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ČSSD PRAHA 8

Úvodník
 
Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
v první řadě mi dovolte, abych poděkoval všem, 
kteří se účastnili volební kampaně a zhostili se ne-
lehké úlohy při obhajobě sociálně demokratických 
myšlenek. Jsem tím velmi potěšen a je to dobrý 
předpoklad pro zvládnutí komunální kampaně, kte-
rá nás čeká v polovině října 2014. 

Přátelé, když jsem před rokem kandidoval a následně byl zvolen předsedou, 
měl jsem několik priorit. Udržet vnitřní chod organizace minimálně v tak 
dobrém stavu, v jakém jsem ji přebíral od Romana Petruse.  To se, myslím, 
s velkou pomocí Romana daří. Časopis vychází, výstavy na našem sekre-
tariátu jsou nejen zajímavější, ale i navštěvovanější, k zásadním otázkám 
svoláváme všeplenární schůze a debata o programových prioritách pro nad-
cházející komunální volby se již rozproudila. Právě debata o programových 
prioritách bude naším hlavním bodem na obvodní konferenci. A protože sto-
jíme na vašich názorech, na vaší podpoře a vaší osobní angažovanosti, svola-
li jsme naši obvodní konferenci s delegujícím klíčem 1:1, abychom vyslyšeli 
všechny vaše názory.

Přátelé, z následujících řádků mi nebude nejlépe, ale i takovouto situaci mu-
síme projednat a najít způsob, jak se k ní postavíme. Právě skončené volby 
pro nás nedopadly dobře. Výsledek 20,45% jistě není dobrým výsledkem. 
Rozhodně ne po 7 letech v opozici a z toho 3 letech silně asociální vlády 
Petra Nečase. Odpovědnost za takovýto „špatný“ výsledek má celé vedení 
strany. Vedení strany mělo okamžitě jako celek dát své funkce k dispozici. 
To je postup, který jsem očekával. Bohužel. Přesto je tento špatný výsledek 
naší strany výsledkem vítězným. A vzpomenu-li si na naše hlavní volební 
heslo „Prosadíme fungující stát“, tak musím přiznat, že ještě teď stojím před 
tímto volebním heslem s otevřenými ústy. S otevřenými ústy a silně nechá-
pajícím pohledem sleduji dění nejen kolem sebe, ale i v médiích. Situace 
je tak dynamická, že není možné reagovat na veškeré dění v naší straně. 
Dohady a lži o tom, kdo TAM byl či nebyl, jsou více než trapné a vzhledem 
k historii naší strany naprosto nedůstojné. Takto žádný reprezentant strany 
nesmí vystupovat.  

V poslední době jsem byl dotazován nejen členy našeho OVV, ale i mnohý-
mi z vás, zda k aktuálnímu dění ve straně svoláme obvodní výbor. Všem za 
projevený zájem velmi děkuji a moc si toho vážím. Jsem však přesvědčen, 
že současná situace si žádá velmi hlubokou a otevřenou debatu. Proto postoj 
našeho obvodu zaujmeme na naší obvodní konferenci, která předchází jed-
nání ÚVV naší strany.

Přátelé, jsem přesvědčen, že se dostavíte v co největším počtu a těším se na 
setkání s každým z vás. 

S pozdravem
Karel Šašek

Číslo měsíce
50 

Přesně tolik poslaneckých mandátů získala ČSSD 

v předčasných volbách do PSP ČR. 
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Události v ČR a ve světě

USA se dostaly do platební neschopnosti
Spojené státy americké se dostaly do platební neschopnosti. Stalo se tak ve chvíli, kdy Senát odmítl 
návrh zákona o vládních výdajích, který předtím schválila Sněmovna reprezentantů. V rámci tohoto 
zákona byl sněmovnou schválen také kontroverzní dodatek měnící reformu zdravotnictví. Vedle uza-
vření státních úřadů byly uzavřeny např. i národní parky a muzea. Nakonec Senát i Sněmovna schvá-
lily po polovině měsíce kompromisní zákon, který navýšil dluhový strop, nicméně se tím obnovilo 
financování federální vlády. 

Syrská vláda nechala odstranit zařízení na výrobu chemických zbraní

V Sýrii byla zničena všechna deklarovaná zařízení na výrobu chemických zbraní. Celkem šlo o 23 míst, kde 
se chemikálie vyráběly. Oznámila to Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Damašek tak spl-
nil jednu z hlavních podmínek, která byla obsažena v zářijové rezoluci Rady bezpečnosti OSN. V současné 
době přichází na řadu zničení již vyrobených bojových látek. Na to má Sýrie lhůtu do konce června 2014. 
Celkem bude zničeno přibližně 1300 tun bojových látek a 1230 kusů munice. 

Proběhly volby do Poslanecké sněmovny PČR

Volby do Poslanecké sněmovny PČR proběhly ve dnech 25. a 26. října 2013. Vyhrála v nich ČSSD se 
ziskem 20,45 % (50 mandátů), na druhém místě skončilo hnutí ANO s 18,65 % (47 mandátů), na třetím 
místě se umístili komunisté s 14,91 % (33 mandátů). Čtvrté místo obsadila TOP09 se ziskem 11,99 % (26 
mandátů). Do sněmovny se dostala také ODS (7,72 %, 16 mandátů), hnutí Úsvit (6,88 %, 14 mandátů) a 
lidovci (6,78 %, 14 mandátů). 

U italského ostrova Lampedusa opět ztroskotala loď

Tragická nehoda lodi u italské Lampedusy, která si vyžádala více než 200 obětí, opět rozvířila poli-
tickou diskuzi ohledně imigrační politiky. Tisíce afrických uprchlíků (přes 19000 od roku 1988) již 
zahynulo na moři ve snaze dostat se do Evropy. Uprchlíci obvykle cestující v plavidlech, která jsou 
v katastrofálním stavu, navíc počet pasažérů obvykle výrazně přesahuje kapacitu lodě. V poslední 
době stoupá počet běženců ze Sýrie. Po této poslední nehodě evropští politici vyzývají k přijetí nové 
komplexní imigrační politiky. 

Předávání státních vyznamenání

Prezident Miloš Zeman předal státní vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října 2013. Celkově 
udělil 27 medailí Za zásluhy a 2 řády Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident neudal žádné vyznamenání 
nižší třídy, což patřičně zdůvodnil - „Kdo jsem já, abych o tom měl právo rozhodovat. Kromě toho se do-
mnívám, že by to bylo ponižující i pro samotné vyznamenané.“ V proslovu, který byl jako obvykle odříkán 
zpaměti, se věnoval především rolím oceněných osobností v českých dějinách. Ústřední myšlenkou jeho 
projevu byly životní příběhy oceněných osobností a jejich životní cesta, která nebyla vždy jednoduchá. 

Foto a text použity z internetu
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ČSSD PRAHA 8

Zpráva z obvodního vedení ČSSD
Jan Vašek, tajemník ČSSD na Praze 8

V úvodu informoval obvodní volební manažer př. Tischer o konání nejbližších volebních mítinků. Př. Céza 
dodal, že se závěrečného osmičkového mítinku (24. 10.) zúčastní i lídr pražské kandidátky J. Zavadil. Př. 
Šašek vyzval přítomné k maximální účasti na těchto mítincích. 

 Př. Vašek informoval o bytové poradně a zastupitelském dni. U této příležitosti př. Vašek poděkoval př. R. 
Petrusovi za prosazení inzerátu o obou těchto aktivitách do radničního časopisu Osmička. Př. Šašek zároveň 
vyzval přítomné zastupitele a předsedu KZ př. Zátopka, aby se zastupitelé více střídali v návštěvách obou 
těchto akcí.

 Dále byly řešeny personální otázky ohledně vstupů do strany a přestupů. OVV ČSSD Praha 8 vzal na 
vědomí žádost o přestup př. Jelínka z MO Čimice do MO Trója (13 - 0 - 0). Žádostmi o souhlas se vstupem 
tří zájemců do ČSSD mimo jejich trvalé bydliště (z Prahy 8 do Prahy 10) se OVV nezabýval, protože nebyly dosud projednány územně 
příslušnými MO na Praze 8.

 Tajemník př. Vašek předložil členům OVV výsledky hospodaření OVV Praha 8 a komentář za 3. kvartál 2013. Po diskusi bylo přijato a 
navrženo usnesení „OVV ČSSD Praha 8 bere na vědomí předložené plnění rozpočtu OVV za 3. kvartál 2013.“ (13 - 0 - 0).

 Př. Petrus informoval o posledním zasedání Zastupitelstva HMP, které bylo extrémně dlouhé a skončilo až po půlnoci. Zastupitelé ČSSD 
nehlasovali pro několik návrhů TOP09. Některé návrhy tak nebyly schváleny, např. návrh na odkup akcií Pražské plynárenské. Př. Petrus 
také informoval o zahájení jednání mezi TOP09 a ČSSD ve věci vyjasnění některých stanovisek v DP. ČSSD byla ujištěna, že slevy na 
jízdném pro děti a seniory budou trvat až do konce volebního období. Primátor se omluvil za své veřejné výroky týkající se privatizace 
části DP. Př. Šašek informoval o tom, že dne 31. 10. skončila smlouva o svozu tříděného i komunálního odpadu mezi MHMP a Pražskými 
službami. Již několikrát bylo zrušeno výběrové řízení na svoz odpadu. Situace byla vyřešena novou dočasnou smlouvou mezi oběma sub-
jekty. Př. Šašek poděkoval př. Petrusovi za to, že se mu podařilo stáhnout z programu jednání ZHMP bod týkající se převodu parcely u KD 
Krakov v kat. území Trója. 

 Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 se uskuteční až 4. 12. 2013. Př. Petrus informoval o tom, že ÚOHS zrušil výběrové řízení na stavbu 
koupaliště v Ládví. Dále proběhla informace o konání předvolebního shromáždění ČSSD „Chceme silnou vládu ČSSD“, jež se uskuteční 
19. 10. v Národním domě na Smíchově. Tímto shromážděním bude zahájen tzv. Oranžový týden, ve kterém bude postupně gradovat před-
volební kampaň. 

 Př. Šašek dále informoval o tom, že na našem sekretariátu proběhne volební studio (26. 10. od 14:00). Př. Petrus již zajistil projektor. 
Dále bylo připomenuto konání Okresní konference ČSSD Praha 8, která proběhne dne 9. 11. od 10:00 na sekretariátu. Př. Tischer pozval 
přítomné na novou vernisáž výstavy naivních maleb (11. 11. od 18:00 na sekretariátu). 

 V závěru př. Šašek připomněl konání voleb do Evropského parlamentu (EP), které proběhnou v první polovině roku 2014. Kandidáty 
budou navrhovat krajské výkonné výbory, kandidátku pak bude schvalovat P ČSSD. Dosud získal v Praze předběžnou podporu př. Ba-
labán. V této souvislosti byl na obvodním výkonném výboru ČSSD P8 přivítán př. Novotný, který se bude též ucházet o kandidaturu do 
EP. Dosud získal podporu MO Kobylisy. Př. Novotný shrnul tvorbu kandidátek a svou pozici v minulých volbách do EP. Dále zmínil své 
dosavadní profesní zkušenosti, dlouholetou spolupráci s institucemi EU, jazykové znalosti a požádal OVV Praha 8 o podporu své kandida-
tury. Př. Šašek tuto jeho kandidaturu vzhledem k dlouholetým zkušenostem a znalostem př. Novotného podpořil. Po diskusi bylo navrženo 
a přijato usnesení „OVV ČSSD Praha 8 doporučuje nominování JUDr. Ing. Tomáše Novotného, PhD. na lídra pro volby do Evropského 
parlamentu za kraj Praha.“ (13 - 0 - 0).

ČSSD informuje
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Rozhovor se Sašou Křížkem 
členem OVV ČSSD Praha 8

1. Jak hodnotíš kampaň a volební výsledek ČSSD?
Letošní kampaň se nepovedla. ČSSD se v kampani nepodařilo upoutat ani nastolit témata, která by měla odezvu u 
voličů. Z mnoha témat vyberu evergreen zdravotnických poplatků. Otvíráním neřešených, chronických témat jako 
je toto střílíme do vlastních řad a sami poukazujeme na neschopnost politiky a politiků. Tím dáváme argumenty 
protestním hnutím jako ANO a Úsvit, kteří slibují, že vše vyřeší lépe a především hned. Také otázka zpochybňo-
vání církevních restitucí nám nic nepřinesla a ještě nám podle mého názoru přitíží při budoucím jednání o vládě. 
Úplně jsem postrádal cílené oslovování silných voličských a společenských skupin poškozených minulou vládou. Učitelé, státní zaměst-
nanci a policisté, důchodci a lidé, kteří jsou nejvíce ohroženi ztrátou zaměstnání a životních jistot. To jsou všechno naši potenciální voliči, 
ale v kampani jsem to neviděl ani neslyšel. 
Z profesionálního pohledu byla kampaň vizuálně nezajímavá a graficky zastaralá. Pro srovnání se podívejme na jedinou profesionální kam-
paň letošních voleb, kampaň ANO. ČSSD kladla přehnaný důraz na temně oranžovou, ve které se ztrácely fotografie lídrů i volební heslo. 
No a poslední výhradou je naplánování a nákup médií. ČSSD se navzdory vysokým výdajům na kampaň nepodařilo ovládnout veřejný pro-
stor.  Velkoplošné plakáty a billboardy byly vybrané a nakoupené správně, ale chyběly nám drobné reklamy, plakáty na ulicích a  inzeráty, 
které by po celou dobu volební kampaně upozoňovaly na to, že jsme tady, chceme zlepšit život v naší zemi a víme jak na to. Velká část vo-
ličů se rozhoduje na poslední chvíli, dokonce cestou do volební místnosti a takovou reklamu žádnou sociální sítí ani webem nenahradíme.

2. Co říkáš na současné dění v předsednictvu ČSSD?
Asi jako všichni členové ČSSD to sleduji s úžasem a osobně i s nadějí. Navzdory výhradám k volební kampani, které jsem uvedl výše 
si myslím, že nás nejvíce poškodila obecně vnímaná nejednota a z toho vyplývající slabost vedení. V marketingu platí, že ani sebelepší 
reklamní kampaň nepomůže, když není důvěra v produkt. Povolební akce tomu nasadila korunu. Naproti tomu se ukazuje, že ČSSD má 
silné zdravé jádro a tato situace - jakkoli nás poškodila - může znamenat příslib do budoucna. Byl bych rád, kdyby ČSSD uvnitř mluvila 
mnoho hlasy, ale navenek pouze jedním. Jsme svědky úpadku ODS způsobeného naprostou a dlohodobou ztrátou sebereflexe a nezájmem 
o potřeby voličů. Poučme se z jejich chyb. Politikaření, okopávání kotníků a tajná jednání sice patří k politice, ale nejsou jejím smyslem. 
Abychom zůstali nejsilnější politickou stranou, musíme mluvit jasně, srozumitelně a pravdivě, musíme naslouchat, být otevření a důvěry-
hodní. To by měly být naše cíle. Tak by nás měl vidět náš volič. 

3. Jaká doporučení bys dal přípravnému týmu pražské ČSSD pro předvolební kampaň v roce 2014?  
O volebním úspěchu rozhodují především emoce. K rozumovému zdůvodnění naší volby dochází často až po emocionálním rozhodnutí.  
Pro výraznější volební úspěch v Praze budeme muset vzbudit emoce a zaujmout značnou část voličů mimo naše tradiční spektrum. Tomu 
bychom měli přizpůsobit naše konání a výběr kandidátů. Potřebujeme oslovit a přitáhnout k ČSSD respektované a známé osobnosti s  emo-
tivně-atrakčním potenciálem. Také musíme přijít s důvěryhodným lídrem. Naposledy jsme s Jiřím Dienstbierem vzbudili určitou naději, 
kterou jsme ale neproměnili v realitu. 
Pro účely pražské komunální kampaně v roce 2014 bych také doporučil na chvíli zapomenout na dělení na levici a pravici. Kladl bych 
důraz na pozitivní emoce a hodnoty jako jsou spolupráce, soudržnost, podpora kultury a cestovního ruchu, úcta k tradicím a dobré služby. 
Zejména podpora kultury by se mohla stát důležitým tématem, především vzhledem k tragické kulturní politice TOPky. Určitě by stálo 
za to dát si jeden viditelný a splnitelný cíl např. v oblasti architektury a na něj se soustředit. Co takhle postavit pomník Václavu Havlovi? 
Hned mne napadají dvě lokality, Můstek nebo Palachovo náměstí. Praha také už dávno nepostavila žádnou moderní veřejnou budouvu.

4. Myslíš, že současný stav může ovlivnit naší komunální kampaň? Jak můžeme odfiltrovat případné negativní dopady?
Do voleb je rok a to je dlouhá doba. Pokud ČSSD se ctí zvládne současné problémy, postaví vládu a bude vládnout bez významných koalič-
ních sporů, pak obavu nemám. Co nedokážu odhadnout, to je hnutí ANO a způsob, jakým se bude dále vyvíjet. To bude důležité i pro Prahu 
8. Historické výsledky ČSSD v Praze 8 ukazují, že asi bude nutné nastavit nějakou formu spolupráce s budoucími koaličními partnery ještě 
před volbami. Dokážu si představit i volební blok budoucí koalice. Sami to nevyhrajeme a další období v opozici nikdo z nás nechce. Jinak 
pro Prahu 8 platí to, co jsem uvedl v předchozí odpovědi. Potřebujeme lídra, dobrou kampaň a dopředu otevřeně říkat to, co chceme a s 
kým. Témat máme, že bude obtížné vybrat ta zásadní. 

Interview
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ČSSD PRAHA 8

Jaké je to být asistentem lídra do PSP ČR
Vít Céza, 1. místopředseda OVV ČSSD Praha 8

V letošním roce jsem se stal členem přípravného týmu při KVV ČSSD Praha, který pomáhá s přípravou 
voleb. Říjnové předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly bohužel 
příliš centralizované a neumožnily tak využít potenciál přípravného týmu. Přesto mi účast v tomto týmu 
umožnila stát se volebním asistentem lídra pražské ČSSD J. Zavadila. 
 Po minulém roce, kdy jsem byl volebním manažerem prof. Martina Potůčka v rámci jeho kandidatu-
ry do Senátu PČR, šlo o mou druhou velkou osobní a politickou zkušenost. Oproti minulému roku, kdy 
jsem měl na starosti veškeré technické zajištění kampaně, byla moje letošní práce poněkud odlišná. Její 
hlavní náplní bylo sestavit a průběžně aktualizovat harmonogram veškerých aktivit J. Zavadila souvi-
sejících s předvolební kampaní a zároveň být lídrovi při ruce v případě jakýchkoli potřeb. Zároveň jsem  
plnil roli fotografa. 
 Postupně jsme s J. Zavadilem navštívili 30 mítinků a rozdávacích akcí, což dělá přibližně pětinu všech akcí, které se usku-
tečnily na území hlavního města Prahy. Navštívili jsme všech 15 obvodů, které přísluší jednotlivým obvodním výkonným 
výborům (OVV Praha 1-15). Většinou jsme navštěvovali krajské mítinky či obvodní mítinky s participací KVV, ale objevili 
jsme se i na vybraných lokálních mítincích. Zároveň jsme neopominuli ani obě celodenní ústřední akce. Níže je uvedena 
fotografie z ústřední akce poblíž metra Anděl, kde proběhlo úspěšné rozdávání růží. Na další straně jsou uvedeny fotografie z 
několika dalších mítinků. 
 V rámci kampaně jsem byl časově natolik vytížen, že jsem se bohužel mohl zúčastnit pouze tří akcí na Praze 8. Ostatní 
mítinky pořádané ČSSD Praha 8 se překrývaly s krajskými mítinky na jiných městských částech.

Polemika
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 Osobně jsem velmi rád, že jsem mohl během kampaně navštívit hlavní strategická místa jednotlivých OVV, ve kterých 
probíhají ty nejdůležitější mítinky a rozdávací akce. Celkově byla většina akcí hojně navštěvována a reakce ze strany občanů 
byly velmi kladné. 
 Celkový volební výsledek bohužel není dobrý. Sice nám vzhledem ke katastrofálnímu výsledku pravicových stran umož-
ňuje sestavit vládu, která má šanci se opírat o slušnou většinu, ale každopádně v ní nebudeme hrát tak dominantní roli, jak 
jsme si před volbami přáli. 
 Pokud vezmu v potaz pražský volební výsledek ve vztahu k roku 2010 a porovnám ho se situací v jiných krajích, dojdu ke 
zjištění, že Praha narozdíl od většiny zbývajích krajů udržela počet mandátů a došlo u ní „pouze“ k 7,1 % poklesu volebních 
výsledků (průměrný pokles byl 7,4 %, ve většině krajů byl pokles větší). Zjištění, že jsme udrželi „pražské hradby“ relativně 
pohromadě je však malou náplastí ve vztahu k původním očekáváním. Nyní je třeba vedle vyjednávání o vládě provést hlu-
bokou analýzu příčin slabého volebního vítězství. Některé hlavní důvody jsou nepřehlédnutelné (vnitřní rozhádanost, přílišná 
centralizace veškerého rozhodování a vedení kampaně ruku v ruce se sníženým tokem informací do nižších pater stranické 
struktury, vlastní pojetí kampaně související především s grafikou a obecnými hesly), na některé přijdeme až později. 
 Každopádně je třeba se z těchto voleb poučit, připravit efektivnější způsob vnitrostranického předvolebního fungování        
a především pracovat na vztahové jednotě a společné participaci. Teprve poté bude moci být řádně využito velké osobní na-
sazení mnoha straníků, kteří obětavě vyráží do terénu a snaží se pomoci v rámci diskuzí s občany. Všem, kteří nám pomáhali 
v kampani, patří mé velké dík. Věřím, že dostojíme své odpovědnosti vůči této zemi, sestavíme fungující vládu a řádně se 
připravíme na komunální volby v roce 2014.

Veronské náměstí, Praha 15            Strašnická, Praha 10

Vítězné náměstí, Praha 6             Novodvorská Plaza, Praha 4

(Výše jsou uvedeny fotografie ze čtyř početněji navštívených předvolebních mítinků)



www.cssdpraha8.cz

8

ČSSD PRAHA 8

Polemika

Bytová problematika je zásadní pro občany i pro politiky. 
I proto se pravděpodobně tak často téma bytů objevuje i v 
tomto fóru. V Praze se prosadil jednoduchý model. Všechno 
prodat, všeho se zbavit. 

 K privatizacím vedly dvě jednoduché populistické věty: 
„Občané se starají o domy lépe než obce“ a „Všechny domy 
jsou v takovém stavu, že je lepší je prodat“. Inu, když pravi-
cový politik, který je ve straně, jež se dvacet let o tyto byty 
stará, řekne, že obec se neumí o byty starat, je to výpověď 
především o něm samém. Ve skutečnosti jde totiž o to, že 
jak která obec a jak který politik se umí starat. Každopádně 
byty jsou rozprodané a z větší části za velmi malé částky, 
které neodpovídaly reálné hodnotě bytů. Peníze jsou v řadě 
případů vesele projídány. 

 Co je ale daleko větší problém a co by mělo znepokojovat 
všechny obyvatele je to, že 11 000 bytů, které Praha 8 ještě 
před sedmi lety měla, generovaly značný zisk a to i při více 
jak polovičním nájemném než nyní. 

 Jinak řečeno, dnes by šlo asi o po-
lovinu rozpočtu na stránce příjmů 
rozpočtu MČ. Ty nemáme a mít už ni-
kdy nebudeme.  Koalice se snaží tuto 
ztrátu zakrýt výstavbou prý vydělá-
vající radnice společně s obchodním 
centrem. Ve skutečnosti vám ale vět-
šina ekonomů po prostudování smluv řekne, že jde o prodě-
lečnou aktivitu, která zavání velkým finančním problémem 
MČ do budoucna. 
 
 Pokud jde o pořizování nového bytového fondu, tak je po-
třeba jednat o tom, jak využít některé drobné plochy území 
Městské části, které zbývají. Určitě je potřeba se ozvat proti 
obsazování ploch uvnitř sídlišť. Nové byty postavené ať již 
v režii MČ, či společně s jiným partnerem, by jednoznačně 
měly být striktně použity jen pro čtyři skupiny obyvatel. Se-
niory, startovací byty pro mladé, sociálně potřebné občany a 
tzv. preferované profese jako jsou učitelé, zdravotníci, hasi-
či.  

Nad byty se musíme zamyslet společně
Roman Petrus, člen KVV ČSSD Praha

Odkud se tu vůbec vzala (česká) sociální demokracie?
Milan Maděra, člen MO Čimice

Česká strana sociální demokratická je v regionálním měřítku 
unikátní, jelikož byla prakticky jedinou historickou sociál-
ně-demokratickou stranou v postkomunistické Evropě, kte-
rá dokázala obnovit po roce 1989 svou předkomunistickou 
relevanci. Pouze v Česku se totiž udála renesance sociální 
demokracie. ČSSD je tak strana s historickými kořeny.
 
 Sociální demokracie má za sebou pestrou historii: od 
dělnické organizace přes úspěšné hnutí za prosazení všeo-
becného volebního práva, státotvornou stranu Masarykovy 
republiky, boj proti nacismu a komunistické diktatuře, čin-
nost v exilu, obnovení strany po sametové revoluci až po 
po převzetí vládní odpovědnosti v roce 1998. Je přinejmen-
ším zajímavé, že česká sociální demokracie nehraje dnes ve 
stranickém systému rozdílnou roli ve srovnání s první re-
publikou. I dnes je státotvorným subjektem a osou stranické 
soustavy.

 Sociálně-demokratické hnutí zde ovšem vzniklo již 
v druhé polovině 19. století a jeho prvotním účelem byla 
reprezentace zájmů námezdně pracujících. Tedy lidí, kteří 

nevlastní produkční prostředky 
ani nedisponují kapitálem, a proto 
prodávají svou práci. I v této spo-
lečenské roli se sociální demokra-
cie příliš nezměnila – většina spo-
lečnosti je v podmínkách reálného 
kapitalismu v případě potřeby odkázána především na insti-
tuci sociálního státu. Ten však není ničím vnějším a naopak 
by měl být společenstvím občanů.

 Ačkoli po konci studené války sociálně-demokratické 
strany přijaly tržní mechanismus v ekonomice za svůj, je 
třeba mít na paměti limity amorální neviditelné ruky trhu a 
proti ní postavit železnou pěst státu, která pomocí regulace 
vymezí, kam až může (mnohdy materiálně efektivní) instru-
mentální racionalita trhu zajít. Moderní liberální levice totiž 
sice chce tržní ekonomiku, nikoli ovšem tržní společnost a 
komodifikaci veřejných statků. A proto je třeba mít fungující 
stát – právní i sociální stát.
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Výrok dědy Karla Schwarzenberga
Jaromír Šída, člen MO Libeň

Dne 28. února 1918 ve Vídni na jednání 
panské sněmovny (jakýsi rakousko-uher-
ský senát) nejbohatší český šlechtic kníže 
Schwarzenberg (děda Karla Schwarzenberga, 
předsedy TOP09) prohlásil: „My nechceme 

mír, my chceme válku až k vítězství!“
(Dr. František Soukup „28. říjen 1918“, 
díl II., str. 762)

Pohled do historie a politiky
Jaromír Šída, člen MO Libeň

Před několika lety se u nás prováděla anketa pro výběr nej-
zasloužilejšího Čecha. Jako jedním z nich byl navrhován 
český král a císař Karel IV. 

 Zastánci tohoto názoru však zřejmě brali v úvahu pouze 
Karlovy zásluhy, ale nevzali v úvahu, že tento panovník byl 
vlastně také hlavním viníkem toho, že v r. 1526 převzali po 
smrti českého krále Ludvíka Jagellonského vládu nad čes-
kých královstvím rakouští Habsburkové. 

 10. února 1364 v Praze totiž rodina Karla IV. a rodina 
Rakouských knížat uzavřela dědičnou smlouvu, podle níž, 
po vymření všech potomků mužského i ženského pohlaví 
jednoho rodu, všechny jeho země a panství se měly stát na-

prostým dědictvím rodu druhého. Proto roku 1526 připadl 
český trůn Habsburkům (Ferdinand I.). 

 I takováto historická fakta je třeba si připomínat jako 
např. u příležitosti oslav 28. října 1918, které jsme nedávno 
slavili. Názorný příklad z historie jen naznačuje, že i věhlas-
ný panovník mohl provést kapitální politický kiks. To by 
mělo být varováním pro současnost i pro budoucnost. 

 Politický krok Karla IV. z r. 1364 je dnes pro nás historií, 
ale  je to i nejpřesvědčivější doklad toho, že bývalá politika 
je pro nás historií a dnešní politika se stane historií pro příští 
generace. 

Jaké jsou politické znalosti našich občanů?
Jaromír Šída, člen MO Libeň

Tuto otázku si určitě položil každý rozumně uvažující občan 
po letošních říjnových předčasných sněmovnách volbách.
 
 Naprostá většina našich občanů jsou pracující s průměr-
ným či podprůměrným výdělkem, nezaměstnané ženy sta-
rající se o malé děti, důchodci, invalidé a lidé vyžadující 
sociální péče včetně bezdomovců. K nim můžeme počítat i 
dospělé studenty. Těchto dospělých občanů s volebním prá-
vem je rozhodně více než 75%. Dalo by se tak předpoklá-
dat, že jejich politický názor bude levicový nebo se budou 
alespoň klonit k levému středu. Většina výsledků voleb od 
Listopadové revoluce v roce 1989 však tomu nenasvědču-
je. Valná část těchto občanů vždy podlehla přesvědčování 
některé z pravicových stran. V roce 2010 se např. nechali 
omámit stranou Věci veřejné a letos přímo naletěli největší-
mu kapitalistovi Babišovi a jeho politickému hnutí ANO. 

 Nevyzpytatelné jednání podstatné části našich občanů u 

voleb přímo vybízí k další otázce. Proč se tak děje? Zcela 
logicky vyvstane domněnka, jakoby se lidé bálit volit levici, 
když ji byli nuceni volit 40 let během komunistické diktatu-
ry. To však vyplývá z kardinální neznalosti politické plurali-
ty v demokratickém státě. Lidé zřejmě ještě nepoznali nebo 
nepochopili rozdíl mezi demokratickou levicí a komunistic-
kou stranou. 

 Z toho opět logicky vyplývá, že někteří občanů, zvláš-
tě střední a nejmladší generace, potřebují vysvětlení či po-
učení, neboli informaci o politice v demokratickém státě. A 
kdo má za povinnost podávat informace? No přece média, 
tj. tisk, rozhlas a televize. Média však zřejmě nepovažují za 
povinnost fungovat jako pořadatelé školení o české vnitrost-
rátní politice. 

 Nakonec tedy ještě třetí otázka. Kdo by to poučení měl 
provádět?
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Proč se nehledá viník pravicového krachu?
Jaromír Šída, člen MO Libeň

Letošní léto bylo značně rušné, a to po všech stránkách. Z 
pohledu přírody přišly nejdříve povodně a pak velká vedra. 

 Hlavně však došlo k náhlým změnám ve vnitrostátní po-
litice. Nejprve v polovině června padla Nečasova vláda, v 
srpnu prezident Zeman jmenoval novou vládu a Poslanecká 
sněmovna se rozpustila. Nyní nás čekají předčasné sněmov-
ní volby. 

 To vše dohromady by se dalo souhrnně nazvat jako krach 
české pravice. Jde však jen o politické selhání našich pravi-
cových stran? Nikoli. V podstatě obě pravicové vlády (To-
polánkova i Nečasova) nezvládly ekonomiku. Již řadu let 
žijeme v hospodářské recesi. Vinou ODS a TOP09 jsme se 
dostali do izolacionismu vůči Evropské unii a nečerpáme z 
unijních fondů. Nemáme vhodnou daňovou soustavu. Po-
dobných ekonomických chyb a nedostatků je celá řada. Kdo 
je zavinil? Od kdy se vlastně chybovalo?

 Odpověď je prokazatelně jednoznačná. Hlavním viníkem, 
který u nás zavedl již v devadesátých letech 20. století aso-
ciální ekonomiku, není nikdo jiný než Václav Klaus. Ten 
své často nesmyslné ekonomické názory dokládal naivními 
výroky jako „Trh vyřeší všechno“, „O peníze jde až v první 
řadě“, nebo latinským příslovím „Pecunia non olet“ (peníze 
nesmrdí). 

 Své naprosto pomýlené ekonomické názory v roce 1993 
zpracoval jako „Deset přikázání pro radikální systémovou 
změnu.“ Navíc ještě vymyslel kupónovou privatizaci. Tyto 
Klausovy ekonomické reformy vlastně zavinily rozkradení 
rozsáhlých objemů veřejného majetku. Jelikož i rozpočtová 
politika tehdejší Klausovy vlády byla více než špatná, došlo 
k její demisi. Nakonec i samotné Lidové noviny v roce 1999 
o Klausovi napsaly, že není národohospodář, ale glorifikova-
ný účetní. 

 Na Klausových nesmyslných ekonomických reformách 
se spolupodíleli i Kočárník, Dyba, Dlouhý aj. Přes tato eko-
nomická negativa byl Václav Klaus zvolen prezidentem re-

publiky po Václavu Havlovi. I v této funkci se ukázal jako 
svéhlavý politik. Stal se zarputilým hanobitelem evropské 
integrace, řadu let odmítal uznat Lisabonskou smlouvu a zís-
kal tak označení nevrlého, cholerického, ultraliberálního a 
aurofobního prezidenta. 

 A zatímco po zpackané ekonomice dělal Klaus naší re-
publice ostudu na mezinárodním fóru i v politice, české hos-
podářství vedli Topolánek i Nečas přesně podle Klausova 
vzoru. Pochopitelně že tak naši ekonomiku přivedli ke kra-
chu. Klausova ekonomická doktrína se znovu prokazatelně 
neosvědčila. 

 Odjakživa platí všeobecně uznávaný názor, že každé pro-
vinění má být po zásluze potrestáno. Na to naprosto sedí 
otázka, jak byli, nebo ještě budou postiženi viníci za způso-
bené ekonomické škody pravicových vlád?

 Jako hlavní viník se nesporně jeví Václav Klaus. Ten ne-
uspěl nejen jako ekonom, ale i jako politik. Existuje způsob 
jak ho za to potrestat? 

 Naprosté nedostatky v ekonomice i v politice naší pravi-
ce by měly být důvodem, aby je sociální demokracie přímo 
pranýřovala, když na to údajně nezávislá, ale spíše servilní 
média nestačí se svou spíše vlažnou kritikou. 

 Je také zarážející, že i přes tyto věci si prezident Zeman 
bývalého prezidenta Klause stále ještě váží a dokonce jeho 
manželku prosazuje do funkce velvyslankyně. Prezidentovo 
jednání tak zcela pochopitelně vyvolává podezření, že Klaus 
a Zeman jsou si navzájem stále ještě nějak zavázáni z doby, 
kdy spolu uzavřeli tzv. opoziční smlouvu.

 Občane, co si o tom myslíš?
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Divadlo pod Palmovkou se do své opravené budovy vrátí za rok
Divadlo pod Palmovkou bylo poškozeno letošní povodní. Voda zalila v suterénních prostorách technické zázemí včetně vzdu-
chotechniky. V současnosti začaly v divadle geodetické práce a jedná se s projektanty. Některá zařízení musí být demontová-
na. Rekonstrukce se podepíše na dramaturgickém plánu a personálních otázkách. Repertoár byl zredukován na osm titulů, cca 
polovině hereckého souboru byla nabídnuta termínovaná smlouva. 
 Dramaturg Ladislav Stýblo informoval o tom, že nové inscenace budou vznikat ve třech programových liniích. Tou hlavní 
je dramatické divadlo postavené na silném lidském příběhu a vynikajících hereckých výkonech. Počítá se s klasickými i no-
vými texty a současnými i nadčasovými tématy. Druhou linií bude divadlo vycházející ze současné pop-kultury. Jeho součástí 
tak bude například i politický kabaret. Třetí linií bude divadlo experimentální, které bude zahrnovat i site-specific projekty.
 Divadlo uvede i premiéry. Projekt režiséra Tomáše Svobody a Ondřeje Formánka ve spolupráci s Divadlem pod Palmov-
kou a Novou scénou Národního divadla si bere jako základ hru Alfreda Jarryho Král Ubu a adaptuje ji na současné poměry. 
Premiéra s názvem Miloš Ubu aneb … málem králem proběhne 11. listopadu ve foyeru Nové scény. Divadlo pod Palmovkou 
chystá i českou premiéru hry britského dramatika Johna Hodge Spolupracovníci. Jejím námětem bude setkání diktátora Josifa 
Stalina se spisovatelem Michailem Bulgakovem. V plánu je i premiéra nizozemské generační černé komedie Marie Goose 
Fuk. Tu již režisér Petr Zelenka uvedl v Českých Budějovicích a odtud bude do přenesena do Libně. 

Odboráři na Bulovce jsou ve stávkové pohotovosti, nemocnice se nachází na pokraji krachu
Stávková pohotovost dosud nijak nenarušuje chod nemocnice, odpovídající péče je zajištěna. „Kroky nemocničních odborů 
podporujeme. Bulovka má totiž podle našich informací četné pohledávky po lhůtě splatnosti, zároveň ji zatěžuje vysoký úvěr 
a pokuty od finančního úřadu,“ sdělila vedoucí Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.
 „Se situací v nemocnici jsme obeznámeni. V tuto chvíli však nejsme schopni podat podrobnější informace. Výběrové řízení 
na pozici ředitele bude vypsáno v pondělí 7. října“, sdělila mluvčí Ministerstva zdravotnictví Viktorie Plívová.
 Za všechno může údajně platová politika nemocnice. U zdravotníků a ostatního personálu podle všeho vzrůstá neklid, který 
je způsoben špatným zařazováním zaměstnanců do platových tříd a vysokými pohledávkami po datu splatnosti. Opakovaně je 
údajně porušována kolektivní smlouva v těch opatřeních, ve kterých má zaměstnavatel zajišťovat rovné zacházení se zaměst-
nanci.
 Odbory již vyzvaly všechny zaměstnance nemocnice, aby podpořili jejich vydefinované požadavky. V dokumentu je uve-
deno, že „Arogance, diskriminační a asociální přístup vedení nemocnice k zaměstnancům se jednoznačně dotýká každého z 
nás,“. Tento dokument již podepsali předsedové nemocničních organizací, jmenovitě lékařských, zdravotnických a nezávis-
lých odborů.
 Vedení nemocnice je z toho v šoku. „Je to pro nás velké překvapení. Odbory žádají informace o čerpání přesčasových ho-
din, vývoji průměrné mzdy či plánu investic. Mají zástupce v investiční komisi a o všem spolurozhodují. Pokud ale chtějí tyto 
informace opět, dostanou je,“ řekl mluvčí nemocnice Martin Šalek. Ten zároveň připomněl, že v loňském roce se po dlouhém 
vyjednávání podařilo uzavřít kolektivní smlouvu, jejímž cílem jsou spokojení pacienti a prosperující Bulovka. Pokud byli 
odboráři s plněním kolektivní smlouvy nespokojeni, měli podle Šalka nejprve zajít za vedením nemocnice.
 Někteří zaměstnanci se však o stávce dozvěděli až z médií. „Z gynekologicko-porodnické kliniky a z interny máme vyjád-
ření, že se od protestu distancují a nesouhlasí s ním,“ řekl Šalek. Připomněl, že Bulovka jako jedna z mála nemocnic ponecha-
la zaměstnancům zvýšení platů o 6,5 procenta. Toto navýšení zůstalo ještě z velké akce „Děkujeme, odcházíme“. Hospodaření 
nemocnice zatěžuje vnitřní dluh. Podle různých auditů se tento dluh pohybuje od půl miliardy až do dvou miliard. Roční obrat 
nemocnice se přitom pohybuje kolem 2,5 miliard korun. Veškeré finance od pojišťoven bývají použity na péči o pacienty a na 
platy. Na investice už podle mluvčího nezbývá, maximálně na opravy havárií. Vnitřní dluh se tudíž zatím nedaří snižovat.
 Dalším problémem jsou velké pokuty. Ty dostala nemocnice za chyby předchozích vedení. Nemocnice již požádala mini-
sterstvo zdravotnictví jako svého zřizovatele, aby jí pomohlo tyto pokuty řešit.

Praha 8 připravila výstavu „Osmatřicátý – rok zkázy a naděje“
Městská část Praha 8 přichystala výstavu k 75 letům Mnichovské dohody. Výstava má název Osmatřicátý – rok zkázy a na-
děje a přibližuje historické okamžiky roku 1938. Na výstavě se nachází dvacet panelů s více než stovkou fotografií a textů 
historika E. Stehlíka. 
 Výstava bude přístupná v Libeňském zámku (Zenklova 1) až do 20. prosince letošního roku. Otevírací doba bude shodná 
s otevíracími hodinami úřadu. 
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Novinky z radnice a komisí

Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8

Bytová komise, Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD

Říjnové jednání Bytové komise RMČ Praha 8 (BK) se konalo dne 14. října. Jednání bylo usná-
šeníschopné a po kontrole minulých zápisů a usnesení se přistoupilo k projednávání nových po-
dání, které byly na Úřad MČ doručeny od posledního jednání komise. BK se zabývala vyhlášením 
výběrového řízení o nájem  bytu v domech určených k privatizaci. Vzhledem k tomu, že na něko-
lik bytů v těchto domech, které se tohoto výběrového řízení účastnily, nebyla podána žádná nabíd-
ka, BK doporučila ponížit první vyhlašované nájemné ve 3. kole výběrového řízení u bytů bez 
snížené kvality na 6 000,- Kč/m2 a u bytů se sníženou kvalitou na 4 000,- Kč/m2. BK dále jedna-
la o žádosti Majetkového odboru ÚMČ, která se týkala přisloučení prostor k obývaným bytům. 
 BK po projednání doporučila nabídnout tyto prostory k přisloučení nájemcům sousedních 
bytů za podmínky úhrady 3 000,- Kč za m2 přisloučené plochy, a jejich rekonstrukce na vlastní ná-
klady. BK dále jednala o návrzích výpovědí z bytu. V těchto případech BK doporučila postupovat podle § 711 odst. 2 
(vypovězení nájmu bez přivolání soudu) písm. b) občan. zákoníku, eventuálně z jiných, dodatečně zjištěných zákon-
ných výpovědních důvodů. Vzhledem k tomu, že po vynesení takových doporučení v několika bytech došlo k uhra-
zení dlužné částky, BK doporučila svá předchozí doporučení v takových případech zrušit. BK dále jednala o doru-
čených dohodách o výměně bytů, o žádostech o slevu na nájmu a žádostech o přidělení bytu. Toto je pouze rámcový 
výčet hlavních projednávaných bodů. Celý zápis je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu OVV ČSSD v Zenklově ulici.

Grantová komise, Jiřina Slavíková, zastupitelka za ČSSD

Dne 31. 10. 2013 se konalo další jednání Grantové komise pro návrh poskytnutí finančních darů MČ 
Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže. Vyhlášení grantů proběhlo 25. 9. 
2013, uzávěrka příjmu žádostí byla 25. 10. 2013  a na dnešním jednání  se rozdělovala  částka 5 539 
100 Kč – jedná se o výtěžek z výherních hracích automatů za 1. čtvrtletí roku 2013, včetně finanční-
ho vypořádání (doplatek za rok 2012). 
 Členové komise projednali, schválili a postoupili svůj návrh k posouzení RMČ Prahy 8 na 
celkem 37 projektů. Náklady činily celkem 35 966 765 Kč, požadovaná částka činila 9 610 665 Kč a 
návrh komise byl schválen na stanovenou částku 5 539 100 Kč. Projekty předkládal a velmi podrob-
ně o nich informoval vedoucí odboru kultury MČ Prahy 8  Ing. P. Bambas.  Všichni členové komise 
posuzovali předložené projekty velmi objektivně.

Sociální komise, Jana Štollová, zastupitelka za ČSSD

Říjnové jednání sociální komise se konalo 21. října 2013. Komise projednávala pouze žádosti o přidělení 
azylových bytů a žádosti o prodloužení podnájemních smluv v azylových bytech.  Ke všem projednáva-
ným žádostem měla komise k dispozici zprávy sociálního odboru. Ze tří žádostí o přidělení azylového 
bytu komise doporučila pouze jednu, a to pouze za předpokladu, že se žadatelka, která zatím bydlí s dětmi 
v azylovém domě, zapojí co nejdříve do pracovního procesu. Projednány byly i tři žádosti o prodloužení 
podnájemních smluv v azylových bytech. 
 Komise prodloužení smluv doporučila u všech žádostí, pouze však o 1 měsíc (ve dvou případech)
o 2 měsíce). Žadatelky byly informovány o možnosti dalšího prodloužení smluv pouze v případě řádných 
úhrad nájmu, aktivní spolupráce s oddělením sociální práce a absence stížností. V jednom případě bude 
další prodloužení smlouvy závislé na přihlášení elektřiny, zařízení bytu a komunikaci ohledně dluhu v 
azylovém domě. 



13

ZPRAVODAJ

www.cssd.cz

Zveme Vás

Listopadové stranické akce
KVV Praha    4. 11.  17:00  LD, Hybernská 7 
MO Karlín a MO Libeň    5. 11.  18:00  Zenklova 27, sekretariát 
ZHMP     7. 11.  9:00   Mariánské náměstí, Praha 1
Obvodní konference Praha 8  9. 11.  10:00  Zenklova 27, sekretariát  
ÚVV     10. 11.  9:00  Hotel Olšanka, Praha 3 
Vernisáž výstavy obrazů   11. 11.  18:00  Zenklova 27, sekretariát   
Sociální poradna - př. Bouda 12. 11.  15:00   Zenklova 27, sekretariát    
MO Kobylisy    12. 11.  18:00   Zenklova 27, sekretariát
Šachový klub    13. 11.  16:00  Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her   14. 11.  17:00  Zenklova 27, sekretariát 
Státní svátek - položení věnců 17. 11.  bude  Národní třída
        upřesněno
OVV Praha 8    20. 11.  18:00  Zenklova 27, sekretariát 
MO Trója     25. 11.  18:00  Zenklova 27, sekretariát   
MO Bohnice    26. 11.  18:00   vinárna „Troja“ v Bohnicích
Zastupitelský den   26. 11.  17:00   Zenklova 27, sekretariát  
Bytová poradna - př. M. Petrus 26. 11.  17:00   Zenklova 27, sekretariát 
Klub zastupitelů ZMČ Praha 8 27. 11.  18:00   Zenklova 27, sekretariát   
Šachový klub     27. 11.  16:00   Zenklova 27, sekretariát
Klub deskových her   28. 11.  16:00  Zenklova 27, sekretariát
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Fotogalerie

Obvodní organizace Praha 8 uspořádala v rámci předvoleb-
ní kampaně 8 mítinků na hlavních strategických místech 
Prahy 8. Konkrétně jsme s občany diskutovali na Palmov-
ce, na Florenci, v Kobylisích, na Ládví a u KD Krakov. 
Zároveň proběhly rozdávací akce na různých místech ulice 
Zenklova. 

 Z uvedených 8 akcí na 2 akcích participovala naše or-
ganizace s krajským výkonným výborem. Šlo o mítinky v 
Krakově a na Ládví. Obou akcí se zúčastnil i lídr pražské 
kandidátky ČSSD J. Zavadil.  
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Informace pro obvodní konferenci I

Zpráva o činnosti Klubu zastupitelů (KZ) ČSSD Praha 8
Radim Zátopek, předseda KZ

Na základě výsledku komunálních voleb pro volební období 
2010-2014 bylo do Zastupitelstva MČ Praha 8 zvoleno 11 
kandidátů ČSSD.  Zastupitelstvo MČ Prahy 8 je 45-ti členné 
a reprezentují jej zástupci TOP 09, ODS, ČSSD, KSČM, SZ 
a Volba pro Prahu 8.
 Všichni zastupitelé Prahy 8, kteří byli zvoleni za ČSSD, 
se pravidelně scházejí. 1. jednání Klubu zastupitelů ČSSD 
se konalo v termínu po skončení komunálních voleb v roce 
2010. Na tomto jednání byl zvolen Radim Zátopek předse-
dou Klubu zastupitelů. Zároveň bylo dohodnuto, že pravi-
delné schůze KZ se budou konat vždy každé druhé pondělí 
v měsíci. Pakliže se na tom klub usnese, mimořádné jednání 
KZ se koná i v jiný termín tak, aby klub stihl projednat a 
zaujmout stanovisko ke všem materiálům, které jsou projed-
návány na Zastupitelstvu MČ Praha 8.
 O termínech jednání KZ jsou všichni členové v dostateč-
ném časovém předstihu informováni pomocí SMS zpráv a 
e-mailů. Za to děkuji hlavně příteli Vaškovi.
 Od konce roku 2010 do data zpracování této zprávy se 
konalo 30 schůzí klubu zastupitelů a proběhlo 18 Zastupitel-
stev. Informace o průběhu a výsledcích jednání KZ jsou pra-
videlně zveřejňovány ve vydávaném časopisu OVV Prahy 

8. Ve zmíněném časopisu vycházejí i informace o průběhu 
konaných zastupitelstev MČ Praha 8.

 Jednání Zastupitelstva MČ v uplynulé období bych rozdě-
lil do čtyř základních okruhů. 
1. Jednání o rozpočtech, grantech a dalších finančních trans-
akcích MČ
2. Prodej zbylého bytového fondu městské části a nemovi-
tostí ve vlastnictví MČ
3. Odpisy a prominutí nedobytných pohledávek na nájem-
ném občanů a firem
4. Návrhy, připomínky a žádosti občanů

 Případné dotazy k jednotlivým bodům rád zodpovím úst-
ně na Obvodní konferenci.

 Závěrem bych chtěl říci, že pravidelné a důkladné pro-
jednávání materiálů, jež jsou na programu jednání zastupi-
telstev MČ Prahy 8 vedou k tomu, že KZ ČSSD vystupuje 
navenek jednotně a dodržuje volební program, s nímž ČSSD 
šla do komunálních voleb v roce 2010. Za to bych rád tímto 
členům KZ poděkoval.

15

Návrh programu:

  1) Zahájení konference (Diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť)
  2) Schválení programu Obvodní konference
  3) Volba pracovního předsednictva
  4) Volba pracovních komisí
    - mandátová komise
    - volební komise
    - návrhová komise
  5) Zpráva mandátové komise (a dále v průběhu Obvodní konference dle potřeby)
  6) Zpráva předsedy OVV k činnosti OVV
  7) Zpráva předsedy klubu zastupitelů
  8) Zpráva tajemníka o hospodaření za leden až září r. 2013
  9) Příprava k volbám do EP, ZHMP a ZMČ P - 8 v r. 2014
  10) Diskuze k výsledkům voleb do PS PČR
  11) Různé
  12) Usnesení, závěr
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Plnění rozpočtu
Jan Vašek, tajemník OVV ČSSD Praha 8

Informace pro obvodní konferenci II

Rozpočet Obvodního výboru byl schválen jako vyrovnaný. 
Na straně výdajů a příjmů předpokládal s částkou ve výši 
128 500,- Kč. 

 V příjmové části je nyní rozpočet vyšší o 12 900,- Kč a 
je tedy přebytkový. Důvodem jsou změny ve výši členských 
příspěvků zastupitelů. Celkový stav příjmové části rozpočtu 
je stabilizovaný, výběr členských příspěvků pravděpodob-
ně dosáhne plánované výše (v položce  „bez zvýšených“. 
U „zvýšených“ bude plánovaná výše splněna). Očekáváme 
také v plné výši zálohu na provoz od ÚS v listopadu za 4. Q. 

Současné plnění je ve výši 104 619,- Kč, což je 73,99%.

 Ve výdajové části bylo ve 3. kvartálu čerpáno 90 141,- 
Kč, což činí 70,14 % z celkové částky. Tento celkový stav 
čerpání je předpokládaný a pozitivní (byť u některých jed-
notlivých položek dojde k překročení rozpočtu v řádu stovek 
korun). Předpoklad celkových výdajů za rok 2013 tak díky 
úsporám a nevyčerpání rezerv bude čerpán na cca 92%.  Po-
zitivně se tak projeví zejména úspory za platby internetu a 
bohužel až na konci roku za telefony.


