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V porovnání s rokem 2004 
je to růst o 995 korun. V 
meziročním srovnání to 
znamená růst o 5,5 %. 
Reálná mzda, tedy po 
odečtení inflace, se zvýšila 
o 3,5 %. 
V posledním čtvrtletí loň-
ského roku se průměrná 
mzda dostala přes 20 tisíc 
na 20 841 korun, což bylo 
o 951 korun více než ve 
stejném období roku 
2004. Údaje zveřejnil 
Český statistický úřad. 
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VVVVážení přátelé,ážení přátelé,ážení přátelé,ážení přátelé,    
 
               náš supervolební rok je již v plném proudu. Máme za sebou primární volby 
našich kandidátů do Parlamentu České republiky. Ve volební kampani do Poslanecké 
sněmovny nás zatupují Tomáš Novotný, Petr Pokorný a Miloš Máša. Všichni tři jsou 
dlouholetí a v Praze dostatečně známí členové sociální demokracie, kteří svoje nápa-
dy a ideály již mockrát představili. Přestože jejich místa na kandidátce nejsou taková 
jak jsme si představovali, můžeme pro jejich dobrý výsledek udělat maximum. Musí-
me je společně představit během volební kampaně tak, jak je vnímáme my. Tedy jako 
ty pravé kandidáty ČSSD v Praze do “Sněmovny”.  
               Samozřejmě, že na předvolebních setkáních s voliči, které připravilo OVV na 
všechny pondělky v květnu tohoto roku budeme zvát i ostatní kandidáty. Přesto bych 
si dovolil navrhnout, abychom k našim třem hlavním mužským kandidátům přizvali 
mladou a pánové se snad neurazí oku více lahodící kandidátku z Prahy 5. Jedná se o 
Gabrielu Kalábkovou, která je na zajímavém místě na kandidátce a již dlouhodobě 
s řadou členů Prahy 8 spolupracuje.    
               Jak by naše předvolební kampaň do “Sněmovny” měla vypadat? To zaleží 
především na nás, jelikož z KVV přicházejí spíše informace – “Zařiďte si sami, zaplať-
te si sami”. Diskutujme tedy o této kampani na vašich MO. V případě, že budete mít 
jakýkoliv nápad zkontaktujte OVV, které může tyto nápady zrealizovat.  
               OVV zatím vyzvalo kandidáty, aby zpracovali příspěvek, který je bude předsta-
vovat veřejnosti. Ten samozřejmě připravíme do časopisu Osmička a zároveň po je-
jich grafickém zpracování jej můžeme rozdávat na setkání s voliči. Určitě bychom 
s tajemníkem organizace, chtěli průběžně měnit výlohu našeho sekretariátu ve pro-
spěch našich kandidátů. V měsíci dubnu bychom rádi s Karlem Šaškem uspořádali 
tiskovou konferenci s našimi kandidáty v sekretariátu. Zároveň s touto akcí by měla 
být připravena další větší výstava ve “výstavní síni” v Zenklovce. Otázkou pak zůstává 
zda vůbec a případně jakým způsobem bychom mohli využít plakáty s našimi kandi-
dáty.  
               Volbami v červnu, byť jsou pro sociální demokracii velmi důležité tento super-
volební rok však nekončí. Již v tuto dobu je nutné v kampani prosazovat i našeho 
kandidáta do Senátu pana Jiřího Patočku. Většina z nás jej zná z MO či obvodní kon-
ference. Občas však mohu zaslechnout, že “ten Patočka je málo družný s členy Pra-
hy 8” proto všichni ti, kteří by si chtěli popovídat s panem Patočkou mohou dorazit na 
vernisáž výstavy, kterou OVV připravilo na 17. 3. 2006. Zde bude pan Jiří Patočka 
spoluzahajovat výstavu svého přítele akademického malíře Jaroslava Němce. Během 
vernisáže pak jistě bude připraven k neformální diskusi na jakékoliv téma. 
               Čekají nás i volby komunální a to oboje, jak na radnici Prahy 8 tak i do zastu-
pitelstva hl.m.Prahy. V měsících květnu-červnu se chystá obvodní konference, kde 
své kandidáty představí MO a kde je společně potvrdíme. Žádám vás tedy, abyste své 
již probíhající diskuse o těchto kandidátech specifikovali do konkrétních výsledků ve 
formě kandidátek.        
               Celá řada z nás dává ČSSD hodiny volné práce v průběhu celého roku i let, 
přestože za tuto činnost nemáme žádné finanční ohodnocení. V předvolebních kam-
paních je však nutné, aby tento čas věnovali všichni ti, kteří to myslí s ČSSD vážně. 
Těžko je například možno podpořit na komunální kandidátce člena, který se dlouho-
době neobjevuje na žádné akci OVV natož při předvolebních akcích. Je to na nás 
všech.  

Roman Petrus 
Předseda OVV 
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Jednání lídrů PESJednání lídrů PESJednání lídrů PESJednání lídrů PES    
Jaromír Tischer, tajemník obvodní organizace Praha 8    

      Lídři evropských socialistů, sociálních demo-
kratů a labouristů se sešli 10.3. na meetingu 
v Praze. Předmětem jednání byl především po-
stup a udržení síly evropské politiky a intenzivní-
ho řešení ekonomiky a jejího dalšího vzrůstu. 
Jednání se zúčastnili i např. Joseph Borrell, To-
ny Blair, Katrin Saks, Bohuslav Sobotka aj., ale 
tiskové konference se po krátkém obědě zú-
častnila pětice ve složení: Matthias Platzeck, 
Romano Prodi, Poul Nyrup Rasmussen, Jiří Pa-
roubek a Robert Fico. Jiří Paroubek setkání 
označil za mimořádně věcné a srdečné, kdy si 
všichni účastníci výborně porozuměli ve všech 
otázkách a vyjádřil přání, aby všichni lídři sociál-
ně demokratických a socialistických středoev-
ropských stran pohovořili o iniciativě programo-
vých cílů pro střední Evropu, protože tato oblast 
je oblastí, kde by měli všichni v řadě směrů své 
programové úsilí zaměřit společným směrem. 
Tato iniciativa by se mohla, podle Paroubkových 
slov, začít naplňovat někdy v podzimních měsí-
cích tohoto roku, pokud se na nich vedle Matthi-
ase Platzecka a Jiřího Paroubka dohodnou i dal-
ší spřátelené strany. Rámec schůzky lídrů umož-
nil řadu bilaterálních jednání s předsedou Ev-
ropského parlamentu Borrellem, Poulem N. 
Rasmussenem, M. Platzeckem, T. Blairem, Ge-
orgem Papandreouem a Robertem Ficem, kde 
se mimo jiné měli možnost všichni konečně 
osobně poznat.  
      Robert Fico prohlásil, že v souvislosti 
s hlavním tématem, kterým byla ekonomika, byl 
nedávno uveřejněn nezvratný fakt, že v Česku a 
na Slovensku byl rovnocenný růst ekonomiky o 
6%, který dává možnost na zodpovězení zásad-
ní otázky: Jaké jsou nástroje tohoto růstu? Po-
kud budeme brát shodný ekonomický vzrůst ČR 
a SR musíme vzít v potaz fakt, že na Slovensku 
je pravicová vláda, tak k tomuto 6% růstu musí-
me přičíst 16 – 17% nezaměstnanosti a prů-
měrný plat € 460, což je prakticky nejnižší plat 
v EU, dále pak nevyšší chudobu 21%  a největší 
regionální rozdíly jaké jen stát může mít. Na roz-
díl od Slovenska můžeme Česká republika k 6% 
růstu ekonomiky přidat nikoli 17% nezaměstna-
nosti, ale cca 9%; průměrný plat okolo € 670, a 

co se týče chudoby je na tom Česko v evropské 
pětadvacítce nejlépe.  
      Fico dále prohlásil “Toto jednoznačně pod-
poruje fakt, že pokud se dělají výhody jen pro 
lidi s nadstandardními platy a pokud se země 
orientuje pouze na levnou pracovní sílu, může 
nastat růst ekonomiky, ale s důsledky, které 
jsou v sociální Evropě absolutně nepřijatelné” a 
dodal “Pokud chceme garantovat hospodářský 
růst spojený s růstem životní úrovně a pracov-
ních míst, musíme aplikovat strategii růstu in-
vesticí správným směrem, o kterých bylo mno-
hokrát jednáno na zasedání evropských sociál-
ně demokratických a socialistických stran. V 
Česko je absolutně nejlepší model aplikovaný 
v postkomunistických zemích!” 
      Jiří Paroubek vyjádřil také své nadšení, že 
při tomto jednání dospěli naprosto konsensuál-
ním prostředím k určitým přiměřeným závěrům 
v otázkách kolem Evropy a podotkl, že se ukazu-
je, že v čele České republiky je strana, která je 
součástí největšího světového politického hnutí 
a podotkl “Po této schůzce, kde bylo vidět tak 
významné osobnosti západoevropského sociál-
ně demokratického hnutí, může jen hlupák a 
primitiv opakovat antikomunistické útoky na 
českou sociální demokracii.” 
      Premiér, dle svých slov, vychází s šéfem brit-
ského ministerského kabinetu Blairem velice 
dobře a vyvrátil tak tvrzení některých politologů, 
že směřování britských labouristů a ČSSD je roz-
dílné, protože při objektivním srovnání progra-
mu ČSSD “Jistoty a prosperita”  a britského New 
labour je velice podobné. Paroubek také poho-
vořil o tom, že do Česka přijedou němečtí exper-
ti, se kterými bude ČSSD jednat o závěru kam-
paně, neboť německé SPD se závěr volební 
kampaně více než vydařil. 
            Premiér dále deklaroval, že nedopustí, 
aby někdo zase rozvrátil český průmysl jako to 
udělala ODS, protože vedení ODS umí pouze po-
štěkávat, avšak tito lidé z ODS nikdy nic neřídili, 
neřídili totiž ani dvorek se slepicemi a svěřit 
ODS tuto zemi by znamenalo přivést ji opět do 
neštěstí. 



            7. března se sluší vzpomenout narození 
našeho prvního prezidenta. Před 156 lety naro-
dil se člověk, který mnoho vykoval nejen pro  
český a slovenský národ, ale i ve prospěch hu-
manity, demokracie a sociálního cítění. 
            T. G. Masaryk na přelomu 19. a 20. sto-
letí se zasloužil o prosazení všeobecného hlaso-
vacího práva a založení Dělnické akademie. 
Obětavě pracoval za starého Rakouska jako po-
slanec ve vídeňské Říšské radě ve prospěch 
českého národa a za lidská práva.  
            T. G. Masaryk byl především filozof usilu-
jící o správné pochopení a definování smyslu 
českých dějin. Svá studia, bádání a myšlenky 
vložil do „České otázky“. 
            Teorie, vědecký racionalismus a myšlen-
ková kázeň byly pro něho nezbytným východis-
kem. Jeho absolutní mravnost spojená s přímos-

tí a otevřeností dovedla na lidi působit a pře-
svědčovat je. Masarykův racionalismus stal se 
tak vzorem demokratického chápání a Masaryk 
sám se stal vzorem demokrata. 
            Masaryk vždy usiloval o to, aby byl pro-
spěšný lidu a svému národu. Proto také během 
svého čtyřletého exilu za první světové války po-
liticky pracoval k porážce habsburské monar-
chie a za svobodu nejen českého národa, ale 
všech národů a národností uvězněných v ra-
kouském mocnářství. 
            Zcela po zásluze pak po páru Rakouska-
Uherska a vyhlášení Československé republiky 
byl Masaryk zvolen jejím prezidentem. 
            T. G. Masaryk byl vždy zosobněn vzorem 
demokracie a socialismu. Na nás je, abychom 
masarykovské ideály ctili i my a aby je uznávali 
i naši potomci. 
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Vzpomínka na T. G. MasarykaVzpomínka na T. G. MasarykaVzpomínka na T. G. MasarykaVzpomínka na T. G. Masaryka    
Jaromír Šída, senior MO Libeň    

Členové ČSSD ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 8Členové ČSSD ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 8Členové ČSSD ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 8Členové ČSSD ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 8 

Kontrolní výbor Zastupitelstva  
• Ing. M.Hejkrlík 
• Z. Ševčík 
 
Finanční výbor Zastupitelstva  
• JUDr. Ing. T. Novotný 
• Mgr. K. Zemek, CSc. 
 
Komise bytová a pro nebytové pro-
story        
•  S. Teplá 
•  J. Reiner 
 
Komise pro obecní majetek 
• Mgr. K. Zemek, CSc. 
• Doc. Ing. J. Vogel,CSc.  
 
Komise pro územní rozvoj  
• RNDr. F. Matyáš 
• R. Petrus 
• K. Šašek 
 
 

Komise pro životní prostředí 
• Mgr. K. Zemek,CSc, 
• Ing. R. Šináglová 
• Ing. J. Běle 
 
Komise pro infrastrukturu 
• Ing. M.Máša   
• Mgr. K. Zemek,CSc,      
 
Komise sociální                                               
• Mgr. E. Prošková 
• Mgr. T. Jelínek 
• S. Teplá 
 
komise pro bezpečnost a veřejný 
pořádek              
• S. Teplá 
• Ing. M.Hejkrlík 
 
Komise dopravní                                           
• Ing. M.Hejkrlík 
• Ing. P. Kilián 
 

Komise pro výchovu, vzděl. a kultu-
ru                      
• S. Teplá 
• Mgr. E. Prošková 
• Ing. L. Majerová 
 
Komise zdravotní                                          
• Mgr. E. Prošková                                                                                   
• S. Teplá 

•  MUDr.B. Zahradníková 
 
Komise pro informatiku                                 
• Ing. M.Hejkrlík 
 
Komise pro rozvoj a fondy Evrop-
ské unie a památkové zóny   
(KREUP)    
 
• Mgr. K. Zemek, Csc.         
• Ing. M.Máša                                                     
• S. Teplá 
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Dáreček zDáreček zDáreček zDáreček z    města nad Temžíměsta nad Temžíměsta nad Temžíměsta nad Temží    

Britský premiér a lídr labouristů Tony Blair při kratičké návštěvě ČR v pátek 10.3.06 těsně před polednem 
předal premiérovi Jiřímu Paroubkovi jako výraz podpory bývalé londýnské  dvoupatrové autobusy, takzva-
né double-deckery, které budou pomáhat sociální demokracii k vítězství ve volbách. Tmavě rudé dvoupat-
ráky byly donedávna symbolem Londýna, nyní budou v oranžové barvě hájit zájmy sociální demokracie. 
Občany by kromě pomerančové barvy mělo oslovit také heslo “Jistoty a prosperita”. Autobus čekají ještě 
jisté úpravy, zatím se pyšní britskou značkou a není zatím ozvučen a speciálně vybaven. Anglické dvoupat-
ráky budou moci využívat nejen volební lídři všech krajů, kteří o něj projeví zájem, ale i výbory sociální de-
mokracie. I náš OVV hodlá o zapůjčení požádat (termín bude upřesněn). 

Jaromír Tischer, tajemník obvodní organizace Praha 8    
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15. březen 15. březen 15. březen 15. březen ---- smutný mezník českého národa smutný mezník českého národa smutný mezník českého národa smutný mezník českého národa    
Jaromír Šída, senior MO Libeň    

            Dne 15. března 1939 nacistická Wer-
macht okupovala naši Československou republi-
ku, kterou půl roku předtím po mnichovské zra-
dě připravila o tzv. Sudety. 
            Tímto dnem vlastně začala druhá světo-
vá válka, která pro nás trvala šest let. 
            Náš národ a český stát ve své historii 
přetrpěl celkem tři krizové mezníky, které byly 
vždy způsobeny imperialistickou zvůlí. 
            Prvním byla v r. 1620 Bílá hora. Tehdy u 
nás náboženská reformace prohrála a na dobu 
300 let nás ovládla habsburská monarchie pod-
porovaná uzavřeným konkordátem s katolickou 
církví. 
            Druhým osudným mezníkem byla zmíně-
ná šestiletá německá okupace v letech 1939 - 
1945, jejíž začátek si právě připomínáme. Tehdy 
šlo o nacistickou diktaturu. 
            Třetím krizovým mezníkem byl Únor 

1948. Tenkrát u nás nastoupila jiná diktatura, 
komunistická. Ta u nás trvala přes 40 let a byla 
neméně krutá, než ta nacistická. 
            Od Bílé hory jsme tudíž až dosud 380 let 
žili v režimu nepřátelské monarchie nebo dikta-
tury a jen 40 let ve svobodném a demokratic-
kém státu.  
            Zamysleme se proto nad minulými čtyřmi 
stoletími a všichni společně se snažme, aby-
chom si zachovali svobodu, udrželi demokratic-
ký stát a neztratili sociální cítění při řízení státu. 
            Nevěřme příliš soucitu, že teď už nás ne-
může ohrozit žádný totalitní „ismus“ vedoucí k 
nějaké nové diktatuře. Číhá totiž na nás teroris-
mus, za nímž může stát všemocný kapitál nebo 
náboženský fanatismus. Buďme proto bdělí a 
ostražití a v politice věřme jen osvědčeným 
představitelům.  

Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 8 
si Vás dovoluje pozvat na 

    
vernisáž obrazůvernisáž obrazůvernisáž obrazůvernisáž obrazů    

Prof. Ing. Dr. techn. Jaroslava N Ě M C EProf. Ing. Dr. techn. Jaroslava N Ě M C EProf. Ing. Dr. techn. Jaroslava N Ě M C EProf. Ing. Dr. techn. Jaroslava N Ě M C E    
dne 17.3dne 17.3dne 17.3dne 17.3.2006 od 17.00.2006 od 17.00.2006 od 17.00.2006 od 17.00    

 
v prostorách Informačního centra ČSSD,

Zenklova 27, Praha 8 – Libeň 
(metro Palmovka) 

Klub deskových herKlub deskových herKlub deskových herKlub deskových her    

Pokud si rádi odpočinete a chcete si zahrát spole-
čenské nebo chcete-li deskové hry ve společnosti 
dalších hráčů navštivte náš otevřený klub desko-
vých her. Pro každého se najde hra, která jej za-
ujme. Nemusíte se bát veku ani zkušeností s hrami. 
Co nebudete znát naučíme. Scházíme se vždy dru-
hou a čtvrtou středu v měsíci. 

Nejbližší termíny: 
22. 03. 2006 - 18.00 
12. 04. 2006 - 18.00 
 
Vždy na sekretariátu OVV ČSSD Praha 8, 
Zenklova 27, Praha 8 - metro Palmovka. 
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Oranžová barva a sociální demokracieOranžová barva a sociální demokracieOranžová barva a sociální demokracieOranžová barva a sociální demokracie    
Jaromír Tischer, tajemník obvodní organizace Praha 8 

Oranžovou barvou budeme letos hájit myšlenky sociální demokracie a bojovat o vítězství ve 
volbách. Již se ale ozývají kritická slova o vybrané barvě nebo jejímu odstínu. Oranžová, jak jsme 
si ji vybrali, se mnohým může v tomto zabarvení zdát poněkud agresivnější, opak je však pravdou. 
Právě takový odstín vyvolává vědomou vůli, posiluje tělesné i duševní funkce, pomáhá při psychic-
kých těžkostech, je výrazem energie, tepla, optimismu, radosti ze života, vitality, mladosti, svěžesti 
a hlavně PŘÁTELSTVÍ. Je povzbuzující barevnou energií, která velice pomáhá proti pesimismu, de-
presím, nespokojenosti, pocitům nechuti a letargii, které nesmíme za žádných okolností, byť jen 
na chvilku, propadnout. Je spjata se vzrušením, veselím a lehkým vzdorem, což je pro naše potře-
by více než dobré, protože bojovat o vítězství  sociální demokracie je vzdor např. k daňovým a ji-
ným experimentům, které by zde jiné strany chtěly nastolit a přivedly by tak naši zemi dříve či poz-
ději k absolutní destabilizaci nejen po stránce ekonomické, ale i vzdělanostní, bezpečnostní atd.  

Oranžová zvětšuje pocit živosti, ctižádostivosti, chuť k aktivitám, pomáhá k síle a odvaze, 
dodává pocit tepla, pohody a spokojenosti, protože prezentuje odstín sytějšího plamene ohně  a 
zároveň slabší záři zapadajícího slunce. V naší snaze bude moci představovat aktivní úsilí, silný 
smysl pro identitu a zdravé prosazování našeho hesla “Jistoty a prosperity”. Věřím, že oranžová 
barva bude hlavně “pro členy” představovat vnitřní slogan: “Čehokoli se chopím, udělám s vášní, 
obětavostí a velkým nasazením,” které podle mě vystihuje odhodlání premiéra Jiřího Paroubka, a 
to musí ocenit jistě každý z nás.  

Psychologicky vzato, působí zářivá oranžová barva povahou, která strhává proudem. Jako 
ohnivý žhavý plamen pronikne do povědomí každého z nás, zahřeje, osvítí svým leskem a zanechá 
efektní ohromující dojem!!! Tato barva stvořená z nejlepších kvalit žluté a červené, které symboli-
zují rysy moudrosti a osobnosti, obsahují mocné povzbuzující vlastnosti. Oranžová má v sobě něco 
zvláštního, kouzelného, úchvatného, sršícího energií, svěžestí a mladostí, stejně jako program 
České strany sociálně demokratické. 

Nenechme se strhnout kritickými poznámkami k naší volební barvě, protože vnitřní pocit 
každého z nás působí i na okolí, a my voličům nabízíme nejen program, který je více než výborný, 
ale chceme jim dát také lepší a spokojenější život, který si přeje každý. 

Zprávy z OVV 15. února 2006Zprávy z OVV 15. února 2006Zprávy z OVV 15. února 2006Zprávy z OVV 15. února 2006    

Př. Petrus představil nového tajemníka OVV ČSSD Praha 8 Jaromíra Tischera a informoval o rezignaci př. Tichého na 
funkci volebního manažera do PSP a informoval o možnosti řešení situace. OVV ČSSD Praha 8 ukládá předsedům 
MO, aby navrhli jednoho kandidáta na funkci volebního manažera do PSP ze své MO. 
 
Př. Petrus dále zpravil OVV o skutečnosti, že př. Tichý rezignoval také na funkci člena OVV a že př. Kozlová přešla do 
MO na Praze 15, což znamená, že OVV Praha 8 čítá k 15.02.2006 pouze 13 členů, a uvědomil OVV o možnostech 
řešení. OVV ČSSD Praha 8 doporučilo OK Praha 8, aby OVV ČSSD Praha 8 zůstalo po zbytek mandátu, tj. do listopadu 
2006 v počtu 13 členů. 
 
Dále př. Petrus informoval o opravě plynového kotle na sekretariátu, kde bylo popraskané těsnění a zpravil přítomné 
o tom, že OVV zaplatilo pouze posudek k opravě, opravu kotle samotnou zaplatil pronajímatel spol. Austis. 
Př. Petrus informoval níže uvedených akcích: 
1)           Velkoplošné společné promítání hokejových Olympijského turnaje 
2)           Obvodní konference ČSSD Praha 8 
3)           9. Reprezentační ples ČSSD 
4)           Divadelní představení J. Dvořáka “Spaste duše, revizor”  
5)           Beseda o školství  
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6)           Přátelské posezení se zastupiteli MČ Praha 8  
7)           Vernisáž obrazů prof. Němce 
8)           Klub deskových her 
9)           Čtení Arnošta Lustiga – v jednání 
 
 
Př. Petrus předložil členům OVV novou nabídku smlouvy, která byla vytvořena dle usnesení z 1. mimořádného OVV, 
které zní: OVV ČSSD Praha 8 souhlasí s pojištěním výlohy sekretariátu OVV v limitu plnění 30 000,- Kč, kde roční po-
jištění nesmí přesáhnout 2000,- Kč.                          
 
Př. Šašek zpravil OVV o možnosti používání IP voice na sekretariátu, čímž by sekretariát mohl výrazně ušetřit za tele-
fonní hovory na pevné linky. OVV ČSSD Praha 8 vzal na vědomí zkušební provoz IP voice na sekretariátu OVV ČSSD 
Praha 8. 
 
Př. Petrus požádal zástupce ČSSD Praha 8 , kteří jsou členy ÚVV, aby z každého zasedání ÚVV ČSSD zpracovali písem-
nou zprávu. Př. Tischer přítomné seznámil s body jednání volebního týmu Praha a předložil schéma umístění 3 billbo-
ardů na obvodu Prahy 8. Př. Petrus požádal přítomné, aby billboardy průběžně kontrolovali a jejich případné poškoze-
ní hlásili tajemníkovi př. Tischerovi. 

• OK schválila rozdělení obvodní konference na 2 části, tj. I. část 28.2.2006 a pokračování (II. část) 
v květnu či červnu. 

• OK zvolila př. Tomáše Novotného a Romana Petruse delegáty XXXIII. Sjezdu ČSSD. Náhradníkem byl 
zvolen př. Petr Kilián. 

• OK zvolila př. Evu Bielanovou, Milana Hejkrlíka, Petra Kiliána, Pavla Mičku, Tomáše Novotného, Petra 
Pokorného, Daniela Rödiga, Karla Šaška a Zdeňka Ševčíka delegáty krajské konference. Náhradníky 
byli zvoleni př. Jiřina Slavíková, Jana Štollová a Ladislav Štrupl 

Výběr z usnesení obvodní konference 28.února 2006Výběr z usnesení obvodní konference 28.února 2006Výběr z usnesení obvodní konference 28.února 2006Výběr z usnesení obvodní konference 28.února 2006    
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              Naše sociální modely lze modernizovat pomocí nového progresivního programu pro oblast pracovních 
míst a reforem. Jsme nezvratně přesvědčeni, že Evropská unie je významným nástrojem tohoto programu. Evrop-
ští sociální demokraté hodlají lépe využívat EU pro dosažení prosperující a sociálně spravedlivé společnosti, ve 
kterou věříme. 
    
Investice s bohatou návratností Investice s bohatou návratností Investice s bohatou návratností Investice s bohatou návratností     
              Údajná krize Evropské unie a našich sociálních modelů se stala frází, s kterou se odmítáme ztotožnit. Na-
vrhujeme progresivní program pro oblast pracovních míst a reforem, který zajistí příznivou budoucnost našich so-
ciálních modelů i Evropské unie.Jsme přesvědčeni, že investice do vzdělání, péče o dítě, celoživotního vzdělávání 
a do podpory pracujících rodin jsou základem pro zajištění budoucnosti, jakou si přejeme pro naše děti a zajiště-
ním toho, abychom čelili novým výzvám a příležitostem dovedně a s odvahou. Věříme, že vytvořením moderní eko-
nomiky založené na znalostech prostřednictvím nových investic do výzkumu, inovací a informačních technologií, 
můžeme zajistit příznivější budoucnost pro naše občany a dokázat, že naše sociální modely podporují růst a kon-
kurenceschopnost a stimulují soukromé podnikání. Náš progresivní program pro oblast pracovních míst a reforem 
považuje za základ naší strategie trvale udržitelný rozvoj. Vzhledem ke klimatickým změnám a potenciální nejisto-
tě, pokud jde o dodávky ropy a zemního plynu, musíme vytvářet dobře promyšlenou strategii růstu. Základem 
omezení naší spotřeby energie, zlepšení našeho životního prostředí a snížení nákladů na podnikání je získávání 
většího množství energie z obnovitelných zdrojů a větší energetická účinnost.Mnoho sociálně demokratických 
vlád oznámilo, že v posledních měsících značně investovaly do našeho programu růstu, sociální spravedlnosti a 
trvale udržitelného rozvoje. Musíme navázat na toto úsilí a snažit se o jeho rozšíření po celé Evropě s cílem zajiš-
tění lepší budoucnosti. 
    
Pracujme společně, Unie nám může pomociPracujme společně, Unie nám může pomociPracujme společně, Unie nám může pomociPracujme společně, Unie nám může pomoci    
              Evropská unie nám může pomoci při realizaci našeho programu. Smlouva z loňského prosince v Radě 
Evropy umožnila uskutečnění finančních perspektiv pro období 2007-2013. Česká republika a ostatní nové člen-
ské země EU budou mít značný prospěch z mimořádných evropských investic, které jsou potřebné pro oblast sil-
nic, infrastruktury, regionálních projektů a trhu práce. Není to jediný příspěvek, kterým může EU pomoci.Během 
dvou týdnů se sejde Evropská rada ke svému každoročnímu summitu o zaměstnanosti a sociálních otázkách. Ev-
ropští sociální demokraté tohoto summitu aktivně využijí k dalšímu rozvoji našeho progresivního programu pro 
oblast pracovních míst a reforem.Budoucnost Evropy nespočívá v konkurenci založené na nízké kvalifikaci a níz-
kých mzdách, kde rovná daň zvýhodňuje bohaté a přetěžuje chudé. Nikoli, budoucnost Evropy spočívá v investo-
vání do lidí a v naší schopnosti v době změn se učit a využít jich ke svému prospěchu. Naše budoucnost spočívá v 
tom, že budeme pracovat společně, nikoli jeden proti druhému.Evropská komise pod vlivem naší Strategie růstu a 
investic (Growth and Investment strategy) navrhla zvýšení investic do strategie vzdělávání a získávání znalostí a 
péče o dítě, která, nejen že znamená vytváření většího počtu pracovních příležitostí, ale také umožní pracovat vět-
šímu počtu matek. Jsme přesvědčeni, ze Evropská rada tento přístup potvrdí a vytvoří základ rozsáhlejší spoluprá-
ci. Koordinované a souběžné investice do našich prioritních oblastí - prostřednictvím evropských a národních roz-
počtů - nám umožní proaktivní využívání našeho evropského propojení k dosažení této příznivé budoucnosti. 
    
Vystavme stop ekonomiVystavme stop ekonomiVystavme stop ekonomiVystavme stop ekonomickému patriotismu ckému patriotismu ckému patriotismu ckému patriotismu     
              Sociální demokraté také dosáhli úspěchu při zavádění lepší politiky v oblasti energetiky jako základu 
agendy EU. Tony Blair, který se dnešního dne připojuje k našemu setkání vedoucích představitelů evropských so-
ciálně demokratických stran, loni v říjnu zahájil diskusi na neformálním summitu v Hampton Courtu.Klimatické 
změny a obavy o zabezpečení dodávek ropy a zemního plynu jsou pádným důvodem k tomu, aby Evropa začala 
jednat. Větší množství obnovitelných zdrojů energie by pomohlo omezit dovoz ropy a emise plynů působících kli-
matické změny.Snaha o snížení nadbytečné spotřeby energie pomocí energetické účinnosti by měla tentýž přízni-
vý účinek a ušetřila by podnikům peníze, které by mohly investovat jakýmkoli jiným způsobem. Odpovídající evrop-
ská elektrická a plynová rozvodná síť by byla výkonnější a účelnější. Byly by vytvořeny tisíce nových pracovních 
míst a podpořen hospodářský rozvoj. Sociální demokraté nesmějí dovolit, aby se takzvaný ekonomický patriotis-
mus postavil do cesty zdravému rozumu!Evropská rada nám v tomto měsíci umožní dosáhnout dalšího pokroku v 
oblasti evropské spolupráce na tomto poli ve prospěch trvale udržitelného rozvoje.Prosazováním progresivního 
programu pro oblast pracovních míst a reforem může Evropa čelit rychle se měnícímu světu tak, že bude stavět 
na svých hodnotách sociální spravedlnosti a trvalé udržitelnosti. Jsme přesvědčeni, že tato jasná a pokroková bu-
doucnost je tou, pro kterou se Evropa rozhodne. 
 
zdroj: Právo 10.03.06, autor: Jiří Paroubek, premiér a místopředseda ČSSD,  Poul Nyrup Rasmussen, předseda strany Evrop-
ských socialistů a bývalý dánský premiér v letech 1993-2001 

Jiří Paroubek, premiér a místopředseda ČSSD, 
Poul Nyrup Rasmussen, předseda strany Evropských socialistů a bývalý dánský premiér v letech 1993-2001 


