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ČSSD PRAHA 8

Úvodník
 

 Prezidentské volby jsou za námi. 

Máme to, lidově řečeno, za sebou a řek-

němě si, že to opravdu stálo za to.  

 Musím se přiznat, že jsem byl jeden 

z těch, kteří říkali, že volbu prezidenta 

republiky přímo občany považuji za 

zbytečný luxus. Prezident má v našem 

ústavním systému prakticky nulové 

pravomoci a nenechme se mýlit tím, že 

Václav Klaus tuto Ústavu několikrát na-

pnul na hranu a možná i občas překročil své pravomoce. Ve skutečnosti 

jde jen o volbu kladeče věnců a návštěvníka zahraničních zemí. 

 Nejvíc se zdůrazňovalo, že díky přímé volbě nebude volba nedůstojná, 

jak tomu bylo u voleb Václava Klause. Kdo to tvrdil se opravud hluboce 

mýlil. Myslím, že se dalo očekávat, že média, kterým přímá volba dodala 

opravdové žně, se budou chtít na této akci opravdu přiživit. To se stalo a 

míra ovlivńování výsledků ze stran médií, nabyla největší míry od roku 

1989. Již teď se děsím, kam až to může dojít při volbách do Poslanecké 

sněmovny. 

 ČSSD šla do volby se svým kandidátem Jiřím Dienstbierem, kterého 

vybral Ústřední výkonný výbor ČSSD. Jiří Dienstbier se ve společnosti 

devíti kandidátů nijak neztratil. Skončil těsně čtvrtý a získal obrovských 

829 297 hlasů v rámci celé České republiky. Na Praze 8 to nebyla žádná 

sláva, stejně jako v celé Praze. Jiří zde získal 13,55 procenta a bylo z toho 

třetí místo. Na Miloše Zemana mu chybělo 5 procent , na Karla Schwar-

zenberga pak dokonce 26 procent. 

 Jiřímu Dienstbierovi je potřeba poděkovat. Kromě zisku hlasů je po-

třeba si uvědomit, že šel dobrovolně do volby, kterou nikdo neměl vy-

zkoušenou. Navíc neměl podporu celé strany a řada členů se negativně 

vymezovala vůči jeho kandidatuře.

 V druhém kole pak byla volba mezi dvěma kandidáty s tím, že vedení 

sociální demokracie nepřímo podpořilo Miloše Zemana. Myslím, že šlo 

o pragamtický krok současného vedení ČSSD. Následně došlo k podpoře 

Miloše Zemana i na Praze 8 na všeplenární schůzi. 

 Miloš Zeman se stal prezidentem. Výsledky na Praze 8 však opět ne-

jsou nijak slavné. Miloš Zeman měl 37,96 procenta a karel Schwarzenberg 

62,03.  Zajímavé je srovnání s druhým kolem voleb do Senátu, kdy Dani-

ela Filipiová měla 62,42 procenta a Jiří Dolejš 37,57 procenta.   

Roman Petrus, člen MO Kobylisy

Číslo měsíce
22

Počet přítomných koaličních zastupitelů na zastupitelstvu 

Prahy 8 i přesto, že se počet stran v koalici zvýšil na tři. 

Potřeba je však 23 zastupitelů. Pravicové koalici, tak k při-

jetí usnesení pomohlo několik komunistických zastupitelů. 
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Události v ČR a ve světě

Prezidentské volby 
 Dne 4. ledna Ústavní soud ČR odmítl žádost senátora Tomia Okamury o předběžné opatření, kterým by 

odložil platnost rozhodnutí o termínu prezidentských voleb. Dne 11. ledna tak začaly prezidentské vol-
by. Prezident republiky je poprvé volen přímo občany, doposud jej volily obě komory parlamentu. Do 
druhého kola voleb postupuji Miloš Zeman, který získal 24,21 % platých hlasů a Karel Schwarzenberg 
se ziskem 23,40 % hlasů.  V druhém kole prvních přímých prezidentských voleb v ČR vyhrál po sečtení 
všech hlasů (účast 59,11 %) Miloš Zeman, který získal 54,8 % hlasů (2 717 405). Poražen byl Karel Schwar-
zenberg, který získal 45,19 % odevzdaných hlasů (2 241 171). 

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. 

zemřela Jiřina Jirásková
Dne 7. ledna zemřela po dlouhé nemoci Jiřina Jirásková. Vystudovala DAMU, kam přešla z řádového 
gymnázia v Kutné Hoře. V roce 1951 se stala členkou pražského Divadla na Vinohradech, kde poté stále 
působila. Od 30. května 1990 do 30. června 2000 zde také zastávala funkci ředitelky. Před kamerou 
dostala první velkou příležitost ve špionážním dramatu Smyk, který v roce 1960 natočil režisér Zbyněk 
Brynych. Potom hrála ve filmech Každá koruna dobrá a Pohled do očí. V 60. letech objevil její komedi-
ální talent režisér Zdeněk Podskalský. V 70. letech ale pro ni nastala nucená přestávka na jevišti i před 
kamerou. Na filmové plátno se vrátila v roce 1983 rolí zdravotní sestry na venkovském obvodě ve filmu 
Karla Kachyni Sestřičky.

Hlasování o nedůvěře vlády
 Dne 17. ledna se znovu hlasovalo o vyslovení nedůvěře Nečasově vládě. Opozice si vyžádala hlasování 

kvůli kontroverzní amnestii prezidenta Václava Klause, kterou spolupodepsal premiér Nečas. Pro hlaso-
valo 92 poslanců, proti pak 97 poslanců. Návrh na nedůvěru vládě tak nebyl přijat. Proti návrhu hlasovali 
poslanci vládních stran ODS, TOP09/STAN, LIDEM a nezařazení Michal Doktor a Pavel Bém. S opozicí 
hlasoval pro návrh i Jiří Paroubek. Lubomír Zaorálek navrhnul doprovodné usnesení s vyjádřením ne-
souhlasu k amnestii, sněmovna to však uznala za nepřípustné. Pozornost upoutala neúčast při hlasování 
vicepremiéra a prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga.

Narodil se orangutan! 

Minulý měsíc to byla gorila, tentokrát je to orangutan. :) Pražská zoo se raduje z narození mláděte jed-
noho z nejohroženějších lidoopů planety, orangutana sumaterského. Mládě se samici Mawar narodilo v 
neděli dopoledne. Pavilon Indonéská džungle zůstává kvůli absolutnímu klidu pro matku i mládě zatím 
uzavřen. „Malý orangutan je jedním z nejvýznamnějších přírůstků posledních let,“ říká ředitel Zoo Praha 
Miroslav Bobek. „Samice Mawar porodila své třetí mládě, které je podle prvních pozorování zdravé. V 
pražské zoo se orangutan narodil naposledy před dvaačtyřiceti lety.“ Zásadní pro úspěšný odchov toho-
to výjimečného přírůstku je nyní klid. Pavilon Indonéská džungle tedy zůstává až do odvolání uzavřen.

Foto a text použity z internetu
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ČSSD PRAHA 8

Zásady personální politiky ČSSD
Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD 

 Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

delší dobu se na půdě naší strany debatuje o potřebě přijmout „kariérní řád“, který by nám pomohl zlep-
šit naši personální politiku. Jsem přesvědčen, že podrobný kariérní řád není možné v moderní politické 
straně realizovat, protože by to dříve nebo později vedlo ke ztrátě pružnosti, akceschopnosti a omezení 
personální konkurence. Přesto nám ale uplynulá léta ukázala, že by strana měla mít alespoň základní jed-
noduché obranné mechanismy, jež by nám pomohly lépe obstát před veřejností tím, že nás ve volených 
funkcích nebudou reprezentovat lidé, pro něž je politika primárně jen expresním výtahem k moci či hle-
dáním dalších podnikatelských příležitostí. Rád bych využil předsjezdového období k tomu, abych do naší 
vnitřní diskuse předložil několik málo návrhů, jež by mohly představovat nové stručné zásady naší perso-
nální politiky. Jejich ambicí není podrobně vyloučit všechna myslitelná rizika, ale zakomponovat do na-
šich vnitřních pravidel pár užitečných pojistek. Pokud získají ve straně tyto návrhy podporu, předložil bych 
je k rozhodnutí ÚVV a následně bychom upravili naše vnitřní volební řády a stanovy. Prosím o vaše názory 
a připomínky, můžete mi je zaslat do konce roku do Lidového domu nebo na mail bsobotka@socdem.cz. 

Navrhuji:

1. Majetkové přiznání při kandidatuře na primátora statutárního města, hejtmana, poslance, senátora, poslance EP. Podobu majetkového 
přiznání schvaluje P ČSSD.

2. Prohlášení vylučující konflikt zájmů – kandidát do krajského zastupitelstva, Poslanecké sněmovny a Senátu podepíše čestné prohlášení, 
ve kterém vyloučí, že by během výkonu svého mandátu držel majetkovou účast ve společnosti, byl ve statutárním orgánu společnosti nebo 
zaměstnancem společnosti, která zprostředkovává či nabývá dotace poskytované veřejným sektorem nebo se na jejím obratu z více než z 30% 
podílí veřejné zakázky poskytované veřejným sektorem.

3. Podmínka pro kandidaturu do Poslanecké sněmovny – kandidát byl alespoň jedno volební období členem obecního, městského, krajského 
zastupitelstva, Poslanecké sněmovny, Senátu, EP nebo byl členem vlády.

4. Zvolení kandidáti ČSSD nebudou kumulovat funkci poslance Poslanecké sněmovny s funkcí hejtmana, náměstka hetmana či primátora 
statutárního města.

5. Podmínka pro kandidaturu do KVV – kandidát je členem ČSSD alespoň jeden rok

6. Podmínka pro kandidaturu do ÚVV- kandidát je členem ČSSD alespoň dva roky

7. Podmínka pro kandidaturu do P ČSSD- kandidát je členem ČSSD alespoň 4 roky

8. Podmínka pro kandidaturu do ÚKK, kandidát je členem ČSSD alespoň deset let, nejméně dva roky působil v kontrolní komisi na stejné nebo 
nižší úrovni.

9. Výjimky z těchto zásad schvaluje v odůvodněných případech na základě žádosti kandidáta P ČSSD. Zásady budou schváleny ÚVV ČSSD a v 
souladu s nimi budou upraveny příslušné volební řády, popřípadě stanovy ČSSD.

ČSSD informuje



 První jednání OVV Prahy 8 se konalo před konáním Všeplenární schůze k výsledkům prvního kola prezidentských voleb. Př. Šašek v 18:00 
hodin přivítal přítomné na jednání OVV a zahájil jednání. Po projednání splněných usnesení se jednání naměrovalo k programu. 

  1) Organizační věci a příprava akcí OVV: Tajemník př. Vašek podrobně informoval o stavu placení členských příspěvků a průběhu jednání 
a zasílání výzev k zaplacení za rok 2012. Aktuální stav k 16. 1. 2013: příspěvky nezaplatili př. Habr, Hajný a Ženíšek. Po diskusi bylo navrženo 
usnesení č. 1/1/2013: „OVV ČSSD Praha 8 ukládá tajemníkovi, aby na jednání OVV dne 20. 2. 2013 pozval doporučeným dopisem dle Stanov 
ČSSD ty členy, kteří za rok 2012 nezaplatili členské příspěvky (nebo doložili doklad o jejich zaplacení). OVV bude za jejich přítomnosti jednat 
o ukončení jejich členství.“

 Př. Šašek informoval o nové výstavě obrazů a vernisáži, která byla ze strany veřejnosti navštívena ve velkém počtu, prostory sekretariátu 
kapacitně téměř nestačily. K danému proběhla širší diskuse. Další výstava bude z děl J. Neprakty, za účasti jeho manželky, která nám poskytla 
téměř všechna díla zesnulého manžela. Současně poděkoval př. Tischerovi za přípravu a realizaci velmi zajímavé výstavy. Tajemník př. Vašek 
informoval, že se nadále v prostorách sekretariátu bude pravidelně scházet „šachový klub“ a „klub deskových her“ – oba jsou určeny nejen pro 
straníky, ale hlavně pro veřejnost. Dále informoval o nejbližších termínech bezplatné bytové poradny a zastupitelských dnech, 22. 1. a 19. 2., 
od 17,00 na sekretariátu. Př. Bouda členům poskytl písemný materiál k připravované realizace sociální poradny při občanském sdružení OSM. 
Členové poděkovali př. Boudovi za vypracovaný materiál a jeho realizaci, se kterou vyslovili v diskusi souhlas. Př. Bouda požádal o co nevětší 
informovanost občanů přes Os OSM, MO, sociální sítě, výlohu sekretariátu a případně i inzerce v časopisu MČ „Osmička“. Tajemník př. Vašek 
sdělil, že možnost inzerce bude konzultovat s př. Petrusem, který je členem redakční rady. Př. Slavíková bude o této poradně informovat na jednání 
Komise pro národnostní menšiny Rady MČ P – 8.

 2) Informace z krajské konference ČSSD Praha: Př. Céza před podrobnou informací upozornil, že písemná zpráva z KK je v lednovém čísle 
Interního zpravodaje ČSSD Praha 8, jež mají členové k dispozici. Konstatoval, že je pro něj překvapující k jakému rozkolu v pražské sociální 
demokracii došlo. Informaci souhrnně popsal př. Šašek. V této souvislosti zmínil obavu vedení ČSSD z výsledku voleb na KK ČSSD Praha. K 
průběhu se vyjádřili další delegáti KK, v široké diskusi nebylo navrženo žádné usnesení.

 3) Komunální politika – ZHMP, ZMČ P – 8, Centrum Palmovka, a. s.: Př. Šašek informoval, že k 3. 1. 2013 rezignoval na členství v dozorčí radě 
a. s. Centrum Palmovka. ZMČ P – 8: na funkci radního a zastupitele rezignoval p. Černý (TOP09) a za SZ zastupitelka pí. Francová. Na nejbližším 
jednání ZMČ Praha 8 dne 27. 2. 2013 tak bude zřejmě volen nový radní a dva náhradníci budou skládat slib zastupitele. K této situaci a přípra-
vě na komunální volby v r. 2014 proběhla diskuse (př. Bouda, Šašek, Ševčík – informace z KV ZMČ P – 8, Hejkrlík, Slavíková).

 4) 2. kolo prezidentských prezidentských voleb : Na základě široké diskuse, která proběhla před konáním OVV se všemi členy ČSSD na Pra-
ze 8, kteří byli na společnou diskusi pozváni bylo navrženo usnesení č. 2/1/2013: „OVV ČSSD Praha 8 doporučuje členům a příznivcům ČSSD 
podpořit p. Miloše Zemana ve 2. kole volby Prezidenta ČR.“  

 5) Různé, usnesení, Závěr: Tajemník př. Vašek požádal o změnu (navýšení) rozpočtu na rok 2013 ve výdajové části „opravy a údržba“ o částku 
1000 Kč.  Důvodem je povinnost (dle ČSN) provádět revizi všech elektrospotřebičů na sekretariátu. Vzhledem k tomu, že minulou revizi na všech 
sekretariátech OVV v Praze zaplatil KVV Praha, nebylo s touto položkou počítáno v rozpočtu na rok 2013. Nyní jsme byli KVV Praha informo-
váni, že revizi si musí zaplatit každý OVV ze svých prostředků. Po diskusi bylo navrženo usnesení č. 3/1/2013: „OVV ČSSD Praha 8 schvaluje 
rozpočtovou změnu na rok 2013 ve výdajové části „opravy a údržba“ na částku 5000 Kč. Celkově výdajovou část navyšuje o 1000 Kč.  Současně 
pověřuje tajemníka zajištěním této revize v nejbližším možném termínu.“ 

 Členové OVV se seznámili s předloženým materiálem př. Petruse „Změny Stanov ČSSD“, který je reakcí na návrh změny Stanov ČSSD, který 
navrhl př. B. Sobotka. Po diskusi členové navrhli usnesení č. 4/1/2013: „OVV ČSSD Praha 8 souhlasí s předloženým materiálem př. Petruse ke 
změnám Stanov ČSSD, který bude součástí zápisu z tohoto jednání.“  

Zprávy z Obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
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ČSSD PRAHA 8

Rozhovor s Milanem Maděrou
Člen OVV ČSSD Praha 8

Jsi novým členem výkonného výboru a celkem krátce jsi i členem sociální demokracie. Lze tedy 
říci, že jsi úplný nováček? 
 
 Ne tak docela. Už na gymnáziu, ve svých sedmnácti letech, jsem vstoupil do Mladých sociál-
ních demokratů (MSD), jelikož jsem se již v raném věku zajímal o politiku a začal sympatizovat 
se sociální demokracií. Pak nám ale náš klub zanikl a s tím skončilo i mé členství v této mlá-
dežnické organizaci. V rámci svého studia a vlastně i volného času jsem se zajímal o veřejné 
dění, společenské vědy, historii, geografii – několikrát jsem zvítězil v obvodním kole zeměpisné 
olympiády a v podobných soutěžích. Po maturitě na bohnickém gymnáziu jsem zamířil studo-
vat politologii na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem v loňském roce získal baka-
lářský titul a nyní tam pokračuji v navazujícím magisterském studiu. Před více než dvěma lety 
jsem pak obnovil členství v MSD vstupem do jiného klubu.

To zní zajímavě. A jak ses stal již jako teenager sympatizantem sociální demokracie? 

 Významnou roli asi sehrálo moje rodinné prostředí, kvalitní vzdělání, úcta k přírodě, solidní všeobecný přehled, sociální cítění a schopnost 
empatie. Díky tomu všemu jsem pravděpodobně začal sympatizovat s liberální levicí. 

Jaké jsou pro tebe ideové fundamenty sociálně-demokratické politiky?

 Za dlouhodobé programové základy sociální demokracie považuji důraz na rovnost, konkrétně rovnost příležitostí, lidská práva, demokra-
cii a solidaritu. Tyto principy by měly být garantovány prostřednictvím moderního sociálního státu. Nicméně právě ten je dnes předmětem 
demontáže ze strany české pravice, pomocí tzv. reforem. Je to paradoxní, ale sociální demokraté dnes defenzivně hají status quo, ačkoli 
původně bývali nositelé pokroku a reformy. Je třeba zastavit, jak říká Vladimír Špidla, „konzervativní revoluci“, jejíž tempo určuje neoliberální 
diskurs. Měli bychom nadnárodně spolupracovat a to např. v rámci Evropské unie. Sami sotva něco zmůžeme vůči tlaku procesů globálního 
kapitalismu v realitě jednadvacátého století.   

Jak vnímáš současný stav komunální politiky v našem obvodě, resp. městské části? Jaké jsou tvé cíle konkrétně na Praze 8?
 
 Na osmičce jsem se narodil a žiji tu už téměř čtyřiadvacet let - je to můj domov. Myslím, že patříme k nejkrásnějším městským částem. 
Nicméně stále nám tu vládnou radní pravicových stran a nyní dokonce pokrytecky s existenční podporou komunistů! Měli bychom voliče 
přesvědčit, že náš komunální program je promyšlenější, sociálnější a ohleduplnější k životnímu prostředí, a že dokážeme naší městkou část 
spravovat lépe než pravice. Proto vítám jasný a veřejně manifestovaný odpor proti předražené stavbě nové budovy radnice. Vývoj ve společ-
nosti jde doleva, což ukázaly loňské senátní volby v našem obvodu, leč pro nás těsně neúspěšné. A toho bychom měli využít, změna je možná. 
Čeká nás „supervolební rok“. Rád bych se podílel na úspěchu sociální demokracie v následujících volbách, především v těch komunálních, 
abychom dostali konečně šanci plně realizovat svůj program. Chtěl bych se také zaměřit na spolupráci s mladými lidmi v rámci MSD a místních 
občanských sdružení; je třeba ukázat, že „socdem je sexy“. 

Děkujeme za rozhovor.

Interview
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Kéž by naše městská část měla pravomoci jako nejmenší česká obec.
Milan Hejkrlík, zastupitel za ČSSD Praha 8

Kam nás vede pravice a Václav Klaus – (hořká aktualita)
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň

Polemika

 Městská část Praha 8 se svými necelými 105 tis. obyvateli se může 
směle zařadit mezi největší česká města, počtem obyvatel je zcela srov-
natelná například s Libercem. Co se však týká rozsahu kompetencí a 
možností samostatně spravovat své záležitosti (tj. oblasti samosprávy) 
je na tom hůře než třeba malebná vesnička Šléglov na Šumpersku se 
svými 35 obyvateli. Zákon o hlavním městě Praze, který je základním 
právním pramenem pro řízení a život naší městské části, definuje jako 
obec pouze samotné hlavní město Prahu, která je zároveň i krajem, ale 
nikoliv již městské části, které v oblasti samosprávy mají jen střípky 
kompetencí běžných obcí.

 Dle Ústavy, článku 104, mohou zastupitelstva samospráv vydá-
vat ve své působnosti obecně závazné vyhlášky, bohužel dle zákona 
o hlavním městě Praze se toto nevztahuje na městské části. Každá i 
sebemenší obec může vydat právní normu, která reguluje místní zále-
žitosti veřejného pořádku. Bohužel, pražské městské části již nikoliv. 
Případné požadavky občanů proto musí předávat hlavnímu městu Pra-
ze. Stejně tak nemůže naše městská část dávat úkoly městským stráž-
níkům, pouze může požádat, aby se na určitou oblast více zaměřili, ale 
záleží pouze na vedení městské policie, zda přání představitelů měst-
ské části vyhoví, či nikoliv.

 Ve srovnání s obcemi nemohou 
městské části ani řešit takové trivia-
lity, jako je pojmenování ulic či čís-
lování domů, opět i taková banální 
pravomoc je svěřena výhradně hlav-
nímu městu Praze. Obdobná situace 
se týká i spravování nemovitého ma-
jetku. Přestože vlastnictví majetku a 
hospodaření s vlastními prostředky 
je základním předpokladem fungo-
vání samosprávy, veškerý nemovitý 
majetek užívaný městskou části je ve vlastnictví hl. m. Prahy a měst-
ské části jej mají jen svěřen do užívání. Následně jakákoli majetková 
dispozice, byť je schválená zastupitelstvem městské části, musí být 
ještě posvěcena orgány hl. m. Prahy.

 Výše uvedenými příklady jsem chtěl poukázat na rozdíly mezi 
spravováním obce a městské části. A zároveň jsem odpověděl, proč 
bych chtěl, aby naše městská část měla v oblasti samostatné působ-
nosti pravomoci jako nejmenší česká obec. 

 Již Topolánkův kabinet pohořel a jako hasič musel prozatímní vlá-
du řídit Fischer. Po nových volbách vládě korunu udělal Nečas. Jeho 
ODS si vybrala ke spolupráci dva politické nováčky, TOP-09 a VV. Prv-
ního politického novice představovali hlavně dva, feudální endemit 
hovořící spatnou češtinou a nevalný ekonom, ale zato protřelý a 
hubatý řečník. Druhého nováčka řídil hlavně vychytralý a výmluvný 
až drzý novinář. Když však ministrana VV upadla v nemilost, na jeho 
místo dostala se ještě výmluvnější a sebevědomější představená 
nově ustanovené pidistrany (LIDEM). 

 Nad činností vlády stále se snažil držet opratě z Hradu ještě sebevě-
domější mocipán, Klaus. Václav Klaus své vysoké ambice projevoval 
již při studiu na vysoké škole a později v každém svém zaměstnání. 
Jako mladý bankovní úředníček ze zištných důvodu požádal o přijetí 
do KSČ. Soudruzi ho však nepřijali pro jeho povýšenecké a nekolek-
tivní chování. Klaus se však nevzdal. Namluvil si Livii Šalgovičovou, 
dceru vysokého důstojníka StB, s níž se brzy oženil. Tchán Šalgovič 
pak Klausovi zajistil výhodné zaměstnání a občanskou spolehlivost v 
komunistickém režimu.

 Po Listopadové revoluci Klaus se 
rychle otočil „na štyráku“, vydával se 
za komunisty postiženého, zapojil se 
do politiky jako pravicový ekonom a 
začal si vytvářet politickou kariéru. 
Založil ODS a jeho krédem se stalo, 
že „trh vyřeší všechno“. Získal znač-
nou oblibu, imponoval hlavně u žen, 
protože měl sympatický zjev a byl 
aktivním sportovcem, hrál tenis a ko-
šíkovou a lyžoval. Stal se předsedou 
české vlády a v této funkci se „zasloužil“ o rozdělení Československa. 
Avšak po rozdělení státu jeho vláda zkrachovala. Za pět let se znovu 
politicky otřepal a byl zvolen prezidentem republiky. V této funkci 
vydržel po dvě období.

 Letos, když 3. března bude ve funkci prezidenta republiky končit, 
jeho poslední novoroční projev byl dosti zmatečný a navíc k němu 
vydal nepochopitelně širokou amnestií. Tou vyvolal v celé veřejnosti



www.cssdpraha8.cz

8

ČSSD PRAHA 8

Polemika

značný odpor, protože na svobodu se dostali i ti největší korupčníci a podvodníci. Amnestii odsuzuje i naprostá většina politiků a právníků. 
Klaus tak vytvořil nebetyčnou ostudu nejen sobě, ale i naší republice.

 A jak se ke kritice tváří sám Klaus? Naprosto stejně jako po Listopadové revoluci se stavil Gustáv Husák, který tehdy rovněž nepochopil 
politickou změnu a vůli národa. Proto mu nakonec nezbylo nic jiného než abdikovat.

 Co teď? Podle ústavy je prezident republiky za své i nezákonné činy nepostižitelný. Je tedy aspoň záhodno, aby parlament, tj. obě komory, 
jednak považoval prezidenta republiky Klause za psychicky nemocného a tím pravděpodobně nesvéprávného a postaral se o jeho psychologické 
vyšetření a léčení, jednak vyzval Václava Klause k okamžité abdikaci a jednak k vystěhování z České republiky. Přitom mu může být doporuče-
no vystěhovat se do Austrálie, kde má příbuzné, a kam kdysi Velká Británie vystěhovávala odsouzence k doživotnímu trestu. Zarputilý Klaus si 
neuvědomuje, že svým chováním a jednáním může se dostat na pomyslný seznam neoblíbených českých panovníků, jako byli Zikmund, všichni 
Habsburkové od Bílé hory až do r. 1918 a všichni prezidenti za komunistické totality. Je také nesporné, že od vyhlášení nesmyslné amnestie Klau-
sova popularita značně poklesne. Jako jeho sympatizanti mu snad zůstanou jen ti amnestovaní. Teď jsme zvědavi, kdy nám média konečně sdělí, 
jak hluboko poklesly Klausovy preference. Václave Klausi, amnestie bylo tvé Waterloo, ztratil jsi veškerou důvěru lidí, nečekej do 2. března a co 
nejdříve abdikuj, už se nemíchej do politiky, ztrať se nám z očí a nikdy se nevracej!

 Již od r. 325, zásluhou římského císaře Konstantina velikého, církev postupně ovládla celou Evropu. A kdo vládne, ten roz-
hoduje i o majetku. Řídícím funkcionářem mezi evropskými panovníky byl římský císař. Jeho prostřednictvím byly monarchie 
podřízeny Vatikánu, sídlu církve. Začátkem 15. století církev však zasáhla ideologická reforma vzniklá ze společenské krize, která 
dala vznik církevní reformaci (Hus, Luther, Calvin). S církevní reformací přišla i kulturní renesance, která se dotkla hlavně školství, 
literatury, umění a vědy. A právě vědecký a technický pokrok tvrdě zasáhl do církevních zastaralých a utopistických názorů.

 V r. 1923 PhDr. a ThDr. František Loskot podrobně popsal náboženskou krizi vzniklou mezi vývojem náboženství a moderní 
civilizací. Krize náboženská vyvolává důsledky, které politika nemůže přehlížet, např. poměr státu k církvi. Církev se vždy těžce 
smiřovala s poznatky vědy a techniky, se sociálním pokrokem, zkrátka s moderní dobou. (Viz zákrok církve proti vědě na Trident-
ském sněmu r. 1545-1563 a Vatikánském sněmu r. 1871.) S náboženskou krizí souvisí krize církevní, neboť sám výklad Nového 
zákona ukázal, že církev je produktem historických činitelů. Církev vznikla vlastně jako korporace římského imperia, a proto se 
jejím liturgickým jazykem stala latina a církev jako obřadní jazyk nikdy nepřipustila jiný národní jazyk. Tak zhruba vypadaly úvahy 
Dr. Loskota o vztahu církve k pokroku a  modernímu státu, které uveřejnilo vydavatelství Volné myšlenky československé zhruba 
před 90 léty. 

 Historie našeho národa také dokládá, že habsburská monarchie, která nám vládla od Bílé hory 300 let, byla v naprostém po-
dručí Vatikánu, se kterým měla uzavřený konkordát. Jedině tak církev přišla u nás nezaslouženě k velkému majetku. A ten by se 
měl nyní v demokratickém státu vrátit církvi? Navíc je  nutné připomenout jak se chovala církev, hlavně katolická, za německé 
okupace i za komunistické diktatury. Za druhé světové války chování církve jako celku bylo netečné, nebo spíše loajální s  nacis-
mem. Jen jednotliví kněží dávali najevo, že mají soucit s trpícím českým lidem. Zato za komunistické diktatury páter Plojhar byl 
přesvědčivě loajálním ministrem v komunistické vládě a na církvi závislá Lidová strana byla dokonce součástí tzv. Národní fronty.

 Kdo se tedy vyzná v historii a má vlastenecké cítění s takovým zákonným paskvilem, jako jsou církevní restituce, nemůže 
souhlasit, neboť se tím podporuje pomyslný návrat do doby feudální, kdy téměř veškerý majetek vlastnila šlechta a církev. Jak 
veliký je ještě dnes majetek katolické církve, pozná každý návštěvník římského Vatikánu. Jen jeho veřejnosti přístupné prostory 
obsahují četné vitriny plné zlata, stříbra a drahokamů, umělecké sochy, vzácné obrazy a jiné cenné umělecké předměty. Přitom 
návštěvníka logicky napadne otázka, jak Kristova církev přišla k takovému majetku?

Církevní restituce
Jaromír Šída, člen místní organizace Libeň
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 K tomu je jen jedna odpověď. Každý kostel u vchodu hned vedle schránky se svěcenou vodou má i kasičku. A pokud přichá-
zející věřící do ní nevhodí peníz, tak za mše kostelník obcházel lavice a s  kasičkou na dlouhé holi sahající až pod nos každému 
modlícímu se znovu loudil o církevní bakšiš. 

 Již v r. 1904 profesor Masaryk napsal: Církve nám nestačí svým učením, nestačí nám svým vedením, nestačí nám svou maza-
ností. Církve slouží starému absolutistickému společenskému řádu, církve jsou nejen naprosto monarchistické, jsou také aristo-
kratické a plutokratické. 

 Církevní majetek (většinou majetek katolické církve), který je předmětem zákona o církevních restitucích, od konce 18. století 
podlehl u nás zhruba čtyřem konfiskacím nebo zabráním. 1. Za císaře Josefa II. byla zrušena řada klášterů pro vojenské účely. 

Bytový fond Hl. m. Prahy – postoj ČSSD
Roman Petrus, zastupitesl Hl. m. Prahy

 1) V komunálních volbách v roce 2010 přišla ČSSD s projektem transformace bytového fondu 
Hl. m. Prahy. Následně při sestavení koalice, byl náš volební program v tomto bodě, plně zapojen 
do koaliční smlouvy. Radní Petr Dolínek a předseda výboru Roman Petrus následně přišli s mate-
riálem, který řeší transformaci bytového fondu. Jednalo se o prodej bytového fondu a následné 
pořízení nového bytového fondu, který bude určen pro rozvoj bytové politiky hl. m. Prahy. Díky 
zániku koalice, již materiál nebyl projednán v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, přestože byl schválen 
jednomyslně výborem pro bydlení. Bylo to jedno z mála hlasování, kde zástupci všech čtyřech 
stran, zastoupených v magistrátním zastupitelstvu hlasovali spolu. 

 2) Po vzniku nové koalice trvalo novému vedení šest měsíců, než byl původní materiál předlo-
žen do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Na první pohled vypadal materiál podobně, a tak by asi nebyl 
problém tento tisk podpořit, i když ho již předkládá nová koalice. Materiál byl však přepracován tak, že jeho celkové vyznění je 
úplně jiné. Především si předkladatel plete pojmy transformace a privatizace. Předložený tisk totiž již neobsahoval prodej by-
tového fondu s tím, že následně bude za získané finanční prostředky pořízen nový bytový fond. Naopak v tomto materiálu jste 
se mohli dočíst vše o prodeji, tedy privatizaci, ale na tu druhou část již někdo „pozapomněl“. Zato co se bude dál dít s penězi, 
předkladatel řekl naprosto pregnantně: „Půjdou do rozpočtu“.

 Druhou výraznou změnou bylo upravení výsledné prodejní ceny. ČSSD trvala na tom, aby soudní znalci odhadující cenu 
zohlednili, že v bytech bydlí nájemníci. Současná koalice si prohlasovala, že se bude jednat o cenu tržní. Jaká bude její výše, si 
nakonec nedovolil říci ani předkladatel. Výsledkem bylo jediné. ČSSD nemohla materiál v této vykradené podobě podpořit. Klub 
ČSSD se zdržel hlasování, Roman Petrus byl proti. 

 Celá situace s nastavením prodejní ceny se stala velmi nepřehledná. Dle předkladatele je možné, aby Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
mohlo při každém předloženém technologickém celku měnit navrženou cenu, tak jak uzná za vhodné. Je pravděpodobné, že cena, 
která byla určena jako odhadní tedy cca. kolem 17 000,- Kč za metr bude na jednotlivých jednání zastupitelstev měněna, a to jak 
nahoru tak dolů, dle jednotlivých technologických celků. 

 Tato realita je pro ČSSD nepřijatelná a je potřeba vznést požadavek, aby se prodejní ceny striktně řídily odhadem vzniklým 
renomovanými soudními znalci. A to i za předpokladu, že bude osloveno více soudních znalců při zásadních rozporech. 
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Zábava

Lidová 
tvořivost 
na internetu
mezi prvním
a druhým
kolem.



Chobotnice Jana Kaplického by mohla stát na Rohanském ostrově

 Chobotnice Jana Kaplického by v budoucnu mohla stát na Rohanském ostrově. Architektova manželka Eliška Kaplicky jedná s pří-
padnými staviteli Sekyra Group. Posvěcení stavby by stačilo jen od radnice Prahy 8. Původní návrh by se mohl funkčně proměnit ve 
společensko-kulturní centrum. Stavba, kterou navrhl Jan Kaplický, měla původně stát na Letenské pláni a sloužit jako národní knihov-
na.
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Hrabalovský Palác Svět mizí před očima úředníků. Majitel opravu jen oddaluje

Z cenné stavby, Paláce Svět v pražské Libni, se začíná stávat jen torzo. Přestože je od roku 2003 památkově chráněný, majitele úřady do sou-
časnosti nedonutily zahájit skutečnou rekonstrukci. Podle nich probíhající opravy jen předstírá. Jedné z historických dominant pražské Libně 
– Paláci Svět, do jehož Automatu chodíval spisovatel Bohumil Hrabal, hrozí, že z něj téměř nic nezbude. Přitom před více jak rokem to s chát-
rající funkcionalistickou budovu vypadalo na rozdíl od podobných případů, jichž není v Česku málo, slibně. Její majitel Antonio Crispino, který 
palác vlastní od roku 1998, zahájil po složitých jednáních se zástupci Prahy 8 rekonstrukci. Jenže podle nich snahu objekt opravit jen předstírá, 
a tak se zdá, že na jeho jednání zůstávají krátcí. Mnozí v tuto chvíli již ztratili veškeré iluze, že pan majitel hodlá dům opravit. Právě proto byla 
iniciována prohlídka společně s Odborem výstavby a Inspektorátem bezpečnosti práce, kde bylo zjištěno, že na rekonstrukci interiérů budovy 
se vůbec nepracuje. Crispino již několikrát vzkázal, že se budovy nehodlá vzdát. K rozsáhlejší opravě ho v minulosti nedonutily ani opakované 
sankce od památkářů a výzvy zástupců městské části, které přišly po prohlášení paláce za kulturní památku.

Do 17. února budou lidé čekat na MHD déle

 Druhý lednový týden přivítaly Pražany nové jízdní řády. A nepřinášejí nic dobrého. Prodloužily se intervaly tramvají i autobusů a 
ubylo vagónů. V tomto období totiž podle Ropidu používá MHD méně lidí. Další změny přijdou ještě v březnu. Organizace Ropid se 
po velkých zářijových změnách v pražské hromadné dopravě, které měly přinést významné ušetření, vrhly na další úsporné opatření. 
Od 7. ledna do 17. února se ve všedních dnech dopoledne prodlouží intervaly páteřních linek 3, 7, 9, 11, 14, 17, 22 a 24 z pěti na šest 
minut. U ostatních tramvají si cestující budou muset počkat místo deseti dvanáct minut. Stejné prodloužení intervalu se dotkne linek, 
které pojedou v neděli po 22. hodině, kdy místo deseti minut budou lidé čekat 20 minut. Metra se úsporné opatření sice nedotkne, ale 
zato postihne autobusové linky 101, 106, 107,131, 136, 143, 151, 157, 158, 176, 197, 213, 241 a 253, kde dojde k prodloužení intervalů 
nebo zrušení spojů v určitých časech. Tato plánovaná změna , která byla avizována už v září loňského roku, reaguje na menší poptávku 
cestujících v tomto období.

Nové centrum zabaví seniory
 
 Centrum, které nabídne programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením, přibude v Poliklinice Mazurská na sídlišti Bohnice. 
Sloužit by mělo na přelomu léta a podzimu. Bude mít dvě větší místnosti, jednu na počítačovou výuku, druhou víceúčelovou. Klienti 
budou mít přístup i na zahradu. Centrum aktivizačních programů funguje čtvrtým rokem v Kobylisích v DPS Burešova. Podobné služby 
nabízí Klub seniorů při DPS Křižíkova v Karlíně. Od založení kobyliského centra radnice plánovala postupný vznik center po celé Praze 
8, aby v každé lokalitě měli senioři to své. Do jaké míry se je podaří oživit a provozovat, závisí především na jejich klientech.

Sníh vylákal běžkaře do lesoparků v metropoli
 
 Stačilo deset patnáct čísel sněhu a pražské lesoparky obsypali běžkaři. Samozřejmě že davy do klidu mezi zasněžené stromy míří pře-
devším o víkendu, ale ani přes týden bílá stopa nezůstává opuštěná. Lidem vyhovuje, že je do přírody pohodlně doveze MHD. Sportovce s 
běžkami lze spatřit třeba v tramvaji číslo 22 mířící k oboře Hvězda. Podle jízdního řádu lze v MHD zdarma přepravit jeden nebo dva páry 
lyží včetně holí v jednom obalu. Lyže bez obalu jsou z přepravy vyloučeny.
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Zprávy ze zastupitelstva

Střednědobá koncepce rozvoje Botanické zahrady 
Roman Petrus a Jan Vašek, zastupitelé  Městské části 

 V tomto článku se vám pokusíme předložit závěry Střednědobé koncepce rozvoje Botanické Zahrady, která sice většinově neleží na území naší 
Městské části Praha 8, ale přesto naše území zásadně ovlivňuje. Informace jsme převzali z prezentace Botanické zahrady. Tato prezentace  je k 
dispozici a je možné ji zájemcům poslat.  Celkově jde o více jak třicet slidů, které jsme zestručnili. 

 Nejprve několik zajímavých úvodních informací: Zahrada patřila v roce 2011  mezi 9. nejnavštěvovanější destinaci v hlavním městě. BZ se 
při svém rozvoji řádí platným generelem. Generel BZ byl zpracován v roce 2002. Schválen byl usnesením Zastupitelstva HMP číslo 1742 dne 
22. 10. 2002. V roce 2011 se Generel BZ, jako rozvojový a plánovací dokument nacházel v polovině své životnosti a měl hypoteticky být také 
v polovině naplňování.  V roce 2011 byl generel aktualizován s výhledem do roku 2018. Nejdůležitějším předpokladem naplňování generelu 
není v tuto chvíli finanční vstřícnost  hlavního města, ale dořešení nevyjasněných pozemkových vztahů. Soudní spory o pozemky 121 a 1255 
k. ú. Troja  brání propojení expozic BZ. Jde o pozemek nad tzv. „úvozem“. Japonská zahrada se od roku 2009 nachází na soukromém pozemku. 
Zdlouhavé soudní řízení nebylo dosud ukončeno. Pozemek 1216 k. ú. Troja brání od počátku roku 1994 rozvoji severní části venkovní expozice 
a výstavbě důstojného nástupu do zahrady. Oba tyto pozemky se nacházejí v horní části BZ a vedou přes prakticky celou tuto část BZ.  

 Dále se hodnotí to co návštěvníků dle šetření nejvíce vadí. Absence zastřešeného výstavního prostoru. Chybí kvalitní toalety. Nedostatek 
drobných přístřešků jako ochrana proti krátkodobé nepřízni počasí. Chybějící restaurace. Nedůstojný nástup od bohnického sídliště. Při naší 
osobní návštěvě jsme se s řadou z těchto poznatků ztotožnili. 

 A už se posouváme k jedotlivým akcícm, které by chtělo vedení BZ udělat dle finančních možností. Tentokrát i s fotografiemi. 

     Promenáda oo severního vchodu 
                     Procházka ve stromech                 Možný severní vchod 

 
Pavilon v                                              Stavba
Nádvorní                                                                                              areálu
ulici Západ 
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Novinky z radnice a komisí

 Bezpečnostní komise, Milan Hejkrlík, zastupitel za ČSSD 

 Řádné jednání komise proběhlo 17. ledna 2013. Předseda komise seznámil přítomné s návrhem rozpočtu provozních a kapitálových výdajů. Jejich výše 
umožní pokračovat v činnosti odboru krizového řízení a nadále rozvíjet kamerový systém Městské části Prahy 8. Komise dále řešila stížnosti občanů, zaměřila 
se na problém bezpečnosti vnitrobloků v sídlištní zástavbě a povinnosti majitelů psů, zejména počínat si tak, aby pes nemohl způsobit nikomu dalšímu škodu. 
Na tato témata bude do budoucna zaměřena preventivně bezpečnostní kampaň.

Bytová komise , Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD

 Komise v souvislosti s usnesením ZMČ 078/2012 o rozšíření Seznamu vybraných bytových domů navržených k prodeji konstatovala, že v současné době 
MČ Praha 8 nemá ve svém bytovém fondu dostatek volných a opravených bytových jednotek pro uspokojení všech žádostí o přidělení bytu z obecné prospěš-
nosti, výměnu bytů a poskytnutí bytový náhrad. V současné době je v bytovém fondu MČ Praha 8 cca 725 bytů (mimo oblast privatizace, mimo podílových 
domů,  mimo DPS, azylových bytů a národní správy), které spadají do působnosti bytového odboru ÚMČ Praha 8 a bytové komise RMČ Praha 8. K dnešnímu 
dni bytový odbor z tohoto počtu bytů eviduje 7 bytů opravených a 86 neopravených bytů). Současně bytový odbor registruje celkem 40 doporučení k při-
dělení bytu schválených usnesením bytové komise RMC Praha 8 (17 x obecná prospěšnost, 15 x výměna bytu, 4 bytové náhrady, 1 přidělení bytu na základě 
rozhodnutí soudu). BK proto doporučila uspokojovat žádosti postupně dle data doporučení BK o přidělení bytu a dle volných kapacit v domech, které nejsou 
zahrnuty do první, druhé ani třetí etapy prodeje bytových domů. V dalších bodech svého jednání se BK zabývala žádostí o projednání promíjení již promlče-
ných poplatků z prodlení. BK se zabývala i návrhy na výpovědi z nájmu bytu v důsledku 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 vyjádřila i k doručeným žádostem o výměnu bytu. BK v těchto případech doporučila souhlasit s Dohodou o výměně bytu i přes to, že se jednalo 
o byty určené k privatizaci. V důsledku omezeného místa je zde zveřejněn pouze rámcový výčet hlavních projednávaných bodů.

Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD 

 V lednu 2013 komise projednala jednu žádost o přidělení azylového bytu. Ze zprávy sociálního odboru, kterou měla komise k dispozici, nevyplývala do-
statečná snaha žadatelky o řešení své sociální situace, proto se přítomní členové shodli na tom, že přidělení azylového bytu žadatelce není v současné době 
aktuální. Komise dále projednala dvě žádosti o prodloužení podnájemní smlouvy v azylovém bytě. V jednom případě byla vzhledem k dluhům na nájemném 
a stížnostem na žadatelku podnájemní smlouva prozatím prodloužena pouze o 1 měsíc. Komise doporučila pokračování v intenzivní sociální práci s rodinou, 
včetně tlaku na úhradu dlužných nájmů. V druhém případě komise doporučila prodloužení smlouvy o 8 měsíců u matky na rodičovské dovolené, která je 
bezproblémovou klientkou a velmi dobře spolupracuje s OSPOD. 

Majetková komise, Radim Zátopek, zastupitel za ČSSD 

 Jako první jsme řešili na komisi  žádost nájemníků domu čp. 327 na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 29, 186 00 Praha 8, o posouzení situace při privati-
zaci výše uvedeného domu z hlediska ceny. Nájemníci žádají o možnost privatizace domu bez pozemku z důvodu špatné finanční situace většiny obyvatel domu. 
Tento dům leží za viaduktem směrem k centru a cena dle cenové mapy je zde 27 tis. Kč za m2. Tato skutečnost samozřejmě značně navyšuje  cenu domu. Prodej 
bez pozemku však není možný, protože banka by případnému družstvu vlastníků nedala úvěr. Tržní cena bytů v této lokalitě je však podstatně vyšší než v jiných 
částech Prahy 8, a to jak z důvodu blízkosti centra, tak i stanice metra. Stejnou žádost podali i nájemníci vedlejšího domu s č.p. 34 a majetková komise rozhodla 
takto: „majetková komise doporučuje prodat předmětný dům oprávněným nájemníkům domu včetně příslušného pozemku“. Další dvě žádosti se týkaly pronájmu 
pozemků pro umístění kontejnerů pro charitativní  sběr oděvů. Usnesení: „majetková komise doporučuje souhlasit s pronájmem předmětných pozemků žadateli za 
účelem umístění kontejnerů na sběr textilu za nájemné 80,- Kč/měsíc/kus s výp. lhůtou jeden měsíc, pokud se vyskytne nepořádek okolo sběrných nádob smlouva a 
současně tato komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou po dobu jednoho roku“. Další byla nabídka společnosti MEDIA REPUBLIK CZECH 
s. r. o. (IČ: 247 91 709) na umístění (výpůjčku) originálního venkovního popelníku Czech-bin na objekty ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřené do 
správy MČ Praha 8 (např. Karlínské nám. 14/22, 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 264/121, 180 00 Praha 8 – Libeň (provozovny správní firmy AUSTIS, a. s.). 
Tuto nabídku komise zamítla. Další body programu se týkaly žádostí o snížení nájemného, což komise většinou zamítla.

Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8



www.cssdpraha8.cz

14

ČSSD PRAHA 8

Kultura na Praze 8

Stranické akce Únor 2013

Klub zastupitelů ZMČ P - 8 4. 2. 18:00  Zenklova 27, sekretariát  
MO Karlín a Libeň  5. 2. 18:00  Zenklova 27, sekretariát  
MO Kobylisy   12. 2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát 
Šachový klub   13. 2. 16:00 Zenklova 27, sekretariát   
Klub deskových her  14. 2. 17:00 Zenklova 27, sekretariát   
Bytová poradna a setkání se zastupiteli MČ P - 8 
      19. 2. 17:00 Zenklova 27, sekretariát   
Valná hromada o. s. OSM 20. 2. 17:00 Zenklova 27, sekretariát   
OVV Praha 8   20. 2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát   
MO Bohnice   26. 2. 18:00 vinárna Troja, Bohnice
Klub deskových her  22. 2. 17:00 Zenklova 27, sekretariát   
Zastupitelstvo MČ Praha 8 27. 2. 14:00 Úřad Městské části
Šachový klub   27. 2. 16:00 Zenklova 27, sekretariát   
MO Čimice   28. 2. 18:00 Chvatěrubská 350, Čimice
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Zveme Vás

Stranické akce Únor 2013

Klub zastupitelů ZMČ P - 8 4. 2. 18:00  Zenklova 27, sekretariát  
MO Karlín a Libeň  5. 2. 18:00  Zenklova 27, sekretariát  
MO Kobylisy   12. 2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát 
Šachový klub   13. 2. 16:00 Zenklova 27, sekretariát   
Klub deskových her  14. 2. 17:00 Zenklova 27, sekretariát   
Bytová poradna a setkání se zastupiteli MČ P - 8 
      19. 2. 17:00 Zenklova 27, sekretariát   
Valná hromada o. s. OSM 20. 2. 17:00 Zenklova 27, sekretariát   
OVV Praha 8   20. 2. 18:00 Zenklova 27, sekretariát   
MO Bohnice   26. 2. 18:00 vinárna Troja, Bohnice
Klub deskových her  22. 2. 17:00 Zenklova 27, sekretariát   
Zastupitelstvo MČ Praha 8 27. 2. 14:00 Úřad Městské části
Šachový klub   27. 2. 16:00 Zenklova 27, sekretariát   
MO Čimice   28. 2. 18:00 Chvatěrubská 350, Čimice



www.cssd.czwww.cssdpraha8.cz

ČSSD PRAHA 8

Vernisáž výstavy Petra Pokorného
Přestože výstava Petra Pokorného již skončila, mů-
žete se podívat na fotografie z této vernisáže, proto-
že tato akce se opravdu povedla. 


