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1. Udržíme vysokou dynamiku hospodářského růstu v průměru 5%
HDP ročně.
2. Zvýšíme životní úroveň obyvatel, průměrná mzda dosáhne nejméně
26 500 korun a reálné důchody porostou.
3. Nezaměstnanost snížíme k úrovni 6 procent.
4. Výrazně zvýšíme daňovou a finanční podporu rodinám s dětmi. Do
roku 2010 přesáhne rodičovský příspěvek 10 tisíc korun.
5. Sociálně citlivým způsobem zmodernizujeme zdravotní, důchodový a
sociální systém.
6. Budeme pokračovat ve snižování tempa zadlužování a udržíme nízký
podíl veřejného dluhu k HDP s cílem přijmout euro v roce 2010.
7. Výrazně zvýšíme výdaje na školství, vědu a kulturu, mládež a sport.
8. Zesílíme boj proti korupci a zkrátíme délku soudních řízení.
9. Snížením energetické náročnosti hospodářství a větším využitím obnovitelných zdrojů energie zlepšíme životní prostředí.
10.Prosadíme české národní zájmy, hlubší evropská integrace a transatlantická vazba budou klíčovými body naší zahraniční politiky.

Číslo měsíce

50 000 000
Pokutu padesát milionů
korun bude moci dostat
nepoctivý obchodník dle
návrhu novely zákona
o ochraně spotřebitele.
spotřebitele.

Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 8 Vás zve na společné promípromítání hokejových zápasů Olympijského turnaje.
Přijďte se podívat s kolegy na Praze 8 na velký obraz na stěně a
společně prožijme
prožijme zápasy naší reprezentace.
Promítání probíhá v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27,
Praha 8, přímo proti Divadlu pod Palmovkou (cca 100 metrů od
stanice metra Palmovka).
15. 2. 2006

17:00

Česká republika - Německo

18. 2. 2006

21:00

Česká republika - Finsko

19. 2. 2006

20:00

Česká republika - Itálie

21. 2. 2006

16:30

Česká republika - Kanada
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Průvodní dopis statutárního místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky
Převzato z www.socdem.cz
Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
sobotní úspěšná programová konference naší strany schválila volební program pro letošní volby do Poslanecké sněmovny. Po vnitrostranické diskusi, do které se zapojila celá členská základna, základní organizace,
okresní a krajské výkonné výbory i odborné komise strany, byl sestaven pozitivní, otevřený dokument, který nabízí
podle našeho názoru nejkomplexnější a nejlepší program pro tuto zemi do roku 2010. Pod heslem Jistoty a prosperita, se kterým půjde Česká strana sociálně demokratická do nadcházejících voleb, představujeme propracovanou
a konkrétní vizi co a jak bychom do roku 2010 chtěli uskutečnit.
Sobotní diskuse na programové konferenci a zejména v jejích odborných sekcích potvrdila převažující názorovou shodu nad základními principy dokumentu a směřováním strany. Zároveň vygenerovala řadu velmi podnětných myšlenek, které budou zohledněny a dopracovány do konečné podoby programu. Proto usnesení programové
konference schválilo předložený návrh, a uložilo statutárnímu místopředsedovi, volebnímu lídrovi a předsednictvu
strany „zapracovat náměty z programové konference a z veřejné diskuse“.
Sociální demokracie je otevřenou a demokratickou stranou, která má zájem na tom, aby jí prosazovaná
politická linie odpovídala přáním většiny společnosti. Proto je návrh volebního programu ČSSD nyní předkládán k
celospolečenské diskusi, která bude probíhat až do konce února. Obracíme se touto cestou opětovně na všechny
členy strany, její sympatizanty, ale i řadové občany, aby se seznámili se zveřejněnými dokumenty a využili této příležitosti ke sdělení svých názorů a doporučení. Všechny kvalitní a přínosné náměty, které budou v souladu s celkovou programovou linií strany, pečlivě zvážíme a zapracujeme do finální podoby volebního programu.
Pro tuto diskusi byla zřízena emailová adresa, volebniprogram@socdem.cz. Programový dokument Volební
program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a shrnutí vystoupení gestorů jednání sekcí programové konference Jistoty a prosperita – volební program ČSSD, naleznete na internetových stránkách ČSSD
www.cssd.cz, resp. www.socdem.cz.
Jménem vedení strany děkuji všem účastníkům diskusního fóra za konstruktivní a věcné připomínky.
S přátelským pozdravem
Mgr. Bohuslav Sobotka
statutární místopředseda ČSSD

Historie a politika
Jaromír Šída, senior MO Libeň
Zdánlivě dva nesouvisející pojmy. Tak se převážně domnívají příslušníci střední a nejmladší generace,
které vychovaly školy za komunistické totality. Tehdy se
dějepis vykládal silně upravený marx-leninskou teorií.
Pak se nedivme, že občané těchto dvou generací v politice vidí jen nepravosti, matení lidí, klamání a podvody.
Starší občané však vědí, že dnešní politika je
vlastně pokračováním dějin. Např. to, co jsme my dčíve
narození zažili v minulém stolení koncem třicátých let, za
druhé světové války, v únoru 1948 a v následných letech
komunistické totality, to je dnes již historie. Z té bychom
si měli brát poučení, protože již staré latinské přísloví,
historia est magistra vitae, lux veritatis, nám říká, že dějiny nás poučují a že nám podávají pravdivé vysvětlení.
Jako názorný příklad z dějin by nám měla po-

sloužit francouzská revoluce, která se však napoprvé neprosadila natrvalo. Zvrhla se nejdříve v císařství a trvalo
tři čtvrtě století, než monarchie s aristokracií definitivně
padly a zvítězila demokracie. Těžce se v 19. století dostával na svět nový a spravedlivější názor na život. Zatímco
Francouzi pokládali své životy za ideál vyjádřený v internacionálním hesle „svoboda, rovnost a bratrství“, český
národ tehdy většinou věrně ještě papouškoval varování
katolického kléru o nebezpečném antikristu přicházejícím z frankrajchu. Jen malá hrstka převážně mladé inteligence správně pochopila„ čerstvý vítr vanoucí z Francie.
Takto nám Alois Jirásek přiblížil tehdejší politické, pro
nás již historické, události v rozsáhlém románu F. L. Věk.
Politický vliv francouzské revoluce na český národ se projevil až v průběhu 19. století obrozeneckým
pokračování na straně 7
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hnutím. Jeho posilu přineslo koncem tohoto století
vzniklé dělnické hnití a především založení sociálně demokratické strany v roce 1878.
Obrozenecké a dělnické hnutí tak v naší zemi
prosadilo demokratický názor a pomohlo zlikvidovat feudalismu. Bohužel v době mezi oběma světovými válkami
byla naše Československá republika jediným skutečně
demokratickým státem uprostřed Evropy. Obklopovaly
nás nacistické Německo, klerofašistické Rakousko, horthyovské maďarské království bez krále a kleroagrárnické Polsko.
Po druhé světové válce, opojeni vítězstvím nad
nacizmem a fašizmem, nebyl náš národ politicky dostatečně prozíravý a dopustil, aby se naše demokracie zá-
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ludnými machinacemi změnila v rudou diktaturu.
Teprve listopadová revoluce v roce 1989 vrátila
nám demokracii. A zdá se, že i ona jako ta francouzská z
konce 18. století nemá ještě zcela vyhráno. Zase se tu
zjevují rezidua starých režimů, tentokrát v ekonomické
sféře. Surový kapitalizmus 19. století vystrkuje na nás
růžky v podobě neviditelné ruky trhu.
Proto při nadějné cestě vpřed obhlédněme se
občas zpět, abychom se přesvědčili, zda naše cesta vede správným směrem a zda ti, kteří nás po ní vedou, mají dobré úmysly a nechtějí nás přivést do nějaké neblahé
budoucnosti.
Nechť naši potomci mohou o nás říci, že naše
dnešní politika je pro ně příznivou historií.

Změny na sekretariátu
K 31. lednu 2006 ukončila dohodou pracovní poměr s naší organizací tajemnice př. Richterová. Obvodní
výkonný výbor stál po roce opětovně před úkolem vybrat nového tajemníka. Ústřední sekretariát ČSSD vypsal výběrové řízení, ze kterého vzešel nový tajemník Jaromír Tischer, který byl posléze schválen Obvodním výkonným výborem a k 1. únoru 2006 byl místopředsedou ČSSD pro řízení jmenován tajemníkem.
Jaromír vystudoval střední odbornou školu, obor Oděvnictví a následně pak vyšší odbornou školu filmovou,
obor Organizace film., televizní a rozhlas tvorby se specializací Produkce. V současné době studuje dálkovou formou
Západočeskou univerzitu v Plzni, obor Finance a účetnictví.
Za své úspěchy dle svých slov považuje produkci u několika hraných, dokumentárních a animovaných filmů,
reportáží, zábavných pořadů, zpravodajství pro lokální kabelovou televizi a internetové stránky, největším úspěchem
v životě však pro Jaromíra byl vstup do ČSSD a MSD v roce 2001, kandidatura do zastupitelstva města Klatovy a
současnou kandidatura do PSP ČR v Západočeském kraji. V roce 2003 se stal členem výboru MO Klatovy, a předsedou MSD Klatovy, v současné době je místopředsedou krajské rady MSD Plzeňsko.
Obvodní výkonný výbor pevně věří, že v Jaromírovi obvodní organizace našla organizačně i politicky schopného tajemníka, který nám všem bude oporou.

Internet pro členy a přátele
Obvodní výkonný výbor v nejbližších dnech zpřístupní v prostorách sekretariátu dva osobní počítače s přístupem na internet. Pokud vy či Vaši přátelé nemáte přístup na internet, potřebujete si přečíst či poslat elektronickou poštu nebo zjistit co je nového ve světě, stačí jen navštívit v úředních hodinách sekretariát v Zenklově ulici.

Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 8
si Vás dovoluje pozvat na
vernisáž obrazů
Prof. Ing. Dr. techn. Jaroslava N Ě M C E
dne 17.3.2006
17.3.2006 od 17.00
v prostorách Informačního centra ČSSD,
Zenklova 27, Praha 8 – Libeň
(metro Palmovka)
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Vypískání je neúcta k voličům
Jaromír Tischer, tajemník obvodní organizace ČSSD Praha 8
Na různých akcích jsou více či méně vypískáváni
naši sociálně demokratičtí politici, před časem na to narazil a ostře se proti tomu ohradil premiér Paroubek, protože i on s tím má své zkušenosti. Na co narážím - na
nepsanou dohodu mezi ODS a mladými konzervativci.
Organizovaná skupina lidí jde na akci konkurenční strany
(v poslední době se specializovali na nás) a v určitém
momentu je daný politik ukrytými vypískavači “obklíčen”
a záhy vypískán. Až na to, že to není klasické vypovězení
z důvodu nesouhlasu, ale zaplacená fraška, což média
nevidí a napíší palcové titulky “XY vypískán voliči”. Málokterý žurnalista je natolik objektivní a napíše pravý důvod, proč se tak stalo a pokud má odvahu napsat prav-

du, tak se z šéfredaktora se stane tvrdý cenzor, který se
obhajuje tím, že nechce politikařit. To nejhorší na všem
je, že politik nemá šanci ani demokraticky vyjádřit svůj
názor a vysvětlit svůj záměr, neboť se prakticky nikdy
nedoví, kdo je tím vypískávačem. A tiskové prohlášení se
k široké veřejnosti moc nedostane, protože zase zasáhnou naše “milá” média.
Co znamená toto vyhnání? Jediné, alespoň pro
mě!!! Neúctu k voličům, vyjadřuje totiž nenávist k lidem
majícím jiný názor, byť se minimálně odchylují a nepřímo
tak hlásí heslo: Kdo nejde s námi jde proti nám. Nerad
bych se dožil dne, kdy se budou chovat podle zásady
“Hlasuji pro, myslím si proti, a pod lavicí čtu Proti všem”.

Etický kodex poslance
převzato z www.socdem.cz

Já níže podepsaný/á kandidát/ka České c)
strany sociálně demokratické do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky se v případě svého zvolení - v návaznosti na ústavní
slib poslance a platné normy vymezující práva a d)
povinnosti spojené s výkonem mandátu a při
vědomí odpovědnosti služby občanům České
republiky - dobrovolně zavazuji dodržovat zásady tohoto kodexu:
Čl. 1
Poslanec Parlamentu České republiky vykonává
svůj mandát způsobem odpovídajícím důstojnosti a významu této veřejné funkce. Dbá, aby
při této jeho činnosti byly zejména dodržovány
následující zásady:
a) zásada ochrany veřejného zájmu – poslanec se při výkonu mandátu řídí veřejným
zájmem. Zdrží se jakéhokoliv jednání, které
by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých.
b) zásada otevřenosti – poslanec svůj mandát vykonává pod kontrolou veřejného mínění. Za tím účelem zachovává maximální
míru otevřenosti při poskytování informací
o své činnosti a oznámí jakýkoliv možný
střet zájmů, k němuž při této činnosti může
dojít.

e)

zásada svědomitosti – poslanec se při výkonu svého mandátu rozhoduje na základě
objektivního a kvalifikovaného posouzení
projednávané věci.
zásada dobrého jména Poslanecké sněsněmovny – poslanec svůj mandát vykonává
v odpovědnosti a úctě k dobrému jménu
Poslanecké sněmovny. Zdrží se, při plném
zachování práva na kultivovanou kritiku,
jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit důstojnost Poslanecké sněmovny, jejích
orgánů nebo jiných poslanců.
zásada odpovědnosti – poslanec svůj mandát vykonává při vědomí odpovědnosti za
tuto veřejnou funkci podléhající kontrole
veřejnosti.
Čl. 2

Kandidát na poslance v případě zvolení poslancem Parlamentu České republiky dává souhlas
se zveřejněním informací, které souvisejí
s výkonem poslaneckého mandátu s výjimkou
těch, které podle zákona podléhají zvláštní
ochraně. Souhlasí též se zveřejněním smluv,
které v průběhu výkonu mandátu a v souvislosti
s ním uzavře nebo které navrhne uzavřít Kanceláři Poslanecké sněmovny, pakliže by na základě těchto smluv měly být čerpány finanční pro-
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středky z veřejných rozpočtů. Nenavrhne KanČl. 5
celáři Poslanecké sněmovny uzavření smlouvy
ani sám neuzavře smlouvu, s jejímž zveřejně- Kandidát na poslance v případě zvolení poslanním druhá strana nesouhlasí.
cem Parlamentu České republiky se při vědomí
odpovědnosti vůči voličům, kteří jej volili, zavaČl. 3
zuje, že v průběhu jednoho volebního období
nepřestoupí z poslaneckého klubu té politické
Kandidát na poslance v případě zvolení poslan- strany nebo hnutí, za které byl do Poslanecké
cem Parlamentu České republiky se zavazuje sněmovny zvolen, do jiného poslaneckého klunad rámec zákona oznámit dar, příjem nebo bu.
jinou majetkovou výhodu nad 5000,- Kč, které
při výkonu poslaneckého mandátu a
Čl. 6
v souvislosti s ním získá on nebo osoba jemu
blízká. Toto oznámení učiní v oznámeních Kandidát na poslance v případě zvolení poslano darech, které poslanec podává podle zákona cem Parlamentu České republiky se zavazuje
o střetu zájmu.
hlasovat pro racionální návrhy na omezení imunity ústavních činitelů.
Čl. 4
Čl. 7
Kandidát na poslance v případě zvolení poslan- Dodržování etického kodexu poslance bude
cem Parlamentu České republiky se zavazuje kontrolovat grémium poslaneckého klubu Čespři výkonu poslaneckého mandátu spolupraco- ké strany sociálně demokratické. Pokud grémivat pouze s osobami, které splňují odborné i um poslaneckého klubu konstatuje, že došlo
morální předpoklady pro takovou činnost. Neu- k porušení dobrovolného závazku, tak se níže
zavře smlouvu ani nenavrhne Kanceláři Posla- podepsaný zavazuje zaplatit pokutu ve výši měnecké sněmovny, aby uzavřela s jeho rodinnými síčního platu, která bude věnována na dobropříslušníky smlouvy, na základě kterých by byli činné účely.
odměňováni za činnost, kterou pro poslance V případě, že nebude zjednána náprava, grémivykonávají.
um poslaneckého klubu navrhne odvolání poslance ze všech funkcí, do kterých byl za poslanecký klub nominován.

Klub deskových her
Pokud si rádi odpočinete a chcete si zahrát společenské nebo chcete-li deskové hry ve společnosti
dalších hráčů navštivte náš otevřený klub deskových her. Pro každého se najde hra, která jej zaujme. Nemusíte se bát veku ani zkušeností s hrami.
Co nebudete znát naučíme. Scházíme se vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci.

Nejbližší termíny:
22. 02. 2006 - 18.00
08. 03. 2006 - nekoná se
22. 03. 2006 - 18.00
12. 04. 2006 - 18.00
Vždy na sekretariátu OVV ČSSD Praha 8,
Zenklova 27, Praha 8 - metro Palmovka.

Na webové adrese

www.c ssdpraha8.c z
naleznete novou internetovou prezentaci naší obvodní organizace. Připomínky ke stránkám můžete zaslat na adresu ovv.praha8@socdem.cz.
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Zprávy z OVV
Roman Petrus, předseda OVV

Zprávy z OVV – 21. 12. 2005

Zprávy z OVV – 18. 1. 2006

Radim Zátopek zapůjčil dlouhodobě nábytek
do kanceláře tajemníka – několik stolů, skříní
a kancelářská židle, Karel Šašek daruje 2 počítače na sekretariát do společenské místnosti,
kam budou v úředních hodinách chodit členové Prahy 8 na internet. Starý nábytek byl nabídnut na kraj, kde o něj projevil zájem př. Klíma. Pokud ebude nábytek odvezen do konce
ledna, zlikvidujeme ho. Lenka Majerová donesla květiny v květináčích na výzdobu prostor
a další členi OVV nabídli také svoje možnosti
přispění k tomu, aby náš sekretariát byl atraktivnější a funkčnější. Řešil se zde i způsob likvidace nápisu “Drogerie” nad vchodem našeho nového sekretariátu.

Předseda Petrus informoval o tom, že tajemnice Richterová ukončuje svůj pracovní poměr a funkci tajemnice v ČSSD dnem 31. 1.
2006, dále informoval o probíhajícím výběrovém řízení na nového tajemníka OVV ČSSD
Prahy 8. OVV zvolilo Romana Petruse a Karla
Šaška, aby se za Prahu 8 zůčastnili výběrového řízení na nového tajemníka. OVV určilo inventarizační a předávací komisi, která bude
tvořena členy OKK.

OVV ČSSD Praha 8 pověřila tajemnici, aby zjistila podmínky, za kterých je pojištěn majetek
socialní demokracie z centrály, dále aby zjistila
ceny pojištění výlohy a aby tyto informace následně zaslala e-mailem všem členům OVV.
Předseda vyzval všechny přítomné, aby si prohlédli webové stránky OVV ČSSD Prahy 8, které doplnil a upravil v tomto týdnu o nejdůležitější informace o našem obvodě. Po přečtení
mají všichni, kteří budou mít připomínky ohledně doplnění či pozměnění údajů či kontaktů na
sebe, tyto připomínky a změny zaslat písemně
e-mailem předsedovi OVV.
Obvodní konference ČSSD Praha 8 - OVV ČSSD
Praha 8 se dohodlo na tom, že bude svolána
obvodní konference v únoru 2006, poté bude
přerušena a pokračování této konference proběhne v měsících dubnu až květnu. OVV ČSSD
se dohodlo na termínu obvodní konference
v úterý 28. 2. 2006 od 18.00 hodin v Zenklově
ulici 27 v prostorách sekretariátu s klíčem 1:3.

OVV ČSSD Praha 8 upravil a schválil definitivní
návrh programu Obvodní konference.
Předseda Petrus opět důrazně požádal členy
OVV, aby dodali své fotografie, které by mohl
umístit na naše webové stránky. Svoje fotografie stále ještě nedodali př. Janeček, př. Matyáš
a př. Tichý. Ostatní členi OVV již svoje fotografie dodali.
OVV ČSSD schválil plán akcí na 1. polovinu
roku 2006 takto: Výstava obrazů profesora
Němce, Autorské čtení Lustiga, reportážní fotografie Thomase Svobody, autogramiáda Valtra
Komárka, Besed o školství. Akce bude zajišťovat př. Petrus a př. Šašek a průběžně budou
informovat členy e-mailem.
O tom, co se dělo na 1. schůzce volebních
manažerů v Lidovém domě, rozsáhle informoval př. Tichý. Další schůzka se konala 8. 2.
2006. Informace doplnila Michaela Kozlová,
celou záležitost shrnul Roman Petrus
a následně vyžádal přítomné k diskusi na toto
téma, ze které by vzešlo nějaké řešení volební
kampaně, která se blíží, na základě předchozích informací, které zde všichni přítomní slyšeli. OVV ČSSD ukládá tajemníkovi zajistit zábor prostoru na těchto 4 místech: Palmovka
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před KB, Ládví u metra Ládví, Kobylisy u metra
Kobylisy - 2x, s tím, že termíny mu dodá voleb- Zprávy z mimořádného OVV – 30. 1. 2006
ní manažer. OVV ČSSD ukládá kandidátům do
sněmovny, aby se představili v Osmičce článPř. Petrus představil Jaromíra Tischera,
kem.
který byl vybrán ve výběrovém řízení na obsazení místa tajemníka obvodního výkonného výVe dnech 19. 3. – 23. 3. 2006 se koná ná- boru ČSSD Prahy 8. OVV ČSSD Praha 8 schvavštěva pražského zastoupení v Bruselu. Za luje Jaromíra Tischera, DiS. tajemníkem OVV
každý obvod jsou vysláni 2 účastníci. OVV ČSSD Praha 8 .
ČSSD schvaluje, aby za Prahu 8 jeli do Bruselu
tito účastníci: př. Mgr. Karel Zemek, CSc. a př.
Př. Petrus OVV informoval OVV o pojištění
Mgr. Eva Prošková a jako náhradník je určen výlohy sekretariátu dle nabídky České pojišťovpř. Jiří Mitošinka.
ny. OVV ČSSD Praha 8 souhlasí s pojištěním
výlohy sekretariátu OVV v limitu plnění 30
V části komunální politika vystoupila se 000,- Kč, kde roční pojištění nesmí přesáhnout
svými příspěvky Soňa Teplá a informovala pří- 2000,- Kč.
tomné členy OVV o dění na MČ Praha 8. Mimo
jiné řekla, že začátkem března svolá opět zaPř. Tichý informoval OVV o své rezignaci na
stupitelstvo a 8. 3. se bude konat v Grábově funkci člena OVV a volebního manažera pro
vile oslava MDŽ. Eva Prošková také informova- volby do PSP ČR ze zdravotních důvodů.
la přítomné o některých zajímavých projektech
a záměrech MČ Praha 8.

Informace o obvodní konferenci
V úterý 28. února 2006 se v prostorách sekretariátu ČSSD Praha 8 bude konat obvodní
konference, jejímž programem bude především volba delegátů na mimořádný sjezd ČSSD, včetně náhradníků a volba delegátů na krajskou konferenci. Součástí konference bude i rozsáhlá
diskuse k aktuálním vnitrostranickým problémům. OVV předpokládá, že konference bude přerušena a po konání volebních schůzí místních organizací bude svoláno pokračování konference,
na jehož programu bude schválení kandidátek do zastupitelstva Městské části Praha 8 a volby
kandidátů do zastupitelstva hlavního města Prahy.
Delegáti konference byli pozváni samostatnou pozvánkou, hosté z řad všech členů ČSSD
jsou srdečně zváni.

PLES KRAJSKÉ ORGANIZACE ČSSD PRAHA
V sobotu 4. března od 20:00 se ve všech sálech pražského Žofína koná 9. ročník
reprezentačního plesu ČSSD Praha. V programu bude účinkovat taneční orchestr K Band,
Taneční škola Chvaletice, Jiří Helekal, taneční pár Martin Pišna a Renata Gregorová, Antonín
Gondolán, Šárka Vaňková, Kamélie, Michal David, CAUSA BIBENDI. Programem bude provázet Jožka Zeman. V malém sále vystoupí Skupina Jiřího Galla, Richard Adam, Naďa Urbánková, Daniel Dvořák, programem bude provázet Yvonna Jelénková
Vstupenky je možné objednat prostřednictvím tajemníka OVV.
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Únor 1948 - pád svobody a demokracie
Jaromír Šída, senior MO Libeň
V historii našeho národa poznal náš lid ve
20. století dva dny, kdy jsme ztratili svobodu a demokracii. Byl to 15. březen 1939, po němž následovalo šest let nacistické okupace a podruhé po
Únoru 1948 jsme trpěli 41 let v komunistické totalitě. V roce 1939 jsme podlehli německé rozpínavosti za pomoci neschopnosti evropských velmocí.
Únor 1948 byl však vnitrostátním pučem zosnovaným komunisty za pomoci Sovětského svazu.
Politický převrat začal 13. února 1948,
1948 kdy
bez schválení vlády bylo vyměněno osm oblastních
velitelů SNB a nahrazeno lidmi, které určila bezpečnostní komise ÚV KSČ. Provedení výnosu bylo
pozastaveno do projednání ve vládě. Tam byli komunisti ještě přehlasováni.
16. února komunisté se obrátili o podporu
na masové organizace.
17. února Rudé právo otisklo vymyšlenou
zprávu o údajné dohodě sociální demokracie a
strany národně socialistické na protikomunistickém postupu. Na schůzi vlády nekomunističtí ministři trvali na podání zprávy o odvolání výnosu
zemského velitele SNB. Rozhlas neustále opakoval
provolání politbyra KSČ a tak se již nedalo pochybovat, že pracuje jen pro komunisty.
18. února ministři Zenkl a Ripka informovali presidenta Beneše o vládní krizi. Schůze vlády
se nezúčastnili tři ministři a ta se nekonala.
19. února předseda vlády Gottwald byl sociální demokracií vyzván, aby nehnal konflikt na
ostří nože. Národní socialisté byli odhodláni odvolat své ministry z vlády a lidovce se rozhodli pro demisi. Komunisti dal příkaz k přidělení zbraní pro
7000 dělnických milicionářů.
20. února se opoziční ministři nezúčastnili
zasedání vlády, 12 ministrů podalo demisi a nastalo jednání o doplnění vlády. Gottwald získal většinu
i v parlamentě. Bylo rozhodnuto o vydání ostrých
náborů pro dělnické milice.
21. února komunisti vytvořili akční výbory
pro tzv. očistu veřejného života od reakcionářů. Na
pražském Staroměstském náměstí promluvil Gottwald ke shromážděným pracujícím. Z demonstrace
odjela k prezidentovi delegace s žádostí o přijetí
demise. Nakonec k prezidentovi přijel i Gottwald a
ultimativně žádal, aby prezident demisi ministrů
přijal. Beneš pod hrozbou generální stávkou demisi ministrů přijal.

22. února byl svolán sjezd závodních rad,
který přijal rezoluci připravovanou komunisty.
23. února byly zakládány další akční výbory
a začalo persekvování a vyhazování z práce nekomunistů. Nekomunistický tisk byl zastaven a v politických sekretariátech se prováděly policejní prohlídky.
24. února v poledne byla vyhlášena manifestační stávka na podporu požadavků Klementa
Gottwalda. Sekretariát sociální demokracie a vydavatelství Práva lidu v pražském Lidovém domě byly
obsazeny policií. Fierlingerova frakční skupina vydala prohlášení podporující KSČ.
25. února Svobodné slovo nevyšlo a Lidová
demokracie dostala označení jako orgán akčního
výboru. V poledne rozhlas oznámil přijetí demise
ministrů a odpoledne Gottwald předložil prezidentovi návrhy na nové ministry. V Nerudově ulici došlo ke střetu studentů s policií. Byl to jediný hromadný projev odporu proti postupu KSČ.
Zhodnoťme Únor 1948. K úspěšným revolucím dochází, když buď většina společnosti sympatizuje s revolucionáři, nebo když je vůči jejich
programu apatická. Je-li však společnost výrazně
proti revoluci, lze jí vnutit změnu jen násilím. Jak to
tehdy bylo?
Celá Gottwaldova taktika směřovala k postupnému získávání pozic, nikoli k riskantnímu
frontálnímu útoku. Sáhla proto k osvědčenému
způsobu převratu shora, motivovaném falešným
obviněním protivníka z pučistických úmyslů.
Tato „revoluce“, opřená o tzv. akční výbory,
složené výhradně z komunistů a jejich přisluhovačů, nebyla ovšem proveditelná bez policejního násilí a KSČ jej neváhala použít.
A jak se v únoru 1948 zachovali sociální
demokraté? Jedině levá frakce Zdeňka Fierlingera
táhla s komunity. Laušmanovci a Majerovci zůstali
věrni straně a proto byli komunisty označeny za
reakcionáře.
Tak jako 15. březen 1939 můžeme považovat za počátek druhé světové války, tak Únor
1948 se dá pokládat za začátek tzv. studené války.
Proto poučme se z dějin, neboť „Historie
set magistra vitae, lux veritatis“.

