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Číslo měsíce:
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66 188
hlasů získala Česká strana
sociálně demokratická ve
volbách do zastupitelstva
Městské části Praha 8
v říjnu 2006, což je o

8 079
hlasů vice, než ve stejných
volbách v roce 2002.

Nevím, sice jak začít, asi nadpisem. Možná by bylo nejlepší : Co
bylo, je a bude.Ráda bych za sebe alespoň pár slovy zhodnotila
komunální a senátní volby na Praze 8 z z pozice běžného člena ČSSD.
Myslím si, že volební kampaň na Praze 8 si zaslouží pochvalu a že si tu
pochvalu zaslouží zejména předseda OVV Roman Petrus, Karel Šašek
a řada dalších členů, kteří bez ohledu na čas a počasí (které bylo
většinou příznivé) pracovali s vysokým osobním nasazením. Možná by
stálo za to určité jednotlivosti pro příští kampaně zvážit (nevhodný
výběr místa např. na bývalém náměstí Dr. Holého nebo prostranství
před KD Krakov - v tomto případě spíše co do času konání volební akce
na dobu, kdy se tam pohybuje méně lidí) a to v tom smyslu, že v rámci
hl. m. Prahy bylo uděláno určitě méně, než mohlo být. O tom svědčí
srovnání volebních výsledků roku 2002 a roku 2006 - r.2002 se voleb
do zastupitelstva hl. m. Prahy účastnilo 35,29 % voličů, v roce 2006
42,17%, přičemž zisk mandátů v počtu 12 byl pro obě volební období
stejný ( ČSSD volilo v r. 2002 17,14% voličů a v r. 2006 15,88%
voličů), což není nejlepší volební výsledek.
Proti tomu je třeba postavit účast voličů a zisk mandátů do
zastupitelstva MČ Praha 8, kde jsme si vedli lépe (účast voličů r.2002
31,08% a r. 2006 38,76% a počet hlasů pro ČSSD r. 2002 15,02% a v
r. 2006 17,78% hlasů a zisk místo 7 mandátů 8. Přes tento relativní
úspěch je třeba už vzhledem k výhledu na "předčasné volby" do
Parlamentu.začít diskutovat a nejen diskutovat, ale i pro dobrý
výsledek ČSSD ve volbách něco dělat průběžně. Zajistit vyšší účast
voličů cílenou kampaní a to i s využitím kampaně negativní proti
hlavním konkurentům, ale pořád slušnou, kteréžto jsme se od ODS v
době těsně před volbami nedočkali (notoricky známé kauzy vypuknuvší
jakoby náhodou pár dní pře volbami - Kubice, Péťa). Novými náměty
členů a jejich realizací, která by směřovala k vyšší volební účasti a to i
formou vysvětlování způsobu voleb starším lidem, kteří si mnohdy
neumějí poradit s hlasovacími lístky a to i případnému zapojení
"americké předvolební propagace" u nás částečně reprezentované akcí
Mostečané Mostu (výhry počítačů nebo auta) v přijatelnějším kabátku souteže pro děti, sponzoring třeba formou kancelářského papíru pro
školu či školku (jsou samozřejmě možnéi jiné kombinace), umístění
propagace třeba ve vlasích PID ČSD apod.
Eva Rudová
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Zpráva předsedy OVV ČSSD Praha 8
Roman Petrus
Vážení přátelé,
je mým úkolem Vás informovat o činnosti OVV ČSSD na Praze 8 od poslední volební obvodní konference, která proběhla
4. listopadu 2004. Uplynulo již přes dva roky od zvolení současného OVV a já se pokusím vám složit účty i touto zprávou. Dnešním
dnem OVV v tomto složení končí a já bych byl rád, aby nový OVV měl jasně vyložené karty a mohl okamžitě začít pracovat. Dovolím
si toto sdělení koncipovat do několika bodů. Ve kterých si Vás dovolím provést činností OVV v průběhu dvou let.

Účast členů a jejich práce:
Nejprve mi dovolte trochu statistiky. Proběhlo celkem dvacet pět jednání OVV, včetně tří mimořádných OVV, která až
na jedinou výjimku vždy byla usnášeníschopná. V příloze této zprávy naleznete přehlednou tabulku účasti všech členů na
jednotlivých jednáních OVV, a to jak těch, kteří již nejsou delší dobu členy OVV, tak i těch, kteří do OVV nastoupili v průběhu
volebního období. Níže si dovolím předložit celkový přehled účasti jednotlivých členů v procentech. Obrázek o účasti si udělejte
nejlépe
sami.
Jednání

Počet

Počet

Procentní

účastí

maximálně

účast

možných účastí
Bäumel Vladimír

11

25

44,00%

Fric Ferdinand

6

8

75,00%

Hejkrlík Milan

18

25

72,00%

Janeček Václav

20

25

80,00%

Kozlová Michaela

13

17

86,66%

Majerová Lenka

18

25

72,00%

Máša Miloš

16

25

64,00%

Matyáš František

23

25

92,00%

Mitošinka Jiří

24

25

96,00%

Petrus Roman

25

25

100,00%

Prošková Eva

17

25

68,00%

Rödig Daniel

16

25

64,00%

Šašek Karel

24

25

96,00%

Štrupl Ladislav

0

8

0,00%

Tichý Ivan

13

17

81,25%

Teplá Soňa

21

25

84,00%

Zátopek Radim

23

25

92,00%

Práce OVV však není jen o účasti, případně o tom jak dlouho kdo dokáže na OVV mluvit, případně navrhovat usnesení. Práce
v OVV je dle mého názoru především o tom, co je každý z členů schopen ve svém volném čase udělat pro ČSSD na Praze 8.
Musím bohužel konstatovat, že více jak třetina členů OVV, tedy 6 členů, se během posledních dvou let kromě účasti nijak do
práce v OVV nezapojila. Kdybych to měl zdůraznit, tak musím říci, že kdyby tento OVV pracoval v posledních dvou letech jako
devítičlenný, tak by to ostatní členové vůbec nepoznali.
Rozhodl jsem se těchto našich šest členů nepředstavovat. Myslím, že drtivá většina členské základny dokáže pochopit a
případně si vzpomenout koho ze členů OVV, kdy vidělo na nějaké akci či při nějaké práci v terénu..
Přeji novému OVV, aby tato skutečnost nebyla opakována.
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Sekretariát a administrace
V průběhu posledních dvou let jsme vystřídali tři tajemníky. Po Petru Pokorném, který odešel do soukromé sféry, nám
celý rok tajemničila paní Zdeňka Richterová a po jejím odchodu pak Jaromír Tischer. Každý z tajemníků pracoval nad rámec svých
povinností a každý po svém zvládl obrovský kus práce, který činnost tajemníka obsahuje. Často zapomínáme na to jim za tuto
práci poděkovat. Já musím tímto poděkovat jménem celého OVV všem třem tajemníkům za jejich práci. Jaromírovi bych chtěl
poděkovat i za zvládnutí náročné předvolební kampaně.
Sekretariáty jsme neměli tři, ale jen dva. Na začátku roku 2006 jsme se museli rozloučit s prostory v Náhorní ulici, kde
jsme sídlili několik let. Získali jsme jedinečné prostory v Zenklově ul. č.p. 27, které se teprve učíme pořádně využívat. Dle mého
názoru se nakonec ukazuje, že z počátku nucená výměna, byla nakonec k dobrému. Všechny prostory jsme díky velké práci řady
členů předělaly ku obrazu svému, ale je nutné prostředí, které nás obklopuje i dále zvelebovat.
Pokud jde o vybavení sekretariátu, i to se velmi zlepšilo. V části sekretariátu máme nový nábytek, který nám byl
dlouhodobě zapůjčen Radimem Zátopkem. V sekretariátu se nacházejí tři zcela nové počítače. Jeden jsme dostali od KVV. Další
dva jsou pak darem od Karla Šaška. Na těchto počítačích je možno se připojit k internetu a pracovat na nich. Tato možnost je tu
nejen pro členy ČSSD.
Pokud jde o tuto oblast, pak bych novému OVV navrhl, aby připravilo dlouhodobý plán na postupnou obnovu nábytku a
vybavení v celém sekretariátu. Důležité je zaměřit se na dlouhodobou přípravu akcí v sekretariátu. Navázat na již tři proběhlé či
probíhající výstavy, na přístupnost sekretariátu jako centra informací i na pravidelné konání SONU a deskových her. I zde musím
velmi pochválit Jaromíra Tischera za vzornou aktualizaci výzdoby ve výlohách sekretariátu.

Administrativa
V průběhu celých dvou let se všichni tajemníci na pokyn OVV pustili do dlouhodobé a prakticky stálé aktualizace členské
databáze naší obvodní organizace. Bohužel i po dvou letech práce tato databáze občas ukáže chybu. Jedná se především o to, že
jednotliví členové všechny změny nenahlašují. Mnohokrát se mě i dalším členům OVV stalo, že nám bylo spíláno za to, že jsme
někoho někam nepozvali. Problém byl v tom, že jeho adresa byla v databázi uvedena špatně, protože nám nenahlásil, že se již
přestěhoval, nebo změnil číslo telefonu.
Novému OVV bych doporučoval, aby mnohem více zaměstnal výbory a předsedy jednotlivých MO, kteří by měli o svých
členech mít přehled a měli by s nimi být ve stálém kontaktu.

Co OVV projednalo mimo jiné: (zde je popsáno jen pro představu)
schválení pracovní doby tajemníka a obě změny tajemníka
schvalování a přípravy obvodních konferencí
schválení úkolů pro předsedy MO – například o způsobu vedení zápisů schůzí MO a jejich předání
jednání o příchodech členů z jiných OVV a naopak odchod či přechody členů majících bydliště na Praze 8
projednání průběhu inventur
přípravy všech akcí OVV na Praze 8
diskuse o možném propojování MO Karlín a Libeň, případně MO Bohnice a Čimice
problematiku vývěsky ČSSD na Praze 8, která nám nakonec nebyla povolena úřadem MČ
problematiku stěhování
problematika webových stránek ČSSD na Praze 8 – www.cssdpraha8.cz
projednalo a to dokonce opakovaně změnu podpisového práva
projednávání a schvalování různých oprav a úprav v sekretariátu (kotel na topení atd.)
projednání různých nákupů do nového sekretariátu (záclony, koberce, ubrusy atd. atd. )
projednání pojištění výloh proti poškození
projednání internetového připojení v sekretariátu OVV
projednání a realizace používání IP voice telefonu v sekretariátu OVV
příprava předvolební kampaně do PS PČR, Senátu PČR a komunálních voleb
projednání zprávy OKK a přijetí souvisejících usnesení
projednávání zpráv z vyšších stranických orgánů – KVV a ÚVV
projednávání aktuální komunální politiky
diskuse o aktuálních politických problémech

Akce OVV ČSSD Praha 8 a akce na nichž se podíleli členové ČSSD na Praze 8
Během posledních dvou let proběhlo velké množství akcí, které jsme se snažili připravit tak, aby si každý člen mohl dle
svého zájmu vybrat. Pokud nebudeme počítat množství předvolebních akcí v rámci měsíců září a říjen 2006, dojdeme k tomu, že
jsme uspořádali dvacet šest akcí, tedy více jak jednu za měsíc. Níže si vám dovoluji popsat, jaké jednotlivé akce byly pořádány.
(Ve výčtu chybí klub deskových her – bohužel jsme nezaznamenávali přesně jeho konání)
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Prosinec 2004

8. 12. 2004
9. 12. 2004
18. 12. 2004
20. 12. 2004

Pokračování obvodní konference
Vánoční besídka v restauraci U kamenného stolu
Ples „Severní pláně“ v hotelu DUO
Meziklubové předvánoční setkání koaličních partnerů v Grábově vile

Únor 2005

22. 2. 2005

Setkání se Senátory – Náhorní

Březen 2005

30. 3. 2005

Neformální setkání členů na Praze 8 – Grábova vila

Květen 2005

9. 5. 2005
19. 5. 2005

Diskusní podvečer k 60. výročí ukončení II. sv. války - Náhorní
Podvečer o Euroústavě – Radnice Prahy 8

Červen 2005

15. 6. 2005
26. 6. 2005

Programové shromáždění v rámci OVV k dlouhodobému a krátkodobému programu
Výlet po Praze 8

Červenec 2005

12. 7.2005

Návštěva Senátu PČR

Září 2005

26. 9.2005

Návštěva PS PČR

Říjen 2005

20. 10.2005
26. 10.2005

Akce „Život na sídlišti“ s doc. Jiřím Patočkou a Milošem Mášou - Radnice
Obvodní konference

Listopad 2005
Prosinec 2005

Kolaudace sekretariátu
16. 12. 2005

Vánoční besídka v restauraci U kamenného stolu

28. 2. 2006

Promítání hokeje – Olympiáda
Obvodní konference – 1. část

17. 3 2006

Výstava obrazů Prof. Němce

Únor 2006
Březen 2006
Květen 2006
Červen 2006

4 x volební akce v rámci kampaně do PS PČR
MS světa v hokeji - promítání
3. 6. 2006
22. 6. 2006

Volební studio
Obvodní konference – 2. část

29. 9. 2006

Předvolební akce
Výstava fotografií „Panoramata Prahy 8“ (Pokorný)
Sdružení pro ochranu nájemníků

Září 2006

Říjen 2006

Listopad 2006

21. 10. 2006

Předvolební akce (akcí bylo celkem 17)
Sdružení pro ochranu nájemníků (proběhlo již celkem 5krát)
Volební studio

25. 11. 2006

Obvodní konference

Pokud jde o tuto sekci, doporučoval bych do budoucna soustředit se na jedinou akci za měsíc a snažit se, jak o její větší
propagaci mezi členy ČSSD, tak i mezi našimi příznivci a dalšími obyvateli. I zde je bohužel nutno podotknout, že tristní je, když na
akci pořádanou OVV a schválenou drtivou většinou členů OVV přijde nakonec z OVV třeba jen pět členů.

Časopis Prahy 8
Časopis OVV ČSSD Prahy 8 vychází od ledna roku 2005. Za časopis plně zodpovídá Milan Hejkrlík. Časopis se Vás snaží
pravidelně informovat o všem podstatném, co se děje na Praze 8. Každý časopis je však vždy o spolupráci. Čím více článků od
všech členů přijde a bude zveřejněno, tím bude časopis zajímavější. Za dva roky činnosti časopisu vyšlo 15 čísel, což je při konání
dvojích voleb celkem dobré číslo.
Myslím, že myšlenka časopisu se velmi osvědčila – je nutné, aby v budoucnu měla pravidelnou stranu komunální
politika, což nyní nebylo vůbec využíváno. Zároveň je nutné dát časopisu jistý nový náboj, tak aby byl znovu čtený a stále aktuální.

Členská základna
Velkým problémem Prahy 8 je členská základna. K 1. 1. 2005 měla Praha 8 jen 80 členů, což bylo po Praze 1 nejméně
v Praze. V poměru k počtu obyvatel jsme byli nejmenší okres v celé České Republice. K 1. 7. 2005 jsme měli 86 členů.
K 15. 11. 2006 měla Praha 8 již 90 členů. Někomu se to může zdát jako celkem slušný nárůst, zvláště, když k poměru k počtu
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obyvatel jsme již třetí nejmenší okres v České republice. Bohužel tomu tak není. Další věcí, která by nás měla všechny velmi
mrzet, je velká fluktuace našich členů. Za poslední dva roky se vyměnila třetina členů. Lépe řečeno třetina členů, kteří byli před
dvěmi lety členy ČSSD na Praze 8, již není našimi členy. Místo toho však máme plnou třetinu členů nových..
Když jsem již zmínil Prahu 1, tak ta od 1. 1. 2005 do 1. 7. 2005 navýšila počet svých členů ze 67 na 210. Je jasné, že
nejen na zmíněné Praze 1, ale i na dalších obvodech jsou členové ČSSD z Prahy 8, které už nezískáme, ale které jsme ztratili
právě proto, že jsme je nedokázali oslovit.
Je potřeba, aby nový OVV zracionalizoval práci s novými členy a práci pro získání nových členů. Dle mého názoru by tím
hlavním cílem mohlo být pořádání akcí a poradenské činnosti pro všechny obyvatele Prahy 8.

Komunální politika
Součástí každého jednání OVV ČSSD Praha 8 je i bod komunální politika. Zde informují členové rady i další zastupitelé
mimo jiné o posledních událostech na radnici Prahy 8. Jelikož je tato problematika v kompetenci místopředsedkyně př. Soni
Teplé, dostáváte zprávu o komunální politice od ní, jako od předsedkyně klubu zastupitelů ve volebním období 2002 - 2006.

Volby 2006
Během voleb se ukázalo, jak dobrá organizace je Praha 8 ve chvíli, kdy je nutné vzít za práci. Velké množství členů se
podílelo na přípravách a realizaci předvolebních akcí a dokázalo naše kandidáty podržet. Bohužel tak jako vždy musím
připomenout i ty, kteří se jakékoliv práci vyhýbali.
V průběhu posledního roku jsme zaznamenali na Praze 8 čtyři volby. Logicky jsou však rozděleny do dvou podskupin.

Volby do PSP ČR
Při přípravě voleb do PSP ČR se OVV rozhodlo pro tvorbu dvou propagačních materiálů, který představoval všechny naše
kandidáty na kandidátce a doc. Jiřího Patočku, který kandidoval v listopadových volbách do Senátu. Materiálů jsme rozdávali cca
10 000 kusů a zorganizovali jsme 4 „rozdávací“ akce, na kterých bylo někdy opravdu hodně plno. Výsledky voleb do PS PČR jste
již jistě dostatečně prodiskutovali na MO. Naši kandidáti bohužel neuspěli, především díky jejich pozici na kandidátce za Prahu do
PS PČR.
Připravil jsem pro Vás tabulku, kde se můžete podívat na výsledky všech obvodů v Praze v posledních dvou volbách do
PS PČR (tabulka 1):

Volby do Senátu PČR, volby do Zastupitelstva Hl. města Prahy, volby do Zastupitelstva Prahy 8
Přípravu voleb zajišťoval volební štáb čítající čtrnáct kandidátů. Po čtyřech za každý volební okrsek a navíc kandidát do
Zastupitelstva Hl. města Prahy a kandidát do Senátu. Od prvních okamžiků jsme plánovali, že všechny akce v rámci všech „třech
voleb“ budou jednoznačně organizovány společně a budou navzájem propojené. Zároveň jsme částečně sdružili i naše finanční
příspěvky od strany. Na Senát jsme bohužel dostali místo původních 400 000,- jen 200 000,-, čímž jsme se bohužel dostali
v určité fázi příprav do časového skluzu a dalších problémů. Na kampaň do zastupitelstev jsme pak dostali 150 000,- a z rozpočtu
OVV Prahy 8 jsme pak uvolnili dalších 60 000,-. Není možné zapomenout na to, že Karel Šašek, Milan Hejkrlík, Tomáš Novotný a
Roman Petrus dali mimořádné příspěvky právě na probíhající kampaň.
Díky tomu jsme mohli disponovat rozpočtem, který nám leckdo záviděl. Volební štáb připravil 17 akcí, které probíhaly
v měsících září a říjen a které řada z vás navštívila. Rozdávali jsme mnoho různých papírových materiálů v počtu fantastických
120 000 kusů, z kterých nám zbyl skutečně jen archivní vzorek. Měli jsme tři webové stránky plus řadu stránek jednotlivých
kandidátů. Takzvaných věcných propagačních materiálů bylo velké množství a celkový počet se rovněž blížil 100 000 kusů.
Kampaň byla podložena poměrně srozumitelným a přitom snad i jednoduchým volebním programem.
Kromě toho jsme dokázali i částečně obsadit veřejné plochy. Na území Prahy 8 jste mohli vidět 10 billboardů na kterých
byli naši kandidáti. Měli jsme k dispozici 35 laviček se čtyřmi druhy různých plakátů, dále jste mohli naše kandidáty vidět i na
plakátech, které měli pokrývat celou Prahu 8. Měli jsme zaplaceno velké množství sloupů, ale bohužel černý výlep vykonal své a
naše plakáty vždy po krátké době mizely.
Hodnotit celkově tyto volby je pro mě velmi složité, jelikož jsem byl téměř stoprocentně činný při přípravě této
předvolební kampaně a byl jsem i jedním z předních kandidátů. Proto jsem přesvědčen, že hlavní zhodnocení je na Vás a doufám,
že v rámci obvodní konference k tomuto dojde.
Připravil jsem pro Vás tabulku, kde se můžete podívat na výsledky všech obvodů v Praze v posledních dvou komunálních
volbách v Praze, terou naleznete na následující straně (tabulka 2).
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Tabulka 1

Praha 1
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha 10
Praha 11
Praha 12
Praha 13
Praha 14
Praha 15

Procenta
2002
23,38
24,75
26,60
25,50
24,16
24,16
25,79
27,50
27,48
26,29
26,77
25,57
26,36
26,66
26,51

Rozdíl
2006
19,75
22,30
24,31
23,61
21,48
21,16
22,81
24,54
26,04
24,14
24,63
22,92
22,92
23,65
23,18

3,63
2,45
2,29
1,89
2,68
3,00
2,98
2,96
1,44
2,15
2,14
2,65
3,44
3,01
3,33

Absolutní
hlasy
2002
4 399
6 413
9 396
17 464
11 703
14 532
5 394
14 782
9 591
15 017
11 399
8 603
9 202
7 945
5 788

2006
3 792
6 018
9 292
17 466
11 958
13 632
5 137
14 807
10 607
14 846
11 852
8 987
9 836
8 619
6 113

Tabulka 2

Praha 1
Praha 2

Počet
mandátů
Celkem
33/35
35/35

2002
4
5

Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha 10
Praha 11
Praha 12
Praha 13
Praha 14
Praha 15

36/36
45/45
35/43
45/45
35/25
45/45
29/29
45/36
45/45
35/35
35/35
31/31
25/25

7
8
4
7
5
7
6
9
6
5
4
5
5

2006
3
6

Procenta
2002
10,51
14,07

2006
8,63
14,23

Absolutní
hlasy
2002
37 825
70 506

5
6
7
6
4
8
6
5
8
5
5
4
3

16
18,76
10,94
13.50
15,91
15,02
20,69
18,8
13,68
14,27
12,23
16,51
17,51

15,16
16,5
15,4
13.94
14,55
14,97
19,25
16.81
15,62
14,45
12,91
14,52
14,45

27 696
61 629
75 071
208 435
15 148
58 109
16 143
266 094
33 324
67 696
46 581
38 866
15 472

2006
34 773
74 818

Procenta
mandátů v
zastupitelstvu
2002
12
14

2006
8
17

27 223
60 649
160 649
237 808
45 051
66 188
23 955
52 499
174 619
80 296
68 395
43 298
15 482

19
17
11
15
14
15
20
20
13
14
11
16
20

14
13
16
13
16
18
20
14
18
14
14
13
12

Červená kurzíva znamená zhoršení
Zelené tučné písmo znamená zlepšení
Černé jednoduché písmo znamená stejný výsledek
Žluté či šedivé zabarvení obdélníku znamená, že se zdánlivě nedá určit zlepšení či zhoršení.
Procenta mandátů značí kolik procent mandátů celkově obsadila ČSSD v zastupitelstvu.

Sedmé

číslo, ročník
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Zpráva předsedkyně klubu zastupitelů
Soňa Teplá
Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
Dovoluji si Vás touto cestou informovat o činnosti klubu zastupitelů na Městské části Praha 8 za ČSSD. Pro lepší
přehlednost a orientaci jsem zprávu rozdělila na dva základní okruhy.
1.Komunální problematika daných oblastí
Finance a majetek městské části
K 30.6.2006 vykázala Městská část Praha 8 příjmy ve výši 347 240 tis. Kč., tj. 47,15 % rozpočtu a výdaje ve
výši 277 805 tis. Kč., tj. 37,72% rozpočtu. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – přebytek ve výši 69 435
tis. Kč.
Finanční prostředky na znalecké posudky byly čerpány ve výši 37, 72% schváleného rozpočtu, na provoz
bytového hospodářství nebyly prostředky ve sledovaném období čerpány.
Kapitálové výdaje byly rozpočtovány v celkové výši 10 000 tis. Kč. – z toho byla částka 8 000 tis. Kč. určena na
projekt „ Revitalizace veřejných prostranství Karlínské náměstí, Kaizlovy sady a park před Invalidovnou „ a částka
2000 tis. Kč. na projekt „ Revitalizace zahrady ZŠ, Praha 8 Lyčkovo náměstí 6“ – fondy EU. V rozpočtu zůstává
v kapitálových výdajích částka 1453 tis.Kč. na spolufinancování projektu EU – revitalizace veřejných prostranství.
Další akce: instalace regulace a měření ÚT, bytové domy Libeň, Kobylisy, Bohnice, Troja, modernizace
výtahů Čimická, Řešovská, Výměna dřevěných oken za plastová Řešovská, Cafourkova
Zdravotnictví a sociální politika
Schválený rozpočet ve výši 59 100 tis. Kč. ( dotace) byl čerpán na 59,03% schváleného rozpočtu. Prostředky
čerpané na péči o společensky nepřizpůsobivé občany ( § 4176) byly čerpány ve výši 34 tis. Kč. Částka 50 tis. Kč.
uvolněná z prostředků MČ Praha 8 na poskytování sociálních půjček občanům, kteří svou tíživou situací nemohou
řešit jiným způsobem, byla čerpána ve výši 13 tis. Kč.
V rozpočtu OZSS jsou rozpočtovány prostředky na : protidrogovou prevenci, prohlídky do ústavů sociální
péče, lékařskou službu první pomoci a např. příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Schválený rozpočet na
rok 2006 byl navýšen na 56 499,1 tis. Kč. a čerpán částkou 28 063 tis. Kč.
Akce: nová lékařská ordinace v Mazurské
Školství, tělovýchova a sport
Náklady na provoz právních subjektů plánované ve výši 435 910,3 tis. Kč. byly čerpány na 51,6 %. Nejvyšší
objem nákladů se promítl v platbách za nákup potravin, teplo a za nákup spotřebního materiálu. Kapitálové výdaje
pro MŠ a ZŠ jsou procentuální spoluúčast na grantech. Investiční prostředky byly v průběhu 1. pololetí 2006 o
účelové prostředky ve výši 50 tis. Kč.
Kapitálové výdaje pro školství, mládež a samosprávu byly posíleny o další prostředky HMP ve výši 2 500 tis.
Kč. na výstavbu fotbalového hřiště U Meteoru.
Doplňková činnost skončila ziskem ve výši 3 387,9 tis. Kč. Celkový neinvestiční příspěvek na provoz MŠ a
ZŠ s právní subjektivitou ve výši 50 842,2 tis. Kč. byl subjektům zaslán k 30.6.2006.
Další akce: vybavení školky MŠ Sokolovská, rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Dolákova a Glowackého,
příprava rekonstrukce školní jídelny ZŠ Žernosecká, rekonstrukce kotelny ZŠ Palmovka, rekonstrukce pavilonu MŠ
Řešovská, regulace vytápění objektu objekt v Chabařovické
Schválený rozpočet pro odd. kultury ve výši 5494 tis. Kč. byl navýšen o prostředky HMP ve výši 87,5 tis. Kč.
Prostředky se čerpaly na : údržbu plastik, kulturní akce MČ Praha 8 a na úpravu webových stránek městské části.
Bezpečnost
Schválený rozpočet ve výši 3350 tis. Kč. byl čerpán 43,46%. V závěru pololetí bylo čerpáno 13 tis. Kč. na
zajištění „ Aktualizace projektu fyzické bezpečnosti“ pro zabezpečení objektů v utajovaném režimu dle novelizace
zákona. Hospodaření JDH vykazuje ve sledovaném období hospodářský výsledek – úsporu na neinvestičním
příspěvku.
Finanční prostředky na provádění nadstandardního čištění komunikací MČ Praha 8 byly čerpány z důvodu
trvající zimní služby na komunikacích do 31.3.2006 částkou 171 tis. Kč.
Připravované akce: výstavba parkoviště U Meteoru, výstavba parkovacích stání v ulici Hnězdenská – Trója
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Životní prostředí
Na péči o vzhled a veřejnou zeleň bylo vynaloženo 10 496 tis. Kč., což je 29,09% z rozpočtu. Prostředky
zahrnují zimní údržbu, pravidelný úklid, zametání cest, péče o růže, zdravotní řezy stromů, průklesty, omlazení keřů a
kácení suchých stromů.
Dále bylo čerpáno z rozpočtu na : sběr a svoz komunálního odpadu, sběr a svoz ostatních odpadů, likvidace
černých skládek, ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny.
Akce: doplnění herních prvků na dětských hřištích v ulici Štíbrova, Mirovická, Burešova, Kusého, Třebenická,
Invalidovna a nákup herní sestavy umístěné v dolní části Thomayerových sadů, výstavba dětského hřiště v Čimicích
Informační politika
Požadavky pro odd. informatiky byly rozpočtovány v celkové výši 1 200 tis. Kč., rozpočet byl upraven na
4 000 tis. Kč.
Akce. Nákup programů pro matriku, na ochranu proti škodlivým vlivům z Internetu a Internet zdarma.
2.Práce klubu
Jméno

Hejkrlík
Matyáš
Novotný
Petrus
Prošková
Zemek
Teplá
Bělé
Kilián
Máša
Majerová
Reiner
Šašek
Ševčík
Šináglová
Kozlová
Tichý
Vogel

14.11.05

0
/
0
0
/
/
/

17.1.06
rozšířený
klub
/
0
/
/
/
/
/
0
/
0
0
0
0
/
0
0
0
0

22.2.06

0
/
0
0
/
0
/

21.3.05
rozšířený
klub
/
0
0
0
/
/
/
0
0
0
0
/
0
0
0
0
0
0

22.5.06

0
/
0
/
/
/
/

12.7.06
programový
štáb
0
/
/
/
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
0

20.9.06

0
0
0
/
0
0
/

Jednání klubu zastupitelů je podle harmonogramu čtvrté pondělí v měsíci ( event. třetí nebo před jednáním
Zastupitelstva)
Přítomen: /
Nepřítomen ( omluven) :0
Zastupitelé za ČSSD na Městské části Praha 8 se na jednáních
problematiky, a to:

klubu zabývali třemi okruhy komunální

•

přípravou na jednání Zastupitelstev
•
např. spoluúčastí městské části na investičních akcí, rozpočtem na rok 2006, odkoupením
ideální části bytového domu, kde je vlastníkem fyzická osoba, prodejem, JPD Cíl 2 –
Revitalizací

•
•
•

podněty a účastí jednotlivých členů komise RMČ a výborů Zastupitelstva
přípravou programu pro komunální volby 2006 - 2010
aktuální situací
•
např. dopravní situaci v Holešovičkách nebo u Bulovky, počtem podílu bytů ve vlastnictví
MČ, startovací byty pro mladé, revitalizace sídliště, i Karlina, vyúčtováním výsledků
hospodaření

Sedmé

číslo, ročník
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Poděkování
Roman Petrus

Vážení přátelé,
je nutné vždy ocenit ty kteří dokáží ve svém volném čase a ze svého přesvědčení obětovavě
pracovat pro Českou stranu sociálně demokratickou a pro její zástupce a kandidáty v předvolební
kampani. Není bohužel zvykem vždy těmto lidem poděkovat. Tímto bychom chtěli jménem volebního štábu
ČSSD Praha 8 poděkovat všem, kteří pracovali a odvedli kus dobrá práce v posledních několika měsících.
Zde najdete seznam těchto našich členů:
Bielanová Eva, Bozděch Václav, Fric Ferdinand, Hejkrlík Milan, Heřman Stanislav, Kilian Petr, Kubešová
Kateřina, Kubovič
Jiří, Majerová Lenka, Máša Miloš, Matyáš František, Mazánek Jaroslav, Mička
Pavel, Minařík Roman, Mitošinka Jiří, Novotný Tomáš, Petrusová
Michaela, Petrus Michal, Petrus
Roman, Pokorný Petr, Remeš Vladimír, Rödig Daniel, Rudová Eva, Šašek Jaroslav, Šašek
Karel, Ševčík
Zdeněk, Šída Jaromír, Tischer Jaromír, Vaněk Jiří, Vokál Vladimír ,Zátopek Radim.
Musíme však také poděkovat, těm kteří sice nejsou členy sociální demokracie na Praze 87, ale
přesto velmi pomohli v přípravě a realizaci naší kampaně. Jsou to:
Karel Klíma – místopředseda KVV
Daniel Hodek – krajský volební manager, předseda OVV Praha 1
Miroslav Poche – místopředseda KVV.

Poznámka k volební kampani a komunální politice v Praze
RNDr. Ondřej Kriner
Co je příčinou špatného výsledku komunálních
voleb v Praze? Pro kandidáty do ČSSD hlasovalo do
zastupitelstva hl.m. Prahy o 7% méně lidí než ve volbách
do Poslanecké sněmovny o 5 měsíců dříve. Věřím, že
kromě celkové atmosféry v politických preferencích
našich občanů na tom měly podíl i určité chyby
v prezentaci programových priorit. Zveřejněný komplexní
program byl velmi dobrý, odpovídající potřebám občanů.
Ale program je také to, co se lidé dozvědí
prostřednictvím médií z úst volebních lídrů. Na začátku
volební kampaně jsem slyšel slova o tom, že přes
radniční koalici s ODS trvající již 2 volební období jdeme
do voleb jako zcela samostatná strana s cílem volby
vyhrát a pokud ne, získat co nejvíce hlasů. Krásná slova.
Avšak podle toho, co jsme slyšeli od lídrů v různých
veřejných debatách, bylo zřejmě hlavním cílem zalíbit se
ODS, aby byla ochotná ke koaliční spolupráci i v dalším
volebním období. Snaha zbytečná, jak víme dnes, ale jak
se dalo předpokládat. A to i v případě, že by ODS
nezískala nadpoloviční většinu. Volební úspěch může
přinést jen tomu, kdo nabídne alternativu těm, kdo
nejsou spokojeni. V situaci, jaká je v Praze, to není
snadné, protože přece jen se udělalo mnoho dobrého.
Nespokojenost se může vztahovat spíše k tomu, co se
neudělalo. Pokud jde o budoucnost, jsou záměry pražské
ODS mnohem problematičtější a nevidím důvod, proč je

podporovat.
Před komunálními volbami jsme byli svědky několika
debat lídrů obou stran – dobře si vybavuji diskuzi Petry
Buzkové a Pavla Béma na jednom z internetových
serverů a v televizi. Jejich názory se téměř nelišily, a to
právě v takové důležité otázce jako je pořádání letních
olympijských her v Praze. Slyšeli jsme názory opozičních
politiků proti tomuto nápadu, naopak od přítomných
obou lídrů jsme neslyšeli jediný rozumný názor, proč by
Praha měla olympiádu pořádat. Náklady jsou vyčísleny
na cca 15 ročních rozpočtů Prahy. Kdo to zaplatí? I
kdyby veškerý rozpočet Prahy šel jen na přípravu
olympiády v roce 2020, ani to nebude stačit. Zaplatí to
snad již tak dost zadlužený stát? A proč by to dělal?
V případě, že vedení města na tomto nápadu bude trvat,
asi se to nějakým způsobem dotkne všech obyvatel
Prahy. Samozřejmě, že na tom někdo s největší
pravděpodobností vydělá – pro něj pak budou hry
„ziskové“. Jistě to budou představitelé stavební lobby,
majitelé některých pozemků, podnikatelé v oblasti
ubytování a stravování. A ostatní občané? Uvědomme si,
že naši voliči jsou většinou lidé s průměrnými a
podprůměrnými příjmy, spíše zaměstnanci než
podnikatelé a také důchodci. Každý se ptá, co jemu
osobně to přinese, případně co to přinese Praze jako
celku. Tady je možná jediná odpověď – nic. Co pro
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obyvatele Prahy bude znamenat případný bankrot města
nebo zvláštní olympijská daň kterou již 30 let platí např.
obyvatelé Montrealu? A propagaci Prahy ve světě jako
město památek lze jistě udělat levnějším způsobem.
Které další město ve státě velikostí i výší HDP
srovnatelném s Prahou a Českou republikou usiluje o
pořádání letních olympijských her? Jednoduchá odpověď
– žádné. Asi vědí proč. Proto pořádání OH ve výzkumu
veřejného mínění v Praze podpořilo jen 22 % dotázaných,
zatímco jednoznačně proti bylo 57%. A to jsou převážně
pravicoví voliči, příznivci ODS. Mezi našimi voliči bude
podpora OH ještě daleko nižší. Proto se naskýtá otázka,
zda je moudré tyto voliče dráždit takovým nápadem, který
se zrodil v hlavách pražského vedení ODS a je
podporovaný pouze některými celebritami hlavně
z oblasti sportu. Oni vládnou pražské radnici již příliš
dlouho a tak ztrácejí veškeré zpětné vazby o tom, co je
ještě vůbec únosné.
Rád bych se zmínil ještě o jedné oblasti a to o dopravní
politice versus životní prostředí a nákladnosti některých
projektů. V této oblasti je prostor pro ČSSD prosazovat
politiku, která je ku prospěchu většiny občanů
v konfrontaci s tím, o co se snaží ODS. Od politiky, kterou
provádí ODS, je nyní možnost se výrazněji distancovat. Je
to třeba snaha náměstka primátora Burgermeistera o
zrušení Masarykova nádraží. To, že toto nádraží, které je

nejstarší v Praze a také chráněnou památkou, umožňuje
lidem dostat se až do centra Prahy za prací či studiem ze
severního a východního okolí, je mu lhostejné. Těch lidí je
asi 35000 každý den. Zájmy potenciálních investorů,
kteří na uvolněném pozemku chtějí postavit další hotely a
administrativní centra mu jsou mnohem bližší.
Další takovou kauzou je rozhodnutí vést metro až na
ruzyňské letiště, když existuje alternativní projekt
železničního spojení. To by Prahu nestálo ani korunu,
protože železniční dopravní cestu financuje stát, případně
i s přispěním fondů Evropské unie, zatímco metro pouze
město Praha. Praha by tak úplně zbytečně vyhodila 40
mld., železniční varianta je asi 3x levnější. Kdo by tím
metrem z letiště jezdil? Ten, kdo to vymyslel, metro
patrně vůbec nevyužívá, alespoň ne ve špičce. O tom,
proč železnice na letiště, toho bylo napsáno již mnoho,
rozumný argument pro metro jsem neslyšel žádný. To
pouze představitelé města zvolení za ODS si chtějí
megalomanskými stavbami postavit pomník a zároveň
pobrat provize z rozdělování veřejných zakázek.
My máme v pražské politice jedinou šanci – bránit
rozhazování peněz z městského rozpočtu, aby tak bylo
více peněz na realizaci sociálních programů, školství a
zdravotnictví, zlepšování životního prostředí a podporu
sportu pro nejširší veřejnost v souladu s naším
programem. Megalomanské projekty do něj nepatří.

Příčiny neúspěchu v krajských volbách
JUDr. Ing. Tomáš Novotný

Za hlavní příčinu hrozivé prohry ČSSD
v pražských krajských volbách považuji
rezignaci na pro sazování sociálně
demokratického programu na pražském
magistrátu. ČSSD na Praze působila spíše jako
přívažek ODS a nebojovala proti růstu jízdného,
vodného a stočného či prodejům bytů
s nájemníky realitním kancelářím.
Neprosazovali jsme zlepšení stavu ovzduší
v Praze, zavedení mýtného, boj proti korupci
apod. Voliči nás za tuto pasivitu náležitě
potrestali. Tyto názory zastávám dlouhodobě a
mrzí mne, že na co jsem upozorňoval před
dvěma roky, se jednoznačně potvrdilo v těchto
volbách. Mělo by dojít k zásadní obměně
pražského vedení ČSSD a měla by se přijmout
strategie razantní opozice vůči ODS
v následujících čtyřech letech, abychom byli pro

veřejnost čitelní a byli jsme vidět a slyšet. Chci
se osobně podílet na zásadní změně politiky
ČSSD v Praze, a proto žádám obvodní
konferenci o podporu v kandidatuře na
místopředsedu pražského KVV.
Výsledky voleb na Praze 8 byly výrazně
ovlivněny právě krajskými volbami a naší
neviditelnou politikou na pražském magistrátu.
Domnívám se, že volební kampaň ČSSD na
Praze 8 byla zatím nejintenzivnější a
nejkvalitnější ze všech a nemáme si co vyčítat.
Získali jsme o jeden mandát více než ve
volbách minulých. Nyní je třeba se zaměřit na
vypracování strategie pro opoziční období a její
prosazování. Jsem přesvědčen, že díky
jasnému vymezení vůči ODS budeme v příštích
volbách úspěšní.

Sedmé

číslo, ročník

II.
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Tak volby jsme neprohráli, ale bohužel ani nevyhráli
Ing. Petr Kilián
Tak a v Praze máme od voleb (vyjma některých
senátních obvodů) na několik let pokoj (tedy nebudou- li
předčasné do PS).
Jak se tak na to koukám asi jsme ani vyhrát moc
nechtěli. Celou dobu jsme se utěšovali, že Praha je modrá
a že nemáme šanci. Ano jistě pokud se už předem
připravuje scénář koaličního vládnutí a taktizuje se o
pohodlné koalici ani vyhrát nemůžeme.
Naše „Krajové (městské) vedení“ koukalo na to
jak pan primátor slibuje i modré z nebe a co vše postaví,
kolik nových stanic metra, kolik kilometrů okruhu, kolik
nových tramvajových tratí atd.
Přiznám, že jsem pouze zíral a celou dobu
přemýšlel, kde na ty své sliby chce pan primátor vzít. Když
ale náš ekonomický náměstek primátora k této
problematice nic neměl začal jsem se divit ještě víc.

A to je k tomu rozestavěna řada dalších staveb,
jako je Vysočanská spojka, Pobřežní, Libeňský most a
řada dalších, které se cenově opět pohybují vždy v řádu
miliard.
Pak je tu ještě nezbytná údržba, tak za cca 10
miliard ročně( Dopravní podnik nepočítaje).
/ Pro informaci Ministerstvo dopravy (cestou SFDI) má na
dopravu ( lodní, leteckou, železniční a silniční) ročně
zhruba 40 - 45 mld. a to na údržbu i investice./
Je tedy otázka, kde chce pan primátor na své
sliby vzít. Jistě, něco bude z EU ať už ze strukturálních
fondů nebo z jiných zdrojů, ale minimálně dva státní
rozpočty dopravy na období čtyř let, „ NO TO JE
SKUTEČNÉ SILNÉ KAFE“.
Ale co, možná opět podraží MHD, možná budeme
v Praze platit mýto, nebo se zavede parkovné za to že si
jako Pražáci dovolujeme vlastnit auto, kdo ví?
Každopádně to však vše půjde z našich daní a tedy i
z našich kapes.

Tak schválně co bude asi kolik stát :
Městský okruh ( Špejchar-Pelc – Tyrolka) 38 - 40 mld.
Nové tramvajové trati 3 –10 mld.
Závěr :
Metro „A“ na letiště Ruzyň 40 – 45 mld.
Tak teda nevím, ale já kdybych měl na starosti
Metro „ D suma není k dispozici ale tak cca 15 – 25 mld. ekonomiku začal bych hned počítat a v předvolebním
klání bych si takovéto výpočty a závěry nenechal sám pro
sebe, teda pokud bych chtěl volby vyhrát.

Co nového na polictické scéně
Eva Rudová
V duchu hesla, že člověk by měl znát svého
protivníka jsem si o víkendu na program dala sledování
konference ODS. Ne že bych jí sledovala úplně celou, ale
se zájmem jsem si pustila pár audiozáznamů u špiček
ODS a dalších dvou tří kandidátů na místo v jejím čele.
Ačkoliv po jejím dosledování a konfrontaci s komentáři
novinárů v televizi jsem došla k některým odlišným
názorům než tito novináři tvrdili, určitě to nebyl pro mne
ztracený čas.
Dozvěděla jsem se například v jakých že
voličských vodách by chtěl lovit další voliče
místopředseda Nečas - mezi důchodci, na malých
městech a sociálně orientovanými lidmi, to vkontextu
toho, že teď se už u nás pravice prý zabývá i sociálními
otázkami. Možná zabývá, ale dle mého názoru v
neprospěch těch, kterých se tyto sociální otázky týkají.
Dále jsem zjistila. že Pavlu Bémovi se konečně
podařilo stoupnout o jeden stuppínek blíže k funkci
předsedy ODS (čehož dle mého názoru po Topolánkovi
také dosáhne) a i kolik stála volební kampaň do
komunálních a senátních voleb ODS, s čímž se po
volbách tato strana nechtěla chlubit sdělovacím

prostředkům. Dále bylo pro mne veskrze poučné, že při
výkonné radě ODS pracuje sdružení Romů a že ve
Středočeském kraji byly rozdávány ODS cca 200.000
příspěvky různým místním sdružením občanů. Zajímavé
bylo i to, že Topolánkova hvězda poněkud vybledla a
získal podporu jen 70%. Závěrem co pro mne a dle mého
názoru pro nás všechny z toho vyplývá? Že ODS si
vytvořila finanční rezervu ve výši 63 mil. na předčasné
volby, že členové ODS dělají volební kampaň v podstatě
po celé volební období a řada dalšího (o tom už asi každý
z nás má svou představu).
Například to, že i my bychom se měli poučit a
bojovat proti protivníkovi nebo teď momentálně
dočasnému spojenci podobnými zbraněmi. Nenechat ho
ulovit na udičku tradiční voliče ČSSD a KDU-ČSL,
pracovat pro dobrý volební výsledek v průběhu celého
volebního období a snažit se oslovit více i sympatizanty
ČSSD, třeba i to Romské sdružení a nenechat se zatlačit
do situace, kdy ČSSD nebude moci spolurozhodovat o
osudech naší země v důsledku propadů volebních
preferencí a rezignací na kontrolní funkce našich
zastupitelů a poslanců vůči ODS.
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Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
pominu-li čas vánoční, čeká nás poslední a zároveň největší událost tohoto roku – obvodní konference.
Tento rok nebyl jednoduchý a pro mnohé z nás znamenal i získání nových zkušeností s volbami na všech
možných úrovních. Přípravou na náročný volební podzim byly volby do Poslanecké sněmovny, kde jsme si
udělali „generálku“ na zábor veřejných míst a otestovali tradiční místa k rozdávání propagačních materiálů.
Jsem rád, že při vnitrostanických volbách byli vybráni na přední místa kandidátek ti z vás, kteří se opravdu
aktivně účastnili velmi náročné podzimní kampaně. Během letních prázdnin se volební tým scházel pravidelně
a pilně připravoval kampaň, které patřila k nejlepším v celé Praze. Vždyť bylo rozdáno přes sto tisíc
propagačních letáků, konaly se čtyři velké a náročné akce pro širokou veřejnost, nesčetněkrát se „jen“
rozdávaly letáky, propagační materiály, koblihy. Přestože podzimní volby nedopadly pro nás sociální demokraty
dobře, v Praze dokonce hrozivým rozdílem mezi námi a ODS, podařilo se nám zlepšit naši pozici na radnici
Městské čísti Praha 8 o jednoho zastupitele. V souběžně probíhající volební kampani do Senátu se nám také
celkem dařilo. Náš kandidát, doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. sice skončil na třetím místě, ale v konkurenci 11
protikandidátů to byl velmi dobrý výsledek, kterému by před volbami věřilo jen pár nadšenců. Zkrátka volební
rok máme za sebou a kromě dobrých umístění máme i celou řadu zkušeností, které musíme zhodnotit při
dalších volbách tak, abychom opět zvýšili naše šance na úspěch.
K úspěchu je třeba dobře připravená a cílená kampaň, ale tím nejdůležitějším je výběr samotných
kandidátů. Proto pro další dva roky je priorita jasná - zvyšení členské základny. Vím, že to může znít jako stále
se opakující klišé veškerých konferencí strany na všech úrovních, ale chceme-li mít dobrý a připravený tým,
musíme mít z čeho vybírat. Konkurence má zdravý dopad na personální politiku naší strany. Jaká opatření
musíme tedy přijmout ke zvýšení členské základny?
•
•
•

rozšířit mimostranické aktivity
zavést pravidelné informační schůzky mezi voliči a našimi hlavními představiteli
podporovat aktivity, které pomohou občanům řešit jejich každodenní problémy

K dosažení výše uvedených opatření je nezbytné zintenzivnit komunikaci mezi voliči a sociální
demokracií na Praze 8 a zároveň tak můžeme využít našich zkušeností z volební kampaně. Víme například že
jedním z důležitých míst našeho voličského potenciálu je domov důchodců. Domov důchodců je místo, kam
bychom měli směrovat naše aktivity. Například pořádáním každoročních setkání zastupitelů Prahy 8 za ČSSD.
Dále organizováním sportovních a společenských akcí, které budou otevřené všem občanům Prahy 8. Jak si
můžete všimnout již při samotném vstupu do našeho sekretariátu, daří se nám zde vytvářet společenské
centrum, které je pojítkem mezi veřejností a námi. Jedná se hlavně o pořádání výstav, různých seminářů a to
včetně právního poradenství v bytové problematice. Věříme, že se nám tímto podaří zvýšit nejen povědomost o
činnosti České strany sociálně demokratické na Praze 8, ale že i někteří z návštěvníků těchto akcí rozšíří naše
řady.
Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
je období hodnocení a zúčtování. Jsem přesvědčen o tom, že stávající vedení naší obvodní organizace
pracovalo ve prospěch sociální demokracie na Praze 8. Během uplynulých dvou let jste jistě zaznamenali celou
řadu změn, které vedly a vedou ke zlepšení vnitropartajní nálady na Praze 8. Celá řada aktivit nás ještě čeká a
já doufám, že ve vedení „osmičkové“ sociální demokracie usednou ti nejaktivnější a to: Roman Petrus, Daniel
Rödig, Lenka Majerová, Radim Zátopek, Katka Kubešová, Petr Pokorný, Eva Rudová, Petr Kilián, Zdeněk
Ševčík, Milan Hejkrlík. Poděkování patří také všem, co se podíleli na volební kampani.
Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
jsem rád, že jsem od vás v uplynulých letech dostával důvěru. Proto před vás předstupuji se žádostí o
důvěru znovu. Chtěl bych i nadále pracovat pro Českou stranu sociálně demokratickou na Praze 8. Jsem
sociální demokrat a jsem na to hrdý.
Váš
Karel Šašek

