
kracie, kteří budou svoje názory, in-
formace a příspěvky umisťovat na 
stránky tohoto časopisu.       
             Pokud bude vše fungovat tak 
jak si představujeme budete tento 
časopis dostávat do svých schránek 
každý měsíc společně s pozvánkou 
na Vaší místní organizaci. Doufáme, 
že i tento časopis přispěje k dalším 
diskusím nad naší činností zde na 
našem obvodě.  
             Dovolte mi abych se ještě 
jednou vrátil k Obvodní konferenci. 
Chtěl bych poděkovat za Vaši důvěru 
ve mně vloženou. Doufám, že spo-
lečnými silami dosáhneme během 
tohoto dvouletého období, zviditelně-
ní sociální demokracie na Praze 8, 
potvrzené pokud to jen půjde i voleb-
ními výsledky.  
 
             Přeji Vám krásný a úspěšný 
rok 2005 
 
 

Roman Petrus, 
Předseda OVV    

Úvodní slovoÚvodní slovoÚvodní slovoÚvodní slovo    

Nulté číslo, ročník I.Nulté číslo, ročník I.Nulté číslo, ročník I.Nulté číslo, ročník I.    Leden 2005Leden 2005Leden 2005Leden 2005    

OBVODNÍ  VÝKONNÝ  VÝBOR  ČESKÉ  STRANY SOCIÁLNĚ  DEMOKRATICKÉ  V  PRAZE  8 

Uvnitř tohoto vydání: 

Zvolení funkcionáři na 
obv. konferenci  

2 

Zprávy z OVV 
(první jednání) 

2 

Zprávy z OVV 
(druhé a třetí jednání) 

3 

Důležité termíny 3 

Z historie libeňské soci-
ální demokracie 

4 

Výběrové řízení na tajem-
níka obv. organizace 

4 

V y d á v á  O V V  ČS S D  P r a h a  8 ,  N á h o r n í  6 ,  P r a h a  8 ,  p r o  i n t e r n í  p o t ř e b u  č l e n ů  o b -
v o d n í  o r g a n i z a c e .  K o n t a k t n í  e m a i l  o v v . p r a h a 8 @ s o c d e m . c z .  

Vážení přátelé, 
 
             dovoluji si Vás přivítat při čte-
ní nultého čísla našeho společného 
informačního zpravodaje. Časopis, 
který by vycházel pro členy ČSSD, je 
téma o kterém se na Praze 8 jednalo 
již mockrát. Je to idea opravdu skvě-
lá a doufám, že i díky ní se do dění 
ve straně zapojí celá řada členů, kte-
ří jinak nemají čas nebo již někdy ani 
sílu chodit na schůze místních orga-
nizací.  
             Požádal jsem Milana Hejkrlí-
ka jako místopředsedu OVV, který 
má na starosti vnitřní záležitosti na 
Praze 8 o sestavení jakéhosi nultého 
čísla. Výsledek dnes držíte ve svých 
rukou.  
             Toto číslo je ještě takové 
úvodní. Nemáme název, pevné rubri-
ky či jednotně ucelenou grafiku. To 
vše snad bude náš časopis postup-
ně vstřebávat, doufejme že hlavně 
z Vašich názorů a příspěvků. Byli by-
chom rádi kdyby se přihlásilo co nej-
více členů a příznivců sociální demo-
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Přehled zvolených funkcionářů na obvodní konferenciPřehled zvolených funkcionářů na obvodní konferenciPřehled zvolených funkcionářů na obvodní konferenciPřehled zvolených funkcionářů na obvodní konferenci 

             Ve čtvrtek 4. listopadu 2004 a ve středu 8. 
prosince se konala výroční volební konference ob-
vodní organizace ČSSD. Zde bychom Vám rádi 
představili nově zvolené funkcionáře. 
 
Předseda OVV Předseda OVV Předseda OVV Předseda OVV — Roman Petrus (Kobylisy) 
Členové OVVČlenové OVVČlenové OVVČlenové OVV: 
Ing. Vladimír Bäumel (Čimice) 
Ing. Milan Hejkrlík (Libeň) - mpř. OVV 
Ing. Václev Janeček (Čimice) 
JUDr. Michaela Kozlová (Kobylisy) - mpř. OVV 
Ing. Lenka Majerová (Kobylisy) 
Ing. Miloš Máša (Kobylisy) 
RNDr. František Matyáš (Bohnice) 
Jiří Mitošinka (Libeň) 
Mgr. Eva Prošková (Kobylisy) 
Daniel Rödik (Karlín) 
Karel Šašek (Libeň) - první mpř. OVV 
Ing. Ivan Tichý (Karlín) 
Soňa Teplá (Bohnice) - mpř. OVV 
Mgr. Radim Zátopek (Kobylisy) 
Náhradníci členů OVV:Náhradníci členů OVV:Náhradníci členů OVV:Náhradníci členů OVV:    
Ing. Ladislav Štrupl (Čimice) 
Ing. Ferdinand Fric (Bohnice) 
Paedr. Ladislav Kárský (Kobylisy) 
PředsPředsPředsPředseda OKK eda OKK eda OKK eda OKK — Ing. Vladimír Remeš (Čimice) 
Členové OKK:Členové OKK:Členové OKK:Členové OKK:    
Jaroslav Mazánek (Libeň) 
Petra Petrusová (Bohnice) 
Mgr. Martin Pros (Karlín) 
Ing. Václav Valeš (Bohnice) 

Náhradník OKK Náhradník OKK Náhradník OKK Náhradník OKK ————    Vlasta Vašků (Karlín) 
Kandidát na předsedu KVV Kandidát na předsedu KVV Kandidát na předsedu KVV Kandidát na předsedu KVV ————    JUDr. Ing. Tomáš 
Novotný (Kobylisy) 
Kandidáti na místopředsedu Kandidáti na místopředsedu Kandidáti na místopředsedu Kandidáti na místopředsedu KVV:KVV:KVV:KVV:    
JUDr. Ing. Tomáš Novotný (Kobylisy) 
JUDr. Michaela Kozlová (Kobylisy) 
Člen KVV Člen KVV Člen KVV Člen KVV ————    Mgr. Eva Prošková (Kobylisy) 
Náhradník čleNáhradník čleNáhradník čleNáhradník člena KVVna KVVna KVVna KVV — Ing. Milan Hejkrlík 
(Libeň) 
Kandidáti do KKKKandidáti do KKKKandidáti do KKKKandidáti do KKK — Ing. Josef Fiřtík (Libeň), Ing. 
Milan Hejkrlík (Libeň), Ing. Václav Valeš 
(Bohnice) 
Delegáti Krajské konference:Delegáti Krajské konference:Delegáti Krajské konference:Delegáti Krajské konference:    
Ing. Lenka Majerová (Kobylisy) 
Ing. Miloš Máša (Kobylisy) 
Jiří Mitošinka (Libeň) 
Karel Šašek (Libeň) 
Zdeněk Ševčík (Bohnice) 
Doc. Ing. Jiří Vogel, CSc. (Karlín) 
Člen ÚVV Člen ÚVV Člen ÚVV Člen ÚVV — Karel Šašek (Libeň) 
Náhradník člena ÚVV Náhradník člena ÚVV Náhradník člena ÚVV Náhradník člena ÚVV — Soňa Teplá (Bohnice)  
Kandidát na člena ÚKK Kandidát na člena ÚKK Kandidát na člena ÚKK Kandidát na člena ÚKK ————    Ing. Vladimír Remeš 
(Čimice) 
Delegát Sjezdu Delegát Sjezdu Delegát Sjezdu Delegát Sjezdu  - Ing. Milan Hejkrlík (Libeň) 
NádradníNádradníNádradníNádradník delegáta Sjezdu k delegáta Sjezdu k delegáta Sjezdu k delegáta Sjezdu — Jaromír Šída 
(Libeň) 
Návrh na čestného host Sjezdu Návrh na čestného host Sjezdu Návrh na čestného host Sjezdu Návrh na čestného host Sjezdu — Jaromír Šída 
(Libeň) 
 
  
 

OVV zvolené dne 4. 11. 2004 se poprvé sešlo 9. 11. 20049. 11. 20049. 11. 20049. 11. 2004 
-      OVV rozhoduje o konání OVV vždy třetí středu v měsíci, vyjma mimořádných situací 
-      Předseda OVV představil svůj návrh práce nového OVV. Možné činnosti rozdělil do čtyř oblastí a popsal 

svoje osobní představy. Materiál je k dispozici na sekretariátu OVV či u jednotlivých zástupců v OVV.  
-      OVV zvolilo předsednictvo OVV ve složení (abecedně) :  

Ing. Milan Hejkrlík 
JUDr. Michaela Kozlová 
Karel Šašek 
Soňa Teplá 

-      OVV zvolilo 1. místopředsedu : Karel Šašek 
-      OVV svolalo novou Obvodní konferenci v důsledku předčasného ukončení Obvodní konference ze dne 4. 

11. 2004 z důvodu neusnášení schopnosti. Termín nové Obvodní konference byl stanoven na 8. 12. 
2004.  

OVV upravilo a vzalo na vědomí zápis z Obvodní konference dne 4. 11. 2004. Materiál k dispozici na sekretariátu 
OVV.  

Zprávy z posledních OVVZprávy z posledních OVVZprávy z posledních OVVZprávy z posledních OVV 



OVV se potřetí sešlo dne 15. 12. 2004 15. 12. 2004 15. 12. 2004 15. 12. 2004  
-      OVV vzalo na vědomí zprávu tajemníka Ing. Petra Pokorného o výpovědi, kterou podal v měsíci listopadu. 

Ve funkci zůstává do 31. 1. 2004.  
-      OVV bere na vědomí zprávu o výběrovém řízení, které bude v lednu 2005. 
-      OVV volí do komise pro výběrové řízení na nového tajemníka Karla Šaška a Romana Petruse, který je volen 

v rámci stanov. 
-      OVV diskutuje k presentaci programu místopředsedů (abecedně): 

Ing. Milan Hejkrlík – omluvil se z jednání OVV 
JUDr. Michaela Kozlová – omluvila se z jednání OVV 
Soňa Teplá - namítá, že chybí působnost předsedy, nevidí jeho vizi, při podané demokracii místopředse-
dům, jaké metody bude předseda OVV používat. Trvá na důsledné koordinaci práce 4 mpř., aby ta práce 
nepřišla vniveč, aby se pokud možno nepřekrývaly činnosti.  
Karel Šašek – předkládá několikastránkový materiál ke své působnosti. Rozsáhlá diskuse k předloženému 
materiálu. Materiál je k dispozici na sekretariátu OVV či u jednotlivých zástupců v OVV.  
Roman Petrus – znovu zdůrazňuje své aktivní působení ve všech týmech + výběr neobsazených či neplně-
ných témat z návrhu práce pro OVV. 

-      OVV Praha 8 bere na vědomí materiál př. Šaška: Metodický postup při tvorbě „Dlouhodobé strategie“. 
-      OVV ČSSD Praha 8 ukládá 1. místopředsedovi př. Karlovi Šaškovi, aby zajistil plnění matriálu dle předcho-

zího usnesení a předložil harmonogram postupu včetně návrhu na personální zabezpečení. do 31.1.2005. 
-      OVV ČSSD Praha 8 ukládá 1. místopředsedovi př. Karlovi Šaškovi předkládat čtvrtletně pravidelnou zprávu 

o realizaci „Dlouhodobé strategie“. 
-      Diskutována situace kolem Fakultní nemocnice Bulovka (FNB). Přečteno usnesení KVV, o nekonání minis-

tryně Emerové ve prospěch řešení narůstajících problémů FNB. Ustavena operativní komise při KVV. 
-      OVV ČSSD Praha 8 požaduje zachovat původní stav služeb FNB zejména LSPP a návštěvní službu, potaž-

mo nesouhlasí s omezováním služeb FNB a ukládá všem svým členům, zastupitelům, poslanci a dalším, 
kteří jakkoliv vstoupí do jakýchkoliv jednání, aby v samosprávě i na KVV toto prosazovali a žádá KVV o in-
tenzivní podporu na záchranu FNB a její ochranu proti skrytému „tunelování“ v rámci 3 sloučených nemoc-
nic. 

OVV bere na vědomí, že proběhla inventura majetku ČSSD Praha 8 v úterý dne 30.11.2004 bez negativního nále-
zu. 
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OVV se podruhé sešlo dne 24. 11. 200424. 11. 200424. 11. 200424. 11. 2004  
-     OVV bylo informováno o rozdělení kompetencí POVV. Rozdělení je následující (abecedně): 

               Ing. Milan Hejkrlík – Zaktivnění a rozšíření členské základny  
               JUDr. Michaela Kozlová – Propagace ČSSD Praha 8 navenek 
               Karel Šašek – Dlouhodobý program a vyjednávání 
               Soňa Teplá – komunální problematika 

Roman Petrus – aktivně působící ve všech týmech + výběr neobsazených či neplněných témat z návrhu 
práce pro OVV.  

-      OVV ukládá předsedům MO zajistit do 4 dnů od konání schůze zápis z MO a předat jej tajemníkovi a to 
v elektronické verzi.   

-      OVV doplňilo program Obvodní konference o diskuse k vnitrostranickým otázkám, výsledkům voleb a dopo-
ručení delegátům Krajské konference a Sjezdu.  

-      OVV se věnovalo komunálním tématům – zejména rozpočtu, oblasti školství (škola Hovorčovická), zdravot-
nictví (Bulovka). 

OVV jmenovalo členy inventarizační komise ve složení OKK.   

Důležité termínyDůležité termínyDůležité termínyDůležité termíny 
Úterky — schůze místních organizací, vždy od 18:00  
19. 1. 2005 od 18:00 — schůze Obvodního výkonného výboru (Náhorní) 
22. 1. 2005 od 09:00 — Krajská konference (Kongresové centrum) - delegátům budou doručeny pozván-
ky 
29. 1. 2005 od 09:00 — Ústřední výkonný výbor (Kongresové centrum) - delegátům budou doručeny po-
zvánky, po jednání ÚVV bude následovat programová konference 
25. 3. 2005 — 27. 3. 2005 – Sjezd ČSSD (Veletrhy Brno) 



             Obvodní výkonný výbor na svém třetím zasedání přijal oznámení Ing. Petra Pokorného, kterým 
podal výpověď z pracovního poměru tajemníka obvodní organizace ČSSD Praha 8, ústředí ČSSD jeho vý-
pověď akceptovalo a tajemníkovi bude dohodou ukončen pracovní poměr k 31. lednu 2005. Jménem 
OVV bych Ing. Petru Pokornému poděkoval za dlouholetou příkladnou práci na této náročné pracovní po-
zici. Zároveň však bude nutno nalézt nového tajemníka, který by Ing. Pokorného nahradil, proto bylo vy-
hlášeno výběrové řízení.výběrové řízení.výběrové řízení.výběrové řízení.    
             Požadavky kladené na ideálního kandidáta — středoškolské vzdělání, praxe v administrativě mi-
nimálně 1 rok, zkušenosti s prací na PC (MS Office, internet), svědomitost, pečlivost a ochota pracovat 
ve stresu. Nezbytným předpokladem je čistý výpis z rejstříku trestů a negativní lustrační vysvědčení. Vý-
hodou je řidičský průkaz, zkušenosti s řízením motorového vozidla a znalost prostředí pražské sociální 
demokracie.  
             Další informace získáte od  předsedy OVV — př. Romana Petruse (roman.petrus@centrum.cz, 
tel. 775 170 971). Součastní přihlášky je průvodní dopis a strukturovaný životopis s přehledem dosaže-
ného vzdělání a praxe. Přihlášky zasílejte k rukám předsedy OVV do 14. ledna 2005 na adresu 

Výběrové řízení na tajemníka obvodní organizaceVýběrové řízení na tajemníka obvodní organizaceVýběrové řízení na tajemníka obvodní organizaceVýběrové řízení na tajemníka obvodní organizace 

Z historie libeňské sociální demokracieZ historie libeňské sociální demokracieZ historie libeňské sociální demokracieZ historie libeňské sociální demokracie 
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Vzpomíná Jaromír Šída z místní organizace LibeňVzpomíná Jaromír Šída z místní organizace LibeňVzpomíná Jaromír Šída z místní organizace LibeňVzpomíná Jaromír Šída z místní organizace Libeň    

               Dne 7. Dubna 1978 v Břevnově byla na sjezdu 
ustanovena Sociálně demokratická strana českoslovan-
ská v Rakousku. Nedlouho nato byla v roce 1879 usta-
vena organizace sociálně demokratické strany v Libni. 
               Její založení bylo podmíněno rozvojem libeňské-
ho průmyslu. Byly to hlavně Gottlasova kartounka, Praž-
ská akciová strojírna tzv. Rustonka, První českomorav-
ská továrna na stroje (pozdější ČKD) a další strojírny a 
slévárny, dále tkalcovna a přádelna bratří Perutzů, Gra-
bova továrna na vosková plátna, továrna na klobouky a 
Jellinkova barvírna kůží. Ke starému zámeckému pivova-
ru přibyl parostrojní pivovar anglické společnosti a roz-
sáhlý lihovar F. X. Brosche. S růstem průmyslu se do Lib-
ně stěhovalo stále více dělnických rodin. 
               Společenský a kulturní život Libně byl tehdy vý-
razně ovlivňován dělnictvem. Libeňští dělníci se vyzna-
čovali ve svém celku politickou uvědomělostí a organizo-
vaností. Koncem 19. století tvořili jednu z bašt sociální 
demokracie. Měli za sebou zkušenosti z řady sociálních 
zápasů a zúčastnili se i národně osvobozovacího boje 
proti rakousko-uherské nadvládě. 
               Historie libeňského dělnictva vedeného sociální 
demokracií se nenaplňovala jen v sociálních a politic-
kých bojích. Byly to hlavně libeňské hostince, které zažily 
mnoho bouřlivých dělnických schůzí, slyšely projevy 
předních dobových sociálně demokratických politiků a 
zavítal tam často i leckterý pražský pokrokový intelektu-
ál.  Libeňští sociální demokraté se scházeli původně v 
hostinci „U Kroftů“ na rohu ulic Poděbradovy (dnešní 
Novákových) a Heydukovy (dnes je místě hostince lékár-
na). 
               Na rozmezí 19. a 20. století hostinský Krofta 
(jeho syn byl spisovatel V. K. Krofta) se stal nájemcem 
nově zbudovaného hotelu „U Deutschů“, který byl posta-
ven na místě stejnojeného zbouraného pivovaru a hos-

tince. K hotelu byl přistaven i divadelní sál (dnešní 
Divadlo pod Palmovkou). Tento hotel s restaurací a 
kavárnou se stal novým sídlem libeňské sociální de-
mokracie a nesl název Dělnický dům. 
              Schůze libeńských sociálních demokratů čas-
to navštěvovali přední straničtí funkcionáři jako např. 
poslanec Vilém Černý (první manžel mé nevlastní ba-
bičky), Vlastimil Tusar (pozdější předseda vlády) nebo 
JUDr. František Soukup (pozdější předseda senátu). 
Politického života libeňské organizace sociálních de-
mokratů se pilně zúčastňoval i můj dědeček František 
Hnátek, který byl před 1. světovou válkou zvolen po-
slance za sociální demokracie do vídeňského parla-
mentu. Českými poslanci za sociální demokracii byli 
tehdy také např. Bechyně, Habrman, Modráček, Ně-
mec, Soukup, Svěcený a Tusar. 
              František Hnátek spolu s poslanci Modráč-
kem a Svěceným v květnu 1917 doprovázeli až k Bal-
tu tříčlennou delegaci české sociální demokracie na 
jednání Socialistické internacionály ve Stockholmu. 
Za delegáty byli tehdy vysláni Gustav Habrman, Anto-
nín Němec a později smutně proslulý levicový odrodi-
lec Dr. Bohumír Šmeral. 
              V letech mezi první a druhou světovou válkou 
libenští sociální demokraté se zasloužili hlavně o by-
tovou výstavbu. Spojili se s karlínskou, žižkovskou a 
vysočanskou organizací a společně pomohli založit 
bytové družstvo, které skoupilo laciné pozemky a na 
nich postavilo desítky činžovních domů v Libni, Karlí-
ně, ve Vysočanech a na Žižkově. Nejvíce jich vyrostlo 
v Libni a to tři dvoudomy na dnešním Náměstí Dr. Ho-
lého, jeden v Kaplířově ulici a asi deset domů v ohybu 
Rokytky. V těchto družstevních domech bydleli pře-
vážně sociální demokraté. 

Pokračování příštěPokračování příštěPokračování příštěPokračování příště    


