
Vážení přátelé, 
 
             uběhl měsíc a další číslo na-
šeho interního zpravodaje držíte ve 
svých rukou. Ačkoliv jsem si již v led-
nu vytáhl jarní bundu, v druhé polovi-
ně února nám paní zima ukázala 
svou odvrácenou tvář.  V Praze si 
užíváme zimního počasí, ničíme boty 
na posolených chodnících a všichni 
si přejeme, aby už konečně jaro při-
šlo (podle kalendáře už za čtrnáct 
dní). Ale  meteorologové nám tuto 
nadějnou představu oddalují a odda-
lují. Doufám, že jste všichni pěkně v 
pohodlí domova, nebo ve vyhřáté 
jednačce v Náhorní, kterou nám no-
vá paní tajemnice zvelebuje (co do-
káže květináč s narciskami na sto-
le !) 
             Pár posledních dní jsme v 
roli svědků vládní krize. Po jednání 
ÚVV v sobotu 5. března si všichni zú-
častnění dopřáli trochu oddechové-
ho času, já pevně věřím, že většinu 
problémů vyřeší „velikonoční sjezd“ 
v Brně. Ač naše organizaci nepatří 

mezi nejpočetnější, bude mít na 
Sjezdu hned tři zástupce — mne, Mi-
chaelu Kozlovou a Soňu Teplou. 
             Minulé číslo bylo z větší části 
věnováno Fakultní nemocnici Bulov-
ka, gesci nad současným číslem si 
vzala př. Soňa Teplá, tudíž většina 
jeho obsahu bude věnována proble-
matice školství a mládeži. Přítel po-
slanec Miloš Máša Vás bude infor-
movat o posledních činnostech sně-
movny .A na závěr se setkáte s do-
končením zajímavého vzpomínání o 
historii Libeňské sociální demokra-
cie z pera př. Jaromíra Šídy.  
             Náš zpravodaj se neustále 
vyvíjí, každou chvíli se na mne někdo 
obrátí se zajímavým nápadem. Třeba 
uveřejnit v našem časopisu některé 
zajímavé názory z vnitrostranického 
intranetu, ne každý má internetové 
připojení. Doufám, že budete s no-
vým číslem spokojeni. Samozřejmě, 
rád uvítám jakékoliv náměty na zlep-
šení. 

Milan Hejkrlík     

Druhé číslo, ročník I.Druhé číslo, ročník I.Druhé číslo, ročník I.Druhé číslo, ročník I.    

Úvodní slovoÚvodní slovoÚvodní slovoÚvodní slovo    
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OBVODNÍ  VÝKONNÝ  VÝBOR  ČESKÉ  STRANY SOCIÁLNĚ  DEMOKRATICKÉ  V  PRAZE  8 

Uvnitř tohoto vydání: 

             Obvodní výkonný výbor si Vás dovoluje 
pozvat na neformální večer ČSSD na Praze 8. 
              
             Setkání se koná dne 31. 3. 2005 31. 3. 2005 31. 3. 2005 31. 3. 2005 od 
19.00 v Lidovém domě v restauraci HyberniaHyberniaHyberniaHybernia.  
              
             Tento večer by měl sloužit k popovídání 
mezi jednotlivými členy všech místních organiza-
cí, představení případných nových členů organi-
zace. Neformálně budou přítomni i zajímaví hos-
té. 

! ! ! ! Pozor další akce OVV !Pozor další akce OVV !Pozor další akce OVV !Pozor další akce OVV !    

Číslo měsíce: 

43.850 Kč43.850 Kč43.850 Kč43.850 Kč    
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             V únoru proběhl seminář se zástupci sená-
torského klubu ČSSD. I když přišlo jen málo účast-
níků vznikla podnětná diskuse. Záznam najdete v 
příštím čísle do tohoto se prostě nevešel.     
 
             Prosíme všechny členy zda by se nezamys-
leli nad vylepšením časopisu a nad případným na-
psáním článku ať již jako reakci na proběhlou dis-
kusi tak i výběrem nového tématu.  Články lze psát 
také do časopisu Osmička.  
 

Krátké informaceKrátké informaceKrátké informaceKrátké informace    
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Školy na Praze 8Školy na Praze 8Školy na Praze 8Školy na Praze 8 

           Na naši městské části v současnosti působí 
24 mateřských a 16 základních škol. Počet dětí na-
vštěvujících mateřské školy zůstává stabilní. Bohu-
žel naplněnost základních škol má klesající charak-
ter.To byl jeden z hlavních důvodů pro sloučení  
dvou základních škol v oblasti Kobylis a zrušení 
jedné školy v Karlíně.   

V roce 2004 dostalo školství z rozpočtu os-
mé městské části 131 415 tis. Kč a na investice 2 
951 tis. Kč. Zdaleka tyto prostředky nestačily. Prů-
měrná rekonstrukce jedné kuchyně a jídelny přesa-
huje dvacet milionů. Proto také městská část 
v souvislosti se zákonem o ochraně veřejného 
zdraví a hygienických požadavcích na stravovací 
služby žádala Hl. m. Prahu o dotaci 109 milionů Kč.  

             Většina základních škol pracuje podle 
vzdělávacího    programu „Základní škola“. Školy na-
bízejí žákům rozšířenou výuky různých předmětů, 
kvalitní sportovní a zájmové kroužky pro volnočaso-
vé aktivity či výměnné jazykové zájezdy. Některé 
základní školy representují Městskou část Praha 8 
skutečně vzorně.  

                 V  loňském roce  byla na území Karlína a 
Libně dokončena  komplexní oprava škol po kata-
strofální povodni v roce 2002. 

Pod záštitou naší městské části se uskuteč-
nilo mnoho pěkných akcí např. „Běh Terryho Fo-
xe“, „Běh karlínským sadem“ a výtvarná soutěž  „
Čtyři roční období“. Pro děti k Mikuláši proběhla  
nádherná akce “Čertoviny aneb Mikulášská nadíl-
ka“ a také se prohloubila spolupráce s dalšími pří-
spěvkovými organizacemi, které pracují s dětmi. 

Uvidíme, jak dopadne zápis do základních 
škol a kolik skutečně nastoupí dětí do  prvních tříd. 
A co naše mateřinky?  Jsou velmi pěkně vybavené 
a na školách vyučují kvalifikované učitelky. Také 
mateřinky mají svůj výukový program širší např. o 
výuku  jazyků, sport či hudební výchovu.  
           Od 1.1. tohoto roku začal platit nový školský 
zákon ( zákon č.561/ 2004 Sb.,). Ten mění např. 
výši platby v mateřských školách, školních druži-
nách a školních klubech, systém přijímacího  řízení 
do prvního ročníku vzdělávání ve středních školách 
a zavádí povinnost zřizovat školské rady ve ško-

Soňa Teplá, místopředsedkyně OVV, zástupce starosty Městské části Praha 8 pro oblast školstvíSoňa Teplá, místopředsedkyně OVV, zástupce starosty Městské části Praha 8 pro oblast školstvíSoňa Teplá, místopředsedkyně OVV, zástupce starosty Městské části Praha 8 pro oblast školstvíSoňa Teplá, místopředsedkyně OVV, zástupce starosty Městské části Praha 8 pro oblast školství    

Čí je dítěČí je dítěČí je dítěČí je dítě 
V současnosti probíhá mediálně zajímavá diskuse o 
zabezpečení výchovy dětí po rozvodu nebo rozcho-
du rodičů. Kdo z rodičů je či není fundovaný se o 
dítě po rozvodu starat a komu připadne víkendová 
role? Dovolte mi, z praxe vyjádřit několik myšlenek 
k této složité otázce. 
    Myslím si, že nelze výše uvedenou problematiku 
zjednodušit  pouze na práva dětí a rodičů. Chybí mi 
prevence. Prevence ve školách při vzdělávání žáků 
druhého a třetího stupně, při sňatku a následném 
zakládání rodiny, při rozvodu. 
Jako obyčejně, náš právní systém řeší následky ro-
dinných neshod na úkor našich dětí. 
    V dnešní době mnoho žen úspěšně pracuje 
v managementu různých firem a jejich manželé za-
jišťují péči o děti. Určitě jsou tedy muži schopni po-
dílet se na běžných rodinných povinnostech. Ale co 
je vlastně kvalitnější výchova z hlediska příznivého 
a všestranného vývoje dítěte? Pokud je mi známo, 
žádný zákon kvalitní výchovu nedefinuje. Znamená 
to snad, že dítě chodí do školy čisté a přiměřeně 
oblečené, má zaplacené obědy a nosí napsané úko-
ly? Nebo je lepší výchova, když dítě navštěvuje kaž-
dý den nějaký kroužek, po večerech se učí a na ví-

kendy jezdí na hory, chatu či na sportovní soustře-
dění?  Těžko se soudům dodatečně rozhoduje o 
kvalitě příslušného rodiče, resp. výchovy. Škoda 
jen, že není v Čechách zaveden povinný systém stří-
davé péče rodičů. Dítě by neztratilo oba rodiče 
( v případě jejich zájmu), získalo by více zájmů, ka-
marádů a v dospělosti by umělo přistupovat odpo-
vědněji k rodičovským povinnostem. Snad by také 
konečně z našeho společného slovníku  zmizelo „ 
půjčovat si dítě“. 
    Dítě si své rodiče nevybírá. Má je oba rádo, ať 
jsou rozumní či nerozumní. Většinou se těší i na své 
prarodiče, tetičky a strýce. My všichni jsme  vycho-
váváni rodiči ( náhradní péče), školou a celou spo-
lečností.   
    V žádné současné společnosti nelze zamezit roz-
vodům. Pokusme se o prevenci. Nejenom na zá-
kladních školách, ale i na vysokých školách sezna-
mujme mladé lidi s důsledky rozpadu rodiny na dě-
ti.  Deklarujme rodinu jako skutečný základ státu a 
chovejme se opravdu podle toho.  
    Čeští otcové opravdu o výchovu dětí stojí a pro 
matky jsou děti naplněním jejich života!     
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Členové ČSSD ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 8Členové ČSSD ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 8Členové ČSSD ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 8Členové ČSSD ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 8 

Programová diskuseProgramová diskuseProgramová diskuseProgramová diskuse 

           Dne 29. ledna 2005 proběhlo rozšířené zasedání 
ÚVV ČSSD k programovým otázkám ČSSD. Zasedání mě-
lo mimo jiné na programu jak jednání plenární sekce, tak 
i jednání v 5 odborných sekcích. Ráda bych se s Vámi 
podělila o některé myšlenky, které vznikly z jednání 
v sekci pro školství. 
               Společnost vzdělání, vědy a informací je devá-
tou kapitolou dlouhodobého programu. Nadále zůstává 
pro sociální demokracii prioritou vzdělaný občan, který 
bude umět nejen informace získávat, ale především se 
bude umět v záplavě informací orientovat, kriticky je 
analyzovat a uplatňovat je ve svém osobním životě i ve 
prospěch společnosti. Cílem politiky ČSSD je vytvoření 
společnosti, jejíž rozvojový potenciál bude stavět na kva-
lifikaci a vzdělání občanů – vytvoření vzdělanostní spo-
lečnosti. Pro sociální demokracii trvale zůstává vzdělání  
veřejným statkem, a proto se stát nemůže zříci odpověd-
nosti za garantování přístupu ke vzdělání, jeho kvalitu a  
akceptování nových trendů. 
               Ve svém programu( oblast vzdělání, …) ČSSD 
nadále požaduje: 
·       zákonný nárok na předškolní vzdělávání 
·       povinnou školní docházku 
·       zvyšování podílu populace dosahujícího úplného 

středního vzdělání a srovnatelnosti výsledků tohoto 
vzdělávání 

·       bezplatné vysokoškolské vzdělání 

·      rozvoj doktorských studijních programů a dalšího 
vzdělávání 

·      právo a povinnost učitele celoživotního vzdělávání 
·      podporovat a vytvářet podmínky pro smysluplné vy-

plňování volného času dětí a mládeže 
·      vytvořit ucelený a propojený systém podpory tělový-

chovy a sportu, podpořený legislativními, finančními 
a institucionálními nástroji 

·      vytvořit předpoklady pro co nejširší a nejplnější 
uplatnění vědy ku prospěchu všech občanů země 

·      zvýšit před rokem 2010 částku na podporu výzkumu 
a vývoje 3% HDP ( z veřejných prostředků 1%) 

·      podporu pozitivních tendencí modernizačního spole-
čenského procesu 

·      pravidelné vyhodnocování pozitiv i možných negativ-
ních dopadů rozvoje informačních technologií a pod-
poruje jejich využití ve směrech otevírající možnosti 
ke zvyšování kvality života 

 
Tolik ve stručnosti z výše uvedené kapitoly. Jed-

nání v jednotlivých sekcích bylo 
velice korektní, konsensuální a pracovité. Dlouhodobý 
program nadále zachovává základní sociálnědemokratic-
ké hodnoty a postupně se modernizuje.  
Rozšířené zasedání ÚVV schválilo ještě těsnou většinou  
tzv. „ akční program“ . 

Soňa Teplá, místopředsedkyně OVV, zástupce starosty Městské části Praha 8 pro oblast školstvíSoňa Teplá, místopředsedkyně OVV, zástupce starosty Městské části Praha 8 pro oblast školstvíSoňa Teplá, místopředsedkyně OVV, zástupce starosty Městské části Praha 8 pro oblast školstvíSoňa Teplá, místopředsedkyně OVV, zástupce starosty Městské části Praha 8 pro oblast školství    

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

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

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

•  MUDr.B. Zahradníková 
 
Komise pro informatiku                                 
• Ing. M.Hejkrlík 
 
Komise pro rozvoj a fondy Evropské            
unie a památkové zóny   (KREUP)    
 
• Mgr. K. Zemek, Csc.              
• Ing.M.Máša                                                         
• S. Teplá 



S t r á n k a  4  

Zprávy z jednání Poslanecké sněmovnyZprávy z jednání Poslanecké sněmovnyZprávy z jednání Poslanecké sněmovnyZprávy z jednání Poslanecké sněmovny 
Ing. Miloš Máša, poslanec Parlamentu ČR, člen OVV ČSSD Praha 8Ing. Miloš Máša, poslanec Parlamentu ČR, člen OVV ČSSD Praha 8Ing. Miloš Máša, poslanec Parlamentu ČR, člen OVV ČSSD Praha 8Ing. Miloš Máša, poslanec Parlamentu ČR, člen OVV ČSSD Praha 8    

TTTTisk 648 isk 648 isk 648 isk 648 –––– o veřejném zdravotním pojištění o veřejném zdravotním pojištění o veřejném zdravotním pojištění o veřejném zdravotním pojištění  
Návrh mimo jiné přináší řešení problému hrazení vybraných potravin pro zvláštní lékařské účely z veřejného zdravot-
ního pojištění.  
Dne 22. 2. 2005 návrh schválennávrh schválennávrh schválennávrh schválen ve znění navrženém Senátem.  
Tisk 768 Tisk 768 Tisk 768 Tisk 768 –––– o elektronických komunikacích o elektronických komunikacích o elektronických komunikacích o elektronických komunikacích  
Základním cílem nové právní úpravy je stanovení právního rámce podporujícího rozvoj služeb a sítí elektronických 
komunikací, jejichž kvalita a dostupnost je pro podnikatele a spotřebitele vyhovující.  
Takový právní rámec musí zajišťovat o nejjednodušší vstup na trh (otázka autorizace činností), musí kvalitně formulo-
vat postavení a pravomoci regulačního úřadu (zejména cíle regulace rozhodování včetně cenové regulace) a musí 
zohlednit zájmy a práva uživatelů sítí a služeb elektronických komunikací.  
Předkládaný návrh zákona o elektronických komunikacích vychází zejména z principů pro jednotlivé oblasti uvedené 
v nových právních předpisech ES.  
Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona.setrvala na původním návrhu zákona.setrvala na původním návrhu zákona.setrvala na původním návrhu zákona.  
Tisk Tisk Tisk Tisk 806 806 806 806 –––– o státní sociální podpoře o státní sociální podpoře o státní sociální podpoře o státní sociální podpoře  
Jde o právní úpravu naléhavou a přitom z hlediska legislativní úpravy velmi malého rozsahu.  
Praxe ukázala, že zavedený princip fiktivního příjmu je opodstatněný, ale nebere v úvahu některé specifické situace, 
kdy příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti je pro občana příjmem doplňkovým a nepředstavuje 
hlavní zdroj příjmu.  
Jde např. o občany, kteří vedle nízkého příjmu z vykonávané závislé činnosti mají další příjem jako drobní řemeslníci 
nebo osoby poskytující služby.  
Navrhuje se proto přistupovat k zápočtu příjmů z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti diferencované 
podle toho, zda je tato činnost vykonávaná jako hlavní nebo vedlejší. Při stanovení rozsahu vedlejší činnosti se vychá-
zí ze zákona o důchodovém pojištění.  
Započítání příjmů z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v rozdílných výších podle toho, zda se jedná o 
činnost hlavní nebo vedlejší, bude sice administrativně náročnější, avšak spravedlivější. Při stanovení nároku a výši 
dávek státní sociální podpory a při zjišťování sociální potřebnosti se bude vycházet ze skutečné situace rodiny.  
Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona.setrvala na původním návrhu zákona.setrvala na původním návrhu zákona.setrvala na původním návrhu zákona.  
Tisk 550 Tisk 550 Tisk 550 Tisk 550 –––– o střetu zájmů o střetu zájmů o střetu zájmů o střetu zájmů  
Cílem předloženého návrhu zákona je legislativně upravit střet zájmů členů zastupitelstev krajů Zastupitelstva hlavní-
ho města Prahy a zastupitelstev měst s rozšířenou působností. Navržená úprava bude uvolněným členům zastupitel-
stev krajů či měst zakazovat pobírání odměny za výkon člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické 
osoby, jejímž zřizovatelem je kraj či město nebo v němž má kraj či město většinovou majetkovou účast nebo většino-
vý podíl na hlasovacích právech  
Dne 22. 2. 2005 po vrácení prezidentem byl návrh schválennávrh schválennávrh schválennávrh schválen....  
Tisk 635 Tisk 635 Tisk 635 Tisk 635 –––– o konkurzu a vyrovnání o konkurzu a vyrovnání o konkurzu a vyrovnání o konkurzu a vyrovnání  
Spolu s rostoucím počtem úpadkových řízení vzrůstá i množství výkladových problémů plynoucích z nedokonalosti 
zákona. Novela má za cíl do doby, než bude přijata komplexní úprava, pomoci s řešením problémů zejména:  
a) posílit postavení věřitelů a zvýšit jejich aktivní účast na konkursním řízení,  
b) zjednodušit, zrychlit, zlevnit a celkově zefektivnit konkursní řízení  
Tisk 373 Tisk 373 Tisk 373 Tisk 373 –––– o o o o výstavbě dálnic výstavbě dálnic výstavbě dálnic výstavbě dálnic  
Majetkoprávní vypořádání dálničních staveb naráží v praxi na celou řadu problémů, které podstatně ztěžují a prodlu-
žují postup přípravy území. Navržený zákon řeší jen nejpalčivější problémy při přípravě výstavby dálnic, zkracuje a 
racionalizuje jednotlivá správní řízení, jsou řešeny zjednodušené postupy spočívající v nevyžadování opakovaných 
stanovisek od dotčených úřadů, aby podání byla činěna pouze u orgánů věcně a místně příslušných a další. Dne 11. 
2. 2005ve 3. čtení byl návrh vrácen do 2.  návrh vrácen do 2.  návrh vrácen do 2.  návrh vrácen do 2. čtení.čtení.čtení.čtení.  
Tisk 566 Tisk 566 Tisk 566 Tisk 566 –––– občanský soudní řád občanský soudní řád občanský soudní řád občanský soudní řád  
Základním cílem navrhované novely je celková transformace hmotněprávní a procesněprávní úpravy obchodního 
rejstříku. Úkony související s provedením zápisu provádí vždy pověřený vyšší soudní úředník, ledaže zákon výslovně 
některé úkony přikáže soudci. Novou metodou je zavedení povinných formulářů s obligatorními přílohami. Definuje 
povinnost tyto formuláře umístit na webové stránky a umožnit každému, aby si je mohl bezplatně "stáhnout". Návrh 
na zápis je totiž možné podat pouze prostřednictvím tohoto formuláře.  
Dne 9. 2. 2005 ve 3. čtení návrh schválennávrh schválennávrh schválennávrh schválen.  
Tisk 644 Tisk 644 Tisk 644 Tisk 644 –––– o registračních pokladnách o registračních pokladnách o registračních pokladnách o registračních pokladnách  
Navrhuje se povinnost evidovat platby v hotovosti na registrační pokladně pro prodej v maloobchodě a při provozová-
ní hostinské činnosti.  
Dne 9.2. ve 3. čtení návrh schválen.návrh schválen.návrh schválen.návrh schválen.  



D r u h é  č í s l o ,  r o č n í k  I .  S t r á n k a  5  

TTTTisk 672 isk 672 isk 672 isk 672 –––– o odškodnění obětí okupace Československa  o odškodnění obětí okupace Československa  o odškodnění obětí okupace Československa  o odškodnění obětí okupace Československa ---- 1968 1968 1968 1968    
Podstata návrhu je o odškodnění křivdy způsobené československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk SSSR, 
MLR, PLR, NDR a BLR a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky v období od 
20. srpna 1968 do 27. června 1991. Dne 23. 2. 2005 ve 3. čtení návrh schválen.návrh schválen.návrh schválen.návrh schválen.  
Tisk 677 Tisk 677 Tisk 677 Tisk 677 –––– o státní sociální  o státní sociální  o státní sociální  o státní sociální podpořepodpořepodpořepodpoře  
Základním cílem navrhované úpravy je zlepšení postavení rodin, kterým mají v pěstounské péči tři a více dětí nebo 
alespoň jedno dítě s těžkým zdravotním postižením.  
Dne 16. 2. 2005 ve 3. čtení návrh schválen.návrh schválen.návrh schválen.návrh schválen.  
Tisk 709 Tisk 709 Tisk 709 Tisk 709 –––– zákoník práce zákoník práce zákoník práce zákoník práce  
Cílem navrhované úpravy je rozšíření možnosti čerpat mateřskou dovolenou v případech, kdy bylo dítě na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu převzato do péče nahrazující péči rodičů. Dne 16. 2. 2005 ve 3. čtení návrh přijat.návrh přijat.návrh přijat.návrh přijat.  
Tisk 721 Tisk 721 Tisk 721 Tisk 721 –––– o kolektivním vyjednává o kolektivním vyjednává o kolektivním vyjednává o kolektivním vyjednáváníníníní  
Na rozdíl od dosavadní úpravy se navrhuje, aby zákon jednoznačně stanovil podmínky, za nichž se kolektivní smlou-
va vyššího stupně stane závaznou pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví a aby k tomu docházelo 
po splnění stanovených podmínek přímo ze zákona.  
Dne 16. 2. 2005 ve 3. čtení návrh přijat.návrh přijat.návrh přijat.návrh přijat.  

Vybráno z intranetové diskuseVybráno z intranetové diskuseVybráno z intranetové diskuseVybráno z intranetové diskuse 
 1. Největší trapas: 
Poslanec Josef Hojdar přečetl věřejně usnesení z OK konané v Mostě. Poté vystoupil s technickou předseda KVV Ústeckého kra-
je Petr Benda a sdělil ÚVV, že OK v Mostě se konala v rozporu se Stanovami a tudíž byla zcela neplatná. 
2. Největší hrozba: 
Bývalý předseda KVV Zlínského kraje Josef Vacula pohrozil Grossovi, že je schopen okamžitě asi s dvaceti přítomnými delegáty 
založit novou ČSSD. Standa Gross na to poté reagoval tak, že by tomuto činu zabránil i za cenu své vlastní oběti. 
3. Nejostřejší výrok: 
Václav Grulich na adresu prezidenta Klause sdělil přibližně tolik, že má za nehty špínu, v poslanecké vile, kterou kdysi obýval se 
v té době ztratilo zlato a je to špatný prezident, který škodí ČR. 
4. Největší potlesk: 
Sklidil během své první věty Zdeněk Škromach, když na adresu kritiků prezidenta Klause sdělil zhruba toto: "Proč ho teď kritizu-
jete, když jste si ho v prezidentské volbě zvolili místo Zemana?" Následně díky citaci úryvku z filmu Kurvahošigutentag získal 
novou stranickou přezdívku "Bohouš". 
5. Nejaktivnější kraj: 
Suveréně nejaktivnějším krajem byl Jihomoravský kraj, když z celkem asi 24 diskusních příspěvků měli jeho zástupci v ÚVV cel-
kem 6, tedy 25% (Sobotka, Hašek, Skopal, Nekvapil, Škromach a Grulich).  

Ing. Josef Nekvapil 
 
Zákon 96/2005 Sb. bych určitě neoznačoval jako úspěch sociální demokracie. Nejednalo se o vládní návrh zákona, ale o posla-
necký (byť byl připravován jen koaličními poslanci). Na tomto zákoně mi vadí především změna zákona o volbách do zastupitel-
stev obcí a změna zákon o volbách do zastupitelstev krajů. Řekl bych, že naprosto bude nějaký čas pacifikovat funkci obecních 
zastupitelstev především malých obcích, protože zakotvuje neslučitelnost funkce mezi členem zastupitelstva s funkcí statutární-
ho orgánu příspěvkové organizace obce (kraje), osoby oprávněné jednat za organizační složku obce (kraje) a strážníka obecní 
policie. Uvědomme si, kdo je především na menších obcích členem zastupitelstva - ředitel/ka základní školy, ředitel/ka mateř-
ské školy, vedoucí místní knihovny, velitel jednotky sdružení dobrovolných hasičů... Všechny tyto subjekty jsou zřizovány obcemi. 
Tito lidé se budou muset (vlastně již museli) vzdát mandátu člena zastupitelstva. Nic proti této novele, ale zákon měl, dle mého 
názoru, zavést přechodné období do konce současného volebního období, čím by se předešlo výše popsanému problému. Obce 
ani neměly čas se s tímto zákonem seznámit, vyšel ve sbírce 28. února 2005 a nabyl účinnosti 1. března 2005.  

Milan Hejkrlík 
 
ČSSD vyjadřuje vůli pokračovat v koaliční vládě s KDU-ČSL a US-DEU. Sociální demokracie cítí zodpovědnost za vývoj v zemi a za 
naplnění programového prohlášení vlády. 
• Za klíčové úkoly koaliční vlády v období do řádných voleb ČSSD pokládá: 

• Přijetí Smlouvy o Ústavě pro Evropu jako předpokladu našeho trvalého zapojení do nové, svobodné a demokratické Evropy 

• Přijetí daňových opatření zlepšujících podmínky pro podnikání a zvyšující životní úroveň nízko příjmových skupin 

• Přijetí konceptu důchodové reformy a kroky stabilizace financování zdravotnictví 

• Přijetí opatření na zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí a vymahatelnosti práva (zákon o střetu zájmů, noveli-
zace zákona o veřejných zakázkách) 

• Přijetí zákona o státním rozpočtu pro rok 2006 respektujícího dohodnuté postupné snižování zadlužení ČR 

• ČSSD pokládá majetkové poměry a podnikatelské aktivity rodiny předsedy vlády v tuto chvíli za urovnané. Premiér Stanislav 
Gross je současně připraven předstoupit před veřejnost a omluvit se těm, kteří se mohli cítit jeho výroky dotčeni. 

ČSSD trvá na svém právu a zároveň odpovědnosti vítěze voleb do Poslanecké sněmovny rozhodovat o osobě předsedy vlády.  
Martin Starec 



                                                    Podobný osud potkal mého vzdáleného pří-
buzného Josefa Noska (zeť mé nevlastní babičky), 
bývalého místopředsedu ÚVV ČSSD. Byl zatčen 
dne 29. 7. 1941 a zemřel 18. 11. 1942 v Osvěči-
mi. Kromě těchto dvou sociálních demokratů, kte-
ré jsem osobně znal, byli za německé okupace po-
praveni, nebo zahynuli ve vězení či koncentračních 
táborech ještě další členové ČSSD z tehdejší Pra-
hy VIII. a to: 
             František Andršt z Libně (byla po něm po-
jmenována bývalá Sladovnická ulice v Libni), Karel 
Bělka z Libně, Karel Brožík z Libně, František Dvo-
řák z Čimic, František Hlaváček z Libně, František 
Hudec z Libně, František Kraft z Kobylis, František 
Martínek z Libně (jeho manželka byla spolužačkou 
mé matky a jeho syn Zdeněk byl mým spolužákem 
na gymnáziu), Václav Neckář z Libně, Rudolf No-
sek z Libně, Jan Nosil z Bohnic, Josef Stanislav z 
Čimic, Karel Stašek ze Střížkova, Otakar Šlehofer z 
Libně, Jaroslav Šmíd z Linbě, Josef Zapadlo z Libně 
(jeho dcera Eva byla spolužačkou mé sestry) a Jo-
sef Zelenka z Kobylis. 
             Po válce existence libeňské sociální demo-
kracie trvala jen velmi krátce. Neodpustitelnou vi-
nu na tom má zrádná Fierlingerova levicová frak-
ce, která se v roce 1948 zachovala stejně haneb-
ně jako ta Šmeralova v roce 1920. Přes čtyřicet let 
trvalo, než Listopadová revoluce v roce 1989 

umožnila znovu založení sociální demokracie u 
nás a opětovnou činnost libeňské organizace. 

 
*** 

 
             Tím končí můj výčet historie libeňské 
MO ČSSD, neboť v letech 1951—1999 jsem půso-
bil mimo Prahu. v letech bolševické totality nezmě-
nilo se mé sociálně demokratické cítění, myšlení a 
jednání. Téměř s pietou jsem opatroval svou stra-
nickou legitimaci vázanou v rudém plátně a ozna-
čenou ozubeným kolem protknutým obilným kla-
sem, symbolem pracujících měst a venkova. 
 

*** 
 

             Při sepisování historie libeňské MO ČSSD 
jsem se opíral o vlastní vzpomínky, historické sku-
tečnosti jsem čerpal z těchto pramenů: 
• František Soukup: 28. říjen 1918 (1928) 
• V. K. Krofta: Život začíná dnes (1946) 
• Helena Dvořákoná: Trilogie Na nový rok, Bílý-

mi plameny, Prapory nad městem (1954) 
• Josef Tomeš: Libeňskou minulostí (2001) 
• Josef Tomeš: Průkopníci a pokračovatelé 

(2004) 
 
Sepsáno v listopadu 2004 
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Z historie libeňské sociální demokracie Z historie libeňské sociální demokracie Z historie libeňské sociální demokracie Z historie libeňské sociální demokracie ———— 2. pokračování 2. pokračování 2. pokračování 2. pokračování 
 Vzpomíná Jaromír Šída z místní organizace Libeň Vzpomíná Jaromír Šída z místní organizace Libeň Vzpomíná Jaromír Šída z místní organizace Libeň Vzpomíná Jaromír Šída z místní organizace Libeň    

Zprávy z OVV z 16.Zprávy z OVV z 16.Zprávy z OVV z 16.Zprávy z OVV z 16.    2.2.2.2.    2005200520052005 
• Předseda informoval na Krajské konferenci o usnesení MO Bohnice, které znělo, že MO Bohnice vyzývají delegá-

ty, aby nepodporovali Stanislava Grosse ve funkci předsedy. 
• Byla poskytnuta informace o plese ČSSD na Žofíně 19. 3. 2005 a dále o představení „Lucerna, aneb boj o lípu“ 

v Městské knihovně dne 7. 3. 2005 při příležitosti MDŽ. 
• OVV schválilo nonstop připojení internetu expres ADSL od Telecomu  do sekretariátu OVV Praha 8 – Náhorní 6 

ve stejném rozsahu, jako je tomu již na ostatních sekretariátech jednotlivých pražských obvodů. (12,0,0) 
• OVVV pověřilo předsedu, aby zajistil akci 31.3.2005 v 18.30, jako neformální setkání členů Prahy 8 v „Baru Ro-

der“ Kobylisy (11,0,1) 
• Diskutována nabídka od KVV ve formě podpory akcí, pořádaných jednotlivými OVV – MDD, 60.výročí ukončení 

2. svět.války, Mezinárodní den matek. Nabídka se týká jen letáků. Zde padla řada návrhů členů OVV, z nichž nej-
více se přiklánělo k akci k 60.výročí ukončení války v souvislosti s činností politických stran v průběhu 2.světové 
války a v souvislosti s pořádáním jakéhosi diskusního fóra a autentického vyprávění očitých svědků 2.světové 
války + promítání dokumentů.  

• Soňa Teplá informovala o zastupitelstvu 23. 2. 2005. Dále informovala o schválení zřízení služebny Městské po-
licie v Bohnicích a o zpřísnění podmínek přidělování bytů čekatelům na Praze 8. Eva Prošková informovala o 
drobných změnách týkajících se stanovišť zdravotní pohotovosti, které by neměly mít vážnější vliv na počet ani 
kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb.  

• Př. Šašek navrhne na poradě členům MO Libeň projednání užší spolupráci s MO Karlín.(9,1,2) 


