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Ano. Toto číslo našeho časopisu se výrazně vymyká posledním třem číslům. Některé pravidlené rubriky zde nenajdete, ale
zase zde najdete mnoho zajímavého ze skončeného 36. sjezdu
ČSSD.

Tak jak jsme slíbili jsme přinášeli pravidelné zprávy jak na
našich webových stránkách, tak i na facebooku a jsem rád, že
si tyto naše krátké informace našly své příznivce. Přesto jsme
se na čtyřech stránkách v tomto čísle rozhodli provést jakési
definitivní shrnutí a ohlédnutí za sjezdem.

Je potřeba se také ale odrazit kupředu a dívat se dál. Jak?

kandidáta.

Práce na nás nepočká a já doufám, že ať už na sjezdu vyhrál
váš kandidát nebo ne, tak se nyní společně vydáme za společnou prací pro českou stranu sociálně demokratickou.

Fotka měsíce - čestný předseda ČSSD:
Valtr Komárek

Číslo měsíce
17
Tolik členů ČSSD se rozhodlo stát se řadovými
místopředsedy ČSSD. Mezi nimi bylo i sedm
žen, ale uspěla jen jedna.
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Události v ČR a ve světě

Libye
Situace v Libyi se mění každým dnem. Ještě před měsícem jsme mohli psát, že začala revoluce,
která postupuje razantními kroky a ohrožuje samu podstatu vlády plukovníka Kadáffího. Ten však
pravděpodobně sbíral síly. V březnu nasadil všechny své jednotky a začal si brát již jednou dobyté
území zpět. Postupně by pravděpodobně převzal celou zem zpět. To však nepřipustily některé země,
a tak prosadily rezoluci OSN, která sice vyzněla jako pomoc pro civilisty, ale ve skutečnosti je to potvrzení válečného stavu s Kadáffím. Jen si přejme, aby nová vláda podporovaná některými západními
zeměmi nebyla ještě horší, než vláda Kadáffího.

				

Japonské zemětřesení a tsunami
V březnu se prakticky každý den objevují ve všech médiích fotografie, videa a záběry z Japonska. Po zemětřesení následovala i vlna tsunami, která srovnala větší část západního pobřeží
Japonska se zemí. Aby toho nebylo málo, tak se výrazně narušila jaderná elektrárna ve Fukušimě.
Přestože zatím nehrozí z tohoto případu žádné větší problémy, začala v Evropě protijaderná hysterie.

Anička
Dne 16. března 2011 nachází policie v Troji, jen kousek od místa, kde byla viděna naposledy,
torzo těla Aničky Janatkové. Podle místa ohledání byla zavražděna a následně zakopána. Hned ten
den je zadržen podezřelý Otakar T. Ten je na první pohled ledově klidný, ale o pár dní později se
oběsí ve své cele, kde ho každých 15 minut kontrolují a kde má spoluvězně. Následně se v médiích
objevuje zpráva, že zatím žádné přímé důkazy proti Otakaru T. policie nemá. Rodiče Aničky se tak
možná nikdy nedozví, kdo její dceru opravdu zabil.

				

Ústavní soud rozhodl o pražských volbách
Po říjnových volbách do Magistrátu Hl. m. Prahy se odvolalo několik stran k obvodnímu a
následně ústavnímu soudu. Rozporovali to, zda byly volby platné a legální, jelikož byla Praha rozdělana na sedm volebních obvodů. Ústavní soud v úterý 29. března rozhodl poměrem 10 ku 5 tak,
že volby jsou platné a koalice ODS a ČSSD na magistrátu může klidně pokračovat ve vé práci.

Důchodová reforma na houpačce
Naše pravicová vláda předložila důchodovou reformu, která dle jejich názoru spočívá v tom, že
se musí sblížit úrovně DPH. Tedy rozumějte, musí se zdražovat. Takže se dohodly na tom, že DPH
se sjednotí na určité cifře. Jaké? To je jedno, protože ministr Bárta zaskočil na pokec k prezidentovi
Klausovi a vše je jinak. Už to bude 17 procent, ale až někdy. Teď jen 14 a 20. Rozumíte tomu?
Je to podobné, jako když ministr Heger navrhne rozjet zvyšování zdarvotnických poplatků a hned
o týden později jej přes prsty klepne vláda, že to ne.

Foto použito z internetu
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ČSSD informuje

Zprávy z Krajského vedení
ČSSD
Milan Hejkrlík, člen KVV
		

KVV ČSSD Praha zásadně nesouhlasí s navrhovanou změnou Rozpočtové-

ho určení daní, které by vedlo ke snížení rozpočtových prostředků statutárních měst
Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.

Usnesení
krajského vedení ČSSD ke
Karlu Březinovi
Novinka
Předsednictvo KVV ČSSD v Praze pod-

KVV ČSSD Praha zavazuje členy ZHMP a pražské poslance odmítnout navrhovaný
model Rozpočtového určení daní.

poruje nezávislé prošetření celé záležitosti
ve věci trestního stíhání 1. náměstka primá-

KVV ČSSD Praha zásadně nesouhlasí se „superstrategií“ ministerstva dopravy, která tora hlavního města Prahy Karla Březiny.
výrazně ohrožuje další výstavbu důležité dopravní infrastruktury hl.m. Prahy, přede-

PKVV ČSSD Praha zároveň upozorňuje

vším Pražský okruh, železniční spojení na Kladno a směrem do Berouna a neobsahuje žádné prostředky na další rozvoj pražského metra.

na skutečnost, že trestní stíhání nijak nesouvisí s fungováním hl.m. Prahy, ani jeho

KVV ČSSD souhlasí s tím, aby Programové prohlášení RHMP bylo ihned po schvále- organizací. Netýká se ani otázek jeho hosní předáno na OVV a MO v Praze jako materiál k tomu, abychom v diskusích s lidmi podaření, udělování dotací, výběrových
dokázali obhajovat, proč jsme uzavřeli koalici.

Reprezentační Ples ČSSD

řízení a veřejných zakázek. Karel Březina
během svého působení za stát a věřitele
nezpůsobil v žádné z dotčených akciových
společností škodu. Obvinění bylo Karlu
Březinovi sděleno velmi nestandardním
způsobem, aniž by byl vyzván k podání
vysvětlení. Náměstek Březina proto podal
proti usnesení o zahájení trestního stíhání
stížnost.
Tyto skutečnosti jsou důvodem, aby se
P KVV Praha celou záležitostí zabývalo až
poté, co bude rozhodnuto o této stížnosti.
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Zprávy z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8
Čtvrté jednání Obvodního výkonného výboru proběhlo 16. března 2011. V bodu „organizační věci“ př. Šašek informoval o
návštěvě Senátu PČR, která proběhne ve druhé půli dubna. Požádal tajemníka, aby oslovil všechny pražské obvody, zda mají zájem účastnit se této návštěvy. Následně Př. Křížek sdělil, že na dalším jednání OVV bude informovat o zajištění jednání OVV mimo
sekretariát. Tajemník př. Vašek požádal přítomné zastupitele MČ Praha 8 o účast na „zastupitelském dnu“ na sekretariátu dne 19.
4. Účast potvrdila př. Slavíková. Př. Petrus se dotázal členů OVV na návrhy a připomínky k internímu zpravodaji OVV ČSSD Praha
8, který vychází v nové grafické a obsahové podobě. Dále požádal, aby členové OVV přenesli tento dotaz na členskou základnu,
ohledně jejich názoru na časopis, a jakékoliv návrhy na obsah a formu.
V bodu „příprava akcí OVV“ bylo sděleno, že kromě obvyklých akcí se žádná nová akce nechystá. V této souvislosti informoval
př. Petrus o finanční situaci OVV a dotacích, které dostáváme na provoz sekretariátu. Ty se mohou po sjezdu ČSSD ještě snížit, v
krajním případě může nastat situace, kdy bychom museli tento sekretariát opustit a přestěhovat se do menších prostor. Bude snížena částka, kterou přispíváme na vernisáže nových výstav na sekretariátu. Př. Rudová informovala, že za SDŽ Praha 8 požádala
SDŽ Praha o dotaci na každou vernisáž ve výši 500,- Kč. Odpověď zatím nedostala. Př. Petrus požádal, aby OVV a MO pořádali
pouze akce, které budou bez finanční účasti OVV.
Rozpočet OVV na rok 2011 – Informoval př. Petrus. Na I. čtvrtletí roku 2011 přišly finance pouze na nájem a energie ve výši
15.600,- Kč. Díky tomu bude nutné schválený rozpočet přepracovat. K finanční situaci proběhla diskuse. Rozpočet by měl být
přepracován na další jednání OVV.
Následoval bod jednání „zprávy z vyšších stranických orgánů“ Od posledního jednání OVV se KVV Praha ani ÚVV nesešel, dojde k tomu až po sjezdu. V rámci KVV proběhla diskuse k návrhům změn stanov ČSSD. Př. Petrus konstatoval, že návrhy stanov
by na rozdíl od sjezdu v roce 2009 mohly být projednávány. Dále sdělil, že bude aktuální zprávy ze sjezdu publikovat na facebooku
ČSSD Praha 8, př. Pokorný bude na sjezdu fotografovat a tak budeme aktuálně informováni a ve spojení, dle situace. Př. Šašek
a př. Petrus podrobně informovali k vývoji postojů některých krajů ke konkrétním návrhům změn stanov. K daným změnám a
návrhům proběhla diskuse, zejména ve věci přímé či nepřímé volby předsedy ČSSD a dalších změn. Dále proběhla diskuse ke
kandidátům na předsedu a místopředsedy ČSSD. OVV nezavázal delegáty sjezdu za Prahu 8 k žádnému konkrétnímu hlasování.
V nepřítomnosti člena OKK ČSSD Praha 8 seznámil členy s kontrolním protokolem tajemník př. Vašek. K předloženému protokolu konstatoval, že OKK neshledala v žádném z bodů kontroly nedostatky, či pochybení. Členové OVV vzali zprávu OKK na vědomí.
Př. Petrus informoval, že př. Bartoloměj odešel z Prahy 8, požádal o přestup na Prahu 5 do MO Košíře, z důvodu svého přestěhování. Zbývá, aby přestup schválil KVV Praha. Na letošní OK Praha 8 budeme proto volit náhradníka KVV Praha, kterým př.
Bartoloměj za Prahu 8 byl.
Zprávy z komisí – pro národnostní menšiny informovala př. Slavíková; sociální komise a zdravotní komise – př. Štollová; komise
pro obecní majetek – př. Zátopek; komise pro památkovou péči a komise pro životní prostředí – př. Vašek; komise pro územní
rozvoj – př. Petrus. Ten dále informoval o způsobu umisťování „zpráv z komisí“ do časopisu OVV.
MO Karlín a MO Libeň – př. Petrus: souhlas s přestupem př. Bartoloměje, dále diskuse ke způsobu rozdělování daní v ČR, návštěva senátu; MO Kobylisy – př. Majerová: př. Sailer vystoupil na únorovém ZMČ P – 8, na schůzi MO kritizoval př. Petruse, dále
členové souhlasili, aby se p. Tymko jako příznivec ČSSD účastnil jejich schůzí; MO Ďáblice – př. Janek: otázka další spolupráce s
koalicí na MČ Ďáblice, návrhy radě MČ ohledně úklidu; další schůze proběhnou po sjezdu. Př. Petrus po jednání s př. Ševčíkem
řekl, že doporučuje členům MO Bohnice, aby se opět začali scházet na území Prahy 8.
5
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ČSSD PRAHA 8
Interview

Rozhovor s Karlem Šaškem
1. místopředsedou obvodní organizace ČSSD v Praze 8
Je po Sjezdu. Co říkáte výsledkům?
Je důležité zapomenout na jakékoli předsjezdové spory, které jsme měli někteří mezi
sebou, či podpoříme toho či onoho. Pokud podpoříme toho, pak to bude znamenat konec. Nic nekončí. To můžeme po Sjezdu s klidem konstatovat. Vyhrála sociální demokracie. Máme zvolené nové vedení a teď se můžene opět s klidem pustit do obhajoby
sociálně demokratických hodnot mezi občany. Nás na Praze 8 čeká zcela zásadní událost.
Budeme muset zvolit kandidáta, kterého pošleme do boje o senátorské křeslo.

Už má vaše organizace vybraného kandidáta do Senátu?
Ne. Procedura spojená s výběrem kandidáta do senátu za náš obvod ještě oficiálně
nezačala. Ale už jednotlivé místní organizace se o výběru vhodného kandidáta na svých
zasedáních jednají. Máme několik osobnostních typů, které jsme oslovili a čekáme na
jejich rozhodnutí tak, aby v případě souhlasu s kandidaturou jsme je mohli představit členské základně a zahájit tak debatu o jejich přijetí
za našeho senátorského kanditáta. Stejně jako výběr kandidáta do Senátu je důležitá i příprava volební kampaně. Na toto vše je již třeba se
pŕipravit a jít do toho naplno.

Jaké jsou šance na zvolení senátorem vašeho kandidáta?
Tak je je zcela zásadní otázka. Vzhledem k tomu, jaké jsou výsledky dosavadních senátních voleb z pohledu kandidátů za sociální demokracii, nejsou vyhlídky na úspěch příliš „oranžové“. Musíme důkladně projít jednotlivé předchozí kampaně, poradit se s odborníky na
politické kampaně, a samozřejmě poradit se sami mezi sebout. Máme totiž dvě možnosti. Buď najít formálního kandidáta a volby víceméně
nechat náhodě, nebo do toho jít naplno. Ale to očekává opravdu velké nasazení od nás všech. Získat senátorské křeslo sociálně demokratickému kadidátovi se v Praze ješte nepodařilo.

Dokážete oslovit takovou silnou osobnost,
která by mohla získat senátorský mandát v
Praze?
  
Na tuto otázku se neodpovídá lehce. Oslovit jistě dokážeme, ale také jde o to, jestli ta osobnost bude s kandidaturou souhlasit. Není totiž moc jednoduché mezi významnými osobnostmi najít toho, kdo by chtěl jít naplno
do něčeho, co nemá jasný výsledek. Nezbývá nám tedy
nic jiného, než si s tím poradit. Pevně věřím, že jednotlivé
místní organizace dokáží vygenerovat nejen několik vhodných kandidátů, ale také se v hojném počtu budou podílet
na volební kampani. Koneckonců hojná účast a angažovanost našich členů, sociálních demokratů na Praze 8, ve
volebních kampaních je naprosto výtečná a je třeba za ni
všem poděkovat. Nadšení a angažovanost bude potřeba i
nadále.
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Polemika

Chmurná budoucnost financování Prahy 8
Tomáš Novotný, zastupitel ČSSD Praha 8
Schválený rozpočet na rok 2011 jako by z oka vypadl rozpočtu na

nutno přestat žít nad možnostmi naší městské části a začít postupně

rok 2010. Běžné výdaje dále rostou či přinejmenším neklesají. Výdaje

a nikoliv šokově snižovat zbytné rozpočtové výdaje. Není potřeba se

jsou dvakrát vyšší než tomu bylo před 8-10 lety a nikdo z nového (sta-

zaměřit na platy a počty úředníků. V prvé řadě je nutno snížit výdaje za

ronového ) vedení městské části nemá odvahu zbytnělé výdaje začít

různé externí služby. Minimalizovat výdaje za poradenství, právní kan-

škrtat. To vše se děje v době, kdy se v celém státě hledají úspory ve

celáře. Dále není nutné každý rok investovat horentní částky na náku-

výdajích. Bohužel příjmy městské části nejsou žádné perpetum mobi-

py nových počítačů a programového vybavení. Stejně tak lze jen stěží

le a během 4-5 se vyčerpá polštář vzniklý prodejem obecních bytů a

pochopit, proč jsou výdaje na péči o zeleň třikrát vyšší než tomu bylo

čítající několik miliard Kč. Prodejem bytů se sice získala takto vysoká

před 8-10 lety, aniž by byl patrný zásadní rozdíl ve stavu zeleně. Ve

částka, ale městská část přišla o pravidelný příjem z nájmu za tyto byty

výdajích na bezpečnostní kamery patříme bezpochyby k lídrům neje-

v řádu několika stovek milionů Kč ročně. V současné době již nelze

nom v pražském měřítku, ale na vlastní bezpečnost občanů to má vliv

spoléhat na zdroje z fondů EU, při jejichž čerpání byla Praha 8 mimo-

zanedbatelný, jestli vůbec nějaký. Vrcholem všeho je nákup nových aut

řádně úspěšná. Fondy EU jsou určeny pouze na investice a nikoliv na

pro vedení městské části (na dva automobily je v rozpočtu vyčleněno

provoz a budou opět ve větší míře k dispozici městům až od roku 2014.

1,3 milionu Kč), který už je v současné době čistou provokací. Praha 8

V budoucích letech nelze spoléhat ani na nárůst dotací z rozpočtu Pra-

musí nutně zavést kontrolu výše investic podle obvyklých tržních cen.

hy, protože i příjmy velké Prahy klesají . Bohužel nové vedení městské

Na tuto oblast existují programy, které využívají ceníky obvyklých cen

části nemá odvahu tento problém řešit a na místo toho rozhazuje pro-

stavebních prací. Na žádnou investici by tak nemělo jít z městského

středky plnými hrstmi. Při tomto vývoji bude nutno jednorázově seškrtat

rozpočtu více prostředků než jsou tržní ceny. Je ovšem nezbytné najít

výdaje rozpočtu pro rok 2014 nebo 2015 až o 150 milionů Kč, a to už

odvahu a začít hledat úspory okamžitě, aby po této koalici definitivně

bude pro chod městské části velice citelné.

nemusel do vedení města nastoupit krizový management a aby se kva-

lita života občanů Prahy 8 rapidně nesnížila.
Jaká je cesta k sestavování udržitelných rozpočtů? V prvé řadě je

Pár historicko-statistických údajů k sjezdu
Roman Petrus, předseda ČSSD Praha 8
Jednalo se o v pořadí 36. sjezd sociální demokracie, ale není to tak

stihla uspořádat již jen jeden sjezd, v listopadu 1947, v Brně a následně

přesné číslo. Tak se na to podívejme. Sociální demokracie byla založe-

po situaci v roce 1948 proběhl nelegální a inscenovaný slučovací sjezd

na v Praze na Břevnově dne 7. dubna 1878. Je to tedy nejstarší dodnes

s KSČ. Ten pochopitelně nemá v historii ČSSD své místo. Následovaly

působící politická strana v českých zemích. Kromě tohoto úvodního

dva sjezdy v exilu. V roce 1983 v Curychu a v červnu 1989 v Heidelber-

sjezdu následovaly v letech 1880 a 1882 další dva ilegální sjezdy. Oba

gu. Kromě toho proběhla v roce 1973 ještě konference v Gersau-Rot-

rovněž v Praze. Tehdy to sociální demokraté neměli jednoduché a roz-

schuo, která ale není brána jako sjezd.

hodně je potřeba si uvědomit, že sjezdy probíhaly za účasti několika
členů, kteří bohužel v řadě případů skončili ihned ve věznicích.

V březnu 1990, se opět na Břevnově, ale ve větším obsazení než
před mnoha lety, konal obnovovací sjezd ČSSD, tentokrát s číslovkou

První řádný - legální, tedy očíslovaný, sjezd ČSSD se uskutečnil 25.26. prosince 1887 v Brně. Následoval jeden mimořádný, nečíslovaný

dvacet čtyři. Následovalo dalších jedenáct sjezdů, a ten dvanáctý nyní
v Brně.

sjezd, v roce 1891 v Praze a pak již řádné sjezdy. Do vzniku první republiky jich proběhlo jedenáct, ten poslední v předvečer 1. sv. války v
prosinci 1913.

A jaká města si sociální demokraté nejvíce oblíbili, tedy kde se sjezdy nejčastěji konaly? Nejčastěji se sjezdy konaly v Praze, a to hned
devatenáckrát. V Brně se budeme scházet pošesté, tedy pět sjezdů.

Během první republiky byla již sociální demokracie uznávanou stra-

Dvakrát se sociální demokraté sešli v Bohumíně a Českých Budějovi-

nou a to i po odtržení extrémistického křídla, které se změnilo v KSČ.

cích a po jedné návštěvě vykonali v Prostějově, Plzni, Moravské Ostra-

Od prosince 1918 do prosince 1938 proběhlo osm sjezdů ČSSD. Takže

vě, Hradci Králové a Ostravě. A když jsme u té statistiky, tak sociální

ten první po 2. sv. válce mohl nést číslovku 20 a byl uspořádán v říjnu

demokraté nemají rádi leden a červenec, kdy se nesešli ani jednou.

1945 v Praze. Bohužel následně sociální demokracie v českých zemích

Naopak milují duben a prosinec, kdy se sešli rovnou sedmkrát. :)
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36. sjezd ČSSD - 18. a 19. března 2011
Roman Petrus, Petr Pokorný a Karel Šašek - delegáti sjezdu za Prahu 8
Volební maraton na sjezdu
1. volba předsedy ČSSD - Nikdo z kandidátů v prvním kole
nezískal nadpoloviční počet hlasů - 298 pro Sobotku, 291 pro
Haška. Oba postupují do 2. kola. Sobotkovi vítězství uniklo o
jeden hlas.
2. volba předsedy ČSSD - Bohuslav Bobotka získal 304 hlasů a byl zvolen předsedou České strany sociálně demokratické, Bylo vydáno 596 hlasovacích lístků, platných bylo 591, dva
lístky byly platné, nicméně na nich nebyl vyznačen vítěz.

kandidátů. K Dienstbierovi, Benešové a Starcovi se v boji o post
připojí ještě Zdeněk Škromach, Lubomír Zaorálek, Roman Onderka a Milan Urban, kteří místopředsednické funkce obhajují.
Dalšími postupujícími jsou středočeský hejtman David Rath a
jihočeský hejtman Jiří Zimola s poslancem Jaroslavem Foldynou.
Místopředsedy ČSSD se ve druhém kole stali Marie Benešová (376 hlasů), Jiří Dienstbier ml. (306 hlasů), a Lubomír Zaorálek (291 hlasů).
2. Volba místopředsedů: Sedmičku kandidátů tvoří Jan Hamáček, Roman Onderka, Božena Sekaninová, Zdeněk Škromach, Martin Starec, Milan Urban a Dana Váhalová. Bývalý
ministr průmyslu a obchodu Milan Urban se však následně
kandidatury vzdal a vyzval k podpoře Zdeňka Škromacha. Původně byl nominován i osmý kandidát - Svatopluk Němeček.
Ten ale kandidaturu také stáhnul. Následně odstoupily i obě
ženy, a ve hře tak zůstala pouze čtveřice ve složení - Hamáček,
Onderka, Starec, Škromach.
Místopředsedy se stali Martin Starec (319 hlasů) a Zdeněk
Škromach (314 hlasů). Vedení sociální demokracie má tak definitivní podobu.

1. volba 1. místopředsedy - Michal Hašek porazil Lubomíra Zaorálka velkým rozdílem. Z 579 platných hlasů jich získal 363.
1. volba místopředsedů - Na místopředsedy strany chce
kandidovat celkem 17 politiků a političek. O kandidaturu se
přihlásili Marie Benešová, Jiří Dienstbier, Vladimír Dryml, Milana Emmerová, Jaroslav Foldyna, Alena Gajdůšková, Jindřiška
Blažková, Ludmila Navrátilová, Roman Onderka, David Rath,
Božena Sekaninová, Martin Starec, Zdeněk Škromach, Milan
Urban, Daba Váchalová, Lubomír Zaorálek a Jiří Zimola.
V první kole volby místopředsedů ČSSD nebyl zvolen nikdo
ze 17 navržených kandidátů. Nejúspěšnější byl v prvním kole
senátní kandidát Jiří Dienstbier. Získal 264 hlasů. Ke zvolení mu
jich chybělo deset. Následovala ho bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová s 254 hlasy, která je jedinou postupující ze sedmi kandidujících žen, a s 246 hlasy končící předseda
kontrolní komise Martin Starec. Stejný počet - 238 hlasů - obdrželi Lubomír Zaorálek a Zdeněk Škromach. Významné zisky
pak zaznamenali Roman Onderka (183), David Rath (173), Jiří
Zimola (168) a Milan Urban (166).
Do druhého kola volby postupuje deset nejúspěšnějších
8
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Rozvoj sociálního státu, kvalitní veřejné
služby dostupné všem občanům!
Rezoluce 36. sjezdu ČSSD
Současné vysoké deficity veřejných rozpočtů, způsobené zejména neuváženým snižováním daní za vlády Mirka Topolánka, představují vážný problém, ohrožující budoucí prosperitu naší země a kvalitu života jejích obyvatel. Vláda, vedená scestnou tezí ze svého
vlastního vládního prohlášení, že „jen podnikatelský sektor je tvůrcem bohatství společnosti, ne stát“, nabízí řešení tohoto deficitu
cestou dalšího relativního a leckdy i absolutního snižování příjmů veřejných rozpočtů a veřejných výdajů. Přitom Česká republika
už jejich současnou výší ve vztahu k hrubému domácímu produktu nachází na samotném chvostu EU. Doplácejí na to všechny významné oblasti veřejných služeb, tedy zdravotnictví, školství, kultura, sociální péče, služby zaměstnanosti, výzkum a vývoj, podpora
bydlení, bezpečnost, dopravní infrastruktura, jejich zaměstnanci - a v konečném důsledku především samotní občané.
Od počátku roku 2011 skokově klesají rozpočty a snižují se počty pracovníků veřejného sektoru. Dochází k dalšímu omezování
nebo rušení sociálních dávek nabízejících pomoc a podporu potřebným, k poklesu státní podpory stavebního spoření, k omezování
finanční podpory organizacím občanského sektoru. Jak ukázala nedávná krize ve zdravotnictví, nevyvolá to nic jiného než další růst
nespokojenosti zaměstnanců, napětí a deficity v poskytování příslušných služeb, posiluje riziko jejich úplného rozkladu v budoucnu,
přenáší výdajovou zátěž stále více z veřejného sektoru na jednotlivce a jejich rodiny a významně podkopává jediný budoucí zdroj
společenského bohatství této země – její lidský potenciál.
ČSSD je připravena se plně podílet na přípravě a realizaci všech kroků, které povedou k účinnému řešení závažných problémů
veřejných služeb v České republice. Má k dispozici propracované návrhy na jejich řešení, vzniklé na půdě svých odborných komisí.
Je odhodlána rozkladu veřejných služeb a další diskriminaci jejich zaměstnanců bránit všemi dostupnými demokratickými prostředky. Za tím účelem vládě navrhuje:
1. Důsledně bojovat s korupcí v hospodaření s veřejnými prostředky, a to především zavedením systému zaručujícího plnou
transparentnost zadávání veřejných zakázek, důslednou preventivní i následnou kontrolní činností a přísným trestáním pachatelů
trestních činů.
2. Výrazně zvýšit příjmy veřejných rozpočtů cestou důkladné revize celého daňového systému. Je nezbytný návrat k progresivnímu zdanění příjmů fyzických osob, zvýšení daně z příjmu právnických osob, zvýšení majetkových daní, zdanění hazardu stejným
způsobem jako je tomu u jiného podnikání, zavedení majetkových přiznání a posílení orgánů státu v boji s daňovými úniky.
3. Zahájit stálou diskusi k diagnóze stavu a k hledání a uplatnění nástrojů řešení problémů českých veřejných služeb - zdravotnictví, školství, kultury, sociální péče, služeb zaměstnanosti, výzkumu a vývoje, bydlení a bezpečnosti. Této diskuse a navazujících
koncepčních prací se zúčastní představitelé všech rozhodujících politických sil v zemi stejně tak jako odborníci, samotní zaměstnanci těchto služeb a organizace občanského sektoru.
ČSSD si je přitom vědoma skutečnosti, že dosažení konsensu o tom, jak řešit nahromaděné problémy v oblasti veřejných služeb,
bude v současné rozjitřené politické atmosféře velmi obtížné. I proto upozorňuje vládu na to, že jakékoli jednostranné kroky, které
by se v těchto citlivých oblastech rozhodla podniknout bez široké konzultace s opozičními stranami a s odbornou a občanskou veřejností,
představují příliš vysoké riziko nevyváženosti, nekompetence a neefektivnosti. Zvolit takovou cestu by bylo riskantní především pro občany
naší země – nicméně ve svých důsledcích i pro vládu samotnou.

Prof. Martin Potůček, potucek@fsv.cuni.cz
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Spravedlivý důchodový systém, důstojný a klidný
život současným i budoucím důchodcům!
Rezoluce 36. sjezdu ČSSD
Současná koaliční vláda dosud nezahájila seriózní celospolečenskou debatu o podobě připravované důchodové reformy. Bez
ní je ale potřebný souhlas vlády a opozice o budoucí podobě důchodového systému za přispění širokého spektra představitelů
občanské a odborné veřejnosti nedosažitelný.
Vláda naopak chystá o své vůli a ve spěchu nedomyšlené kroky, které, pokud budou přijaty, rozkolísají celý sociální systém a
ohrozí životní jistoty občanů:
1. Zásadní chybou je spojovat reformu důchodového pojištění se zvýšením sazby daně z přidané hodnoty. Jde o dva na sobě nezávislé systémy. Nápad dočasně „záplatovat“ příjmy veřejného průběžného systému zvýšením dolní sazby daně z přidané hodnoty
naopak vyvolá sám o sobě další sociální a ekonomické problémy, včetně ohrožení životního standardu samotných důchodců.
2. Navrhované vyvedení části prostředků ze základního veřejného systému do systému soukromého fondového připojištění je v
současných podmínkách napjatosti rozpočtu důchodového pojištění scestné, neboť ohrozí samotné základy jeho financování.
3. Nutit zákonem pojištěnce, kteří by se rozhodli pro vyvedení části prostředků z veřejného průběžného pilíře formou opt-outu do
soukromých penzijních fondů, aby do těchto fondů posléze povinně přispívali až do dosažení důchodového věku je - bez záruky ze
strany státu občanům za těmto fondům svěřené prostředky – dalším neodpovědným hazardem vlády s důvěrou veřejnosti.
4. Obsah připravované „malé“ vládní novely zákona o důchodovém pojištění reagující na loňský nález Ústavního soudu odporuje samotnému duchu tohoto nálezu. K posílení principu ekvivalence (tedy dosažení lepšího souladu výše důchodů s vloženými
příspěvky) má dojít pouze u 10 % občanů s nejvyššími příjmy; u 70 procent občanů se středními příjmy bude princip ekvivalence
naopak oslaben.
5. Argument ministra práce a sociálních věcí, že tento pokles bude novým důchodcům více než vykompenzován zvýšením důchodů díky inflaci je falešný, neboť takto se příslušné kategorie nových důchodců dostanou tak jako tak do nevýhodnějšího postavení ve srovnání s ostatními, kterým podle nového způsobu výpočtu důchody klesat i bez kompenzace nebudou, případně si dokonce
přilepší.
6. K této novele jsou „přilepena“ i mnohá další opatření, která s nálezem Ústavního soudu vůbec nesouvisejí, nicméně přístup
nových důchodců k jejich důchodům ve srovnání se současným výpočtem důchodů dále výrazně omezují a zpřísňují.
Nezpochybnitelným dlouhodobým cílem ČSSD je dále rozvíjet důchodový systém tak, aby zajistil všem důchodcům i do budoucna důstojné a klidné stáří. Pokud s námi, jak požadujeme, zahájí současná koaliční vláda rovnoprávný dialog o budoucí podobě
důchodového pojištění, nepřipustí ČSSD realizaci žádné jeho podoby, které by vedla k poklesu průměrné výše důchodů z veřejnoprávního průběžného pilíře pod 40 % průměrné hrubé mzdy. ČSSD bude dále usilovat o odstranění nespravedlivého znevýhodnění
zaměstnanců vůči OSVČ, o funkční propojení důchodového pojištění s podporou rodičů pečujících o nezaopatřené děti a o transformaci současného systému soukromého připojištění se státním příspěvkem tak, aby se stal pro odpovědné občany myslící na svoji
budoucnost vhodným nástrojem přilepšení k jejich základnímu důchodu.
Prof. Martin Potůček, potucek@fsv.cuni.cz.
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ČSSD PRAHA 8
Novinky z Prahy
V Paláci Svět je mrtvo, kde jsou sliby radnice?
Je tomu právě měsíc, co do Prahy přijel Antonio Crispino, italský majitel legendárního Paláce Svět, který proslavil Bohumil Hrabal.
Na schůzce se zástupci radnice osmé městské části a členy petičního výboru za záchranu památky slíbil, že dům opraví. Koaliční
TOP 09 si ve svém programovém prohlášení záchranu paláce vytyčila jako jeden z hlavních cílů. Před měsícem bylo patrné, že na
domě dělníci pracují, nicméně dnes to vypadá jinak. Slib opravit Palác Svět Crispino ohraničil také časově. Radnice proto chce mít
trpělivost do příštího roku. Pokud se ani tentokrát nic nestane, jsou radní údajně připraveni podniknout i razantnější kroky. Inspirací by mohl být postup Prahy 1, která chce proti chátrajícím památkám bojovat hrozbou exekuce majetku. Crispino přitom při své
nedávné návštěvě hlavního města kromě opravy Paláce Svět slíbil, že na konci března přijede, aby tu strávil nějaký čas a na rekonstrukci mohl dohlédnout. To se ale zatím podle všeho nestalo a nepodařilo se ani sehnat vyjádření jeho českých zástupců k průběhu
rekonstrukce. V nejistotě tak italský majitel nechává i zbytek nájemníků v deseti bytech, kteří v rozpadající se budově žijí.

V družinách přibude v září 96 míst
Do prvních tříd v osmé městské části od září nastoupí zhruba 950 školáků. Kvůli nim se radnice rozhodla zvýšit kapacity družin
ve čtyřech základních školách. Očekává se, že prvňáků nastoupí do školy v září o 150 až 200 více než vloni. Poptávka po místech
v družinách byla už tehdy velká. Proto se radnice rozhodla místa navýšit. Dohromady bude moci od nového školního roku chodit
do družin při základních školách o 96 dětí více než dosud. Podaří se tak najít místa pro více než polovinu prvňáků, kteří by měli
letos začít chodit do školy. Nejvíc jich přibude v družině Základní a mateřské školy Na Slovance, která sídlí v Bedřichovské ulici. Ze
současných 200 míst se kapacita zvedne na 240. Radnici by tento krok neměl stát téměř žádné peníze navíc. Není totiž potřeba nic
stavět ani rekonstruovat. Jde spíše o úřednické rozhodnutí, oficiální navýšení počtu volných míst. Základní školy v Praze 8 přijmou
od září celkem sedm nových tříd prvňáčků. Čtrnáct z patnácti škol navíc přijalo všechny zájemce bez ohledu na jejich trvalé bydliště.
Z těchto čísel je zřejmé, že se takzvaný „babyboom“ přesouvá z našich mateřinek do základních škol. A tento trend bude v nejbližších letech ještě více posilovat. Z prvních do druhých ročníků prvního stupně základní školy v Praze 8 letos odejde více než 800 dětí
ze sedmatřiceti tříd.

Soudní proces s aktivistou Johnem Bokem
U Obvodního soudu pro Prahu 8 začne proces s aktivistou a někdejším kandidátem na ombudsmana Johnem Bokem. Podle
žalobců loni v květnu v pražském Karlíně napadl strážníky městské policie. Nejprve jim prý odmítl ukázat občanku a pak je udeřil do
ruky a do obličeje. To vše poté, co se zastal romské rodiny. Bok tvrdí, že proti nim strážníci vystupovali příliš tvrdě.

Prahu 8 čeká častější úklid tramvajových tratí!
Obyvatelům Prahy 8 by se mělo lépe dýchat. Radnice naší městské části se totiž rozhodla častěji uklízet vozovkový prach z tramvajových tratí. V příštích dnech se to snad projeví.

Projekt Ďáblické rezidence zahrne 250 bytů a 22 domů
Rozsáhlý bytový komplex chystá v pražských Ďáblicích seskupení irských, izraelských a tuzemských investorů. Projekt Ďáblické
rezidence stejnojmenné společnosti zahrnuje jedenáct domů s téměř 250 byty a 22 řadových dvojpodlažních domků. Developer
plánuje zahájit výstavbu už letos v létě. I když jde o velký projekt, který bývá v současné době dělen do více etap, podle záměru má
být hotový už do konce roku 2013. Podle dokumentace k posouzení vlivu stavby na životní prostředí je projekt situován ve vzdálenosti necelého kilometru od Ďáblické skládky. Dle vyjádření investora je skládka je rekultivována a v době realizace záměru Ďáblické
rezidence nebude pro okolní životní prostředí problematická. Nejnovější studie realitních poradenských firem RIAS a Jones Lang
LaSalle dává pražskému rezidenčnímu trhu jednu z nejlepších vyhlídek v regionu. Na druhé straně však analytikové uvádějí, že v
prvním čtvrtletí 2011 je na prodej na sedm tisíc bytů ve 300 developerských projektech, přičemž 37 procent bytů už je dostavěných.
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Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8
Komise ze sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD
Komise projednala úpravu kritérií pro přidělování azylových bytů. Podmínkou pro přidělení azylového bytu je nově prokázání trvalého pobytu na Praze 8 minimálně 2 roky před podáním žádosti. Komise doporučila prodloužení nájemních smluv u 4 azylových
bytů. Byly projednány žádosti o přidělení azylových bytů, komise doporučila přidělení 2 azylových bytů matkám s nezletilými dětmi.
Komise také doporučila jednu žádost o zařazení do programu bydlení pro seniory.

Komise životního prostředí, Jan Vašek, zastupitel za ČSSD
Jednání komise zahájil její předseda p. Novotný (není zastupitelem), jednání se účastnil starosta p. Janků. Z 10 členů bylo přítomno 8. Následně si slovo vzal p. radní Černý (TOP), který spolu s vedoucím Odb. životního prostředí p. Cibulkou delší dobu informovali členy komise o věcech podstatných i nepodstatných, takže původně navržené představení jednotlivých členů jsem začal
až já, po delší době. Do diskuse se podařilo zapojit i p. starostovi. P. Cibulka seznámil komisi se zápisem z místa jednání stížnosti
občanů u dětského hřiště v Čimicích. Má nabídka, že hřiště vyfotím a členům komise pošlu fotky, abychom si udělali představu o
smyslu stížnosti, byla přijata. Starosta Janků sdělil, že dle jeho názoru má nyní MČ dva zásadní problémy v oblasti ŽP, a to sběrný
dvůr se sídlem firmy IPODEC, který se má stěhovat do vnitrobloku sídliště Střížkov a proti kterému protestují místní občané (v ulici
Voctářově zůstane až do roku 2011). V tomto směru funguje velmi dobře spolupráce s ředitelem IPODECu, p. Vančurou. Další
možná místa pro sběrný dvůr navrhují místní z OS. Druhým zásadním problémem je záměr PRE, a. s. postavit v katastru Bohnic –
Čimic paroplynovou elektrárnu. S tímto nesouhlasí MČ a nyní se má k žádosti o povolení stavby vyjádřit Odbor výstavby MČ. Dále
byla diskutována problematika odpadového hospodářství, zejména tříděného odpadu a zeleně na Praze 8 obecně. Zastupitel p.
Jaroš (KSČM), jak je jeho zvykem pochválil nejprve p. Janků a p. Cibulku, za všechnu dlouhodobou práci pro ŽP a pak pochválil i
sebe, zejména za akci „Z“. Komise se bude scházet, dle potřeby a podnětu občanů, nebo členů komise.

Majetková komise, Radim Zátopek, zastupitel za ČSSD
Majetková komise dne 21.3.2011 v bodě jedna řešila prodej pozemků pod bytovými domy v Libni a přehodnotila na žádost
MHMP cenu z původně navržené dle cenové mapy na cenu 268,- Kč/m2 za zastavěnou plochu a 7,- Kč/m2 za související plochu.
V dalším bodě se projednávala žádost o zařazení domu v Karlíně do seznamu vybraných bytových domů navržených k prodeji.
Majetková komise (mimo zástupce ČSSD) doporučila projednat zařazení předmětného domu do seznamu vybraných bytových
domů navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky po vyřešení uhrazení půjčky od EIB mezi MHMP a
EIB, potažmo MČ Praha 8. Tato komise zároveň doporučuje postupovat shodně i u ostatních domů na které byla čerpána půjčka
od EIB. Majetkový odboru bude evidovat předmětné žádosti obyvatel MČ Praha 8. V dalších bodech převážně nájemci žádali o
převod pronajatých nemovitostí na třetí osoby nebo snížení nájemného. V oprávněných případech komise žadatelům vyhověla.

Školská komise, Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD
Komise byla informována o
-zápisu dětí do MŠ
-soutěži ve střelbě ze vzduchovky,na kterou se přihlásilo 12 ZŠ
-vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Žernosecká.Zatím přišla 1 přihláška
Proběhla diskuse o žádosti o finanční podporu ředitelky Kotrbové na výjezd do Nikosie.Žádost byla zamítnuta.
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Kultura na Praze 8
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ZPRAVODAJ
Zveme Vás

Založení ČSSD

Výstava Doc. Jana Vlčka

Tak jako každoročně si i letos připomenou sociální demokraté poblíž hostince u
Kaštanu 7. duben 1878, kdy byly založena Česká strana sociálně demokratická,
tehdy jen pobočka Rakouské sociální demokracie.

Dne 17. 3. 2011 od 17.00 proběhla vernisáž malíře Jana Vlčka. V letech 1955 – 1959 studoval
na Vyšší průmyslové škole sklářské v Železném
Brodě a v letech 1959 – 1965 na Akademii výtvarných umění v Praze. Poté byl také odborným asistentem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na AVU, kde byl v roce 1988
jmenován docentem. Výstava je do konce dubna.

7. 4. 2011

Motýl ve tváři Jaroslava Foglara.

Na tý louce zelený
30. 4. 2011

Jako každoročně bude pálení čarodejnic
na Praze 4 v parčíku u restaurace Na tý
louce zelený. Tato aktivita potěší děti i dospělé a stojí za to ji navštívit.

Stranické akce Březen 2011
Klub zastupitelů			
4.4. 18.00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Karlín a MO Libeň		
5.4. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Kobylisy				
12.4. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub				
13.4. 16:00		
Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her			
14.4. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Bohnice				
19.4. 18:00		
Praha 8
Bytová poradna při ČSSD Praha 8 a zastupitelský den
						
19.4. 17:00		
Zenklova 27, sekretariát
OVV Praha 8				
20.4. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub				
27.4. 16:00		
Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her			
28.4. 18:00		
Zenklova 27, sekretariát
MO Čimice				
28.4. 18:00		
Chvatěrubská 350
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ČSSD PRAHA 8
Z našich akcí
V březnu proběhly dvě akce, na
kterých se objevili účastníci z Prahy 8. Především vernisáž výstavy
Jana Vlčka, kterou jsme pořádali v naší galerii v Zenklově ulici a
pak Sjezd strany. Sjezd je zdokumentován dostatečně v časopisu,
tak zde uvidíte fotografie z vernisáže.
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