fotografiích.   


