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Předmluva 
 
Vážení přátelé, 
 
po otevření této knihy nečekejte žádnou literaturu, neboť Petrus rozhodně 
není spisovatelem. Nečekejte ani klasickou historii, neboť Petrus není ani 
historikem. Pouze se pokusil sestavit z nejrůznějších zápisů, materiálů, ale 
i vzpomínání pamětníků ucelený děj. K této činnosti mě inspiroval př. Ja-
romír Šída, se kterým jsem se podílel v lednu 2008 na semináři pro nové 
členy. Př. Šída na tomto semináři přednášel dějiny strany a já jsem si 
usmyslel, že by nebylo špatné kouknout se do našeho bohatého archivu 
OVV na některé starší události a jejich podrobnosti. Pak se z toho stala již 
posedlost, která mé nejbližší kolegy pronásledovala skoro dva roky.  
 
Tato kniha není rozhodně úplná a díky mému dlouholetému působení na 
Praze 8 bude pravděpodobně pro řadu osob napsána velmi subjektivně. 
Přesto jsem se v 99 procentech děje držel pouze zápisů, které je možné do-
ložit a nebo popisů dějů, které může doložit řada svědků. Mé osobní hod-
nocení je vyjímečné, snadno rozpoznatelné a pustil jsem se do něj asi ve 
třech případech. Každopádně bych chtěl poprosit všechny ty, které tato 
kniha zaujme a chtěli by jí doplnit o své poznatky, aby mě neváhali kontak-
tovat. Doplnění knize určitě prospěje, například pro její vydání v elektro-
nické verzi.  
 
Na závěr, i když vlastně v úvodu, se sluší poděkovat. Kromě výše zmíně-
ného Jaromíra Šídy bych chtěl poděkovat oběma korektorům této knihy, př. 
Danielu Rödigovi a Janu Vaškovi. Z pamětníků musím vyzdvihnout př. 
Zdeňka Ševčíka. Za řadu fotografií vděčím Petru Pokornému. Velký dík 
patří i Karlu Šaškovi a mé ženě Petře, kteří mě ve psaní podporovali. Ne-
smím zapomenout ani na paní Zdeňku Prokopiusovou, která mi nejprve 
poskytla informace o našem prvním předsedovi, aby o několik měsíců poz-
ději sama vstoupila do ČSSD.    
 
Doufám, že se Vám bude má kniha dobře číst.  
 

Roman Petrus 
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Rok 1989 – Místo úvodu 
 
V roce 1989 se začal hroutit komunistický režim ve většině zemí tzv. So-
větských satelitů. Československá socialistická republika byla vlastně skoro 
poslední. Celý rok probíhají v naší i okolních zemích prudké změny a vý-
sledkem toho je postupný rozpad přímé sféry vlivu Sovětského svazu na 
středně-východní Evropu. V Československu vše vrcholí dne 17. listopadu 
1989, kdy po událostech na Národní třídě začínají stávky a demonstrace. 
Události, i když staré dvacet let, jakoby nedávné. 
 
Již v prvních dnech po událostech na Národní třídě začínají práce na zno-
vuobnovení činnosti České strany sociálně demokratické. Ovšem nikdy ne-
ní nic jednoduché. První členové strany se schází v bytě u rodiny Nedbálků 
na Národní třídě a strana se rodí vlastně z ničeho. To však není hlavní pro-
blém. Tím jsou zásadní rozpory jak dál se stranou a vznikající názorové 
skupinky ve straně. 
 
Rodí se dvě skupiny českých straníků. Jedni jsou soustředěni kolem Rudol-
fa Battěka a představují tzv. „Skupinu nezávislých socialistů“. Druhá plat-
forma se pak uskupí kolem Slavomíra Klabana a Břetislava Nedbálka.    
Aby to bylo ještě složitější, tak nesmíme zapomenout ani na exilovou soci-
ální demokracii. Ta je respektována jako oficiální pokračovatelka předúno-
rové sociální demokracie. Exilová sociální demokracie je však vnitřně 
rozdělena, rovněž na dvě části. K tomu došlo již v roce 1983, kdy na 
Curyšském sjezdu exilové sociální demokracie nebyla do vedení strany 
zvolena trojice tzv. „Refomistů“ vedená Radomírem Lužou, Jiřím Horákem 
a Přemyslem Janýrem. 
 
Podrobné popisování následujících událostí není předmětem této knihy. Jen 
ve stručnosti je tedy potřeba říci, že na XXIV. Obnovovacím sjezdu ČSSD 
v březnu 1990 se výše zmíněné platfomy střetly v boji o vedení Českoslo-
venské sociální demokracie. Rudolf Battěk v druhém kole volby získal při 
volbě předsedy 39 procent hlasů, zatímco Jiří Horák byl zvolen předsedou 
59 procent hlasů. Slavomír Klaban byl zvolen čestným předsedou strany. 
Na základě tohoto výsledku se exilová sociální demokracie distancovala až 
do roku 1993 od československé a následně české sociální demokracie, aby 
se následně v roce 1995 rozpustila. Rudolf Battěk byl v červnu 1990 vylou-
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čen ze strany. Ale jelikož to byl člen ČSSD v Praze 8, tak o tom ještě bude 
řeč. 
 
Obnovení naší strany nebyla věc jednoduchá a v prvních letech se velmi 
bojovalo o vedení, směřování i o postojích znovu obnovené nejstarší poli-
tické strany v českých zemích. V následujícíh odstavcích se již budeme vě-
novat Praze 8, ovšem výše zmíněné události měly na vývoj na Praze 8 tak 
velký význam, že bylo potřeba je zmínit.     
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Rok 1990 – Rok obnovy  
 
Československá  strana sociálně demokratická byla na Praze 8 obnovena 
podobně jako jinde v tehdejší Československé socialistické republice. Nej-
prve se mezi sebou kontaktují jednotliví lidé, kteří docházejí do bytu Břeti-
slava Nedbálka či se scházejí v listopadu a v prosinci 1989 na schůzích 
Občanského fóra. Opravdová „písemná historie“ na Praze 8 pak začíná 
dnem 5. 1. 1990. Toho dne se schází, dle prezenční listiny, dvaadvacet čle-
nů nové strany a ustanovují přípravný výbor ČSSD na Praze 8. Následně 
pak také píší inzerci do tehdy znovu vycházejícího Práva lidu. V inzerci 
zvou všechny obyvatele, kteří mají zájem o vstup do ČSSD, aby navštívili 
představitele ČSSD. 
 

Inzerce do Práva lidu – první písemný záznam ČSSD Praha 8 
 
Přípravný výbor na Praze 8 se skládal z vůdčí postavy Vladimíra Prokopiu-
se a z dalších členů: Miroslava Markvarta, Vlastimila Kaluhy a Michaela 
Tietze. Mezi jmény na prezenční listině z tohoto prvního jednání najdeme 
ze současných členů jen Zdeňka Ševčíka. Ovšem již v únoru 1990 najdeme 
v písemných záznamech jména Františka Matyáše, Soni Teplé a Boženy 
Staré. Členy jsou od roku 1990 i Miloš Máša, Jaromír Šída a Jiří Vaněk.    
 
Přípravný výbor nezahálí. Pohybuje se nejčastěji v Lidovém domě v Hy-
bernské ulici a v Dělnickém domě, tehdy na adrese Rudé armády 40, dnes 
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v ulici Klapkově. Vytváří se text přípravného výboru ČSSD, který se bohu-
žel nedochoval. Jako hlavní bod je pak příprava ustavující schůze ČSSD na 
Praze 8. Jako místo vhodné pro tuto akci je vybrán sál Čechie v ulici Pod-
lipného v Libni a termín 25. 1. 1990.  
 
Na schůzích přípravného výboru se diskutuje o tvorbě stranické struktury, 
tedy jednotlivých místních organizací, o spolupráci s Občanským fórem 
a o nulových finančních prostředcích.  
 

Zápis z ustavující schůze ČSSD Praha 8 
 
25. 1. 1990 se schází v sále Čechie devadesátšest lidí, občanů, kteří se roz-
hodují stát se zakládajícími členy obvodní organizace ČSSD na Praze 8. Na 
schůzi postupně hovoří všichni členové přípravného výboru. Ovšem ne-
mluví již jen oni, ale i př. Rudolf Battěk, představitel silného proudu v čes-
koslovenském disentu a v té době již také první místopředseda celostátního 
přípravného výboru a kandidát na předsedu ČSSD na březnovém Obnovo-
vacím Sjezdu. Jeho informace tedy byly obsáhlé a pro členy informačně 
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zajímavé. Během přestávky se sešli členové podle místa bydliště a dohado-
vali se o vytvoření jednotlivých místních organizací. V následném pokra-
čování se plénum po projevu př. Jiráska vyjádřilo proti spolupráci s KSČ 
a klubem Obroda. Bývalým členům KSČ by nemělo být bráněno vstupu do 
ČSSD, ale neměli by ČSSD reprezentovat ve funkcích. Plénum se ostře 
vymezilo proti stranickému vedení reprezentovaném př. Klabanem. Př. 
Battěk následně uspořádal diskusi, kde odpovídal na dotazy. 
 
Další veřejnou schůzí pro všechny členy přípravný výbor uspořádal dne 21. 
3. 1990. Přišlo obdivuhodných padesát šest členů. Schůzi vedli př. Mark-
vart a Prokopius. Př. Prokopius je již představován jako předseda obvodní 
organizace na Praze 8, přestože jeho oficiální volba proběhne až o pět dní 
později na prvním oficiálním jednání obvodního výkonného výboru. Př. 
Prokopius uvedl zásadní kritické výhrady na vytváření programu a stanov 
ČSSD, které byly svěřeny bývalým členům KSČ. Přes četné připomínky 
přípravného výboru  k programu nebyly náměty zapracovány. Opakovaně 
byla kritizována práce propagačního oddělení ústředí a úroveň týdenníku 
Práva lidu. Bylo negativně vzato na vědomí, že díky finančním prostřed-
kům není možné vydávat Právo lidu jako denník. S kritikou vyslovil sou-
hlas 1. místopředseda ÚVV ČSSD př. Battěk. V rámci diskuse vystoupil př. 
Jirásek a vyjádřil názor, že navrácení majetku ČSSD se musí udělat radi-
kálním způsobem, a to jejím obsazením.  
 
Pro dnešní pohled dosti svérázným způsobem byl zvolen Obvodní výkonný 
výbor (OVV) spolu s delegáty „ XXXIV. Obnovovacího sjezdu“ a v zápi-
sech je to doslova takto: „K volbě delegátů na 24. sjezd (to je samozřejmě 
chyba) strany byla ustanovena komise, která konstatovala, že v tajné volbě 
byli zvoleni přátelé: Balcarová, Foltýn, Kaiser, Kutzler, Kaluha, Markvart, 
Prokopius a Tietz. Výše zmínění společně s dalšími členy, přáteli: Růžič-
kou, Lednem, Krčálem, Jiráskem, Horákem, Ševčíkem (Kovaříkem), Zi-
mou a Drozdem tvoří OVV ČSSD Praha 8.“ 
 
První oficiální výkonný výbor pak dne 26. 3. 1990 konstatuje především 
Sjezdové události. Na sjezdu v Břevnově byl zvolen předsedou př. Jiří Ho-
rák, jehož soupeřem byl př. Rudolff Battěk. Zásadním rozhodnutím sjezdu 
bylo to, že strana půjde do červnových parlamentních voleb samostatně, 
současně však dovolil členům strany kandidovat i za Občanské fórum. Toto 
rozhodnutí mělo být nejen pro ČSSD jako celek, ale i pro obvod Prahy 8, 
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poměrně zásadní. Vraťme se ale k prvnímu jednání OVV. Členové OVV se 
rozhodli sepsat dopis vedení strany, kde vyjadřují své názory na proběhlý 
sjezd. Dopis se bohužel nedochoval, ale z diskuse vyplývá, že musel být 
značně kritický.  
 
Dále probíhají volby funkcionářů OVV. Kromě předsedy př. Prokopiuse 
byl jako tajemník zvolen př. Markvart a jako hospodář pak př. Leden. OVV 
se stává otevřené všem členům. Zásadním bodem jednání se pak stává dis-
kuse o Dělnickém domě. Kauza Dělnického domu na Praze 8 v dnešní 
Zenklově ulici se následně v roce 1990 přeruší a objeví se v roce 1993 
a pak ještě o několik dalších let později. ČSSD na Praze 8 zde bude mít ješ-
tě dvakrát i sídlo sekretariátu. Tento dům postavilo za první republiky druž-
stvo sociálních demokratů z Prahy 8. V této budově se uskutečňovala řada 
politicko-kulturních činností, včetně hraní Dělnického divadla. Bohužel po 
roce 1948 budova již nepatří zaniklé ČSSD a po roce 1989 se nedaří tento 
majetek získat zpět do vlastnictví ČSSD. Stát jej pronajímá kasínu, což je 
opravdu nedůstojný závěr pro tuto budovu. Naštěstí část domu je ještě za-
chráněna a pronajímá ji radnice Prahy 8. ČSSD v tomto objektu sídlí jen 
krátce. O této budově však ještě uslyšíme.  
 
V dubnu a v květnu pak probíhají jak společné schůze všech členů organi-
zace nazvané všeplenárními schůzemi, tak i schůze OVV. Strana se na 
všech úrovních připravuje na červnové parlamentní volby a většina činnosti 
se směřuje právě k těmto volbám. Probíhají první předvolební akce. Vzhle-
dem k nulovým financím a minimu materiálů se jedná spíše o povídání 
s lidmi na místech, která jsou všeobecně brána jako vhodná. První akce se 
koná v „Sokolnikách“ a následně pak je uspořádán „Májový večer“ v Ďáb-
lickém háji. Ten pořádá př. Markvart a kromě zábavy pro děti si kandidáti 
a členové strany povídají s jejich rodiči. Dochází také k prvním problémům 
v Občanském fóru a členové sociální demokracie se obtížně dostávají do 
okrskových volebních komisí. Ve zbylých chvílích se vedení obvodu snaží 
vybudovat alespoň základní strukturu organizace. Vydávají se první legiti-
mace, zakládají se místní organizace Libeň, Karlín, Bohnice, Kobylisy, ho-
voří se o Lidovém domě a o členské základně.  
 
Červnové volby do Federálního shromáždění a České národní rady, které 
proběhly v tomto roce dopadly pro ČSSD velmi špatně a strana se v celo-
státním měřítku ocitla pod pětiprocentní hranicí. Volební výsledky na Praze 
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8 tento výsledek potvrdily. ČSSD zde získala 4,61, 4,68 a 4,91 procenta. 
Ovšem někteří členové ČSSD zvoleni do parlamentu byli za OF, včetně př. 
Battěka. Ten se dokonce stává i předsedou Sněmovny lidu. Díky tomu je 
dodnes na Praze 8 členem s nejvyšší dosaženou funkcí. Ovšem to vše jen 
krátce. Odmítá se podřídit stranickým usnesením a 22. června 1990 je ze 
strany vyloučen. Nikoliv však Prahou 8, ale ústředím sociální demokracie. 
Všeplenární schůze na Praze 8 jej naopak znovu přijímá dne 20. září 1990 
za člena, ale toto rozhodnutí není bráno v potaz. Př. Battěk je následně čle-
nem Sněmovny lidu až do roku 1992, již ale za „Asociaci sociálních demo-
kratů.“ 
 
V září se sekretariát ČSSD Praha 8 stěhuje do pronajatých prostor v OKD 
(Obvodní kulturní dům) Severka. V novém sídle se obvodní organizace za-
číná připravovat na nové volby. Tentokrát komunální v listopadu 1990. Na 
všeplenární schůzi členů se rozhodlo vstoupit do voleb na společné kandi-
dátce s Občanským fórem. Jednalo se o kandidátku takzvané Občanské ko-
alice. Na této kandidátce jsou zastupeny tyto platformy – Občanské fórum, 
ČSSD, Klub angažovaných nestraníků a NSS – Národně sociální strana. Na 
volby se chystají i dva současní zastupitelé – členové ČSSD na Praze 8, 
kteří byli kooptováni na začátku roku do zastupitelstva Prahy 8 a dnešního 
Magistrátu. Jedná se o Josefa Pekárka na radnici Prahy 8 a na dnešním 
Magistrátu pak Jiří Kucler. Oba dva však pracují ve svých funkcích jen do 
listopadových voleb, kde ani jeden není zvolen. Vzhledem k tomu, že u př. 
Pekárka není žádný způsob jak určit datum jeho kooptace, není uváděn ve 
statistikách.   
 
Začínají se vybírat členské příspěvky. Ty činily 30,- Kčs za čtvrtletí. Rozši-
řuje se i OVV, protože začínají ze strany odcházet první lidé. Konkrétně 
odcházejí př. Tietz a př. Kaluha. Kooptováni jsou do OVV př. Teplá, Maty-
áš a Škubal. Novou hospodářkou obvodu je zvolena př. Balcarová. Do 
Městského výkonného výboru (MěVV je předchůdce dnešního KVV) je 
zvolen předseda př. Prokopius. Poslední zápis OVV je z 3. 10. 1990 a pak 
až z ledna. Mezitím proběhly komunální volby a začíná působit jisté vyčer-
pání z hektického roku. Lidé začínají mít politiky dost a po komunálních 
volbách nastává vyšší odliv členů. Jiní členové se pak stávají velmi pasivní.  
 
Jak je popsáno výše, členové sociální demokracie kandidovali za Občan-
skou koalici. Toto politické uskupení volby na Praze 8 vyhrálo. Mělo 39 
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zastupitelů ze 70 volených. Přestože to mělo být uskupení čtyř rovnopráv-
ných subjektů, zvoleni byli jen čtyři členové ČSSD. Šlo o tyto zastupitele: 
př. Michala Dudu, Tomáše Kaisera, Františka Siona a Jaroslava Kovaříka. 
Jen pro zajímavost, v těchto volbách měla KSČM plných 14 mandátů. Mezi 
dalšími členy zastupitelstva můžeme najít i jméno pana Jiřího Vogela, který 
o několik let později vstoupí do ČSSD. 
 

 
Pozvánka na všeplenární schůzi  
 
Práce jednotlivých místních organizací (MO) se velmi obtížně hodnotí. 
Přestože je jisté, že již v roce 1990 existují místní organizace v Karlíně, 
Libni, Bohnicích a Ďáblicích, písemné záznamy máme jen z Karlína 
a Bohnic. Předsedou MO Karlín byl nejprve př. Zima, později vystřídaný 
př. Vilonem. V místní organizaci působil zastupitel př. Duda, který byl zvo-
len v listopadu 1990 na radnici, pokladní byla př. Stará. MO Karlín zveřej-
nila svůj program, ve kterém bylo mimo jiné: 1) Prosazení samostatnosti 
Karlína s vlastní místní správou, 2) Prosazení zásadní rekonstrukce Karlína 
– odstranění těžkého průmyslu, autobusového nádraží Florenc a zajištění 
plynofikace. 3) Omezení dopravy v Karlíně třeba i zavedením parkovacích 
zón. 
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Pozvánka z roku 1990 na MO Karlín 
 
Kdyby se hodnotily jen písemné záznamy, tak by místní organizace Bohni-
ce byla v roce 1990 jediná skutečně funkční. Dne 1.2.1990 zahájil její první 
schůzi př. Ševčík, který se stává předsedou. Schůze probíhaly v agitačním 
středisku v Poznaňské ulici. V únoru a březnu bylo osm schůzí, tedy prak-
ticky každý týden. Mluvilo se nejvíce o Občanském fóru, tvorbě strany, 
o umisťování vlastních informačních skříněk, které získal př. Teplý. Velmi 
zevrubně byl diskutován Sjezd ČSSD. A to především ovzduší Sjezdu, kte-
ré nebylo dobré a byly vybírány jen některé příspěvky. Bylo kritizováno, že 
ve stanovách se neobjevila zmínka o bývalých členech KSČ.  
 
Mezi speciální body patřila diskuse o Lidovém domě v Bohnicích. Ten se 
nacházel v ulici Na Bendovce a dnes je v tomto domě velká pizzerie. Díky 
starším členům se podařilo postupně získat podklady, které dokazovaly, že 
tento dům byl majetkem obchodní společnosti Cíl, která byla, stejně jako 
dnes, stoprocentní dceřinou společností předúnorové ČSSD. Bohužel přes 
velkou snahu byla žádost o navrácení tohoto majetku podána příliš pozdě 
a dům byl prodán. 
 
Na zářijové schůzi MO Bohnice se projednával stav kandidátky do komu-
nálních voleb. Byl projednán návrh Občanské koalice několika stran včetně 
OF a ČSSD. Na společném jednání bylo na kandidátky umístěno 7 členů 
ČSSD a jediný vyškrtnutý byl př. Teplý.  Zdůvodnil to špatným pracovním 
vztahem mezi ním a paní Cibulkovou, která dělá mluvčí OF. MO Bohnice 
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představila také návrh svého programového prohlášení, a to následující: 1) 
Hájení zájmů sociálně slabých skupin (důchodci a mladí manželé), 2) Zlep-
šení pracovních jistot, 3) Urychlené řešení učňovského školství, 4) Boj pro-
ti stínové ekonomice, 5) Ekologie – čistota Hl. m. Prahy, 6) Zlepšení 
zásobování sítě prodejen.  
      

Zápis z ustavující schůze MO Bohnice 
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Rok 1991 – Rok druhé generace  
 
Během roku 1991 se v ČSSD na Praze 8 objevuje „druhá generace“ straní-
ků. Tou však není míněno nějaké věkově nižší či vyšší společenství lidí. 
Spíše se jedná o velkou výměnu funkcionářů v celé Praze 8. Z původních 
devatenácti zakládajících členů OVV tři rezignovali již v roce 1990 a bě-
hem roku 1991 pak dalších pět. Ostatní ztrácejí o práci zájem. Nastupuje 
však silná druhá generace, jejímiž členy jsou: př. Matyáš, Teplá, Máša 
a Panocha. Tito čtyři společně s př. Markvartem z první generace začínají 
určovat chod organizace ve všech směrech. Novým příchozím hostem na 
OVV je př. Panocha. Ten se stal předsedou MO Libeň a často informuje 
o její činnosti.  
 
Jak bylo psáno v předchozí kapitole, od října se OVV nesešel. Byl svolán 
až v lednu a vedl ho př. Matyáš. V rámci organizačních věcí se přesouvají 
věci týkající se hospodaření dočasně př. Teplé a jejímu manželovi. OVV se 
také domlouvá na přípravě další všeplenární schůze, která proběhne 22. 2. 
1991.  
 
Na všeplenární schůzi předseda OVV př. Prokopius přednesl úvodní projev 
a následně rezignoval na svou funkci. Tím pádem byla schůze rozšířena 
o volbu nového předsedy obvodu. Byla přednesena první zpráva o činnosti 
a zpráva o hospodaření organizace. Obě přednesl př. Markvart a bohužel 
ani jedna se nedochovala. Byli zvoleni zástupci v MěVV (dnešní KVV) – 
př. Teplá a Vilon a delegáti Sjezdu – př. Matyáš, Kaiser, Vilon. Po bouřlivé 
diskusi byl zvolen za předsedu OVV př. Matyáš. Část, zejména starších 
členů, jej kritizovala za členství v KSČ (do roku 1969). Jeho kandidatura 
však byla podepřena řadou členů, kteří si jeho práci ověřili během znovu 
zakládání organizace. V diskusi se objevuje návrh na zřízení pracovně-
právní a sociální poradny. Tu by měl vézt př. Kovařík. OVV se dále bude 
scházet v OKD Severka vždy jednou za čtrnáct dní. Každý týden však bude 
sekretariát přístupný pro členy 
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Zápis ze všeplenární schůze – odstoupení př. Prokopiuse 
 
Sjezd v Ostravě pod pořadovým číslem XXV. nebyl zdánlivě ničím zají-
mavým a i v oficiálních knihách ČSSD se o něm dozvíte jen to, že zde byl 
předsedou potvrzen Jiří Horák. To ovšem není tak docela pravdivé. Zásadní 
střet se i na tomto sjezdu odehrál a týkal se uskupení Obroda tedy bývalých 
členů KSČ, kteří v různých dobách z KSČ vystoupili či jim bylo zrušeno 
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členství. ČSSD a její tehdejší vedení je silně lákalo do svých řad a tento 
sjezd tuto volbu posvětil. Na Praze 8 se o této situaci na schůzích velmi ho-
voří a bohužel i toto je příčina toho, že z ČSSD odchází další lidé. Naopak 
díky Obrodě se do ČSSD dostávají př. Zemek a Vobořil. Prvním odcházejí-
cím členem je př. Kaiser, čímž ČSSD na Praze 8 přichází o člena zastupi-
telstva jak na radnici Prahy 8, tak i na dnešním Magistrátu.  
 
OVV se po volbách a sjezdu začíná zabývat běžnou agendou. Projednává 
se sloučení Kobyliské a Ďáblické organizace a naopak rozdělení Karlínské 
MO na Libeň a Karlín. Pokud jde o akce OVV, tak začíná fungovat v pon-
dělí a ve středu pracovně-právní poradna. Praha 8 také posílá příspěvek 
1 000,- Kčs OVV Prahy 9 na jejich zábavní večer. OVV soustavně kritizuje 
noviny Právo lidu za slabou propagaci, obsah a prodej těchto novin.  
 
Na konci května probíhá výroční členská schůze. Schůzi řídí př. Markvart 
a Matyáš. Po sdělení všech informací z OVV informuje př. Teplá o MěVV. 
Zde upozorňuje především na vznik městských pracovních komisí a o pří-
pravách na volby. O své práci v zastupitelstvu Prahy 8 informuje i př. Ko-
vařík. Již jen jako host vystoupil pan Prokopius, bývalý předseda, který 
popsal organizaci Asociace sociálních demokratů a důvody, které jej vedly 
k jejímu založení. Vzhledem k odchodům z OVV byli novými členy OVV 
navoleni př. Máša, Pekárek a Juška.   
      
Ovšem toto doplnění OVV nestačí. Již před červnovým OVV rezignuje 
z nejrůznějších důvodů dalších šest členů OVV. Ve všech případech jde 
o zakládající členy. Většina z nich odchází i ze sociální demokracie. Kromě 
tří členů zvolených na výroční konferenci tak OVV ještě kooptuje mezi se-
be př. Panochu. Červnový OVV je vůbec zajímavý. Projednával se zde  in-
cident mezi př. Růžičkou a Chytráčkem a jejich vzájemné napadení na 
výroční schůzi dne 27. 5. Komentář k tomuto vyšel v Právu lidu dne 29. 5. 
Na druhé straně pod názvem „To snad ne“. Jednalo se o klasický spor 
o Obrodu, došlo k několika slovním výpadům, ale naštěstí se nikdo nepo-
pral.  
 
Dále bylo po mnoha předchozích diskuzích definitivně rozhodnuto, že 
v červnu proběhne slučovací společná schůze MO Ďáblice a Kobylisy, a to 
v agitačním středisku ve Štíbrově ulici. Byl zvolen první volební štáb, kam 
byli zvoleni př. Máša, Panocha, Růžička, Markvart a Pudil 
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Na konci června pak přichází první dopis př. Dudy, zastupitele za ČSSD na 
radnici Prahy 8. Oznamuje v něm ukončení členství z důvodu přílišné ori-
entace strany nalevo politického spektra. Ovšem jeho působení dále 
v ČSSD pokračuje a dokonce je kooptován v průběhu roku i do OVV. 
V prosinci roku 1991 oznamuje, že definitivně vystupuje z ČSSD. Ale ani 
toto rozhodnutí nemá delšího trvání a jeho členství nakonec pokračuje, byť 
nikde příliš nepůsobí.  
 
Po prázdninách se OVV začíná opět zabývat stranickou politikou. Př. Máša 
nabízí provozování kurzu němčiny, ale není z toho nic. Služba v přechod-
ném sekretariátu v OKD Severka je pro tajemníka a hospodáře určena na 
dvakrát týdně. Sekretariát, ale není ideální. Proto se OVV radí o tom, zda 
nepronajmout garáž a zde nezasedat. OVV navrhuje i kandidáty na parla-
mentní volby a aby jich nebylo málo, tak hned šest za obvod. Jednalo se 
o př. Matyáše, Kovaříka, Vilona, Teplou, Markvarta a Mášu.  
 

Hlavička dopisu ČSSD z roku 1991 
 
V listopadu pak rezignuje z rodinných důvodů na členství v zastupitelstvu 
Prahy 8 př. Kovařík. Byla oznámeno nové složení rady Městské části – př. 
Duda je místostarosta a pan Jiří Vogel, který byl zvolen za KAN (Klub an-
gažovaných nestraníků) je také v radě. Dále se připravuje na únor roku 
1992 první klasická volební Obvodní konference (OK).   
 
V místních organizacích probíhají velké změny. Bohnická organizace se na 
rozdíl od prvního roku ztrácí. Není k dispozici jediný zápis. I pamětníci 
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potvrdili, že schůze organizace nevynikají ničím význačným a nejsou již 
tak časté jako v prvním roce.  
  
Karlínská místní organizace se schází v agitačním středisku v Urxově ulici. 
Počet chodících členů se pohybuje kolem třinácti. Organizace má ale kolem 
dvaceti členů. Předsedou organizace je Václav Vilon. Ovšem do organizace 
dochází nepravidelně i pan Ivan Tichý, který je v zápisech charakterizován 
jako odborník s výbornými znalostmi, především o plynofikaci Karlína. 
Přestože na schůze několikrát přichází, do strany nevstupuje a jeho přihláš-
ka do ČSSD má datum až z roku 1998. O komunálních problémech hovoří 
zastupitel př. Duda. Zcela novým členem je př. Vobořil. Ten přichází z Ob-
rody a ihned zaujme svým výrazným přehledem o politice i ekonomice 
České republiky. Prakticky ihned začíná organizovat zajímavé přednášky 
pro členy na místních organizacích Karlína a Libně. Dále zásobuje OVV 
speciálními rozbory situace na Praze 8. Jeho kvalitní práci můžeme sledo-
vat v písemných záznamech ještě několik let. Na konci roku pak do organi-
zace vstupují př. Zemek a Král. 
 

 
Zápis z MO Karlín 
 
Dochází k prvním návštěvám mezi místními organizacemi. V září došlo 
k návštěvě hostů libeňské organizace př. Panochy a Talíře na MO v Karlí-
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ně. Proběhla rozsáhlá diskuse, která se zabývala stranickými otázkami 
a osvětlováním současné situace. 
 
Libeňská organizace pak zažívá v tomto roce raketový start na výsluní 
v Praze 8. Vše začíná v říjnu předchozího roku příchodem př. Panochy do 
ČSSD a jeho volbou za předsedu. Je jednoznačným tahounem organizace 
a ta pod jeho vedením vzkvétá. Jeho preciznost, pracovitost a někdy i tvr-
dohlavost  sice vedla často až k jisté negaci vůči jeho osobě, ale MO Libeň 
a později i celá organizace jeho vliv pocítila. MO Libeň se stala první orga-
nizací  s revizní komisí, první organizací dopisující si s ústředím ČSSD za 
zády OVV a první organizací mající kromě členů i zásobu dalších příznivců 
se kterými existovala čilá korespondence. V roce 1991 zaplatilo členské 
příspěvky, a tedy bylo dále členy 11 členů a koresponodovalo se s dalšími 
třiatřiceti obyvateli. MO se scházela v Ludmilině ulici. Na schůzi pilně do-
chází se svými poznatky i člen karlínské organizace př. Vobořil.  
 
Schůze kromě klasické agendy jako placení členských příspěvků, předávání 
legitimací, účasti na autogramiádě knihy př. Valtra Komárka „Ohrožená 
revoluce“ především hojně diskutuje o volbách a politické situaci. Speci-
fickým způsobem př. Panochy, jak nalákat členy na schůze MO, byly jeho 
pozvánky, které v sobě obsahovaly citáty, úvahy doporučení i vtip. V pro-
sinci 1991 se na pozvánce objevuje i část básně:  
 
„Slyš slova varující, neprodej mě za čočovici. 
Opustíš-li mě nezahynu, ale víš co na mě padne stínu? 
Pakliže však špatnou cestou jdeš, opustíš mě – zahyneš.“   
 
Poslední funkční organizace vznikla spojením MO Ďáblice a Kobylisy. 
Dne 10. září 1991 proběhla první slučovací schůze obou organizací. Řídil ji 
tajemník obvodu, př. Markvart. Na schůzi bylo pozváno 80 lidí, ale přišlo 
jen 18. Ti odsouhlasili, že se sloučí organizace do jedné a zvolí se nový vý-
bor. Do výkonného výboru byli zvoleni př. Máša, Horák a Pýcha. Místní 
organizaci to však příliš nepomohlo. Její činnost na další dva roky můžeme 
jen odhadovat podle informací z OVV, protože její zápisy neexistují.   
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Rok 1992 – Rok rozčarování 
 
Rozčarování je skutečně pojem pro tento rok vhodný. Mnoho obyvatel 
i členů ČSSD se dočkává spousty nových a zásadních vjemů. Hlavním bo-
dem diskusí o politice se ve druhé půli roku stává rozpad Československa 
na dva státní útvary. Nemožnost referenda, rozhodování úzké skupinky lidí 
o podobě státu a jeho ekonomice, přezíravé jednání zástupců ODS. K tomu 
pak nevyjasněnost v otázce opozice a bohužel ne příliš pevné vedení ČSSD 
v čele s př. Horákem a jistá servilita vedení ČSSD vůči vládní koalici. Na-
víc je potřeba připočíst jisté vychladnutí sametové revoluce a zabřednutí do 
běžných dnů.  
 
Jestli je předchozí odstavec pesimistický a naplněn špatnými zprávami, pak 
další ranou pro členy ČSSD jsou výsledky červnových voleb do Parlamen-
tu, které se pohybují kolem sedmi procent volebních hlasů a ČSSD získává 
až třetí místo. Vedení strany si reputaci nevylepší ani prodejem stranického 
tisku Právo lidu. Pomyslný hrnec přetekl a ve straně to začíná vřít. Všichni 
se začínají připravovat na další sjezd, kde díky náladě ve straně dojde jisto-
jistě k výměně vedení strany. Vzniká uskupení „Rakovnická výzva“, kde 
několik desítek funkcionářů, podporované př. Horákem, debatuje o jisté 
spolupráci s vládnoucí koalicí. Jejím představitelem je př. Paroubek. V Pra-
ze je zvolen novým předsedou MěVV př. Zeman, který ten rok přišel z Ob-
čanského hnutí. I kolem něj se uskupí větší část členů, kteří vyznávají ostrý 
přechod do opozice a silnou kritiku ODS. Posledním mužem, který vyzná-
vá spíše středový proud konstruktivní opozice, je př. Novák. Strana se tedy 
v druhé půlce roku radikalizuje a připravuje se mohutný sjezdový střet.  
 
Na Praze 8 začíná rok 1992 až 6. února 1992. Tento den probíhá Obvodní 
konference. OK se konala v zasedací místností objektu garáží STAVEG 
v Čumpelíkově ulici. Zajímavostí je, že pozvánka plnila funkci i delegační-
ho lístku, takže kdo ji zapomněl…  
 
Předložené zprávy o činnosti OVV, o hospodaření a revizní byly prodisku-
továny a schváleny, ale bohužel se nedochovaly. OK ukládá OVV a členům 
organizace aktivně se podílet na předvolební kampani a uspořádat předvo-
lební shromáždění s účastí všech našich kandidátů. Po volbách se má OVV 
zabývat aktivizací a rozšířením členské základny a přípravou diskusí s ob-
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čany ve formě besedy. Poprvé se objevuje žádost o vydávání časopisu, 
a tím pádem i o vytvoření redakční rady.  
 

Usnesení z Obvodní konference ze dne 6. 2. 1992 
 
Následovaly volby OVV. Zvoleno bylo 11 členů. Předsedou se stal př. Ma-
tyáš, místopředsedy pak př. Teplá a Máša. Dalšími členy OVV byli zvoleni: 
př. Juška, Panocha, Pekárek, Růžička, Ševčík, Talíř, Vilon a Vobořil. 
 
Předsedou revizní komise OVV byl zvolen př. Hron – další členy měl do-
plnit přímo OVV. Obvodní konference odsouhlasila předloženou kandidát-
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ku do parlamentních voleb v roce 1992 za ČSSD v Praze 8. Navrženo bylo 
rovnou jedenáct kandidátů. 
 
OVV se neprve po OK razantně pouští do práce a v únoru má hned dvě 
schůze. OVV se také opět začíná scházet v pronajatých prostorách 
v Dělnickém domě. Vytváří se volební štáb, který zahrnuje předsedy MO 
a př. Pekárka, debatuje se o akcích před volbami a připravuje se beseda 
k sociální problematice. OVV uspořádává stálý zasedací pořádek během 
jednání a informace všichni členové dostávají v deskách. Znovu se volí ta-
jemník a opět je zvolen př. Markvart. Praha 8 dostává na svou činnost od 
ústředí ČSSD 10 000,- Kčs. MO dostávají za úkol vytipovat místa pro 
vývěsní skříňky. Zajímavé je, že OVV požaduje, aby se vytvořil při 
Městské části klub zastupitelů. To by však šlo stěží. Z původních čtyř 
zastupitelů dva odešli ze strany, přičemž jeden z nich i ze zastupitelstva. Př. 
Sion je dlouhodobě nemocen a následně pak v říjnu roku 1992 umírá. 
Posledním členem zastupitelstva je př. Duda, ten však často vystupuje 
a zase se vrací do ČSSD. Navíc ne vždy s ČSSD spolupracuje.   
 
Po pracovně náročném únoru je činnost zastavena a další schůze jsou až 
v červnu po volbách. OVV se podivuje nad špatným hodnocením výsledků 
voleb. Během schůze je sestaven dopis, ve kterém OVV kritizuje uspěcha-
né svolání městské konference. Mimo jiné se zde píše: „…ceníme si uváž-
livého přístupu našeho předsedy, prof. Horáka v těchto vypjatých dnech. 
Zanášet do sociální demokracie rozkol a nepodloženou kritiku, která bývá 
téměř vždy spojena s osobními ambicemi, považujeme za škodlivé a ne-
bezpečné“. Dopis nepůsobí, a městská konference dne 27. června 1992 zvo-
lí za svého předsedu př. Zemana.  
 
OVV pracuje i v červenci. Kauzou, která vydrží až skoro do konce roku, je 
nový Statut MěVV. OVV Praha 8 s ním prudce nesouhlasí, a to tak, že na 
schůzi OVV přijde př. Zeman a svým charakteristickým způsobem hovoří. 
Navrhuje práci s mladými lidmi, ale i s důchodci, specifikuje jednotlivé 
problémy Prahy 8 – např. sídliště, podporuje kulaté stoly jako akce pro ob-
čany. O statutu se nemluví. OVV se však zabývá analýzou voleb, kterou 
připravila př. Teplá a která byla přijata. Pozitivně je ohodnoceno nulté číslo 
Pražského monitoru, který vydává MěVV.   
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Prezenční listina OVV   První volební materiál Prahy 8 
 
V srpnu OVV dostal tři oficiální dopisy a všechny byly něčím pozoruhod-
né. První z nich byl od předsedy ČSSD př. Horáka, který rozebíral výsled-
ky voleb a odmítal předčasný sjezd strany. V dopise hodnotil situaci uvnitř 
strany a především obahjoval prodej Práva lidu. Druhým dopisem pak byla 
informativní zpráva a analýza členské základny MěVV Praha. Výsledky 
byly zajímavé. Například z 1 879 členů bylo 29,3 procent vysokoškolsky 
a 45,1 procent středoškolsky vzděláno. Praha 8 podle této analýzy měla ke 
dni 31. 3. 1992 celkem 220 členů, což znamenalo, že to byla třetí nějvětší 
obvodní organizace. Ovšem tenhle počet naprosto neodpovídal realitě. 
Kdyby se počítali skutečně všichni lidé na Praze 8 a seznamy se řádně 
upravily, pohyboval by se počet členů někde pod hladinou sta členů.  
   
Třetí dopis byl od předsedy MěVV př. Zemana a obsahoval návrh přípravy 
komunálních voleb v Praze. Z dnešního pohledu může celý text vypadat 
jako běžné politické cvičení na téma: „Je potřeba něco napsat“. Ale když se 
přeneseme do roku 1992, tak zjišťujeme, že př. Zeman jako první dal na 
papír srozumitelný výklad základních pojmů přípravy kampaně a i někte-
rých dalších běžných činností ve straně. Pojmy jako volební tým a volební 
štáb, informační zajištění ve spolupráci s Dělnickou akademií, příprava 
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kandidátů a jejich výběr, finanční technické zajištění či spolupráce s MSD 
(Mladí sociální demokraté) a SDŽ (Sociálně demokratické ženy). To vše 
byly vlastně v této době nové pojmy, které někdo začal srozumitelně vy-
světlovat. Velmi zajímavý je i pohled na činnost jednotlivých odborných 
komisí a na sestavování komunálního programu. Toto „cvičení“ je dodnes 
velice působivé. 
 
Po prázdninách se OVV opět vrhl do práce. Začíná se diskutovat o plánu 
práce OVV na druhé pololetí. Všichni členové OVV jsou kritizováni za 
nízkou účast na jednáních OVV. Začala se podrobněji rozebírat členská 
základna. Bylo konstatováno, že každá MO nepracuje tak, jak by měla. Pro-
běhla sáhodlouhá diskuse o členech organizace. Diskutovalo se o existenci 
pasivních a aktivních členů a o tom, jak tuto situaci řešit. V OVV vznikly 
dva tábory. První, který by se dal nazvat radikálnějším, chtěl situaci pasiv-
ních členů řešit posledním dopisem a bez odezvy ukončit členství. Druhá 
mírnější skupina, která nakonec v hlasování zvítězila, byla pro osobní roz-
mluvy s jednotlivými členy. Byla vytvořena pracovní skupina př. Hron, 
Matyáš, Zemek a Teplá, aby vydala do října Zpravodaj obvodu. Negativní 
zprávou bylo, že nájem v sekretariátu se zvedá na 1 000,- Kčs měsíčně. 
 

 
Razítko s podpisem předsedy OVV 
 
OVV se zabývá i komunální politikou. Pověřuje př. Matyáše a Zemka, aby 
pravidelně navštěvovali veřejné zasedání obecního zastupitelstva, protože 
tam ČSSD nemá řádného zástupce. Tento zápis vznikal asi v době, kdy př. 
Duda zrovna vystupoval z ČSSD. Dále pověřila tajemníka př. Markvarta, 
aby se starostou panem Novákem dohodl předávání materiálů z obvodního 
úřadu. 
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V říjnu se OVV zabýval již převážně vnitřní politikou strany. OVV se 
dlouze zabýval návrhem stanov ČSSD, základním programovým prohláše-
ním a diskutoval rovněž i prohlášení k „Rakovnické výzvě.“ Všechny mate-
riály byly kritizovány a byly zřízeny komise, které odesílaly dopisy 
s nesouhlasnými stanovisky. Př. Teplá se po úpravě statutu MěVV stává 
členem MěVV s hlasem rozhodujícím. OVV připravuje na prosinec Ob-
vodní konferenci s klíčem 1:5. Dohromady 21 delegátů. Je zamítnuto 
všeplenární zasedání.   
 
V listopadu se objevila na Praze 8 první organizace MSD (Mladí sociální 
demokraté) vedení př. Radkem Pokorným. Spoluprací s nimi byl pověřen 
př. Talíř, ale v průběhu několika měsíců zmizela jejich existence ze zápisů 
a o žádné činnosti nebyla zmínka. OVV schválil na výzvu MěVV několika 
členům odměnu za práci ve volbách a před Vánoci nachystal přátelské po-
sezení členů. OVV vyzývá členy OVV př. Jušku, Ševčíka a Růžičku, aby 
chodili na schůze OVV. Z MěVV přichází nová informace, že počet členů 
na obvodu je 193.  
 
Obvodní konference se konala 19. 12. 1992 v restauraci Satanka. Zajíma-
vostí je, že pro tuto konferenci vyšlo první číslo Zpravodaje ČSSD na Praze 
8. U tohoto časopisu se na chvíli zastavme. Přestože jistě vyšlo ještě druhé 
číslo a hovoří se i o přípravě třetího čísla, tak jen toto číslo je zachováno 
v archivu Prahy 8. Co v něm najdeme? Stejně jako v časopisu, který vychá-
zí v ČSSD na Praze 8 nyní, tam najdete přehled o činnosti OVV, MěVV 
a ÚVV. Navíc tam jsou úryvky z XIX. kongresu Socialistické internacioná-
ly. Dále tam můžeme najít programové prohlášení nového programu strany, 
dva polemické články týkající se tehdejší politické situace a anketu obvodní 
organizace. V anketě se OVV ptá svých členů například na to, jak vnímají 
politiku ČSSD, které osobnosti by chtěli ve vedení, ale i jaké časopisy či 
noviny členové čtou. 
 
Ale zpět k Obvodní konferenci. Ta schválila zprávy o činnosti organizace 
a zprávu o hospodaření. Ta se dochovala, a tak se alespoň na něco z ní po-
dívejme. Výdaje a příjmy organizace v bance za kalendářní rok se pohybo-
valy kolem 30 000,- Kčs s tím, že zůstatek byl 1 390,- Kčs, podobně na tom 
byla i pokladna, kde však na konci roku bylo 3 210,- Kčs. Ve zprávě se kri-
tizovalo vybírání členských příspěvků, respektive jejich nevybírání. MO 
Libeň byla pochválena za stav zápisů ze schůzí. 
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Na schůzi OK také vystoupili hosté. Předseda MěVV př. Zeman a za Ob-
čanské hnutí pak pan Jiří Dienstbier. Oba probírali současnou politickou 
situaci, stejně jako celá Obvodní konference. Bylo konstatováno, že přes 
aktivní odpor ČSSD bylo rozděleno Československo. OK poděkovala usne-
sením všem, kteří se tomuto snažili zabránit. V dalším usnesení OK poža-
duje, aby ČSSD vystupovala  jako zásadová a kvalifikovaná opozice, aby 
naše návrhy byly podloženy solidní argumentací.  Ke sjezdu se vyslovuje 
tak, že žádá ÚVV, aby prověřila činnost ústředního tajemníka př. Lopaty 
v kauze Právo lidu, V dalším bodě pak úkoluje OVV, aby zpracoval návrhy 
na změny stanov ČSSD.  
 
Během OK proběhly i všechny volby, a OK tak může být brána jako vý-
roční. Za předsedu OVV byl zvolen opět př. Matyáš. Místopředsedy se stali 
př. Hron, Teplá a Vobořil. Dalšími členy následně přátelé: Bartoněk, Ho-
rák, Král, Lenděl, Máša, Mazánek, Panocha, Stará, Talíř, Urbanová, Vilon 
a Zemek. Když si srovnáte tento šestnáctičlenný výkonný výbor s tím, kte-
rý působil před pouhými dvěma lety, zjistíte, že pouze tři členové zůstali 
členy OVV. Byli to př. Matyáš, Teplá a Horák. Fluktuace členů tedy byla 
opravdu velká. Členem ÚVV byl zvolen př. Hron a členkou v MěVV zůsta-
la dále př. Teplá. Na prosincovém OVV se neprobírá nic podstatného. 
Hodnotí se OK a příprava na sjezd.  
 
Problematika místních organizací na Praze 8 se začíná v tomto roce dostá-
vat i jako téma na OVV. Například v listopadu se v zápise objevuje takové-
to hodnocení MO: „MO – Ďáblice a Kobylisy – průběžná pravidelná 
činnost, stabilizovaná členská základna, zaměření na její rozšíření. MO Li-
beň pracuje dle schváleného plánu, schůze má jednou za měsíc. MO Karlín 
– schůze jednou za dvě měsíce, účast členů klesá. MO Bohnice – poslední 
schůze v červnu, předseda Ševčík nechce dělat předsedu. Př. Teplá je pově-
řena konsolidovat Bohnice.“ Je to rozhodně více, než se dozvíme z vlast-
ních zápisů. Ty totiž máme jen z MO Karlín a Libeň.  
 
Karlínská organizace se dál schází v Urxově ulici a předsedou je stále př. 
Vilon. Jeho místopředsedou se stává př. Zemek. V březnu je na schůzi Kar-
lína projednáván zásadní bod. Členové jsou přesvědčeni, že dojde k odtrže-
ní Karlína od Prahy 8, a tak zakládají druhou karlínskou organizaci – MO 
Karlín – západ. Tato iniciativa se ukáže jako bezpředmětná, a tak již v dub-
nu se opět schází jen jedna místní organizace. Počet členů karlínské organi-
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zace se pohyboval kolem sedmnácti, ale na schůzi chodilo kolem deseti 
členů. Neúnavný př. Vobořil informoval členskou základnu o současné po-
litické situaci státu a navrhoval před volbami do parlamentu rozhlasový 
rozhovor s kandidáty na posledních místech kandidátek. Zajímavým a do-
konce realizovaným nápadem  pak bylo to, že schůze rozhodla, že osm čle-
nů starších 70 let dostane k vánocům pozornost v ceně do 50,- Kčs 
vzhledem k tomu, že platí od znovuzaložení strany členské příspěvky a ze 
zdravotních důvodů nemohou být přítomni na schůzích MO.  
 
Libeňská schůze v lednu absolvovala výroční schůzi, kde bylo zvoleno sta-
ronové vedení v čele s př. Panochou, Růžičkou a Mazánkem. MO navrhla 
do Parlamentních voleb př. Vobořila a Ružičku. Místní organizace kritizuje 
volbu př. Máši za místopředsedu OVV. Zároveň napomíná př. Růžičku 
a Bartoňka, aby rychleji plynuly z OVV informace. Bylo konstatováno, že 
na volební konto bylo zatím vybráno 500,- Kč. Proběhlo poděkování př. 
Vobořilovi, který na každé schůzi hodnotí politickou situaci a se zájmem se 
účastní diskusí, přestože není členem libeňské organizace. Schůze organi-
zace probíhaly v základní škole v Heydukově 5. Počet členů organizace se 
nedá přesně určit kvůli spolupráci s asi třiceti sympatizanty. Na schůze 
chodilo kolem patnácti  členů.   
 
V listopadu 1992 přijala libeňská organizace rezoluci pro ÚVV týkající se 
rozpadu Československé republiky. V rezoluci se mluví o nutnosti uspořá-
dání referenda v obou republikách. Pokud jde o vývoj v České republice, 
podporuje MO nové volby do českého parlamentu, v Ústavě podporuje 
jednokomorový systém. Naprosto odmítnou snahy o převod českých po-
slanců ve Federálním shromáždění do Senátu ČR.    
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První číslo zpravodaje ČSSD z roku 1992 
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Rok 1993 – Rok nových začátků 
 
V roce 1993 se v ČSSD začíná jakoby znovu a taky trochu jinak. Strana se 
postupně vyrovnává s odchody členů a jejich vzrůstající pasivitou. Nová 
generace sociálně-demokratických funkcionářů začíná prosazovat svoje 
myšlenky a své vedení orgánů strany. V únoru proběhl sjezd strany v Hrad-
ci Králové. Zde zápasily všechny tři názorové proudy v sociální demokracii 
popsané v předešlé kapitole a vyhrál směr př. Zemana, který se stal předse-
dou ČSSD. Př. Horák se stahuje z politiky, exilová ČSSD se postupně spojí 
s ČSSD a nakonec se v roce 1995 definitivně rozpustí.  
 
Na sjezdu jednoznačně vítězí obrat politiky sociální demokracie do leva 
a ostrá opozice vůči vládnoucí koalici ve smyslu slavného Zemanova bon-
motu: „Půjdeme vládě po krku“. Pár dní po sjezdu vyskakují procenta 
ČSSD v průzkumech z dlouhodobých sedmi procent na jedenáct. Strana 
začíná působit poměrně konzistentně. Možná tomu pomáhá i nepovedená 
snaha o spolupráci menších stran nalevo a ve středu nazvaná př. Zemanem 
„Realistický blok“. Ten sice nepřinesl patřičný efekt, ale přinesl novinářům 
témata ke psaní, a to i o ČSSD.   
 
V závěru roku 1992 bylo zvoleno nové vedení OVV na Praze 8, které do-
znalo během posledních dvou let obrovských změn. Činnost některých MO 
začínala postupně stoupat, a to především v Libni. Zároveň se vygenerovala 
skupina tahounů, kteří tlačili obvod kupředu. Bohužel je rok 1993 velice 
skromný na dokumenty a písemné materiály. Organizace se stále schází 
v Dělnickém domě v Klapkově ulici, ale již jen první půlrok, pak o tento 
tradiční prostor přijde.     
 
OVV je sice plný tahounů, ale také prvních větších rozporů. Již rozdělování 
činnosti v OVV a rozhodnutí o dovolbě do předsednictva je konfliktní. Na 
prvním OVV v lednu oznámil př. Hron, že se stává prvním místopředsedou 
s tím, že se na tom dohodl s nepřítomným předsedou př. Matyášem. To se 
velmi nelíbilo ostatním členům OVV, konkrétně př. Teplé a Vobořilovi, 
kteří byli také zvoleni místopředsedy na OK. Navíc př. Hron nastínil, co 
kdo by měl dělat a jaké úkoly bude obhospodařovat. Začala sáhodlouhá 
diskuse, po které bylo předsednictvo rozšířeno o př.  Zemka, Urbanovou 
a Bartoňka. Ze šestnácti členů OVV tak byl vytořen sedmičlenný užší vý-
bor.  
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Zápis z vyhroceného jednání OVV 
 
V lednu se také sáhodlouze hovoří o akcích. Ovšem nikdo si nevzal žádný 
úkol za svůj. Př. Zemek, který koordinuje vydání druhého čísla Zpravodaje, 
urguje předsedy MO, aby dodávali do Zpravodaje články a termíny schůzí. 
Na OVV přichází opět předseda MSD Prahy 8 př. Pokorný, ale informuje, 
že z důvodu jeho pracovního vytížení v současnosti klub MSD nefunguje.  
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V únoru OVV horečně jednalo o přípravě sjezdu. Př. Matyáš a Hron infor-
movali o zasedání ÚVV, který se zabýval programem a stanovami. Bylo 
sděleno, že vše probíhalo korektně a v rámci možností zde byli zahrnuty 
i připomínky Prahy 8. Proběhla diskuse, zda ve druhém čísle Zpravodaje 
otisknout výsledky ankety z prvního čísla. Zdá se to na první pohled logic-
ké, ale OVV se rozdělilo na dva tábory. Nakonec bylo jen těsně schváleno 
zveřejnění výsledků. OVV ostře protestuje proti pozvání pana Battěka na 
Sjezd ČSSD. Dokonce je v tomto smyslu odeslán dopis ÚVV. Pan Rudolf 
Battěk byl však nakonec na sjezd pozván, byť nabídku př. Zemana na člen-
ství v ČSSD odmítl. OVV se rozhodlo znovu prověřit majetek „Dělnického 
domu“ v Klapkově ulici a požádat o navrácení tohoto majetku.  Pamětníci 
předúnorové sociální demokracie na Praze 8 by měli místopřísežně prohlá-
sit své znalosti o této problematice. 
 
V březnu se OVV schází dokonce třikrát. V rámci jednání se dlouze probí-
rají výsledky sjezdu. Vedení Prahy 8 je poměrně spokojeno s výsledkem, 
a tak je dokonce schválena rezoluce OVV na podporu nového vedení 
ČSSD. V textu rezoluce se také píše o zlepšení vzájemné spolupráce ve 
straně. Dále se projednávala členská základna. Tajemník př. Markvart spo-
lečně s tajemníkem MěVV doplnil a zpřehlednil seznamy členů. Ty byly 
předány předsedům MO, aby je zkontrolovali a doplnili. Zároveň by měli 
oslovit všechny nechodící členy, aby se vyjádřili ke svému členství. Př. 
Teplá navrhuje, aby se uspořádala na obvodě akce, která by zpropagovala 
ČSSD a chce od ostatních návrhy, jak by měla tato akce vypadat. Př. Vobo-
řil se hlásí o úkol ke komunálním volbám. Chce zpracovat jakousi osnovu 
práce a zabezpečení komunálních voleb. Tu skutečně zpracuje a předloží 
v dubnu. Reakce jsou různé př. Teplá s prací nesouhlasí pro obecné pojetí. 
Př. Hron je jí nadšen. 
      
V dubnu to vypadá na to, že brzy vyjde druhé číslo časopisu. Př. Máša in-
formuje o připravované besedě s občany dne 8. 6. 1993, kterou pořádá př. 
Paroubek a Křeček ve spolupráci s MO Kobylisy. V květnu má pak ČSSD 
poprvé svého zástupce na Kobyliské střelnici v rámci vzpomínek na oběti 
popravené za druhé světové války. Účastníkem je př. Vobořil. Od tohoto 
roku se účast na této pietní akci stává pro ČSSD každoročním pravidlem. 
Také začíná být zřejmé, že ČSSD přijde o prostory Dělnického domu a za-
číná se diskutovat o možnostech pronájmu.  
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V květnu se opět začíná na Praze 8 bojovat a přeskupovat. Jednání za stále 
omluveného př. Matyáše řídil př. Vobořil. OVV se zabývalo tím, že je po-
třeba konsolidovat práci v OVV, a to tak, že se za časově zaneprázdněného 
předsedu zvolí úřadující předseda. To vše do řádné nebo mimořádné konfe-
rence. Kvůli této problematice probíhá dlouhá diskuse, která skončila vol-
bou př. Máši úřadujícím předsedou. Hlasování bylo jednoznačné 11 členů 
pro, 2 proti a 2 se zdrželi. Př. Teplá a další však upozorňují na neregulér-
nost tohoto rozhodnutí. Dále se připravuje koncepce ke komunálním vol-
bám. Je totiž odmítnuta koncepce předložená MěVV a OVV se rozhodl 
vytvořit vlastní. Schází se poprvé „Klub podnikatelů při ČSSD na Praze 8,“ 
(jedná se o př. Nekováře, Jíravu, Pekárka) od nich pak přichází návrh na 
vydávání novin pro Prahu 8 pod názvem „Tip týdne.“ Tento projekt však 
ani nevznikne.   
 
V červnu OVV jedná o nápadu radnice Prahy 8, který přednáší př. Duda. 
Na radnici se totiž jedná o návrhu na rozdělení Prahy 8 na dvě části. OVV 
se k tomuto nápadu kupodivu staví kladně a pověřuje př. Dudu, aby jej na-
dále informoval o dalším vývoji. Naštěstí byl následně přijat zákon, který 
jasně definoval městské části. Oblast Prahy 8 zůstává řešena tak, jak jí 
známe dnes. OVV pověřuje př. Dudu zpracováním materiálu o činnosti za-
stupitelů na radnici Prahy 8. 
 
Dne 8. 6. 1993 proběhla beseda za účasti př. Paroubka a Křečka a měla vel-
ký úspěch. Na akci přišla i řada nestraníků. V červnu pak proběhlo i jednání 
se starostou Prahy 8, mimo jiné i o prodloužení nájemní smlouvy na Děl-
nický dům. Př. Vobořil navázal kontakt s předákem romů, panem Vajdou. 
Začíná se probírat příprava volebního programu. Tento úkol dostává na sta-
rost př. Teplá. Následně pak s př. Panochou a Mášou je pověřena aktualiza-
cí členské základny. OVV se na základě rozhodnutí MO Libeň připojuje 
k usnesení, že rezolutně požaduje častější účast př. Zemana a Grulicha 
v publicistických pořadech České televize.  
 
V červenci a srpnu se začínají prohlubovat finanční problémy obvodu. MO 
Libeň, Karlín a Bohnice tak musí poskytnout půjčku OVV na zaplacení 
nájmu. Zároveň se projednává a schvaluje objednávka razítka pro OVV 
a MO a následně se předávají jednotlivým MO. Př. Panocha začíná přebírat 
činnost po tajemníkovi př. Markvartovi a hledá místo něj novou místnost na 
setkávání. Př. Zemek se snaží napsat nové (asi třetí) číslo Zpravodaje. Pro-
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blémy s tajemníkem Markavartem se stupňují. Př. Markvart informuje 
o vynucené návštěvě z ÚKK a o kontrole členských seznamů a přípravě 
finančních podkladů a hmotného majetku. Odpovídá na dotazy, proč nese-
známil OVV s tím, že sekretariát má nájemní smlouvu jen do 31. 8. 1993. 
Zároveň byl podroben přísné kritice pokud jde o účetnictví, a na nátlak 
OVV se mohl OVV seznámit s účetnictvím za 1. pololetí roku 1993.  
 
Na OVV se z pracovních důvodů stále nedostavuje předseda př. Matyáš 
a k němu se následně přidal i místopředseda př. Hron. Oba jsou úředně do-
pisem pozváni. OVV svolává obvodní konferenci na 4. 10. 1993 do Čum-
pelíkovy ulice. Všechny materiály musí sestavit př. Máša. Př. Teplý 
vypracoval komplexní revizi účetnictví za rok 1992 a část roku 1993 a kon-
statoval, že až na drobné chyby tam nebyl zaznamenán žádný problém. 
OVV i díky tomu schválil prodloužení pracovní smlouvy př. Markvartovi 
do konce roku 1993. OVV na základě jeho zprávy žádá př. Teplého o vy-
tvoření Zprávy o hospodaření na OK.  
 
V září se sekretariát stěhuje na měsíc a půl do místnosti družstva Elektro-
progres-Telmoct. Sekretariát se nacházel na adrese Kundratka 17. Roční 
nájem je závratných 72 000,- Kč. Je nutné připomenout, že OVV má v té 
době dohromady na účtu a v pokladně asi 800,- Kč a nedostává žádné dota-
ce. Zatím nájem hradí „Klub podnikatelů.“ V novém sekretariátu se své-
pomocí maluje a uklízí. Pak se členové OVV vzpamatovávají a př. Panocha 
nachází nové prostory v Konšelské 21. Tyto nové prostory pak vydrží jako 
sekretariát OVV Prahy 8 přeci jen o něco déle, až do konce roku 1997.  
 
Dne 4. 10. 1993 probíhá Obvodní konference. Její průběh je nejprve klasic-
ký a po zprávách o činnosti organizace a zprávě o hospodaření následuje 
schválení zprávy z MěVV a ÚVV od př. Teplé a př. Hrona. Obvodní konfe-
rence uděluje absolutorium odstupujícímu výboru. Následují volby. Před-
sedou OVV se stává př. Máša. Místopředsedy se stávají př. Teplá a Zemek. 
Dalšími členy jsou pak zvoleni: př. Havlík, Horák, Král, Matyáš, Panocha, 
Růžička, Stará, Talíř, Teplý, Vilon, Vobořil a Ševčík. Patnáctičlenný výbor 
je v mnohém podobný jako ten předcházející.  Zajímavé na OVV je to, že 
v něm sedí manželský pár př. Teplých. Do ÚVV byl zvolen př. Máša a na 
MěVV stále dochází př. Teplá. Navíc k ní ještě i z pozice předsedy i př. 
Máša. Konference poprvé volí OKK (Obvodní kontrolní komisi) ve které 
sedí př. Horák, Lenděl a Mazánek. 
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Obvodní konference dále vyzývá všechny své členy, aby každý přivedl do 
strany jednoho nového člena. OK rovněž schvaluje usnesení, kde žádá, aby 
na další části konference MěVV byla projednána činnost členů předsednic-
tva MěVV a případně jejich odvolání. OK doporučuje, aby byly častěji po-
řádány besedy s občany za účasti předních osobností ČSSD. 
 
V listopadu nový OVV začal pracovat na komunální kampani. Byl rozdán 
nultý návrh komunálního programu k připomínkování. Mluví se o pokračo-
vání „Zpravodaje“ a př. Zemek má připravit finanční analýzu jeho dalšího 
vydávání. Rozpadá se MO Bohnice, OVV navrhuje, aby byl předsedou MO 
Bohnice zvolen př. Matyáš. OVV připravuje akci s bezpečnostní tématikou 
na téma „Občan v ohrožení“  Ta se nakonec koná v prosinci, ale není příliš 
úspěšná. V prosinci se pak koná i neformální posezení členů na Vlachovce. 
Sekretariát je definitivně přesunut do Konšelské ulice 21.  
 
V prosinci předseda př. Máša rozdává plán práce na rok 1994. OVV dále 
připravuje pokračování OK, kde by měly padnout i první návrhy na kandi-
dátku do komunálu. Zajímavá byla diskuse k sestavování rozpočtu na příští 
rok. Předpokládané výdaje OVV na rok 1994 jsou 120 000,- Kč. Příjmy 
jsou zatím zajištěny ve výši cca. 10 000,- Kč od sponzorů. OVV se dozvídá 
zprávu, že př. Duda přešel definitivně ke Svobodným demokratům. Tím 
přišla ČSSD i o svého posledního zastupitele.   
 
Z místních organizací se kromě výpadku MO Bohnice dozvídáme opět jen 
o Karlínu a Libni. MO Karlín však nebyla v tomto roce příliš akční. V prv-
ním pololetí se sešla třikrát. Bylo zvoleno staronové vedení. MO si založila 
vkladní knížku u České státní spořitelny, kde měla v průběhu roku 1 075,- 
Kč a opět jako každý rok MO dala starším členům před vánoci dárky. 
Schůze často vedl př. Vobořil a diskuse se točila kolem aktuální politické 
situace. Účast členů byla velmi nízká. V průběhu druhého pololetí se MO 
Karlín prakticky nescházela a pokud ano, tak ve velmi nízkém počtu. Prak-
ticky úplně přestal na schůze MO chodit i předseda př. Vilon, pravděpo-
dobně ze zdravotních důvodů. O MO se začali starat př. Růžička a Zemek, 
kteří na schůzi dne 7. 12. 1993 přivedli sedm nových členů, které získali 
náborem příznivců ČSSD a bylo zvoleno nové vedení, kdy se předsedou 
stal př. Růžička a místopředsedou př. Král.  
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Zápis z neusnášeníschopné schůze MO Karlín 
 
Na lednovou libeňskou MO bylo pozváno 32 členů a sympatizantů, pří-
tomno jich je 8. Další 3 členové omluveni, 5 členů neomluveno a  ze zbý-
vajících 16 členů se 5 vyjádřilo, že do ČSSD nevstoupí, ale bude nás 
podporovat ve volbách a 11 příznivců prohlásilo, že je ČSSD zklamala 
a nechce mít s touto stranou nic společného. Mezi stálé body schůzí patřily 
zprávy př. Bartůňka o tiskových konferencích ČSSD v Lidovém domě 
a politické zprávy př. Panochy, které se týkaly všech stupňů stranické hie-
rarchie. MO se opakovaně negativně vyjadřuje k práci předsedy Prahy 8 př. 
Matyáše a tajemníka př. Markvarta. Pokud jde o předsedu, navrhuje OVV 
co nejrychlejší konání OK a pověření jednoho z místopředsedů dočasným 
řízením. To se také stalo protlačením volby př. Máši zastupujícím místo-
předsedou. MO darovalo OVV 500,- Kč ze svých úspor a předseda sám pak 
ještě 190,- Kč. Schůze MO přesídlily na konci roku do sekretariátu v Kon-
šelské ulici.  
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Rok 1994 – Rok prvního volebního úspěchu 
 
V roce 1994 již v ČSSD převzal kompletně moc př. Zeman. Ale po skvě-
lém nástupu, kdy se prakticky okamžitě začaly zvedat preference z původ-
ních 7 procent na 12 procent, začínají ve straně narůstat i problémy. První 
se týkají zabezpečení financí. Přichází totiž žaloba ministra pana Ivana Ko-
čárníka na vlastnictví Lidového domu. Tím vyvrcholí problémy ČSSD 
s financemi. Veškeré peníze za nájem Lidového domu jdou na speciální 
účet, ke kterému nemá ČSSD dispoziční právo. Dalším problémem je pak 
postava př. Novotného, který působí jak poradce předsedy ČSSD př. Ze-
mana. Ten vydává spis nazvaný „Pragmatický posun“. Jeho obsahem je 
názor na opuštění konfrontační politky, která byla nastolena po hradeckém 
sjezdu. Naopak navrhuje částečný příklon k politice vládní koalice.  
 
Komunální volby nedopadly příliš šťastně. ČSSD se ocitá na třetím místě 
za ODS a KSČM. Dosahuje jen 9 procent, což je méně, než ukazovaly prů-
zkumy. Předseda př. Zeman to nehodnotí negativně. Podle jeho slov jsme 
doplatili na nízkou volební účast, která byla jen 60 procent voličů. To je 
z dnešního hlediska úsměvné. Dále jsme díky malé angažovanosti měli jen 
9 000 kandidátů proti 40 000, které nasadila KSČM a 20 000 kandidátů za 
ODS.  
 
Strana během celého roku pracuje v rámci odborných komisích i na novém 
programu ČSSD. Ten je připravovaný na sjezd v Bohumíně na začátek 
roku 1995.  
 
Lednový OVV se zabýval především komunální politikou. Široce diskuto-
ván byl návrh programu do dnešního Magistrátu a byla předložena nultá 
varianta programu pro Prahu 8. OVV rovněž připravil pokračování OK na 
25. 1. 1994. Novinkou v tomto roce byl předkládaný a schvalovaný plán 
činnosti, který předseda př. Máša předkládal vždy na začátku čtvrtletí. 
OVV si tedy vždy vytkl cíl práce. Na ukázku, v prvním čtvrtletí to byla 
diskuse o činnosti MSD, SDŽ a ostatních subjektů na Praze 8. Ale to hlavní 
byla příprava programu a kandidátky do komunálních voleb.  
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Ukázka jednoho z dalších schválených plánů činnosti OVV 
 
Obvodní konference se konala dne 25. 1. 1994, tedy přesně čtyři roky po 
založení organizace. To však nebylo důvodem pro toto datum. Jednalo se 
o pokračování Obvodní konference z října 1993. Po klasických zprávách 
předsedy, tajemníka a revizní komise  byl předložen finanční plán na rok 
1994, který předložil tajemník př. Markvart. Dále byla schválena úvodní 
varianta volebního programu ke komunálním volbám. Velmi zvláštní volba 
byla volba „Předběžného „nultého“ přehledu kandidátů do voleb.“ Již ná-
zev, který je přesnou citací, napovídá, že to nebyla právě klasická volba. 
Ústřední volební manažer př. Kučera informoval o přípravách k volbám. 
Místní organizace dostaly za úkol dopracovat návrhy na kandidátky ve své 
působnosti. Zároveň dostaly také pokyn pro tvorbu volebního finančního 
fondu pro volby, který by byl nezávislý na schváleném rozpočtu. Tento pří-
spěvek na volební fond byl veden mimo klasické členské příspěvky.  
 
Zároveň byla na OK přijata tato výzva: „Delegáti OK ČSSD Prahy 8 vyzý-
vají poslance PSP ČR za ČSSD, aby respektovali politiku ČSSD reprezen-
tovanou ÚVV a odstranili třenice a konfrontace ve svém poslaneckém 
klubu“.  
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OVV se od února schází dvakrát do měsíce. Témata jsou poměrně daná. 
Tvorba kandidátky a programu do komunálních voleb. Mezi zajímavosti 
patří třeba sdělení, že je rozbitá kopírka a oprava bude stát 16 000,- Kč. 
OVV se schází v sekretariátu v Konšelské ulici a místnosti jsou k dispozici 
pro občany i straníky dvakrát v týdnu. Navazují se přátelské styky s ostat-
ními obvody. Především s obvody Prahy 2 a 10. To vede až k tomu, že spo-
lečně ve spolupráci s Prahou 2 by měl vycházet interní tisk „Pražský 
sociální demokrat“. Probírá se i problematika MO. Představitelé Libně si 
stěžují na úbytek členů, naopak karlínští kvitují nárůst členů. Připravuje se 
beseda v Bohnicích o bydlení.  
 
Od března se nově objevuje pravidelná informace př. Růžičky, který do-
chází na zastupitelstva radnice Prahy 8. Beseda k bydlení bude v Bohnicích 
v KD Krakov 23. 3. 1994. Na akci byly vytištěny a distribuovány letáky, 
nakonec však přišlo včetně členů ČSSD jen třicet lidí. Byl schválen další 
plán práce. V tom můžeme číst v různých obměnách stále stejné body jed-
nání. Oprava kopírky nakonec stála 22 300,- Kč. Při zprávě z Městské kon-
ference se diskuse točila kolem př. Volfové a údajné manipulace na 
Městské konferenci. OVV se připojil k usnesením z Prahy 9 a 6, která se 
vyjádřila proti př. Volfové. OVV se rozhodl opětovně pozvat zástupce mla-
dých sociálních demokratů. Př. Vobořil navrhl, aby na kandidátce byl zá-
stupce karlínských rómů. Kopírka a její oprava bude zaplacena pomocí 
„klubu podnikatelů.“ MO Libeň by se ráda scházela společně s MO Karlín. 
Zástupci MO Ďáblice (př. Horák) a MO Kobylis (př. Hron) oznamují, že se 
scházejí řádně jednou za měsíc. V MO Karlíně (př. Růžička) jsou rovněž 
schůze pravidelně, věk členů se snížil na 50 let a je 7 nových členů.  
  
V květnu je př. Zemek pověřen finalizací volebních propagačních materiá-
lů. OVV rozhodl o tom, že nový hospodářský tajemník bude př. Panocha 
a př. Markvart mu má předat všechny náležitosti do 28. 5. 1994. Zároveň 
proběhla informace o tiskovině „Pražský sociální demokrat.“ Připravuje se 
školení pro kandidáty. Dlouze se diskutuje o práci tajemníka př. Markvarta 
se kterou panuje velká nespokojenost. Požaduje se po něm dodržování pra-
covní doby, a to v úterý a ve čtvrtek od 15.00 do 20.00 hodin.  
 
Předseda př. Máša navrhuje konání Obvodní konference k volbám měst-
ským i komunálním. Konference by se měla konat na konci května v sále 
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Čechie. Tato schůze se sice uskutečnila, ale nebyl z ní učiněn zápis. OVV 
konstatuje, že zastupitelstvo na Praze 8 prakticky nepracuje a nic nedělá. 
Přesto OVV doporučuje svým členům účast na zastupitelstvech radnice 
Prahy 8.  
 
V červnu se probírá založení místní organizace v Březiněvsi. Toto téma 
vydrží až do konce roku. Aniž by bylo dosáhnuto výsledku, se téma na 
konci roku opět ztratí. OVV žádá revizní komisi, aby společně s tajemní-
kem Markvartem připravila zprávu o hospodaření. Z červnového jednání se 
nám však dochoval návrh volebního programu. Text programu začíná těmi-
to slovy: „ČSSD se chce více přiblížit občanům a starat se o potřeby veřej-
nosti. Konzervativním a pravicovým stranám není princip solidarity 
a kontuity vlastní.“ Tento program však nebyl definitivní.  
 
I v červenci se konaly dva OVV. Kromě doplňování komunálního progra-
mu o témata metro a životní prostředí se řešila i předvolební kampaň. Při-
pravuje se tisk volebního materiálu, a to širší verze cca. 3 000 kusů a užší 
verze cca. 10 000 ks. Připravují se veřejné schůze před volbami, a to 
i v Březiněvsi a Dolních Chabrech. Vychází, bohužel nedochované, první 
a poslední číslo „Pražského sociálního demokrata.“ MO Bohnice pověsila 
nástěnku pro občany a př. Ševčík a Markvart se starají o její aktuálnost.  
 
V září dosáhla aktivita vrcholu. Kromě dvou OVV byla i dvě předsednictva 
OVV, tedy ten užší výbor o sedmi členech. Hlavním motivem zvýšené ak-
tivity byly pochopitelně volby. Zastupitelstvo Prahy 8 rozhodlo o třech vo-
lebních okrscích. Volebním zmocněncem se stal př. Teplý, do volební 
komise byly schváleny př. Zemková a př. Havlíčková. Dále bylo hlasováno 
o kandidátce do dnešního Magistrátu. Byla zvolena takto: př. Máša, Maty-
áš, Zemek, Jírava, Nekovář a Vobořil. Je zajímavé posoudit i to, že POVV 
dalo na druhé místo př. Jíravu, ale schůze OVV pořadí proházela. Nervozita 
dostupuje vrcholu, takže na konci září na schůzi POVV můžeme třeba číst: 
„ Předseda MO Libeň žádal změnu programu s tím, že by měla být doplně-
na o bod „Kandidátka do komunálních voleb“. Po půlhodinové diskusi 
schválilo POVV program i jeho pokračování bez tohoto bodu.“ 
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Návrh komunálního programu z června 1994 
 
Tisk volebního programu doznal změn. Připravovaná širší varianta vůbec 
nešla do tisku a pokud jde o kratší variantu, tak ta se musí předělat a byla 
schválena komise, která program předělá do 6. 10. 94. Důležité je pozna-
menat, že volby se konaly 18. 11. 1994. Z MěVV přišla dotace na tisk 
10 000 kusů programů. Z MO Libeň přišla zpráva, že budou mít vlastní 
program. Př. Vobořil inicioval zajímavý nápad, že by se měli prezentovat 
kandidáti z konce kandidátek a že by pro ně měla být udělána panelová dis-
kuse. Př. Teplá opakovaně prosazuje uspořádání tiskovky po dobrých zku-
šenostech z Prahy 7 a 4. Nápad však nikdy neprošel. 
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Je svolán aktiv OVV a MO. Bylo zde 28 členů. Jednání řídila př. Teplá 
a Máša. OVV představil svou práci v posledních měsících na přípravě před-
volební kampaně a primárek. S kandidátkou do voleb seznámil členy vo-
lební zmocněnec př. Teplý. Vyjmenoval všechny kandidáty ve všech třech 
volebních okrscích na Praze 8. Následně pak i patnáct prvních kandidátů do 
Magistrátu Hl. m. Prahy.  
 
Znovu se jednalo o programu a byl odsouhlasen užší program pro tisk – 
10 000 kusů a širší program pro potřeby kandidátů. Návrh širšího programu 
byl však velmi kritizovaný pro nezabudování připomínek z MO. Vedlo to 
až k tomu, že některé MO se na místě rozhodly vytvořit vlastní program. 
Nakonec vzniká skupina, která má program ještě předělat. Z Městského 
volebního štábu byly dány informace, že na propagaci celého kraje je 
320 000,- Kč, které budou využity na program, letáky, radio-vůz. Tajemník 
př. Markvart připomněl akci v Březiněvsi a na Vlachovce a dále představil 
kalendář volebních akcí Prahy.  
 
Dne 13. 10. 1994 POVV zjišťuje, že stále nemá vytištěn ani program, natož 
aby se rozdával a př. Teplá je pověřená zajistit tisk programu. POVV se 
dohadovalo o akci Březiněves. Bylo konstatováno, že akce je zbytečná, je-
likož v místě není organizace ani členové. Akce Vlachovka zatím stále platí 
na 10. 11. 1994. Př. Panocha se ohrazuje, že nemůže plnit řádně funkci 
hospodáře.  
 
Dne 20. 10. 1994 není program stále vytištěn a OVV již naléhá na př. Tep-
lou, aby předala program k tisku do 25. 10. 1994. Tajemník př. Markvart 
pak musí vytisknout program do 3. 11. 1994. Následně OVV rozhduje, aby 
se uskutečnilo dnes již něco nevídaného. Tajemník tyto programy distribuje 
předsedům MO. Ti se následně postarají o to, aby jejich MO tyto materiály 
rozdaly. MO Karlín – 3 000 programů, Bohnice – 2 000 programů, Ďáblice 
– 1 500 programů, Kobylisy – 3 500 programů.  
 
Volební programy následně nebyly ani 3. 11. 1994. Zápisy se nezmiňují 
jestli a kdy byly. Každopádně v archivu se nedochovaly. Jistě proběhla ak-
ce Vlachova dne 10. 11. 1994 od 19.00 s dechovkou a plakáty, které vyle-
povaly členové. Na volební účet OVV přišlo od MěVV nakonec 8 111,- Kč 
z nadace pak 2 500,- Kč. Až na konci října se řešilo, kdy a jak se odvezou 
další materiály z ústředí. 
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Kampaň se tedy dělala mírně řečeno na poslední chvíli. Zajímavé také je, 
že POVV den před volbami kritizuje ústředí za organizaci a technické zajiš-
tění voleb. Ale také už se mluví o povolebních strategiích na radnici. A to 
den před volbami. Ve zprávě o činnosti organizace za rok 1994, která byla 
připravována na lednovou OK v roce 1995, se pak můžeme dočíst, že na 
kandidátce ve volebním okrsku Bohnice-Čimice-Troja chyběl jeden kandi-
dát a ve volebním okrsku Kobylisy- Střížkov dokonce čtyři kandidáti. 
S ohledem na následné výsledky by plné kandidátky znamenaly ještě jeden 
mandát navíc.   
 
Na listopadovém OVV se hodnotily výsledky voleb. Na Magistrát se dosta-
lo pět členů ČSSD a mezi nimi i př. Máša z Prahy 8. Na Radnici Prahy 8 se 
ze 45 zastupitelů povedlo získat 5 mandátů. Zvoleni byli př. Havlík, Mark-
vart, Tax, Teplá a Zemek. ČSSD byla až čtvrtou stranou za ODS s 19 man-
dáty, KSČM s 8 mandáty a koalicí KDU-ČSL a ODA se 6 mandáty. 
Procentní výsledek ČSSD byl 9,80. Dlouze se vyjednávalo, jak postupovat 
v povolebních vyjednáváních a o účasti v komisích. Zároveň se připravuje 
výroční obvodní konference v lednu 1995.  
 
Volby přinesly ČSSD zisk pěti mandátů, ale již po dvou letech se sociální 
demokracii na Praze 8 podařilo získat další tři zastupitele do svých řad. Do 
ČSSD vstupují postupně pan Jiří Vogel zvolen původně za koalici KDU-
ČSL/ODA, pan Jiří Reiner zvolen původně za svobodné demokraty a na-
vrátí se zpět i pan Michal Duda tentokrát zvolen za DEU (Demokratickou 
unii). Klub se tedy zvětšil postupně až na osm zastupitelů, ovšem to už zase 
někteří z té původní pětky rezignovali na práci.  
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Tristní pohled na stranické finance 
 
V prosinci se na OVV připravuje lednová výroční OK, která by měla pro-
běhnout v restauraci U Karla IV. a hodnotí se výroční schůze místních or-
ganizací. Začínají se zvětšovat problémy s tajemníkem organizace př. 
Markvartem. Nechodí na OVV a nepřipravil kontrolu hospodaření. Tu má 
na OK připravit př. Panocha s OKK, která ale nepracuje. Dále se diskutova-
lo o prodloužení smlouvy s tajemníkem i s pronájemcem sekretariátu. 
U obou věcí bylo doporučeno jejich prodloužení.  OVV dále vzal na vědo-
mí, že od vzniku OVV v roce 1990 bylo z ústředí posláno na obvodní orga-
nizaci 290 600,- Kč.  
 
Místní organizace jsme si v tomto roce již několikrát připomněli, tak nyní 
se na ně podívejme podrobněji. Z Karlínské MO je dochována řada pozvá-
nek na schůze, ale zápis žádný. V první půlce roku se MO scházela, ale 
v druhé půlce roku jsou dochovány jen dvě pozvánky a dle zápisů z OVV 
je vidět, že MO nebyla příliš funkční. Dochován je až zápis z výroční MO 
ze dne 19. 12. 1994. Členům byla předložena i zpráva o činnosti MO 
a o hospodaření, které byly přijaty. Za nové členy výboru MO byli zvoleni 
př. Růžička, Král, Stará, Hadrava, Roskovec.  Př. Král byl následně zvolen 
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předsedou MO. Počet členů organizace byl ustálen na dvacet členů, kteří 
zaplatili členské příspěvky.  
 
Libeňská organizace je opět nejvzornější organizací na obvodu. Schází se 
v tomto roce celkově jedenáctkrát a vždy najdeme zápisy. V lednu probíhá 
výroční schůze, kde se hodnotí práce MO a účast členů na akcích. MO tvoří 
16 členů. Předsedou byl zvolen př. Panocha, místopředsedou př. Bartoněk, 
pokladníkem př. Mazánek. Jednatelem pak př. Urbanová. Členy revizní 
komise pak př. Lenděl a Šmídl. Mezi zajímavá usnesení patří třeba to, že 
„MO doporučuje OVV rozpracovat akce k „roku rodiny“ vyhlášenému 
OSN.“  
 
MO pochopitelně celý rok připravuje své lidi na kandidátku, připravuje 
svůj volební program a připomínkuje ten obvodní, dále připravuje i vlastní 
předvolební akce. Byla vytvořena pracovní skupina, která připravila propa-
gační materiály, a to 100 kusů na říjen a 1 000 kusů na listopad a poté jej 
členové MO rozdají na Stírce a v metru Palmovka v Libni.  
 
V únoru se pak objevuje informace o druhé části Obvodní konference a př. 
Panocha negativně  hodnotí odebírání slova diskutujícím. Na MO chodí 
předseda OVV př. Máša informuje o špatné ekonomické situaci OVV 
a praktické závislosti na darech „klubu podnikatelů.“  
 
V průběhu dalších měsíců MO dělá řadu dalších aktivit. MO například vy-
řizuje svou korespondenci. Přišel dopis př. Štípy s tím, že zůstává ve Fran-
cii, poděkování pana Průchy za zaslané materiály a vyjádření př. 
Prokopové, že díky svému věku a zdravotnímu stavu nebude docházet na 
schůze. Přišel dopis i od příznivců z  Domova důchodců v Záběhlicích, kte-
ří chtějí poslat příspěvek na volební fond strany. Př. Bartoněk opět pravi-
delně informuje o tiskových konferencích MěVV. MO doporučuje OVV 
vznik funkce hospodáře, který by každé tři měsíce předkládal OVV zprávu 
o celkovém hospodaření organizace. MO kritizovala vydávání časopisu 
„Trend“ př. Paroubkem a přijala usnesení, že tento časopis neslouží zá-
jmům ČSSD.  
 
V září se na schůzi MO Libeň dostavila i řada členů OVV. Ti byli omylem 
pozváni na stejné datum. Schůze MO se tedy nekonala a probíhala velká 
diskuse o komunální kandidátce a programu. Situace na schůzi vyústila až 
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k dopisu předsedy MO pro OVV. Ten se především zmínil o tom, že pova-
žuje za nepřijatelné, aby se na schůzi kouřilo. V říjnu společně s pozvánkou 
posílal př. Panocha odznak ČSSD, předvolební nálepky a „Právo lidu.“ Za-
jímavostí bude asi poslední věta pozvánky, která zněla: „Zajistěte si včasný 
příchod, jednání nikdo neopustí, dokud se vše neudělá.“      
 
Dvě místní organizace Kobylisy a Ďáblice vznikají dne 17. 2. 1994, a to 
rozdělením původní spojené organizace MO Kobylisy. Schůze probíhají 
v Dělnickém domě. Je zvolen nový výbor MO Ďáblice, který tvoří  předse-
da př. Horák, místopředseda př. Talíř, jednatel př. Herman. MO Ďáblice 
následně začíná od začátku. Má devět členů. Naopak MO Kobylisy pomalu 
spěje k zániku.   
 
Po třech letech nacházíme zápis i o místní organizaci Bohnice. Jediný pí-
semný „zápis“ z MO Bohnice je z 12. 9. 1994, kdy byl přijat jednohlasně za 
člena př. Valeš. Nic jiného než tato věta v „zápise“ není.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jediný a kompletní zápis MO Bohnice z roku 1994 
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Rok 1995 – Rok hospodářských problémů 
 
V roce 1995 sociální demokracii prudce rostou preference. Z lednových 14 
procent až na srpnových 23 procent. Sociální demokracie se v roce 1995 
pomyslně stává velkou stranou a tento post už nikdy dlouhodobě neopustí. 
Je však pravda, že volebním výsledkem to stvrdí až v roce 1996. 
 
Sociální demokracie se na sjezdu v Bohumíně zabývá novým programem 
strany. Program byl na sjezdu přijat, ale zůstal otevřen, aby byla možnost 
jej aktualizovat až do řádných poslaneckých voleb v roce 1996. Dále se  
také sjezd ČSSD jednoznačně postavil k otázce spolupráce s ostatními stra-
nami. Jako přijatelné strany byly označeny KDU-ČSL a ODA a část zá-
stupců v ODS. Naopak mezi nepřijatelné strany, se kterýmy si strana 
zakázala spolupráci, byla SPR-RSČ – tedy republikáni, Moravská národní 
strana, KSČM, Levý blok, a Sociálně děmokratická levice. Je zajímavé, že 
tzv. „Bohumínské usnesení“, které je každou chvíli omílané v médiích, 
prakticky nikdo nezná a není běžně dostupné. Málo se třeba ví o tom, že 
usnesení zahrnuje nejen KSČM, ale i další strany. Také význam tohoto 
usnesení se stále mění a stále nově vykládá. V otázce zahraniční politiky se 
ČSSD kladně vyjádřuje pro vstup ČR do Evropské Unie. Oproti tomu sou-
hlas se vstupem do NATO ČSSD podmiňuje konáním referenda. S ČSSD 
se v roce 1995 na sjezdu definitivně sloučila Exilová sociální demokracie. 
 
Až do srpna rostou preference strany, pak se ale v Podsedicích koná slavná 
kauza „Wagnerovy facky“ a spor mezi př. Wagnerem a Grulichem zaměst-
nává novináře natolik, že do prosince klesnou preference ČSSD o sedm 
a půl procenta a rozdíl mezi ODS a ČSSD je opět deset procent. Také se 
dostavují velmi vážné finanční problémy strany, které vrcholí stávkou stra-
nických tajemníků a medializací toho, že nedostávají platy. Nakonec vnit-
rostranicky celá kauza utichne, ale negativní obraz zůstává. Zůstávají 
i problémy s financemi. 
 
Rok 1995 začíná na Praze 8 Obvodní konferencí, která se koná 12. 1. 1995 
v restauraci U Karla IV. v Zenklově ulici. Konference začíná vystoupením 
obou hostů př. Zemana a Paroubka. Podněty z následné diskuse dává OK za 
úkol zpracovat novému OVV. Schůze si vyslechla všechny zprávy, které se 
týkaly předchozího roku a schválila je. OVV dále dostal za úkol zavést 
a poté přísně kontrolovat databázi členů. Ostatně v tomto roce došlo k vel-
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kému očišťování strany od členů, kteří o své členství neprojevovali zájem. 
Dále OK opětovně požaduje konání více akcí pro občany za účasti známěj-
ších členů ČSSD. Opět se kritizuje neexistence MO v Ďáblících, Dolních 
Chabrech a Březiněvsi. Zároveň OVV dostal za úkol projednat pokračování 
OK, kde proběhne volba delegátů na Sjezd. 
 

Hodnocení východiska k proběhlé volební kampani.  
 
Také se volilo, protože se jednalo o výroční konferenci. Předsedou byl zno-
vu zvolen př. Máša. Místopředsedy OVV pak byli zvoleni př. Teplá, Zemek 
a Král. Členy OVV pak př. Běle, Havlík, Horák, Hron, Lahovský, Mark-
vart, Matyáš, Panocha, Profant, Růžička, Talíř a Teplý. Nové OVV opouští 
třetina, tedy pět, členů a nastupuje místo toho šest nových členů. Za hospo-
dáře byl zvolen př. Panocha. Konference také volí novou OKK, a to ve slo-
žení: př. Valeš, Lenděl, Mazánek, Jansa a Kvasnička. 
 
V lednu se na OVV diskutovalo o úrovni Obvodní konference. Negativně 
se hodnotil především neúměrný způsob voleb. Př. Profant  zkritizoval prů-
běh OK úplně a navrhl vytvořit volební a jednací řád OK. OVV s tím sou-
hlasilo a zadalo to jako úkol předsednictvu OVV. Bylo však sděleno, že 
jednací řád OK existuje, ale nebyl přijat. Dále byl schválen plán činnosti 
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OVV od ledna do března roku 1995. OVV a POVV se budou scházet vždy 
jednou za měsíc. Poprvé byla určena středa jako pravidelný den pro zase-
dání OVV. Jako návrh práce se objevila především témata, která byla lo-
gická, např. organizační záležitosti, volba tajemníka OVV, kontrola členské 
základny, rozpočet na rok 1995, informace z vyšších stranických orgánů. 
 

Podpisy Jiřího Paroubka a Miloše Zemana na prezenční listině OK  
 
Dále se v lednu řešila problematika tajemníka. Př. Markvart chtěl kandido-
vat na tajemníka znovu, ale MO Libeň, MO Ďáblice a MO Karlín nedopo-
ručily prodloužit smlouvu s tajemníkem. Ostatní organizace se nevyjádřily. 
V prvním hlasování kandidoval jen př. Markvart, ale nebyl schválen. V dal-
ším hlasování kandidoval př. Růžička a byl schválen novým tajemníkem. 
Př. Markvart byl pověřen předat všechny své písemnosti do 31. ledna 1995, 
a to za přítomnosti OKK. 
 
Na POVV se do data konání konference diskutuje například o financích. 
V pokladně OVV ČSSD bylo k 24. 1. 1995 jen 2 106,- Kč a na účtu pak 
10 994,10. Kč.  Př. Panocha má připravit rozpočet na OK. Dále se jedná 
o členské základně.  Bylo konstatováno, že v Libni a Bohnicích je 16 členů, 
V Kobylisích a Ďáblicích je 13 členů a v Karlíně je 29 členů. Dohromady 
tedy 87 členů. To je značný propad. POVV dále schválilo svůj jednací řád 
a zároveň jednací a volební řád na OK. Zároveň POVV pověřuje př. Krále 
zapojit se do činnosti Klubu důchodců. 
 
Dne 15. 2. 1995 probíhala druhá část Obvodní konference, která vzala na 
vědomí informaci o činnosti klubu zastupitelů na Magistrátu od př. Máši 
a klubu zastupitelů na Praze 8 od př. Zemka. Za delegáty Sjezdu byli zvo-
leni př. Zemek, Růžička a Běle. Konference se rozhodla prodloužit mandát 
do ÚVV př. Mášovi a do MěVV př. Teplé. 
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V únoru OVV prakticky opakuje diskusi z ledna. Diskuse o OK a o konfe-
renci MěVV, členské databázi, financích. Tajemník př. Růžička informoval 
o tom, že na ústředí předal třikrát aktuální stav členské základny, a přesto 
mu byl nově opět vydán seznam z počítače dle databáze někdy z roku 1992. 
OVV tento nešvar ostře kritizoval. Finance OVV jsou čím dál horší – do-
hromady jen asi 11 000,- Kč 
 
Na březnovém OVV se znovu jednalo o možnosti připojit MO Kobylisy 
opět k MO Ďáblice. Ty se v minulosti spojily a následně se zase rozdělily. 
Tajemník zaslal 105 dopisů váhajícím členům a nerozhodnutým přízniv-
cům ze všech místních organizací. Vrátilo se 6 přihlášek. Bylo konstatová-
no, že MO Bohnice a Kobylisy nepracují tak, jak by mohly. Byl zaplacen 
nájem sekretariátu za 1. a 2. kvartál roku, čímž finance OVV klesly pod 
4 000,- Zároveň byl schválen návrh činnosti na duben až červen 1995. 
 
Dubnové jednání OVV probíhalo těsně před Bohumínským sjezdem, a tak 
se neslo v duchu sjezdové diskuse. Nejvíce se probíraly nové Stanovy 
ČSSD. Praha 8 podporuje na předsedu př. Zemana. Po diskusi o navrženém 
volebním programu ČSSD se OVV shodlo, že východiska programu se dají 
podpořit, ale je potřeba jej dopracovat. OVV doporučilo svým delegátům 
volit na Sjezdu za místopředsedy př. Buzkovou, Grulicha, Matějičného, 
Machovce. V dubnu také předkládá hospodář organizace př. Panocha svou 
zprávu pro OVV. V ní se vrací k účetnictví bývalého tajemníka př. Mark-
varta za rok 1994. Popisuje některé špatně zaúčtované položky, které v dů-
sledku snižují údajný dluh OVV vůči př. Markvartovi na nulu. Dále 
zmiňuje další řadu položek, které jsou velmi sporné. Zároveň zpráva doka-
zuje, že řada členů, včetně „Klubu podnikatelů,“ ale i například př.  Ševčí-
ka, stále půjčovala peníze OVV na chod strany. Většinou tito členové pak 
netrvali na jejich vrácení. 
 
V květnu se diskutuje nejvíce o akci položení květin na Kobyliské střelnici. 
Z původní aktivity několika málo členů se stává zásadní akce nejen pro 
funkcionáře, ale i pro řadové členy. Připravuje se všeplenární zasedání ob-
vodu na začátek června v Lidovém domě, které se však nakonec nekoná. 
Začíná se řešit problematika práce zastupitelů ČSSD na radnici. Byl navští-
ven př. Markvart a dotazován, jak dál bude pracovat v zastupitelstvu, bohu-
žel je dle jeho slov dlouhodobě nemocen. Začínají se navazovat kontakty se 
zastupitely ostatních menších politických stran, konkrétně s panem Reine-
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rem. Tajemníku Růžičkovi jsou určeny úřední hodiny každou středu od 
16:00. V květnu byl předložen OVV i řádně zpracovaný stav členské zá-
kladny. Zprávu podala i OKK. Dle této zprávy byla účetní uzávěrka hospo-
daření za rok 1995 správná, ale chybně vedená. Za rok 1994 pak nejen 
špatně vedena, ale i v nepořádku. Diskuse se vedla o tom, že by se účetnic-
tví měla věnovat profesionální účetní př. Pachmanová. Ta to podmínila 
smlouvou s Lidovým domem. 
 

Dopis př. Markvartovi od OVV 
 
V červnu OVV konstatoval, že př. Markvart se nedostavil na žádnou 
schůzku a nepředal žádné materiály. Ovšem OVV již nechybí jen minulý 
tajemník, ale i současný tajemník př. Růžička. I ten se na OVV nedostavil, 
rovněž bez omluvy. Pokud jde o hospodaření organizace, př. Panocha 
oznámil, že pokládá ke dni 1. 7. 1995 funkci hospodáře. Za hospodáře byla 
navržena a schválena př. Pachmanová. Potěšující zprávou tak bylo jen to, 
že do MO začínají přicházet noví členové. Do MO Ďáblice tři a do MO 
Kobylisy pak dva. Př. Teplá začíná s pravidelným informováním o Klubu 
zastupitelů na Praze 8. Př. Markvartovi a př. Růžičkovi jsou odeslány od 
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OVV dopisy. OVV je se zřejmou výtkou zve na další jednání OVV. Př. 
Markvart je rovněž vyzýván, aby dodal všechny podklady ze svého půso-
bení ve funkci tajemníka. 
 
OVV se sešel i v červenci. A schůze byla velmi pracovní. Po dvou letech 
píše poprvé zápis někdo jiný než př. Teplá, a to hospodářka př. Pachmano-
vá. Opět se řešila kauza př. Markvata, který dle podkladů z ústředí již není 
zaměstnancem ČSSD. Tajemník př. Růžička omluvil svou minulou neúčast 
tím, že byl na schůzi tajemníků. V oblasti hospodaření organizace byl 
schválen předávací protokol mezi př. Panochou a Pachmanovou a byly vy-
tvořeny nové podpisové vzory pro př. Mášu, Růžičku, Teplou, Pachmano-
vou. Dále byly vytvořeny postupy pro schvalování účetních dokladů. 
V rámci hospodaření byla též podána informace o členské základně. OVV 
má pět základních organizací s celkem 94 členy. Zároveň však bylo konsta-
továno že plných 41 členů ještě nezaplatilo příspěvky. OVV se rozhodl do 
budoucna ustavit MO v Čimicích. 
 
Kromě nového plánu činnosti, kde se neobjevilo nic co by stálo za pozor-
nost, bylo schváleno založení „Kulturní komise při OVV“, jejímiž členy se 
stali př. Havlík, Tax, Panocha. Bohužel se o výsledcích této komise nedo-
chovaly žádné další poznatky. OVV Prahy 2 se obrátil na OVV Prahy 8 se 
žádostí obnovit časopis „Pražský sociální demokrat“. OVV toto přijal jako 
dobrý nápad a pověřil předsedu př. Mášu, aby se zástupci Prahy 2 domluvil 
podrobnosti. Také se řešila trvalá neúčast některých členů na OVV, kon-
krétně př. Profanta, Markvarta a Matyáše. Připravuje se na ně nátlaková 
akce. OVV vzpomněl minutou ticha na zemřelého př. Vobořila. 
 
V srpnu OVV navrhuje seznam kandidátů do sněmovny. Navrženi jsou tito 
přátelé: Tax, Rucki, Teplá, Teplý. Diskutuje se o založení buňky v Dolních 
Chabrech. OVV vzal na vědomí, že došlo ke ztrátě šanonu se zápisy a pre-
zenčními listinami za rok 1995. Zároveň se znovu rozbil kopírovací stroj. 
 
V září je hned v úvodu OVV oceněna práce „Klubu podnikatelů z Prahy 8“, 
který se zásadně podílel na otevření infocentra v Hybernské ulici. Zamýšlí 
se výhledově otevřít na stejném místě i Pražský klub ČSSD. Mělo by to být 
jakési zázemí s restaurací, sálem pro konání rozličných akcí a několika dal-
šími klubovnami. „Klub podnikatelů Prahy 8“ nabízí ČSSD kompletní za-
financování této aktivity. Bohužel k podobnému kroku dochází až o řadu 
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let později a již bez jakékoliv účasti z Prahy 8. OVV projednal velmi 
podrobně činnost jednotlivých MO. V MO se vybírají členové na kandidát-
ky, požaduje se příprava OK, probírají se komunální témata – nejčastěji 
bydlení. Bylo konstatováno, že MO Kobylisy nefunguje a neschází se. Byl 
pověřen nový člen př. Morava, aby se pokusil organizaci obnovit. Znovu 
začíná vycházet „Pražský sociální demokrat“. Je naplánován jako čtrnácti-
deník. Byl předložen stav členské základny k 15. 9. 1995 – MO Karlín – 24 
členů, MO Libeň – 20 členů, MO Ďáblice – 19 členů, MO Kobylisy – 13 
členů, MO Bohnice – 14 členů. Dohromady celkem 90 členů. 
 
Ještě na stejném OVV bylo projednáno prodloužení mandátní smlouvy ta-
jemníkovi Růžičkovi. OVV schválil také uskutečnění porady hospodářů 
MO a následně proběhne kontrola hospodaření na jednotlivých MO. Úřední 
hodiny sekretariátu se rozšiřují ze čtvrtka 16.00 až 20.00 i na středu ve stej-
ný čas a v úterý od 18.00 do 20.00. 
 
V říjnu a listopadu se nekonají vůbec žádné schůze. Aktivita členů klesá na 
nulu a všichni se připravují pouze na Obvodní konferenci. Ta se koná 15. 
11. 1995, tentokráte poprvé v Lidovém domě v Hybernské ulici. Obvodní 
konference byla plná událostí a diskusních témat a tak se zaměřme na ty, 
které nebyli zmíněny výše. 
 
Na Obvodní konferenci se dostavili jako hosté př. Buzková, Kořínková 
a předseda ČSSD Praha př. Bašta. Řízením schůze byl pověřen př. Tax. 
Nově byl připraven jednací a volební řád konference, který byl schválen. 
Následně př. Máša představil svou zprávu o činnosti organizace za minulé 
období. Ve své zprávě zmínil, že byl vyřešen problém s finančním hospo-
dařením a poděkoval př. Pachmanové a Panochovi. Zmínil akci MO Libeň 
– diskusi o problematice sudetských němců za účasti místopředsedy strany 
př. Morávka a čestného předsedy ČSSD př. Klabana. Dále je ve zprávě 
předsedy možno číst, že v roce 1995 došlo na ústředí pro nedostatky ve 
členské základě k poklesu ze 190 na 64 členů. Tím byla obvodní organizace 
postižena při delegování zástupců na MěVV a Sjezd. Vše se však již napra-
vilo a organizace má k datumu konference 85 členů. Ve zprávě byla také 
kritizována práce v MO Bohnice a Kobylisy. 
 
Následovalo úvodní slovo hostů, z nichž za hodno zaznamenání snad stojí 
věta př. Bašty, že: „Rozdíl mezi ODS a ČSSD se rovná střetu soustavného 
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experimentu s osvědčenými a tradičními principy.“ OK dále projednala 
zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise. V návaznosti na tyto zprávy 
bylo rozhodnuto, že finanční prostředky již nebudou mít přímo jednotlivé 
MO, ale hospodář OVV. Zpráva o hospodaření nám pak může říci, že stav 
pokladny k 31. 12. 1994 byl 498,- Kč, stav bankovního účtu byl 10 092,10 
Kč. V průběhu roku 1995 neobdržel OVV žádnou dotaci z MěVV nebo 
ÚVV. Nový stav financí je tedy k 30. 9. 1995 následující. V pokladně je 
1 376,70 Kč a ma účtu je 4 891,50 Kč. Proběhla kontrola z ÚVV, která ne-
našla žádné nedostatky. 
 
Zajímavá byla jakási první zpráva z komunální politiky. Informace z radni-
ce Prahy 8 byly následující: Klub má 5 členů. Př. Tax – člen Rady MČ 
a finanční komise, př. Havlík – předseda komise pro územní plán a rozvoj 
Prahy 8, př. Zemek – člen sociální a zdravotní komise a ekologické komise, 
př. Teplá – školská komise, př. Markvart – dlouhodobě nemocný – jinak 
v kontrolní komisi. S námi těsně spolupracuje pan Reiner (zvolen za Svo-
bodné demokraty – OH a člen rady) a pan  Duda (zvolený za DEU a dřívěj-
ší člen ČSSD). Trochu nepochopitelně nebyl zmíněn př. Vogel. Náš klub 
pracuje a spolupracuje se všemi politickými subjekty, včetně s „lidsky 
slušnou“ částí ODS, která má zájem vyjasnit určité nejasné transakce před-
chozího vedení Obvodního úřadu a rady a předejít do budoucna podobným 
praktikám. 
 
Samozřejmě se jako na každé OK také volilo. Na předsedu OVV původně 
byli tři kandidáti. Ovšem př. Běle se před volbou vzdal a př. Havlík prohrál 
s obhajujícím př. Mášou. Místopředsedy OVV byli zvoleni př. Běle a Černý 
a dalšími členy pak př. Eichler, Hadrava, Jansa, Jedlička, Král, Matyáš, 
Pachmanová, Panocha, Pokorný, Růžička, Vogel, Zemek. Př. Vogel byl 
jako poslední volen aklamací. Když se podíváte na výsledky z ledna roku 
1995, tak hned devět členů OVV neobhájilo svůj post člena OVV. Dochází 
tedy zatím k druhému největšímu přeskupení sil na Praze 8, mimochodem 
vypadává z OVV i př. Teplá, která se dosud objevovala konstatně prakticky 
ve všech OVV. Členem MěVV se stal př. Tax, členem ÚVV př. Máša. Čle-
ny OKK se stali př. Valeš, Mazánek, Vašků, Kvasnička, Kopecký. I v pří-
padě OKK došlo ke dvěma změnám. 
 
Po skončení Obvodní konference se stihly uskutečnit ještě v prosinci dvě 
schůze OVV. Je definitivně určeno pravidelné jednání OVV na třetí středu 
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v měsíci. OVV dále vzal na vědomí zprávu o připravované akci „Vlachov-
ka“ a vyzývá MO, aby distribuovaly pozvánky. Jsou však problémy s fi-
nančním zajištěním celé akce. OVV si uvědomuje, že současný sekretariát 
není úplně nejvhodnější a volá po změně. Přestože je pár dní po OK, již se 
objevují náznaky o tom, že by měl být př. Tax kooptován do OVV díky své 
funkci v zastupitelstvu a na MěVV. Př. Tax následně odmítl kooptaci do 
OVV, ale přislíbil účast na schůzích. Bylo projednáno rozvržení činnosti 
předsednictva, a to takto: př. Máša – práce s tajemníkem, volební manager, 
hospodaření a finance, členská základna, komunální politika. Př. Běle – 
program, média, tisk. Př. Černý – podnikatelé, zbezpeční akcí OVV. 
 
Z druhého prosincového OVV vznikly dva zápisy. Stalo se to poprvé, ale 
nikoliv naposledy. První zápis napsal odvolaný tajemník př. Růžička. Dru-
hý zápis pak nastupující tajemník př. Pokorný. Zápis př. Růžičky se dů-
sledně vyhýbá hodnocení akce „Vlachovka,“ která dopadla tragicky. Akce 
se neúčastnili ani organizátoři, ani sponzoři akce a na místě bylo potřeba 
uhradit dluh 7 000,- Kč. Ten byl uhrazen tak, že následující členové jej za-
platili ze svého: př. Máša – 3 000,- Kč a př.  Pokorný, Černý, Běle, 
Pachmanová – 1 000,- Kč. Ve zbytku informací se zápisy již shodují. Při-
pravuje se všeplenární schůze k volebnímu programu, je schválen nový ta-
jemník Pokorný. MO Libeň navrhuje prodat část inventáře sekretariátu 
(video, radio) jako nepotřebné. OVV vyzval př. Hrona, který je stále ne-
mocný, aby vrátil razítko MO Kobylis a předal příslušnou finanční hoto-
vost, kterou získal výběrem členských příspěvků. 
 
Činnost místních organizací se v tomto roce výrazněji promítala do zpráv 
z OVV. Prakticky neustále se měnily počty jednotlivých členů MO. Zápisy 
máme ze čtyř místních organizací a jako vždy v rozličné kvalitě. 
 
V MO Karlín evidujeme jediný zápis z října, kdy proběhla výroční schůze. 
Bylo pozváno 23 členů, ale schůze se jich účastnilo pouhých 13. Zasedání 
řídil předseda př. Rozkovec. Členové projevili nespokojenost s prací svých 
zástupců v OVV a především s tím, že nezařídili mimořádnou OK. Násled-
ně bylo zvoleno nové vedení MO. Předsedou se stal př. Heroldek, místo-
předsedou př. Král a  hospodářem př. Jansa. Do parlamentních voleb 
navrhla MO př. Heroldka a Zemka. V květnu si na MO Karlín stěžuje dopi-
sem př. Panocha. Jako hospodář kritizuje nevybírání členských příspěvků 
a neexistenci zápisů ze schůzí MO. 
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Opět nejlépe hodnocená je místní organizace Libeň. Ta má v archivu ČSSD 
Prahy 8 osm dlouhých zápisů ze svých schůzí. Na schůzích se probírá celá 
řada zásadních informací. Vždy probíhá informace z vyšších stranických 
orgánů, jako každý rok i tentokrát informuje př. Jiráň a Bartoněk o tisko-
vých konferencích ČSSD, vždy se projednává komunální politika a práce 
klubu zastupitelů či hospodaření ČSSD na Praze 8. 
 
MO Libeň jako první navrhuje odvolání tajemníka př. Markvarta a následně 
o pár měsíců později i tajemníka př. Růžičku. MO kvituje, že hospodářem 
se stává př. Panocha. Po jeho rezignaci doporučili př. Pachmanovou. MO 
vítá ve svých řadách dva později vlivné členy ČSSD př. Bechyněho a př. 
Vogela. Naopak se loučí se zemřelým př. Vobořilem. Na schůzích se při-
pravily i dvě akce. Jednalo se především o již zmíněnou diskusi k sudetské 
menšině a následně i akci pro získání členů v Dolních Chabrech. Že je čin-
nost libeňské organizace zajímavá dokládá i to, že byl odeslán dopis pro 
MěVV s tím, že MO navrhuje své zástupce do komisí při KVV a ÚVV. 
Nebo také to, že ze své cesty do Anglie k Labour Party informoval př. Ze-
mek. O pracovní cestě po Japonsku pak informoval př. Havlík. Ten na zá-
věr řekl, že „v souhrnu jsou japonské podmínky výrazně jiné než u nás.“ 
 
V říjnu měla libeňská organizace výroční schůzi. Předseda ve zprávě o čin-
nosti pochválil práci organizace. Dle jeho slov došlo k finanční stabilitě, 
rozšíření členské základny a uspořádání besedy na otázku česko-
německých vztahů. Zpráva však kritizuje to, že důležité připomínky MO 
k vyšším orgánům uvízly na OVV a nešly dál. Zprávu o hospodaření uvedl 
př. Mazánek. V roce 1995 se začínalo od nuly. Bylo vybráno 3 430,- Kč na 
příspěvcích a odevzdáno OVV. S tím, že 50 procent vybraných peněz  se 
vrátilo zpět do MO. Ještě v roce 1995 totiž platilo, že peníze vybrané MO 
na členských příspěvcích MO odevzdala OVV, ale plná polovina těchto 
příspěvků se vracela na úroveň MO. MO však sama posílala dopisy s po-
zvánkami a připravovala schůze. Tento systém byl ukončen až v roce 1996, 
po úpravě stanov, kdy veškeré finance začal obhospodařovat tajemník ob-
vodu. V pokladně měla MO 1 109,- Kč. Volba výboru dopadla již tradičně. 
Předsedou se stal př. Panocha, místopředsedou př. Bartoňek, jednatelem př. 
Mesiereur a  hospodářem př. Pachmanová. MO se ostře vyslovila proti ku-
mulaci funkcí, kdy kritizovala nejvíce př. Teplou a Mášu. Na nového před-
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sedu OVV je navržen př. Havlík. MO posílá z výroční schůze př. Zemanovi 
druhý dopis s politickými názory na mezinárodně-politickou situaci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další originální pozvánka na MO Libeň 
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V prosinci pak libeňská organizace bouřlivě řešila výsledky Obvodní kon-
ference. Př. Havlík a Tax, kteří nebyli zvoleni, sdělili, že podle jejich míně-
ní je OVV v osobách předsedy a tajemníka nedobrý a následkem toho dále 
k vyšším cílům nedělný orgán. Důkazem toho je hrůzný konec akce Vla-
chovka. Př. Panocha o této akci sdělil, „že o tom moc neví, ale že to byl 
dobrý nápad, ale pak to odsmrděl někdo jiný.“ Kritizovalo se chování př. 
Matyáše na radnici i v OVV s tím, že se chová jako člen ODS. MO se 
usnesla, že předvolební kampaň začne již 15. 1. 1996, kdy bude na Stírce 
a na Palmovce rozdávat „Pražského sociálního demokrata“. Dále chce MO 
zrušit MO Kobylisy pro její naprostou pasivitu a navrhují vyloučit př. 
Markvarta ze strany. 
 
Z MO Ďáblice máme sice sedm zápisů, ale ty jsou opravdu strohé. Schůze 
nejčastěji řídí místopředseda př. Talíř za nepřítomného předsedu př. Horá-
ka. MO se vyjadřuje ke stanovám, programu a probíhají informace z vyš-
ších orgánů strany. I na této MO se řeší kauza „Markvart“ a navrhuje se 
jeho rezignace na zastupitelský mandát. MO žádá zjistit, jakým způsobem 
se řeší věčná neúčast př. Profanta na OVV a jeho neplacení příspěvků. MO 
Ďáblice navrhuje na poslance př. Mášu, Lahovského, Běleho, Jedličku, Ho-
ráka, Černého. V říjnu probíhá výroční schůze, kterou řídí př. Běle. Ve 
zprávě o činnosti kritizoval práci výboru, docházku členů jen kolem osmi 
členů a celkovou situaci v organizaci. MO měla k výroční schůzi patnáct 
členů. Na MO byl přijat př. Pokorný za člena MO. Byl zvolen výbor MO, 
kdy př. Běle se stal předsedou, př. Talíř místopředsedou, př. Kvasnička po-
kladníkem a př. Horák, Lahovský, Černý, Jedlička a Pokorný se stali členy 
výboru MO. Dále se řešil problém MO Kobylisy, která se zvolna rozpadala. 
MO schválila, aby členové z MO Kobylisy přešli do MO Ďáblice. Dále MO 
přijala usnesení, kdy doporučuje vedení strany schválit zákon o referendu 
jako demokratické formy vyjadřování vůle občanů v závažných věcech. 
 
Bohnická MO se objevuje ve dvou zápisech. V březnu byl zvolen předse-
dou př. Matyáš a přítomno bylo celých osm členů. Situace na OVV byla 
kvitována pozitivně, a to hlavně za zpřehlednění hospodaření obvodu. Vy-
chválen byl bývalý tajemník př. Markvart. V komunální problematice byl 
řešen náznak na zrušení pohotovostní služby v poliklinice v Mazurské ulici. 
Dále se MO výrazněji vyjadřovala k situaci ve straně. Proběhla kritika 
ústředí strany a místopředsedů – zde bylo sděleno, že obsazení stranických 
funkcí příznivci předsedy př. Zemana (př. Volfová, Havlíček, Profeldová) 
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bylo velmi problematické. Přestože jsou osobně velmi blízcí, tak na svou 
práci nestačí. V prosinci pak proběhla společná schůze MO Ďáblice 
a Bohnice. V zápise se píše, že proběhla bohatá a věcná diskuse a jednalo 
se o komunálních problémech – bezpečnost, územní rozvoj. MO Bohnice si 
však následně přeje scházet se sama. 
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Rok 1996 – Rok nového tajemníka 
 
Ještě v březnu 1996 zaostávala v preferencích ČSSD za ODS o 10,5 pro-
centa, v květnu to již byl rozdíl jen čtyř procent. V parlamentních volbách 
v červnu 1996 se ČSSD stává druhou nejsilnější stranou v ČR. Rozdíl 
v procentech byl již jen 3,2 procenta a ČSSD dostala 26,4 procenta hlasů, 
tedy nejvíc od roku 1920. Přesto se strana ocitá v opozici. Př. Zeman se 
stává předsedou Poslanecké sněmovny a ČSSD podpoří vznik koalice 
ODS-ODA-KDU-ČSL tím, že odchází při hlasování ze sálu.   
 
Kampaň ve volbách se točila kolem autobusu „Zemák“ a byla opravdu 
velmi účinná. Důležitá byla i práce na otevřeném programu z roku 1995, 
který se postupně změnil na volební program nazvaný „Lidskost proti so-
bectví“. 
 
Situace ve sněmovně je ale pro koalici nepříjemná, protože má jen 99 hlasů 
a opozice 101 hlasů. To se však mění ve chvíli, kdy se schvaluje rozpočet 
na rok 1997. Dva poslanci ČSSD pro něj hlasují na rozdíl od zbytku strany. 
Poslanec Teplík následně vstupuje do ODS a poslanec Wagner je vyloučen 
z ČSSD. Výsledkem však bohužel je, že vláda má ve sněmovně těsnou vět-
šinu. Dalším problémem pak je chování místopředsedy strany př. Machov-
ce, který veřejně začíná propagovat koncepci spolupráce s koalicí. Tyto 
půtky politiků ČSSD vedou k propadu volebních preferencí a k velmi špat-
nému výsledku v prvním kole listopadových senátních voleb, kde ČSSD 
získala jen 20,3 procenta. Naštěstí ve druhém kole prakticky všichni voliči 
zahlasovali proti ODS, a tak i ČSSD mohla získat dvacet pět senátorů. Jed-
nalo se o první senátní volby, kde se hlasovalo o všeh 81 mandátech.  
 
Ještě pár slov k názvu této kapitoly. Příchod př. Pokorného na tajemnické 
místo byl vlastně novým začátkem práce v ČSSD. Pragmatické postupy 
podřízené technickému zaměření př. Pokorného jsou pro obvod velmi zá-
sadní. Řada, dnes již běžných akcí, nepsaných pravidel našeho obvodu či 
činností zavedl př. Pokorný již běhěm prvních měsíců své tajemnické prá-
ce. Tato pravidla následně přežívají nejen celých devět let jeho „tajemniče-
ní“, ale prakticky dodnes. Když se výše, při hodnocení listopadové OK 
v roce 1995, objevila zpráva o tom, že př. Teplá se částečně vytratila z ak-
tivní politiky ČSSD na Praze 8, musíme nyní říci, že nástup př. Pokorného 
znamená střídání jednoho tahouna organizace tahounem druhým. 
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Předsednictvo OVV se schází hned 3. 1. 1996 a připravuje se na všeplenár-
ní schůzi. POVV se v zápisu chlubí, že připravilo dokonce i občerstvení na 
všeplenární schůzi, a to ve formě vody. Projednává se také problematika 
kolem možného zániku MO Kobylisy. POVV znovu řešilo fakturu na 
7 000,- Kč za pokaženou akci „Vlachovka“, kam nikdo nepřišel. Bývalý 
tajemník př. Růžička byl požádán, aby předal svou agendu novému tajem-
níkovi př. Pokornému. Nový tajemník př. Pokorný navrhuje přenést činnost 
sekretariátu dočasně do jeho kanceláře ve Frýdlantské 1310/23. Zde má 
k dispozici počítač, telefon a je zde i kuchyňka. Prostor je nabídnut zdarma. 
POVV se shoduje na tom, že místo sekretariátu v Konšelské se musí najít 
jiný prostor a předseda je pověřen jednáním se starostou Prahy 8. 
 
Všeplenární schůze dne 10. 1. 1996 se zabývala dvěma body. Ucelením 
návrhů kandidátů do Sněmovny PČR a návrhem volebního programu. 
Úvod k volebnímu programu obstaral př. Zemek a zdůraznil, že tímto pro-
gramem se bude zabývat celopražská konference. Tendence je samozřejmě 
taková, tento návrh již nerozšiřovat. Následovala diskuse, která má několik 
stran textu. Je pozoruhodné, že teprve v tomto zápisu se můžeme seznámit 
s jakoukoukoliv diskusí k programu na Praze 8. V dalším bodě se jednalo 
o návrzích na poslance. Původních návrhů bylo sedmnáct. Čtyři kandidáti 
nebyli doporučeni, další se vzdali. Nakonec tak bylo schváleno deset kan-
didátů a další dva podnikatelé, ti však podmíněně. Mezi těmito jmény jsou 
př. Běle, Černý, Havlík, Jedlička, Mazánek, Tax, Teplá, Teplý, Vogel, Ze-
mek. Za podnikatele pak př. Jírava a Rucki. 
 
Ještě v lednu stihl OVV další schůzi. Př. Pokorný pak přenesl svou zprávu 
o rekonstrukci členské základny a zároveň požádal předsedy MO o infor-
mace o členech před rokem 1948 kvůli kontinuitě. Místnost sekretariátu 
v Konšelské dostal do správy př. Panocha. Budou se zde konat schůze MO, 
jinak bude sekretariát ve Frýdlantské. Př. Panocha přebírá zodpovědnost za 
vybavení Konšelské. Na jednání se dostavil bývalý tajemník př. Růžička 
a ostře protestoval proti násilnému otevření jeho soukromého majetku při 
inventuře. Dle zápisu „k tomu však bylo přistoupeno až po dlouhodobém 
shánění dotyčného a poté co byl vídán v karlínských restauracích, přestože 
byl úředně nemocen.“ Př. Havlík podal zprávu z jednání zastupitelstva. 
Kromě něj tam za ČSSD nikdo nebyl. Mezi zajímavosti zápisu je možné 
dát třeba tuto větu: „Vážené auditorium přešlo v neřízenou a neřiditelnou 
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diskusi! Prosíme účastníky, aby příště vyčkali na ukončení jednání a závěr 
předsedajícího.“ 
 

Malá část diskuse ze zápisu OK k volebnímu programu ČSSD 
 
V únoru se začínají připravovat akce k poslaneckým volbám. MěVV vyčle-
nil 900 000,- Kč na předvolební kampaň. OVV připravuje místa na předvo-
lební kampaň a chce zajistit muziku a případně občerstvení. Zároveň chce 
zařídit i předvolební kampaň v okrajových částech. Zajímavým způsobem 
probíhají primární volby. V Lidovém domě je seznam kandidujících členů 
a všichni členové z celé Prahy je v primárních volbách volí preferenčně při 
příchodu do Lidového domu. Vyjma lídra. Ten je dosazen a stala se jím př. 
Buzková. Ve volební komisi v Lidovém domě je za Prahu 8 př. Panocha 
a Jirák. Tento způsob primárek je velmi kritizován. Začíná se obnovovat 
karlínská organizace, byť je opět předsedou zvolen př. Růžička. MO Libeň 
roznesla 2 000 kusů tiskovin v metru a na nádraží. Také se definitivně  za-
mítl prodej nepotřebných přístrojů ze sekretariátu. Finanční přínos by byl 
nulový. V této knize je o tom psáno jen jednou v minulé kapitole. V zápi-
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sech se to ale objevuje již několik měsíců a ještě několik dalších měsíců se 
to v těchto zápisech objevovat bude. OVV společně s ústředím nachystalo 
předvolební mítink s př. Zemanem na 29. 3. 1996 od 15.00 do 20.00. Auto-
bus jezdil po Praze 8. V rámci zpráv z MO se za MO Bohnice objevil ná-
zor, že není vhodná kandidatura př. Taxe na jakékoliv funkce. 
 
V březnu se OVV mimo jiné zabýval hledáním nového sekretariátu. Radni-
ce Prahy 8 dodala možnost obsazení místností v Hybešově ulici. Jedná se 
o tři místnosti. Nájemné je úřední, tedy 190,- Kč/m/rok. Prohlídkou je po-
věřen tajemník a předseda. Tento prostor bude následně odmítnut. Znovu se 
projednávalo vytipování míst k předvolebním akcím s důrazem na akci 
„Zemák.“ Př. Talíř a Jedlička projeli autem vytipovanou trasu pro Zemák. 
Na akci by měl být i př. F. R. Čech a K. Kořínková. Př. Talíř má zajistit 
vytištění plakátů. Znovu se řeší akce „Vlachova“ a faktura na 7 000,- Kč. 
Ta byla předána MěVV k případnému proplacení. Poprvé se skutečně volí 
volební manažer. Možná proto, že  je zde odměna 800,- Kč za měsíc. Zvo-
len je př. Král. Je vzata na vědomí informace z ústředí, že Praha 8 má 97 
členů z celkových 1 949 členů v Praze. Byli zveřejněni předváleční členové 
strany, a to př. Panocha, Mesieur, Šmídl, Herián, Holub, Dobeš, Kvasnička, 
Knot, Stará, Vašků, Vaněk. Informace o těchto členech dostalo ústředí díky 
sporu o Lidový dům. 
 
V dubnu se OVV schází dvakrát. Kriticky se hodnotí propagační materiály 
dodané ústředím jako zbytečně nákladné a bez nápadu. Poprvé se výrazněji 
řeší kauza týkající se radnice Prahy 8. Jde o účast př. Havlíka v Komisi pro 
územní rozvoj. Tato komise předložila zastupitelstvu nevhodně připravené 
změny územního plánu a tyto nebyly schváleny. Př. Havlík navrhuje, aby 
místo něj byl v komisi př. Máša, ale to je odmítnuto. Hodnotila se akce 
„Zemák“ jako velmi dobře připravená. Př. Zeman táhne občany a na za-
stávkách bylo plno. Díky nadšení z akce se chystají další květnové předvo-
lební akce, které původně neměly být. 
 
V květnu probíhají předvolební akce, tak je popišme. 
 
6. 5. 1996 se koná akce na Kobyliské střelnici. OVV na tuto akci posílá vě-
nec za ČSSD a akce se účastní patnáct členů ČSSD. 
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10. 5. 1996 probíhá první dochované rozdávání růží. Rozdávání 1 500 kusů 
růží je řízeno velmi sofistikovaně. Na sekretariátu se rozdají růže konkrét-
ním lidem a ti s nimi pak jedou do Domova důchodců na Praze 8 a do ob-
chodních center. Každý člen OVV dostavá povinně, místo kam půjde 
a počet růží na rozdávání. 
 
15. 5. 1996 probíhá předvolební akce v Ďáblicích v restauraci „U krále 
Holce.“ Na akci bylo 18 občanů, což byl velký úspěch. Několik občanů se 
nabídlo, že chce založit místní buňku. Mělo s nimi být jednáno, ale bohužel 
se toto jednání neuskutečnilo. 
 
19. 5. 1996 MO Karlín se rozhodla vylepit několik propagačních plakátů. 
Vše proběhlo dobře a plakáty byly vidět. 
 
20. 5. 1996 pořádá MěVV akci v Domově důchodců na Praze 8 za účasti 
př. Kořínkové, Kantůrka a Křečka. Na akci přišlo přes sto lidí. 
 
22. 5. 1996 se nejprve odpoledne koná hlavní akce OVV před KD Ládví 
s country kapelou. Na 150 občanů poslouchalo kromě kapely i př. Kořín-
kovou a Peltráma. Bohužel nedorazili ani př. Čech, ani př. Křeček. Večer 
pak je akce v Domově důchodců v Čimicích.  
 
28. 5. 1996 pak byla opakována akce růže pod názvem „Růže pro radost“. 
Rozdávat se mohlo jen do 14.00 hodin, protože později začínaly volby. To-
to rozdávání růží bylo organizováno stejně jako to předchozí. 
 
Volební materiály stále chyběly. Pokud byly, tak se na Praze 8 rozdávaly 
předsedům MO. Ti pak zodpovídali za jejich rozdání občanům. Bylo kon-
statováno, že akcí se zúčastňuje velmi málo členů MO. Zpravidla se dosta-
vili pouze členové, kteří akci organizovali. 
 
Do předvolební kampaně pak přichází příkaz z MěVV, že je potřeba svolat 
OK k senátním volbám. Předběžný termín je stanoven na 18. 6. 1996 v Li-
dovém domě v Hybernské ulici. Předsedové MO předloží své návrhy na 
kandidáta na senátora. K OK bylo přijato usnesení, že budou pozváni 
všichni členové Prahy 8 s tím, že jen delegáti budu mít hlas rozhodující. 
Poprvé se zavádí pro delegáty konference institut hlasovacích lístků. Na 
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tyto hlasovací lístky se pak vydávají volební lístky. Byla projednána nová 
funkce ověřovatele zápisu. 
 
V červnu se na OVV hodnotily výsledky voleb. V Praze 8 získala ČSSD 
20,21 procenta hlasů. Kampaň i výsledek je hodnocen kladně. MěVV žádá, 
aby se strhaly všechny výlepy plakátů, dále si vyžádal seznam pěti aktivis-
tů, kteří nejvíce pomáhali během kampaně. V narážce na proslulé Rádio 
Jerevan rozhodlo POVV přesunout jednání OK o den, na 19. 6. 1996. Zú-
častnit se mohou jen zvolení delegáti. Navíc OK nebude v Hybernské, ale 
v Konšelské.  Projednávaly se návrhy na senátora z jednotlivých MO. Na-
vrženi byli př. Matyáš, Rucki, Tax, Vaněk. 
 
Dne 19. 6. 1996 se konala Obvodní konference, která měla zvolit kandidáta 
Prahy 8 na senátora. Díky rozloze a počtu obyvatel má Praha 8 prakticky 
stále volební okrsek roven s hranicí městské části. Díky tomu se nemusí 
konat žádné společné konference s ostatními obvody. Řídícím OK se stal 
př. Běle. Byl schválen jednací a volební řád. Při schvalování programu na-
vrhl Př. Růžička doplnění bodu „odvolání tajemníka př. Pokorného.“ Návrh 
byl plénem konference zamítnut. Do Senátu chtěli kandidovat př. Císař, 
Klaban, Matyáš, Rucki. To je velký rozdíl oproti jménům navrženým OVV. 
Nikdo se nad tím ale pravděpodobně nepozastavil. Hned v prvním kole byl 
18 hlasy z 26 hlasů zvolen př. Klaban. Jako volební zmocněnci byli zvoleni 
př. Panocha, Máša, Vaněk. Př. Pachmanová podala zprávu o hospodaření 
OVV Praha 8. Kontrolu hospodaření přednesl př. Valeš. Dále se diskutova-
lo o výsledcích voleb. Zajímavý názor zazněl od př. Havlíka, že po primár-
ních volbách se zvyšuje nechuť k další práci. 
 
Zdálo se, že obvodní organizace má opravdu kvalitního kandidáta, který 
bude mít šanci zamíchat výsledky na Praze 8. Př. Klaban však kandidoval 
za Prahu 8 jen několik dní. Dne 24. 6. 1996 oznamuje př. Pokornému, že 
kandidovat bude za Mladou Boleslav, kde ho rovněž navrhli a kde jsou jeho 
šance větší. Na bouřlivém jednání OVV padají i návrhy, aby byl poslán do-
pis na ústředí o tom, že by př. Klaban neměl být kandidován nikde. Nako-
nec nezbývá, než schválit nové jednání OK na 11. 7. 1996. 
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Fax př. Klabana, kde oznamuje, že nebude kandidovat za Prahu 8 
 
Před další OK stihne OVV ještě projednat informaci, že ústředí bude nově 
proplácet nájemné za sekretariáty, díky čemuž se zvyšuje zájem o nový se-
kretariát. OVV také poprvé získává výraznější podporu na senátní kampaň, 
a to konkrétně 30 000,- Kč. OVV  si také dává za úkol projednat návrh no-
vých stanov. Řeší se poprvé vývěsní skříňky. Toto téma pak bude následně 
otevíráno až do dnešních dnů. Na další OK jsou na kandidáty na senátora 
OVV navrženi př. Tax, Bechyně, Vaněk, Rucki, Matyáš a z ústředí je navr-
žen př. Křeček. 
 
Na Obvodní konferenci dne 11. 7. 1996 je pozván př. Křeček jako osobnost 
ČSSD a představen př. Tarabou a Morávkem jako doporučení z ústředí. 
Z navržených kandidátů se někteří omluvili a kandidují jen př. Bechyně, 
Křeček, Tax, Vaněk. Po tříkolové volební bitvě nakonec vyhrává př. Kře-
ček. Byl zvolen i náhradík, kterým se stal druhý v pořadí př. Bechyně. 
Ihned začíná probíhat jednání s př. Křečkem o kampani. Přichází zpráva 
i o tom, že na Praze 8 bude kandidovat jako nezávislý i pan Rudolf Battěk. 
 
V červenci propukla velká kauza. MO Karlín v květnu při dodání členů do 
okrskových volebních komisí nedodržela všechny pokyny, a tak je tajemník 
př. Pokorný nebyl schopen včas předat na radnici Prahy 8. Velký konflikt 
vznikl díky této kauze mezi tajemníkem př. Pokorným a př. Růžičkou. Pro-
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to také ta žádost o odvolání tajemníka na OK. V zápise se objevila tato 
zpráva: „OVV děkuje za kritický přístup nového předsedy MO Karlín př. 
Hadravy, který dodržuje zásady slušného jednání, nikoho neuráží, sám se 
neuráží a vede své námitky k reálnému řešení, dává naději k podstatnému 
zlepšení činnosti OVV. Vítáme jeho bedlivou pozornost nad formulacemi 
a jsme za tyto připomínky vděčni.“ Jak typické pro zapisovatele př. Pokor-
ného. 
 
V srpnu se OVV nepřestal scházet a připravoval s př. Křečkem senátní 
kampaň. Byla předložena první verze strategie do voleb. Př. Křeček bude 
mít logo zvířete, samozřejmě křečka s květinou. Ústředí sice chtělo jednot-
nou kampaň, ale nevydalo žádný manuál. Př. Křečka přijede podpořit i př. 
Zeman v Zemáku na začátku září. OVV na akci vytiskl a roznesl 10 000 
letáků. Zastupitelé dostali za úkol zpracovat podklady pro kandidáta do Se-
nátu týkající se Prahy 8. V září vzniká i  „nástěnková skupina“ v čele s př. 
Králem, která se má starat o vývěsky. MO Libeň oznamuje, že má již třicet 
pět členů. V srpnu se blahopřeje př. Panochovi, který slaví 80. let. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo př. Křečka v kampani do Senátu  
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Dne 25. 9. 1996 probíhá dlouze připravovaná všeplenární schůze v Lido-
vém domě v Hybernské. Všeplenárku zahájil př. Máša a k volební kampani 
hovořili př. Taraba a Pokorný. Dlouze se projednával stav členské základny 
a tajemník předal předsedům sjetiny členů z počítače. Stav členské základ-
ny na Praze 8 k 15. 8. 1996 je 114 členů. Jako vložený bod jednání bylo 
jednání př. Vaňka o rezoluci k německé otázce. Text rezoluce byl spontán-
ně přijat a v obecenstvu kolovaly petiční listiny. O Klubu zastupitelů hovo-
řil př. Zemek, který si postěžoval na špatnou podporu z místních 
organizací. 
 
V říjnu se OVV dozvídá stav financí. V pokladně je 2 516,30 Kč a na ban-
kovním účtu 9 368,80 Kč. Svolává se výroční a tedy volební OK na 2. 12. 
1996 podle klasického klíče 1 ku 3. Padl návrh na zrušení POVV a jen čas-
tější jednání OVV. Tento návrh však neprošel. V senátní volební kampani 
bylo upuštěno od velkých akcí a bude spíše kontakt kandidáta s občany. 
Vznikla trička s potiskem pro najmuté brigádnice. Také vznikly vizitky 
a navštívenky – poštou půjdou další materiály. Na OVV vzniká návrh dopi-
su pro poslance Teplíka, Wagnera, Machovce, kteří hlasovali pro návrh 
rozpočtu. OVV Praha 8 jim sděluje, že už je nebude podporovat do stranic-
kých funkcí. 
 
V listopadu se OVV připravuje na Obvodní konferenci. MO mají nahlásit 
kandidáty do funkcí, poprvé se objevují jmenovky se jmeny delegátů OK. 
Schvaluje se návrh volebního a jednacího řádu. Některé změny jsou dost 
zajímavé a jsou v rozporu se stanovami: 1) poměrné zastoupení MO 
v OVV, 2) volba delegátů MěVV a ÚVV se bude konat povinně ze zvole-
ných členů OVV. Dále se schválily návrhy na členy komisí a zprávy o čin-
nosti a hospodaření, zprávy revizní komise a př. Zemka ke komunální 
politice. Na předsedu OVV kandidují př. Havlík, Máša, Černý. V listopadu 
proběhlo i hodnocení výsledků senátních voleb. Př. Křeček prošel do dru-
hého kola. Bohužel, ale nezvítězil. Dostal v prvním kole 19,57 a ve druhém 
37,37 procenta hlasů. Dále OVV projednalo vyúčtování volební kampaně 
do Senátu. OVV dalo úkol tajemníkovi, aby podal písemnou žádost na rad-
nici Prahy 8 o přidělení místnosti pro nový sekretariát v Dělnickém domě 
v Klapkově ulici. 
 
Obvodní konference se konala v Lidovém domě v Hybernské dne 2. 12. 
1996. Celkový počet delegátů byl 45 a přítomných na začátku bylo 39. Byl 
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schválen jednací a posléze i volební řád. Byla přednesena zpráva předsedy 
Máši o činnosti, zpráva př. Pachmanové o hospodaření a př. Valeš přednesl 
zprávu kontrolní. Všechny zprávy byly po diskusi schváleny. Př. Vaněk 
hovořil o petici ze všeplenárky k Česko-německé otázce a zároveň hovořil 
o přijetí Česko-německé deklarace. Konference se rovněž vyjádřila k akci 
dvou poslanců ČSSD, kteří schválili rozpočet ČR. Dále bylo přijato usne-
sení, že OVV může odvolat z funkcí zvolené funkcionáře, pokud se nebu-
dou zúčastňovat práce v OVV. To ovšem bylo v rozporu se stanovami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přijaté resoluce OK k politické situaci 



 

 
77 

V předložených zprávách je možno najít některé zajímavosti. Za účast na 
sjezdu strany zaplatí řádný delegát známku ve výši 50,- Kč. K 31. 10. 1996 
měla organizace 111 členů, což je nárůst o 19 procent. Karlín - 28, Libeň - 
39, Ďáblice - 26, Bohnice – 18 členů Připravuje se stranická buňka v Ďábli-
cích. Pokud jde o MO, tak nejvíce pochválenou MO byla MO v Libni. Ke 
dni konání OK bylo čtrnáct neplatičů členských příspěvků, nejvíce v MO 
Karlín. Hodnotila se předvolební kampaň. Práce v okrskových komisích se 
zúčastnilo 31 členů a 2 sympatizanti. Volby byly hodnoceny kladně. Přes-
tože senátorské volby byly prohrou, došlo k navýšení počtu hlasů. Znovu se 
hodnotilo to, že členové nechodí na akce a když, tak jen ti, co je zařizují. 
Klub zastupitelů byl kromě zvolených neformálně doplněn i o př. Reinera 
a Dudu. Opět se nemluví o př. Voglovi. Klub se schází pravidelně první 
pondělí v měsíci. Problém je jen s př. Markvartem, který je údajně ze zdra-
votních důvodů soustavně nepřítomen. Předseda klubu se nezvolil, systém 
je rotační, tedy členové se v předsednictví střídají. Zpráva z klubu zastupi-
telů je velmi skeptická a dopodrobna rozebírá chování jednotlivých stran 
a zároveň poměry v ODS nepěkně prezentované místostarostou Lukav-
ským. Toho navrhl klub zastupitelů za ČSSD odvolat, bohužel neúspěšně. 
 
Během celé Obvodní konference probíhaly volby.  Na předsedu OVV pů-
vodně byli opět tři kandidáti. Ovšem př. Máša i Černý se před volbou vzda-
li, a tak byl zvolen jediný kandidát, př. Havlík. Tentokrát nebylo OK 
voleno celé předsednictvo, ale jen další členové OVV, a to tito: př. Bechy-
ně, Černý, Duda, Hadrava, Jansa, Kouba, Koval, Král, Máša, Matyáš, 
Pachmanová, Pokorný, Ševčík, a Vogel. Tentokráte je změna hned šesti lidí 
v OVV. 
 
Členem MěVV se stal př. Černý, členem ÚVV př. Tax. Členy OKK se stali 
př. Valeš, Růžička, Vašků, Wildová a Kout. V případě OKK došlo ke třem 
změnám oproti minulému složení. Delegáty na sjezd byli zvoleni př. Havlík 
a Vogel. 
 
V prosinci netradičně zahájil OVV př. Křeček. Ten měl neformální proslov 
a poděkoval za kampaň. Kromě toho zaplatil za poslední fakturu tajemní-
kovi 20 140,- Kč, načež odešel. Proběhla volba místopředsedů OVV. Navr-
ženi byli př. Máša, Černý, Hadrava. Zvoleni byli př. Máša a Černý. 
Potvrzen byl tajemník i hospodářka. Nový předseda OVV navrhl napsat 
dopis MěVV, že špatně pracuje a že je s tím OVV Praha 8 nespokojen. Za-
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číná se připravovat všeplenární schůze, a to na 5. 2. 1997. Ústředí chce do 
15. 1. 1997 nultou kandidátku do komunálu, který bude v říjnu 1998. Bu-
dou se vyměňovat členské legitimace za nové. Př. Bechyně požádal OVV 
o to, aby mu byl svěřen nějaký úkol. 

Na předvolební kampani př. Pokorný s kandidátem př. Křečkem 
 
V prosinci byl př. Pokorným předložen text nazvaný „Poznatky ze senát-
ních voleb 1996“. Ten sepsal společně s př. Křečkem a Černým. Bohužel 
pro rozsah devíti stran není možné jejich celkový obsah přenést do této 
knihy, ale na několik myšlenek stojí za to upozornit. Především je zde při-
pomenut slavný výrok př. Křečka po volbách: „Zvítězila by i Klausova te-
nisová raketa, pokud by kandidovala za ODS.“. V textu je popsána celá 
kampaň zaměřená především na klidné pochůzky po celé Praze 8 a přímý 
kontakt s občany zprostředkovaný podáním ruky a předáním vizitky. Na 
kampani se podílelo minimum členů, a tak byly najmuty brigádnice. Kam-
paň stála 120 000,- Kč, přičemž 100 000,- Kč dalo ústředí a zbytek kandi-
dát. Je zde uvedena přísná kritika ústředí za nepřipravenost na volby a na 
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agenturu, která měla zajišťovat volební materiály. Je zde jasně popsáno, že 
konání klasických mítinků je již přežité a oslovitelnost občanů je mizivá. 
Krásně je popsána akce „Návštěva karlínských restaurací“. Po návštěvě 
několika restaurací, kde př. Křeček a Pokorný agitovali přímo v hospodách, 
se v textu píše toto: „Dá se říci, že největší úspěch měla tato krátká odyssea 
u našich průvodců a členů ČSSD.“ 
 
Činnost místních organizací se v roce 1996 výrazně zlepšila. Všechny čtyři 
organizace v průběhu roku pracují, scházejí se a částečně pomáhají na vo-
lební kampani. Mezi organizacemi panuje čilá výměna informací, ale bohu-
žel i ostrá polemika. 
 
MO Karlín se schází osmkrát a hned na první schůzi v únoru volí nové ve-
dení. Přestože měla MO v předchozím roce tři předsedy, př. Růžičku, Roz-
kovce, Heroldka, tak ani jeden se práci výrazněji nevěnoval a MO se schází 
poprvé od října roku 1995. Přesto se členové dohodli, že zatím povede or-
ganizaci př. Růžička a jeho zástupce bude př. Heroldek. Pro zlepšení práce 
se členy, určuje MO tzv. „Skupináře“, tedy členy, kteří budou mít na sta-
rosti skupiny členů. Rozdělení je dle míst bydliště a „skupináři“ jsou př. 
Zemek, Růžička, Král a Stará. MO eviduje 24 členů, ale jen 10 má zaplace-
no členské příspěvky. MO se podílí na akci „Zemák“ na Palmovce, ale 
hodnotí ji záporně, protože akce začala až ve večerních hodinách. Jak je 
popsáno výše je probírána kauza účasti členů v okrskových volebních ko-
misích. MO také vyjadřuje znepokojení nad snahou MO Libeň zvyšovat 
svou členskou základnu zprofanovanými lidmi. Jedná se o př. Dudu – bý-
valého člena MO Karlín, který vystoupil z ČSSD a přes řadu jiných stran 
nyní podal znovu žádost o vstup do ČSSD. V srpnu je zvolen př. Hadrava 
za předsedu, protože př. Růžička se žádné práci nevěnuje. O kladném hod-
nocení agitační akce v karlínských hospodách bylo už psáno výše. 
 
U libeňské organizace eviduje hned jedenáct schůzí. Tato organizace bě-
hem roku prudce zvyšuje svou členskou základnu. Z původních 26 členů až 
na skoro 40 členů. Výrazně se na tom podílí zrušení kobyliské místní orga-
nizace, na kterém se výrazně podílel př. Panocha a přechod jejích členů do 
Libně. V lednu MO doporučuje pro volby do Senátu př. Klabana. Projed-
návala se příprava na výroční schůzi. Př. Pachmanová informuje o tom, že 
bylo dáno OVV 1 162,- Kč z rozpočtu MO. V rámci předvolebních akcí 
bude MO rozdávat tři čísla „Pražského sociálního demokrata“ v Libni 
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a Kobylisích. To je pozoruhodné, protože žádné číslo tohoto časopisu Pra-
hy 2 a 8 se nedochovalo, ale přesto zdá, se vyšly více jak čtyři čísla. MO 
znovu velmi kriticky hodnotila vystupování př. Matyáše, který na různých 
úrovních působí rozkladně vůči straně. Podobně se kritizuje i př. Máša. 
 
MO v tomto roce mohutně koresponduje s ústředím, a to za zády OVV. 
Dopisy se týkají územní působnosti MO a práva občanů vstupovat do 
ČSSD bez vlivu trvalého bydliště, dále kritizují dopisem př. Buzkovou. 
O to hůř reagovala MO na zprávu, že př. Buzková bude lídrem do posla-
necké sněmovny a nemusí do primárek. Přestože MO kritizuje prakticky 
všechny ostatní, nelibě se nese, když MO Bohnice zkritizují za nečinnost 
př. Taxe. MO Libeň požaduje po OVV, aby toto napadání okamžitě zasta-
vilo.  Př. Havlík napadání př. Taxe nazývá protistranickou klikou a navrhu-
je udělat revizi v MO Bohnice, nebo ji zrušit.  
 

Schůze MO Libeň v Sekretariátu v Konšelské ulici 
 
To, že si v MO Libeň žijí vlastním životem, je možno vidět i v březnu. MO 
nesouhlasí s předvolební akcí v restauraci „U Hofmanů“ v Kobylisích. Na-
opak chystá se aktivně se podílet na akci „Zemák“ – zhotoveno bylo 7 000 
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kusů pozvánek, které jsou rozdávány společně s programem. Zvolený den 
a hodina však byla MO klasifikována jako špatné. MO schválila finanční 
rozpočet na volební propagandu ve výši 1 600,- Kč. MO samozřejmě zkri-
tizovala průběh OK, která se zabývala volbou př. Klabana a ostře odsoudila 
př. Klabana za to, že se vzdal kandidatury. Přestože MO Libeň byla jediná, 
která ho navrhovala. V říjnu pak výroční místní organizace opět zkritizova-
la všechny s výjimkou tajemníka a navolila nové vedení. Předsedou se stal 
opět př. Panocha, místopředsedou př. Bartoněk, pokladníkem př. Pachma-
nová a zapisovateli př. Mesiereur a Jirák. V listopadu se pak MO chystá na 
OK, prosadí, aby MO byly v OVV proporčně zastoupeny podle členské 
základny, což je opět proti tehdejším stanovám. MO navrhla na předsedu 
OVV př. Havlíka. 
 
Výrazně poklidnější průběh mělo pět schůzí MO Ďáblice. MO má dohro-
mady 26 členů, ale účast se pohybuje kolem 15 přítomných. V zápisech se 
můžeme dočíst, že probíhalo informování o činnosti vyšších stranických 
orgánů a následovala diskuse, většinou ne příliš specifikovaná. Vyjímku 
tvoří diskuse nad novými stanovami, diskuse nad otázkami česko-německé 
deklarace moderovaná př. Vaňkem a diskuse o předvolební kampani. Na 
říjnové výroční schůzi proběhla volba výboru netradičně aklamací. Předse-
dou je opět př. Běle, místopředsedou př. Černý a pokladníkem př. Pokorný.   
 
Místní organizace v Bohnicích absolvovala šest schůzí, ale jejich úroveň se 
výrazně lišila. V únoru byla schůze bohatá na události. MO se chce pravi-
delně scházet s MO Ďáblice, ovšem zájem je to jednostranný. Dále se hledá 
prostor v Bohnicích, kde by se MO scházela. To je problém několika dal-
ších let. I bohnická MO nesouhlasí s průběhem primárek do Poslanecké 
sněmovny a s delegováním př. Buzkové za lídra. Také ale kritizuje př. Taxe 
a nesouhlasí s jeho kandidaturou na funkci odborného mluvčího ve věcech 
obrany, a to vzhledem k jeho dřívějším politickým funkcím v ČSLA. 
V komunální oblasti vzala MO na vědomí petici proti stavbě benzínové 
pumpy na křižovatce Lodžská x Čimická. Ostře se pak vyslovila proti stav-
bě domů na tzv. Velké skále.  
 
V dalších měsících se v oblasti komunální politiky mluví o metru v Bohni-
cích a o výstavbě okruhu. MO si vyslechla zprávu o předvolebních akcích 
a kritizuje akci „Zemák.“ MO se také vyjádřila kriticky k předvolebním 
materiálům, které jsou ve všech směrech špatné a drahé. Prakticky celý rok 
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se projednává kauza neplatičů členských příspěvků př. Markvarta a Profan-
ta.  Př. Markvart chce prominout členský příspěvek cca 20,- Kč ročně. MO 
toto zamítla.  
 
V prosinci se začíná se vyostřovat spor mezi MO Bohnice a MO Libeň. 
Mluví se o přetahování členů. Př. Teplý a Ševčík mluví o tom, že př. Pano-
cha rozbil MO Kobylisy, aby přitáhl členy do své MO Libeň. Dále chce 
rozbít i MO Bohnice. MO Libeň, dle jejich mínění obchází OVV při komu-
nikaci s ÚVV. Řadu členů také získává slibem funkcí. Srovnávají se vý-
sledky ve volbách, kde Bohnice jsou výrazně lepší. Probíhá volba nového 
výboru, př. Eichler se stává předsedou, místopředsedou pak př. Matyáš 
a pokladníkem př. Jančáková. Př. Teplá informovala o klubu zastupitelů 
a o zastupitelstvu dne 23. 9. 1996, kde došlo k neúspěšnému pokusu o od-
volání místostarosty Červenky. ČSSD toto vyprovokovala, ale nebyla na to 
připravena. Př. Teplá kritizuje př. Dudu a Zemka, kteří vytvořili v klubu 
jakýsi užší tým, který vše připravuje a nikomu nic neříká.  
 
Na přelomu roku přichází př. Eichlerovi velmi emotivní dopis od př. Pano-
chy komentující poslední zápis z MO Bohnic. Bohužel některé pasáže do-
pisu jsou napsány tak, že je nelze ani citovat. Každopádně jsou v dopise 
zkritizováni všichni členové MO Bohnic, kromě předsedy Eichlera.   
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Rok 1997 – Rok Dělnického domu 
 
V březnu 1997 proběhl druhý Bohumínský sjezd, ten kromě opětovného 
zvolení předsedy př. Zemana také schválil střednědobý program ČSSD na-
zvaný „Alternativa pro naši zemi“. Z tohoto programu by se mělo vycházet 
v dalších přípravách na volební programy. Do předsednictva byl zvolen př. 
Špidla, jako statutární místopředseda a př. Buzková, Svoboda, Škromach 
a Schrom. Volební preference začaly opět stoupat a to až k 28 procentům.  
 
Zhroucení Klausovy vlády díky tajemným sponzorům ODS, ale i ODA pak 
ČSSD dále nahrává. Také průzkum IVVM z konce roku potvrzuje, že slo-
žení voličů ČSSD již odpovídá sociodemografickému složení obyvatel. Te-
dy již nevolí ČSSD jen voliči, které postihuje nová politika ODS, ale jsou 
to voliči ve všech skupinách obyvatel. Díky pádu vlády dokázal vyjednat 
předseda ČSSD př. Zeman předčasné volby v červnu příštího roku a získat 
si ostruhy nejen jako vyjednavač, ale i jako státník, kterému jde o blaho 
státu.  
 
V roce 1997, konkrétně na jaře, také vrcholí problematika stranických fi-
nancí. Soudy o Lidový dům se stále táhnou a všechny pronájmy a poplatky 
za pronájmy platí firmy na speciální účet, ke kterému se nemůže ČSSD do-
stat. Někdo inteligentní však přišel na to, že by ČSSD měla z těchto příjmů 
platit daně a že je neplatí. Zdůrazňuji, že z peněz ke kterým strana neměla 
přístup. Proto jsou obstaveny celé ČSSD účty finančním úřadem. Strana 
nakonec těch několik měsíců přežila a paradoxně jí to přitáhlo nové voliče.  
 
Celý rok 1997 můžeme popsat jako poklidný. Tedy alespoň v ČSSD na 
Praze 8. Možná i absence voleb nepřiměla členy k žádným mimořádným 
aktivitám ani činnosti. Na rozdíl od předešlých dvou let, proběhla během 
roku jen jedna OK a dvě všeplenární schůze a i schůzí místních organizací 
bylo celkově méně. V lednu proběhly dva OVV, protože první nebyl usná-
šeníschopný. Byl schválen plán činnosti OVV a jednací řád OVV. Byly 
rozděleny osobní kompetence, tedy jakési zaměření členů OVV na komu-
nální témata. Byl přijat rozpočet na rok 1997 a účetní uzávěrka za rok 1996. 
Diskutuje se kauza ze závěru minulého roku Panocha versus MO Bohnice. 
V diskusi př. Pokorný kritizuje to, že zrušením MO Kobylisy jsme přišli 
o některé členy. Připravuje se také všeplenární schůze na začátek února.  
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První ze dvou stran jednacího řádu OVV, který nebyl nikdy zrušen   
 
Všeplenární schůze se konala s předsjezdovou tématikou ke stanovám stra-
ny a programu sjezdu v Bohumíně. Dále př. Zemek seznámil členy se sta-
vem přípravy střednědobého programu ČSSD. Host konference př. Březina 
informoval o probíhajícím jednání Poslanecké sněmovny. Dále byl na 
všeplenární schůzi tiskový mluvčí ČSSD př. Kantůrek, který informoval 
o mediální problematice ČSSD. Delegáti schválili stanovisko MO Libeň 
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k vnitřním poměrům ve straně. V textu se můžeme dočíst o kauze Wagner, 
Teplík, o schvalování rozpočtu, o podpoře Miloše Zemana ve funkci před-
sedy, o úpravě stanov a zároveň negativní vyjádření k zamýšlenému usne-
sení proti spolupráci s KSČM. Text stanoviska je opravdu dlouhý.  
 
Únorový OVV se nesl v duchu různých diskusí. Ke komunální politice ho-
voří př. Duda. Ten upozorňuje na vznik Klubu zastupitelů Prahy. OVV si 
stanovuje, aby aspoň jednou za tři měsíce přišli členové Klubu zastupitelů 
Prahy 8 na OVV. Rokuje se také o Městské konferenci. Na místopředsedu 
MěVV bude Praha 8 navrhovat př. Černého. Na předsedu se OVV shodlo 
podpořit př. Březinu, „který se osvědčil v parlamentních volbách jako zása-
dový, obratný a racionální organizátor.“  Př. Pokorný ukázal členům OVV 
internetové stránky ČSSD.  
 
V březnu př. Pokorný informuje o postupu sestavení tzv. nulté kandidátky 
do komunálních voleb. Př. Panocha sděluje, že počítá s 15 až 22 kandidáty 
z Libně. Probíhala diskuse k výsledkům konference MěVV a k novému 
předsedovi MěVV př. Šplíchalovi. Kritizován byl jeho výrok o partnerech 
ve vládní koalici. Slovo partner v té době nebylo moderní. Přesto OVV 
rozhodlo dát př. Šplíchalovi dobu na hájení. Př. Černý informuje o MěVV 
a vyzývá k naplnění krajských odborných komisí. OVV chce vysílat své 
členy na všechny MO, ovšem to se rozhodně v roce 1997 nepovede. Dne 
14. 4. 1997 bude uspořádána všeplenární schůze k výsledkům sjezdu. 
Všichni delegáti budou mít povinně své referáty. V oblasti komunální poli-
tiky se diskutuje o snaze některých lidí o oddělení Karlína od Prahy 8.  
 
Na všeplenární schůzi bylo přítomno sedm členů a pět hostů. Po úvodu 
promluvila př. Volfová ke špatným stanovám a nutnosti dělat výklady na 
ÚVV. Ke špatným stanovám proběhla obsáhlá diskuse. Podle př. Taxe byl 
první den sjezdu promrhaný díky situaci kolem pánů Wagnera a Teplíka. 
Př. Bartoněk fundovaně rozebral celou politickou scénu v ČR. Př. Březina 
pak upozorňuje na nové kvóty mladých a žen a jejich nutnosti naplnit je. 
Schůze schválila usnesení, že plně podporuje závěry sjezdu a nově zvolené 
vedení strany. Odmítána je  jakákoliv akce uvnitř ČSSD, které stranu od 
plnění hlavních úkolů odvádějí.  
 
Dubnový OVV vzal na vědomí nultou kandidátku do komunálu a na 
Magistrát. Dále se věnoval požadavku naplnění krajských komisí. Bylo 
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sděleno, že na akci 1. Máj bude mít každý obvod svůj propagační stoleček. 
OVV konstatuje, že je potřeba, aby na akci 1. Máj přišli zastupitelé. Po roce 
se zase budou rozdávat v květnu růže. OVV konstatuje, že OKK příliš ne-
pracuje a MO Libeň ji opakovaně kritizuje. Byl nově ustanoven Klub za-
stupitelů ČSSD v Praze 8. Jeho předsedou je př. Havlík. OVV vzal na 
vědomí, že funkce pokladníka a účetního přechází do působnosti tajemníka. 
To vše ode dne 8. 4. 1997. Jedná se o zjednodušení procedury, která do té 
doby byla v řešení dvou členů. OVV schválilo nové podpisové vzory pro 
př. Havlíka, Mášu, Panochu a Pokorného. Dále byla schválena výplata kau-
ce 10 000,- Kč na výběrové řízení na prostory v Dělnickém domě v Klap-
kově ulici. OVV schválilo termín OK na 21.5.1997 v 17.00 v Lidovém 
domě v Hybernské a klíč je opět 1:3. 
 
V dubnu musí OVV začít řešit jednu dlouhodobou kauzu. Týká se to úprav 
stanov, které nově říkají, že členové musí vstoupit do místní organizace dle 
místa trvalého bydliště. Všichni členové, kteří jsou nyní jinde, musí buď 
přestoupit a nebo podstoupit dlouhodobou papírovou anabázi, která jim 
umožní zůstat tam, kde jsou. Schválit to musí obě MO, v případě jiného 
obvodu i oba OVV. To vše musí proběhnout do 15. 10. 1997. Probíhalo to 
asi nejen na Praze 8 ještě na počátku roku 1998 a byl to stálý bod všech 
OVV a většiny MO.   
 
Obvodní konference na konci května přijala zprávu o hospodaření za rok 
1996 a první kvartál roku 1997. Př. Valeš uvedl revizní zprávu a zmínil 
všechny neplatiče. Byly zmíněny všechny změny stanov a i související 
kontrola členských legitimací. Jako host vystoupil př. Šplíchal předseda 
Regionálního výkonného výboru (RVV – tato zkratka nahrazuje zkratku 
MěVV a později ji nahradí zkratka KVV neboli Krajský výkonný výbor). 
Předseda poděkoval př. Pokornému za spolupráci s krajskou členskou data-
bází a hovořil o městské politice. Následně na základě nových stanov došlo 
k volbám, tedy spíše potvrzení aklamací všech orgánů ČSSD Prahy 8, tedy 
OVV, OKK a člena RVV. OVV má malou změnu. Př. Koval v březnu re-
zignoval na členství, a tak byl dovolen př. Tax jako náhradník. 
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Návrh nulté kandidátky schválené na OK 
 
Debatuje se o nulové aktivitě MO Karlín a OK po OVV požaduje, aby svo-
lal tuto MO a zvolil nový výbor MO. Dále by se měly založit další MO 
v Kobylisích, Čimicích, a v malých obcích patřících pod Prahu 8. OK po-
žaduje, aby na návrh př. Al-Malikiové ÚVV přijal toto usnesení: „ČSSD 
bude nadále v konkrétních otázkách spolupracovat s každou politickou 
stranou a silou, která v dané problematice bude mít shodná či blízká stano-
viska.“ Usnesení ÚVV  nepřijal, a tak opět nepadl tzv. Bohumínské usne-
sení. Obvodní konference také schválila institut nulté kandidátky pro volby 
na radnici Prahy 8 a na Magistrát. Bylo zde rovných patnáct jmen, ovšem 
seznam nebyl konečný. 
 
V červnu se na OVV mírně slaví. Př. Pokorný oznamuje, že jsme vyhráli 
nájem v Dělnickém domě v Klapkově ulici a předkládá ideový záměr jeho 
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využití. Zahájení nájmu je 1.7.1997. V ideovém návrhu se objevuje exis-
tence bytové poradny pro nájemníky (tedy nikoliv ještě SON – Sdružení 
pro ochranu nájemníků) a první pokus o archivní zázemí. V Dělnickém 
domě bude mít svou firmu i tajemník Pokorný (dvě místnosti), to je řešeno 
v podnájemní smlouvě. OVV dále diskutuje o rozdělení místností a jejich 
využití. Mluví se i o asanaci sklepního prostoru a vytvoření čajovny a stu-
dovny s relaxační hudbou.  
 

 
Projekt využití nového sekretariátu navrhnutý tajemníkem 
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Mapka sekretariátu k projektu jeho využití 
 
Kromě nového sekretariátu červnový OVV řešil i běžnou agendu. MO Kar-
lín byla znovu nastartována, a to novým předsedou př. Koubou. MO se 
chce scházet v klubu důchodců v Urxově ulici. OVV vzal na vědomí kritiku 
př. Růžičky, (bývalý předseda MO Karlín) a jeho výrok, „že bez nich neob-
sadíme kandidátku do komunálek a že se cosi chystá a že se budeme divit.“ 
Př. Růžička se snaží domluvit s RVV, aby mohl založit druhý OVV ČSSD 
v Praze 8, ale to je proti stanovám. Mluvilo se také o založení dvou nových 
MO na Praze 8. Především se jedná o MO Čimice. To se však vůbec nelíbí 
př. Matyášovi, který říká, že dojde k oslabení MO Bohnice. Situace s MO 
Kobylisy je jednoduší. Tato „nová“ MO vznikne přejmenováním MO Ďáb-
lice.  
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V září se na OVV prakticky jen diskutovalo o webu ČSSD a o MO Libeň. 
Př. Panocha začal být nemocný, a tak akceschopnost celé MO začala upa-
dat. Zároveň bylo navrhnuto definitivně ukončit nájem v sekretariátu 
v Konšelské a ukončit pronajímání dvou sekretariátů najednou.   
 
V říjnu pak přichází pokyn od RVV, který žádá obsadit kandidátky ve 
všech 57 městských částech. Tedy i v Ďáblicích, Březiněvsi a Dolních 
Chabrech, kde však OVV nemá žádné členy ČSSD. Začíná se mluvit 
o programu „Alternativa pro Prahu“, který nachystal RVV. OVV odesílá 
dopis př. Dudovi, aby ukončil svou činnost v OVV pro více jak tříměsíční 
nečinnost. Tuto možnost schválila OK, ale je to nelegitimní. Volebním ma-
nagerem je zvolen př. Pokorný a OVV se stává volebním štábem. Jedná se 
o prvním komunálním programu Prahy 8. Př. Pokorný informuje, že byl 
někým odstaven na RVV od tvorby členské databáze, na které pracoval ně-
kolik měsíců a která byla prakticky hotová. OVV se k tomuto negativně 
vyjadřuje. Byla založena nová MO Čimice. Př. Štrupl a př. Chromíková do 
ní nevstoupili a zůstali v MO Libeň. Př. Markvart chce založit novou MO 
v Kobylisích, to ale OVV v tuto chvíli odmítá.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dělnický dům – pohled Zenklovy ulice – před nastěhovaním ČSSD 
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V listopadu OVV souhlasí, aby tajemník začal objednávat tiskoviny (Dnes, 
Právo, Práce, Sondy) a zároveň si OVV objednává výstřižkový soubor 
z řady dalších novin. Byl schválen vznik občanského sdružení SON při 
ČSSD a připraveny stanovy a registrace. Občanské sdružení následně fun-
guje tři roky, poté však akceschopnost upadne, a to až do roku 2006, kdy je 
činnost plně obnovena. V tomto měsíci došlo také k přejmenování MO 
Ďáblice na MO Kobylisy. Tím definitivně vznikly zavedené místní organi-
zace tak, jak je členové znali až do roku 2009. Až za dalších dvanáct let 
dojde k založení další místní organizace na Praze 8. Byl představen materi-
ál př. Černého, nazvaný „Příprava komunálních voleb v roce 1998.“ Př. 
Bartoněk předložil svou „Analýzu spolupráce s ostatními politickými stra-
nami.“ Př. Bartoněk navázal na práci zemřelého př. Vobořila a zásobuje 
nejen OVV, ale i další stranické orgány kvalitně zpracovanými analýzami 
a informačními zprávami. Diskutuje se o alternativní tiskovině na Praze 8 – 
Smyčka, která je v soukromých rukou a zatím vychází pravidelně.   
 
Prosincový OVV řeší přípravu OK a zdůrazňuje, že na OK bude připuštěn 
jen ten člen, který má novou legitimaci a vrátil starou. OK je předběžně 
plánována na únor příštího roku. OVV se zabývá problematikou pádu koa-
liční vlády a vzhledem k této nové politické situaci probíhá informace, že 
se budou konat předčasné volby. OVV důrazně trvá na tom, aby primárky 
museli absolvovat všichni kandidáti a kvóty byly odvozeny od 31. 12. 
1997. Zástupci MO Kobylisy sdělují, že schůze MO ukončila členství př. 
Markvartovi, a to doporučeným dopisem. Ten se dostavil na sekretariát 
k tajemníkovi. Z jednání byl učiněn dlouhý zápis. Př. Matyáš se v diskusi 
velmi zastává př. Markvarta a navrhuje, aby byl navrhnut na čestného před-
sedu OVV. Př. Hron se po delší době konečně dostavil na jednání OVV na 
které byl zván. Měl vrátit razítko MO Kobylisy, ale o žádném razítku nic 
neví.    
 
Přehled o místních organizacích se tradičně začíná MO Karlín a ne jinak je 
tomu i v tomto roce. Schůze jsou známy v roce 1997 jen tři. Přičemž tu 
první bylo nuceno v únoru svolat OVV a řídil ji tajemník př. Pokorný. 
Předsedou byl dočasně dosazen OVV př. Duda. Důvodem byla indispozice 
předsedy MO př. Růžičky. Ovšem další schůze je až v říjnu. Pod vedením 
př. Krále se řeší členská základna, která je v naprostém rozkladu. MO na-
vrhla šest kandidátů pro komunální volby. S povděkem se ujala zpráva, že 
se zlepšil zdravotní stav př. Panochy. V listopadu pak byla tajemníkem ob-
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novena smlouva s klubem důchodců v Karlíně, aby se měla MO kde schá-
zet. Pomalu se řeší členská základna a uklidňuje se stav po dlouhé nečin-
nosti. K původním šesti kandidátům se přidávají ještě další dva.  
 
V archivu libeňské organizace je možné najít deset zápisů, které nepostrá-
dají podobnou charakteristiku jako zápisy z předešlých let. V lednu přichází 
na schůzi hned 26 členů ze 41. Podobný počet členů je během celého roku. 
OVV v lednu zaslalo MO podnět z MO Bohnic ohledně členů, kteří patří 
jim a jsou v Libni. Ti přímo na schůzi řekli, že chtějí zůstat v Libni, a tak se 
tím dál MO nezabývá. Na schůzích se v oblasti vnitrostranické politiky de-
batovalo ke sjezdu strany, ke stanovám, k programu či kauze možného 
znovupřijetí pana Wagnera. V únoru na MO přišel dopis od poslance př. 
Hulínského, který chce přijít na schůzi MO a je mu kladně odpovězeno. 
MO dále připravilo své kandidáty do komunálu, a to hned čtrnáct členů. Př. 
Duda se snaží přemluvit členy, aby chodili na jednání zastupitelstva a sna-
žili se předávat podněty od občanů zastupitelům.  
 
V březnu až květnu MO mimo jiné vyslechne informaci o zvolení př. Šplí-
chala předsedou MěVV a o jeho rozhovoru v Právu s redaktorem Mitrofa-
novem. Ihned na schůzi byl připraven dopis pro př. Šplíchala, aby některé 
své závěry dementoval. Dále proběhla rozsáhlá diskuse o kázni v ČSSD, 
bytových problémech, majetku KSČ a SSM, politice ODA atd. Při návštěvě 
poslance př. Hulínského si jmenovaný postěžoval, že poslanci nehlasují 
společně a proběhla diskuse o morálních zájmech poslanců, restitucí cír-
kevního majetku, otázku volné ruky při spolupráci s KSČM atd. Do MO 
Libeň vstupuje př. Reiner. MO probírá situaci při zablokování účtů ČSSD. 
Vše řeší schůze s razancí sobě vlastní dobrovolnými příspěvky. Na nultou 
kandidátku již MO navrhuje 26 lidí.  
 
V červnu se na MO jedná o proběhlé OK a zároveň o možnosti získat se-
kretariát v Dělnickém domě. Ten bude využíván společně s účetní firmou 
Petra Pokorného a MO toto vítá a schvaluje. Př. Panocha dlouhodobě one-
mocněl a MO zatím vede př. Bartoněk. V září se MO naposledy schází 
v Konšelské. Diskutuje se k otázce členství ČR v NATO. MO požaduje, 
aby bylo referendum a navrhuje to i OVV. Díky nemoci př. Panochy disku-
tuje MO o potřebě zajistit výhledově volbu nového výboru. V říjnu předse-
da OVV př. Havlík přednesl návrh, aby lídrem do Magistrátu byl předseda 
KVV př. Šplíchal a na obvodech pak předsedové OVV. Př. Chromíková, 
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dosud velmi nenápadná žena, předkládá svůj pohled na problematiku strany 
a její nutnou změnu cestou k profesionalizaci. Na listopadovou schůzi se 
dostaví i zdravý př. Panocha, ale schůzi řídí př. Bartoněk. Připravují se ko-
munální volby. Bylo zrušeno členství př. Fiřtíkovi všemi hlasy přítomných, 
na základě č. VIII. bodu b/ platných stanov. (pro činnost která je v hrubém 
rozporu s programem nebo programovým dokumenty strany) 
 
V prosinci probíhá výroční schůze. Členů je již pouze 36. Př. Panocha na-
posledy přednesl zprávu o činnosti. Ta rozebírala jak státní, tak i stranickou 
a obvodovou politiku a i varování před některými členy jak v OVV, tak 
i v jiných MO. Př. Pachmanová uveřejnila zprávu o financích. MO rozhod-
la na návrh př. Pluskala, že všechny volby budou probíhat formou aklama-
cí. Předsedou byl zvolen př. Pluskal, členy výboru pak př. Bartoněk, 
Chromíková, Jirák, Mazánek, Mesiereur, Panocha, Pachmanová. MO chce 
co nejrychleji OK, ale to nakonec neprosadí. Dále schválila usnesení, že 
žádá vyloučit př. Markvarta. Dále se v zápisech nachazí i zápis z konání 
prvního výboru MO Libeň. To je unikum napříč celým obvodem a příliš se 
s tím nesetkáme. Na této schůzi se předávala funkce předsedy.  
 
V MO Ďáblice proběhlo pět schůzí, přičemž jedna byla společná s MO 
Bohnice a přípravný výborem MO Čimice. V lednu a březnu proběhla na 
MO mimo zpráv z vyšších orgánů volba kandidátů do komunálních voleb. 
Navrženi byli čtyři kandidáti. Dále pak MO připravuje leták ke zvýšení 
členské základny. Př. Vaněk informuje, že hodlá opustit ČSSD kvůli hlaso-
vání poslanců ČSSD o Česko-německé deklaraci.  
 
V dubnu se konala výše zmíněná společná schůze. Diskutovalo se ke sjezdu 
strany. Velmi se kritizovala MO Libeň za to, že dlouhodobě stahuje členy 
pod svá křídla a ti pak chybějí jiným MO, které je potřebují. Diskuse byla 
zakončena tak, že na kandidátce na radnici Prahy 8 budou tyto tři MO 
upřednostňovat své kandidáty před kandidáty MO Libeň. Zároveň budou 
členové těchto tří organizací oslovovat členy z MO Libeň, kteří patří dle 
trvalých adresy do jiných MO, aby k nim přistoupili. V oblasti komunální 
problematiky informovala př. Teplá především o poliklinice v Bohnicích 
a změnách zde konaných.  
 
V červnu se nedozvíme se zápisu vůbec nic. Ale v prosinci probíhala vý-
roční schůze. Z 23 členů bylo přítomno jen 16. Nejdříve MO dlouze řešila 
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zrušení členství př. Markvartovi. Den před jednáním se př. Markvart omlu-
vil, ale byl s ním pořízen záznam, který byl předložen na schůzi. Po delší 
diskusi dochází k jeho vyloučení ze strany. Tuto schůzi bylo zároveň přija-
to pět nových členů včetně př. Novotného a Šináglové. Následně proběhla 
volba členů výboru. Předsedou se stal př. Běle, místopředsedy př. Černý 
a Wildová, pokladníkem př. Vlastníková a členem př. Pokorný. MO mění 
svůj název z Ďáblic na Kobylisy.  
 
Bohnická MO měla kromě výše zmíněné společné schůze jen tři další. 
Kromě zpráv z vyšších stranických orgánů proběhla na lednové schůzi 
zpráva př. Štrupla o nutnosti vybudovat metro do Bohnic a Čimic. V září 
byl přijat za člena př. Pick. Dále se MO vyjádřila k odtržení části členů 
a založení MO Čimice. „MO Bohnice přeje těmto členům mnoho úspěchů, 
ale spíše by uvítali spojování MO než jejich dělení.“ V prosinci pak MO 
kvitovala vznik SONu při ČSSD Praha 8. Kladně se MO také vyjádřila 
o práci předsedy KVV př. Šplíchala.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Část zápisu z ustavující schůze MO Čimice 
 



 

 
95 

Dne 14. 10. 1997 proběhla ustavující schůze MO Čimice. Na schůzi se do-
stavilo pět členů a dva zájemci o členství. Předsedou byl zvolen př. Valeš. 
Schůze proběhla ještě v listopadu, kdy se jednalo o komunálních volbách. 
Kandidovat chce př. Janeček. Zápisy MO Čimice jsou charakteristické 
podle svého naprosto strohého vyznění.    
 
V tomto roce se definitivně loučíme s př. Markvartem. Je to poslední člo-
věk z té aktivní části přípravného výboru z roku 1990, který zbyl a nyní je 
vyloučen ze strany. Jeho hodnocení je velmi kontroverzní. Mezi pamětníky 
převažuje jeho negativní hodnocení, ale má i velké zastánce, např. v př. 
Matyášovi. Je bezesporu fakt, že na znovuobnovení organizace měl velký 
podíl. Jeho práci v prvních letech oceňují i jeho odpůrci. Bohužel se asi ni-
kdy neměl stát tajemníkem, což je práce vyžadující systematičnost a schop-
nost zachovat si věci v pořádku. Takový př. Markvart zkrátka nebyl. Jeho 
působení pak v posledních dvou letech před vyloučením bylo již velmi 
chaotické. Nezúčastňoval se činnosti, a to ani na radnici Prahy 8, kde byl 
zvolen zastupitelem, ani ve straně. Bohužel jeho vedení účetnictví organi-
zace vede k nejrůznějším závěrům. Čtení všech několikastránkových textů, 
které si vyměňoval s př. Pokorným a Panochou, je opravdu smutné čtení. 
Ještě v době svého působení v ČSSD byl velmi těžce nemocný a nemoci 
následně podlehl.  
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Rok 1998 – Rok hádání a rozvratů 
 
Od počátku roku 1998 má ČSSD ve volebních preferencích stabilně přes 30 
procent voličkých hlasů. Společnost se natolik změnila, že směr, který by 
bylo možné nazvat antilevicový, již výrazně vychladl. Také ekonomika 
země není v takovém stavu, jaký Klausovy vlády slibovaly. V lednu ČSSD 
podpoří novou zdánlivě úřednickou vládu, která byla ovšem sestavena pa-
nem Josefem Luxem a jeho KDU-ČSL. Ještě v lednu pak pomůže ČSSD 
znovu zvolit i pana Václava Havla prezidentem České republiky.    
 
Všechny strany se však připravují na nové volby. Odpadlíci z ODS zaklá-
dají Unii svobody. Pravicová politika již není tak módní jako dřív a ODS je 
částečně oslabená. To vše a charismatický Miloš Zeman, vede k tomu, že 
ČSSD v předčasných volbách v červnu 1998 zvítězila. Po následných dlou-
hých vyjednáváních došlo k dohodě s ODS a vytvoření tzv. „Opoziční 
smlouvy“. Tento projekt dovolil sestavit př. Zemanovi vlastní sociálně-
demokratickou vládu, kterou ODS podpořila při hlasováním tím, že poslan-
ci ODS opustili jednací sál.  
 
„Opoziční smlouva“, tolik nenáviděná novináři i celou řadou politiků men-
ších stran byl velice úspěšný projekt. Díky této smlouvě se udržela v chodu 
stabilní vládu po celé čtyři roky. Tato vláda dlouhodobě vládla a skutečně 
změnila Českou republiku. Popisovat její činnost by byl běh na dlouhou 
trať a není to náplní této knihy. Sociální demokracie účastí ve vládě samo-
zřejmě silně posílila. Množství členů zasedlo na ministerstvech a ve státní 
správě jako celku. Občané se definitivně mohli zbavit všech černých myš-
lenek co se stane, když bude znovu vládnout levice.      
 
V září pak pan Josef Lux opouští ze zdravotních důvodů českou politiku 
a jeho strana se začíná zmítat ve vnitřních problémech. O rok později v lis-
topadu 1999 tento politik zemřel. Jeho schopnosti oceňují politici v celém 
politickém spektru. 
 
Na konci listopadu přichází ČSSD o své logo. Autor původního návrhu 
z roku 1991 pan Jiří Novotný požaduje za další používání loga vysokou 
odměnu. To ČSSD odmítá a začíná původní logo stahovat ze všech míst.   
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Dopis o zákazu používání starého loga ČSSD 
 
Hned na prvním OVV v tomto roce dne 14. 1. 1998 podepisuje př. Teplá 
zakládací listinu občanského sdružení SON při ČSSD.  Tím se legalizuje 
skutečnost, že SON vznikl jako poslanecká iniciativa Klubu zastupitelů za 
ČSSD Praha 8. Dále se na OVV řeší příprava obou předvolebních kampaní 
v tomto roce. Komunální volby jsou zatím ve stínu přípravy na volby do 
PSP ČR. OKK dostává pokyn, aby prověřila přeregistraci členů, která pro-
bíhala v minulém roce. Potvrzuje se konání OK na 10. 2. 1998 v Hybernské 
ulici v Lidovém domě. OVV se podivuje nad informací z ústředí, že by mě-
ly být dva volební štáby, a to jednak na volby do PSP ČR a jednak na volby 
komunální. Jako další bod jednání zpracoval př. Vogel připomínky k návr-
hu zákona o vysokých školách. OVV tento materiál schválil a poslal na 
vyšší orgány.  
 
Ještě před konáním OK se sešel OVV, kde byl jako host přítomen starosta 
městské části  Letňany př. Dobrý a člen OVV Prahy 9 př. Miffek. Jednalo 
se o spolupráci obou OVV. OVV pověřilo př. Havlíka a Pokorného vyko-
náním návštěvy na Praze 9. Dále OVV řeší vnitřní záležitosti. Díky špatné 
práci MO Karlín a jejího předsedy př. Kouby, přistupuje OVV k usnesení, 
že „MO Karlín dočasně řídí př. Duda a při jeho nepřítomnosti př. Zemek.“ 
Dále OVV sestavilo kandidátku do PSP ČR. OVV vyřazuje z kandidátky 
př. Hrona a Eichlera pro jejich špatnou činnost a př. Chromíkovou, která 
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nesplňuje dobu členství ve straně. V té době bylo stanoveno, že kandidát do 
PSP ČR musí být ve straně minimálně dva roky. Kandidátka OVV tedy do-
padla takto: zvoleni př. Černý, Havlík, Tax, Pokorný a nezvoleni př. Máša, 
Teplá, Al-Malikiová, Vogel, Matyáš.   
 
Obvodní konference se v únoru sešla proto, aby navolila kandidáty do PSP 
ČR. Zajímavé je, že volební systém byl úplně stejný jako v roce 2009 
a existovaly proti němu stejné protesty, jako v roce 2009. OK měla navrh-
nout maximálně čtyři kandidáty. Tento počet určil RVV. OK se negativně 
vyjádřila k systému volby, k nutnosti dvouletého členství ve straně pro 
kandidaturu a varovala ÚVV i před kumulací funkcí, která se ve straně 
zvětšuje. OVV volby mírně upravil. Předložil OK seznam ne čtyř, ale devíti 
členů, kteří chtěli kandidovat a OK nejdřív v tajné volbě přidělila kandidá-
tům 1-4 body. Následně krátce zasedl OVV a takto vzniklou kandidátku 
přijalo a předložil OK. Po této proceduře tedy byli zvoleni: př. Máša, Hav-
lík, Pokorný, Tax a náhradník Vogel. Naopak nepostoupili př. Al-
Malikiová, Matyáš, Černý a Teplá. Kandidátka tedy byla oproti rozhodnutí 
OVV kompletně předělána.  
 
Dále pak OK schvalovala analýzu členských příspěvků v roce 1997 
s výčtem neplatičů, zprávu o hospodaření. Předseda OVV podal zprávu 
o činnosti OVV, kde vyzdvihl nečinnost MO Karlín, spolupráci s OVV 
Prahy 9 a neexistenci MO v malých městských částech. OK znovu připo-
míná, že existuje usnesení, které trvá na tom, aby všichni kandidáti do PSP 
prošli řádným systémem primárních voleb.  
 
Ještě v únoru a následně v březnu se OVV schází častěji, ale již pod ná-
zvem volební štáb. Ten se ještě dělil na širší a užší. Informaci o tom, jak 
vznikal, stojí za to přednést. Na první akci týkající se voleb bylo pozváno 
44 členů, ale přišlo jich jen 20. Na této schůzi bylo do širšího týmu zvoleno 
16 osob. Do užšího volebního štábu volili své zástupce jednotlivé MO. Do-
hromady bylo navoleno hned 21 členů. Výsledkem tedy bylo, že užší stáb 
měl 21 členů a širší byl ještě o 16 členů větší. Na akci byly dále určeny po-
slanecké dny vždy na středu od 16.00 do 18.00 v sekretariátu. Dále se řešil 
problém s volebním manažerem. Př. Černý rezignoval těsně po OK na práci 
volebního manažera, díky profesní přetíženosti. Novým volebním manaže-
rem se v následné volbě stal př. Vogel. Př. Máša navrhnul výjezdní zasedá-
ní OVV v malých městských částech. 
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V březnu se pak řeší i tzv. sponzorská cesta př. Zemana do Bamberku. 
Kauza je to poměrně známá, tak tedy stručně. Př. Zeman stále hůř získával 
finanční prostedky na činnost strany a kampaně a tak, když mu místopřed-
seda ČSSD př. Machovec dojednal schůzku s údajnými švýcarskými pod-
nikately, na schůzku odjel. Po čase zjistil, že jde o podvodníky a z těchto 
cest nebylo nic. To vše se stalo v roce 1995. Ovšem až v roce 1998, tesně 
před volbami, vytáhli tuto kauzu novináři. V kauze zaznělo, že př. Zeman 
mimo jiné slíbil, že bude měnit zákony ve prospěch těchto podnikatelů. 
Čeští novináři se ne poprvé a rozhodně ne naposledy rozhodli ovlivnit vý-
sledky voleb v neprospěch ČSSD.  
 
Kauza „Bamberk“ se projednává i na další všeplenární schůzi na konci 
března. Dále se zde diskutuje o kampani a o jejím finančním zabezpečení. 
Př. Vogel přibližuje taktiku OVV na setkávání kandidátů s voliči. Dále měl 
dlouhý projev př. Bartoněk o demokratickém socialismu. 
 
V dubnu se na OVV již připravují předvolební akce, jejichž výčet byl roz-
sáhlý. Dále se řeší návrh př. Havlíka, který by chtěl zvolit př. Panochu za 
čestného předsedu OVV. Př. Panocha však toto odmítá. Dále OVV musí 
vyslechnout spory v klubu zastupitelů, které si členové KZ řeší právě na 
schůzi OVV. Př. Tax odstupuje z rady MČ a př. Reiner je nucen obhajovat 
své názory. Dále se OVV shoduje, že volební štáb se sejde každý týden 
a stanovuje se konání OK na 22. 6. 1998 v Lidovém domě v Hybernské 
ulici.   
 
V květnu se pak OVV nebo-li volební štáb sešel čtyřikrát a ještě byla 25. 5. 
1998 uspořádana akce nesoucí název „Celoobvodní setkání členů“. Nový 
název dočasně nahrazuje název „všeplenární schůze“. OVV na svých schů-
zích řeší prakticky jen předvolební kampaň. RVV koupil slunečník s plas-
tovým stolkem pro každé OVV a Praha 8 je hojně používá. Znovu se řeší 
doplňování členů do volebních okrskových komisí. Již nyní se připravují 
i první materiály ke komunální kampani. Kromě těchto bodů stojí za zmín-
ku ještě informace př. Pokorného, že je nebývalý zájem ministerstva financí 
o Dělnický dům v Klapkově ulici. Dělají se například znalecké posudky na 
dům. Př. Pokorný říká, že by mohlo jít o nebezpečí prodeje domu firmě 
provozující v domě kasíno.  
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V tomto odstavci jsou vyjmenovány všechny předvolební akce a někde jsou 
také přidány informace o tehdejším způsobu inzerce.  
11. 5. 1998  – Rozdávání růží na Stírce  
14. 5. 1998 – Březiněves - inzerce v metru, jsou vylepeny plakáty. Na akci 
se dostaví př. Šplíchal a David. 
21. 5. 1998 – Ládví - letáčky jdou přes poštu - asi 6 000 kusů 
26. 5. 1998 – Dolní Chabry (horní část)  
28. 5. 1998 – Bohnice – Krakov – opět 6 000 kusů letáčků. Na akci přijel 
Zemáček s hudbou. Plakáty vylepila MO Bohnice.  
9. 6. 1998 – Ďáblice  
11. 6. 1998 – Dolní Chabry (dolní část)   
16. 6. 1998 – Palmovka 
17. 6. 1998 – Karlínské náměstí – od 10.00 do 12. 00.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předvolební inzerce v časopisu Smyčka s chybami a starým logem  
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Na ostatní akce byla dána inzerce do časopisu Smyčka. Časopis Smyčka 
byl obvodní časopis vydávaný soukromníky a neměl nic společného s  ča-
sopisem Městské části Osmička. Plánuje se trvalé umístnění volebního 
stánku v ulici Klapkova u tramvajové zástavky Na Stírce, a to až do voleb. 
Každý den jsou u stánku dva členové a rozdávají materiály. Každá MO má 
300 plakátů A4 a 100 plakátů ve velikosti A3 a zároveň povolení na výlep 
plakátů. 
 
Na konci května proběhlo, již zmíněné, celoobvodní setkání členů. Hlav-
ním přednášejícím byl př. Mertlík, který měl referát: „Záměry ČSSD v ob-
lasti hospodářské politiky.“ Přednášející hovořil asi hodinu a půl a násle-
dovala diskuse k ekonomickým otázkám a následně k otázkám stranickým. 
Také se diskutovalo o umístění celostránkového inzerátu o hospodářské 
politice ČSSD v deníku Právu. Ten však tehdy stál 350 000,- Kč.  Následo-
vala diskuse o o předvolebních akcích obvodu. Proběhla kritika předsedů 
MO, že nechodí na tyto akce. Dále bylo zmíněno, že „pokud předsedové 
MO na dnešní schůzi přišli, tak o to, o co přišli později, o to dříve odešli 
domů.“ Kritizuje se, že pak není možný přenos na ostatní členy MO.  
 
V červnu před volbami, které proběhly ve dnech 19. až 20. června, se našel 
čas ještě na dvě schůze OVV. Projednala se dlouhodobá neúčast př. Kouby 
na práci OVV a dle pověření OK následovalo vyloučení př. Kouby z OVV. 
OVV následně konstatuje, že př. Kouba dluží SONu při ČSSD 1 150,- Kč. 
Př. Pokorný navrhl kooptaci př. Šináglové do OVV. Toto bylo přijato a př. 
Šináglová se stala členkou OVV, ovšem v tomto případě se opět jednalo 
o porušení stanov, protože př. Šináglová nebyla zvolena řádně na OK. Byl 
předložen „Řád přípravy voleb do komunálních voleb“ a „Dotazník pro 
kandidáty“. Zvolení kandidáti musí do června dotazník vyplnit. MO ale 
ještě ani nemají kandidáty zvoleny. Jediná MO, která toto splnila, byla MO 
Libeň. Ta předložila jak svou kandidátku, tak i navrhla kandidáty za jiné 
MO. MO Libeň přijala usnesení ohledně NATO a doprovodných usnesení. 
OVV toto usnesení vzal na vědomí a přenesl je na RVV. Tajemník př. Po-
korný propaguje první internetovou propagaci OVV a chce od členů další 
materiály. Na OVV dorazil př. Hradecký – šéf hasičů z Březiněvsi, který by 
chtěl založit s hasiči buňku ČSSD v Březiněvsi. Mezi úsměvná usnesení 
patří i toto: „Členové OVV se pokusí najít program do komunálu z let 1990 
a 1994, aby toto bylo možné rozmnožit pro programovou radu Prahy 8“. Ta 
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bude ustanovena na konferenci dne 22. 6. 1998, tedy po volbách. OVV 
zvolil volebním manažerem pro komunální volby opět př. Vogela.  
 
Volby do PSP ČR dopadly pro ČSSD vítězstvím. Ovšem ne v Praze, zde 
byla ČSSD poražena od ODS. Na Praze 8 byl rozdíl přes patnáct procent. 
ODS měla 40, 37 procenta a ČSSD 25, 33 procenta voličů. Přesto jsou vol-
by, vzhledem k celostátnímu nadšení, přijímány kladně. V Praze bylo zvo-
leno šest poslanců za ČSSD, mezi nimi chyběl člen Prahy 8. Nezvolení 
zástupci Prahy 8 byli př. Máša na patnáctém, př. Pokorný na dvacátém a př. 
Havlík na sedmadvacátém místě.   
 
Výsledky voleb se však řeší především na Obvodní konferenci dne 22. 6. 
1998. Jako hosté zde vystoupili př. Kechner a Tomčík s referátem k vol-
bám. Na OK se však především navrhovaly a schvalovaly kandidátky. Při 
volbě kandidátů na Magistrát Prahy se použila stejná metoda jako při pri-
márkách do PSP. Na prvních třech místech se umístili př. Máša, Pokorný 
a Havlík. Dále byl v tajné volbě  odsouhlasen seznam kandidátů na radnici 
Prahy 8. Jako kandidát na starostu byl  zvolen př. Vogel. Dohromady bylo 
na seznamu 52 jmen. Byla zvolena „Programová rada Prahy 8.“ Jejími čle-
ny se  povinně stávají odstupující zastupitelé, př. Vogel a dále jeden člověk 
za každou MO. Tyto lidi si MO zvolí. Dále byl přijat návrh př. Bartoňka na 
usnesení k povolební situaci.  
 
Po OK začíná na jednáních OVV přituhovat. Začíná se diskutovat ohledně 
oprávněnosti používání titulu předsedou OVV př. Havlíkem. Ten používá 
titul akademický malíř. Na OVV pak vysvětluje, že je oprávněn používat 
titul průmyslový výtvarník. Stejný problém by mohl být i u jiných členů, 
a proto tajemník všechny členy prověří. OVV kritizovalo př. Křečka za ne-
oprávněné používání titulu JUDr. OVV dále projednávalo vytvoření kandi-
dátky na radnici Prahy 8. OVV navrhuje, aby se kandidátky sestavovaly 
tzv. metodou zipu. Tedy jeden kandidát z jedné MO, druhý z druhé MO 
atd. Výjimka je povolena pro MO Karlín a Libeň, kde bude využito zipu 
v poměru dvě ku jedné. S konečnou platností je jmenována „Programová 
rada Prahy 8“ ve složení př. Vogel, Duda, Zemek, Havlík, Reiner, Teplá, 
Šináglová, Novotný, Máša, Pokorný, Matyáš, a Štrupl. OVV bere na vě-
domí, že př. Chromíková zakládá na Praze 8 organizaci Sociálně demokra-
tických žen (SDŽ). Na závěr OVV  byl projednán hlasitý a nesouhasný 
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projev př. Panochy na OK ohledně kandidátky do Magistrátu Prahy. Pozdě-
ji se na schůzi MO Libeň př. Panocha za tento projev omluvil.    
 
Během prázdnin se schází OVV doplněné o „Programovou radu Prahy 8“. 
Byla rozdána první verze komunálního programu s názvem „8 šancí pro 
Prahu 8“. Samozřejmě se o programu strhla diskuse, a bude se doplňo-
vat.Bylo rozhodnuto, že primárky jednotlivých tří voleních okrsků proběh-
nou od 1. do 3. září. Objevují se problémy s lustracemi kandidátů. OVV 
chce uskutečnit seminář s kandidáty první patnáctky, který by řídili 
současní zastupitelé. O semináři dále již není žádná zmínka. Byl projednán 
a odsouhlasen rozpočet pro komunální volby ve výši 75 000,- Kč. Bod po 
bodu byl projednán komunální program a schválena jeho tvorba po grafické 
stránce. Tu zajišťuje př. Pokorný. Dále se diskutuje nad výstupem př. Plus-
kala, předsedy MO Libeň, na regionální, nebo-li krajské konferenci, kde 
zpochybňoval usnesení OK.  
 
V září se konaly tři schůze OVV. Zjistilo se, že dotace z kraje na volby bu-
dou jen 50 000,- Kč. Proto se doporučuje, aby každý kandidát dal mimo-
řádný příspěvek 1 000,- Kč. Kandidáti musí povinně chodit na kluby 
zastupitelů. První dvanáctka pak musí chodit na všechny předvolební akce. 
Př. Pokorný připravil webovou prezentaci na volby a kandidáti musí dodat 
podklady. Připravuje se výroční OK na 10. 12. 1998. Zároveň proběhla po-
slední věcná redakce komunálního programu. Byly zveřejněny první před-
volební akce.  
 
Na posledním zářijovém jednání OVV se děkuje př. Chromíkové za zalo-
žení organizace SDŽ. Stala se jejich předsedkyní a místopředsedkyněmi 
jsou př. Al-Malikiová a Rajdlová. Ta je taky navržena za SDŽ do OVV. Př. 
Pokorný připomíná kandidátům setkání na společné fotografie na tablo. Př. 
Duda otevírá novou kauzu. Jedná se o anonymní dopis hanobící př. Reine-
ra, předaný všem zastupitelům Prahy 8. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o větší konflikt mezi př. Reinerem a Havlíkem, jmenuje se stranické roz-
hodčí řízení. Za př. Havlíka jsou nominováni př. Chromíková a Máša. Za 
př. Reinera pak př. Pokorný, Vogel, Šináglová. Předseda řízení má být 
předseda RVV př. Šplíchal. Dále je projednávaný dlouhý materiál předlo-
žený př. Pokorným. Ten nese název „Návrh na odvolání předsedy OVV 
ČSSD na Praze 8“. Ovšem př. Havlík není na schůzi, a tak OVV bere mate-
riál na vědomí a nechává ho na příště.  
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První a čtvrtá strana volebního programu „Osm šancí pro Prahu 8“ 
 
Materiál „Návrh na odvolání předsedy“ se dochoval. Má čtyři strany a 18 
bodů, kterými se zabývá. V materiálu se mimo jiné řeší, co kdo komu řekl 
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a kde se s kým zastavil a seděl. Dále se zde řeší kauza „Reiner- Havlík či 
Vogel - Havlík“. Dále je předseda kritizován za neschopnost připravit se na 
OVV či na Klub zastupitelů, který jeden čas řídil. Kriticky je pohlíženo i na 
jeho práci na radnici Prahy 8, kde musel být v předsednictví komise nahra-
zen členem KSČM.    
 
První říjnový OVV se nesl v bojovém duchu. Př. Havlík si pozval hosty 
a bránil se slovně k některým bodům z materiálu př. Pokorného. Př. Jírava 
poučil př. Pokorného jak se k němu má chovat, že nemá používat jeho jmé-
no, že rozvrací kolektiv a dále mu řekl, že ho zažaluje se svým právníkem. 
To se samozřejmě nikdy nestalo. Do př. Havlíka se pustil i př. Vogel a chtěl 
vědět, co dělal špatně v zastupitelstvu. Př. Havlík řekl, že to tak nemyslel. 
Př. Zemek souhlasí s většinou bodů v zápise. Naopak pokud jde o př. 
Chromíkovou, tak ta s předloženým materiálem nesouhlasí a v tomto smys-
lu odeslala dopis př. Šplíchalovi. Pokud jde o anonym na př. Reinera, př. 
Havlík řekl, že on to nenapsal, ale že to byl př. Kovařík. Na konci kauzy se 
MO Libeň vyjádřila tak, že nebude už nikdy podporovat ani př. Pokorného 
ani př. Havlíka do žádných funkcí. Dále bylo řečeno, že MO nedodaly ná-
vrhy na obsazení volebních komisí a nejednaly o stanovách. Na další říjno-
vé OVV přišli jen tři členové.   
 
V listopadu se do celého bojového sporu pouští i př. Chromíková, která 
chce, aby zápisy OVV dělal někdo jiný než tajemník, protože př. Pokorný 
je podjatý. Př. Máša upozorňuje, že rozhodčí řízení je dne 11. 11. 1998 
v Hybernské ulici v Lidovém domě. Znovu byl diskutován statut př. 
Rajdlové. Znovu se hlasovalo o její kooptaci do OVV a návrh byl přijat. 
Dne 3. 11. 1998 proběhla revize hospodaření a právních vztahů ohledně 
sekretariátu. Tu vyvolal př. Pokorný a proběhla v pořádku.     
 
Je jistě pochopitelné, že dělat v této atmosféře předvolební kampaň není 
ideální a př. Vogel opravdu učinil, co bylo v jeho silách. Akcí bylo tento-
krát výrazně méně, alespoň těch, na kterých se podílel OVV Prahy 8.  
5. 11. 1998 – Ládví – účastnil se místopředseda vlády př. Mládek.  
8. 11. 1998 – Bílý dům – přednášela  Petra Buzková 
9. 11. 1998 – Palmovka 
10. 11. 1998 – Bohnice – Krakov 
Akce vždy začíná v 16.00 a VIP hosté dorazili kolem 17.00. Na akce prak-
ticky nechodili žádní členové ČSSD. Bylo rozdáno celkem dost volebních 
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materiálů, ale účast na uzavřených akcích, typu Bílý dům byla prakticky 
nulová.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpočet komunální kampaně pro RVV 
 
Komunální volby proběhly ve dnech 12. až 14. 11. 1998. Do Magistrátu se 
volilo v deseti volebních okrscích, přičemž Praha 8 měla svůj vlastní okr-
sek. Na tom bylo pořadí př. Máša, Pokorný, Havlík, Chromíková, Matyáš. 
Zvolen byl jen př. Máša. V zastupitelstvu Magistrátu se objevují jen čtyři 
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politické strany: ODS, ČSSD, Čtyřkoalice a KSČM. Z 55 zastupitelů má 
ČSSD rovných 10 mandátů.  
 
Na radnici Prahy 8 kandidovalo za ČSSD 45 členů. Zvoleno jich bylo de-
vět, a to: př. Vogel, Duda a Zemek za volební okrsek Karlín-Libeň. Př. 
Máša, Reiner a Novotný za volební okrsek Kobylisy. Př. Teplá, Štrupl 
a Matyáš za volební okrsek Bohnice – Čimice. Procentní zisk ČSSD byl 
20,48 procent voličů. Jen pro zajímavost procentní výsledek na Magistrát 
měla Praha jako celek jen 18,18 procenta. V seznamu zastupitelů došlo ná-
sledně ještě ke změně, protože př. Máša se vzdal zastupitelského mandátu 
na radnici Prahy 8 a nahradil jej př. Pokorný. 
 
Následovaly dva další listopadové OVV. Jednalo se nejen o výsledcích vo-
leb, ale i o politických vyjednáváních. Vyjednávací tým je ve složení př. 
Vogel, Zemek a Teplá. ČSSD žádá členy rady, ale jen neuvolněné, což je 
kritizováno. MO Libeň nepřijala doporučení na datum konání své výroční 
shůze a koná ji v jiném termínu a dělá ji současně s MO Karlín.  To zname-
ná, že na schůzi nemohou přijít zástupci OVV. Předseda OVV př. Havlík se 
omluvil z účasti na schůzi OVV s tím, že se „bojí mezi socany chodit, pro-
tože mu rozbili auto“. Výroční zprávu předsedy tak připravují př. Máša, 
Vogel, Pokorný a Valeš. OVV se dozvídá, že se připravuje založení několi-
ka klubů Mladých sociálních demokratů (MSD) na Praze 8. Zatím se vy-
jasňuje, jakým způsobem vznikají. V tomto bodu diskuse jsou chváleni 
mezi mladými př. Novotný a Prošková. Př. Reiner informuje o proběhlém 
rozhodčím řízení, které mu dalo za pravdu.  
 
O týden později, ještě v listopadu, je více probíráno povolební jednání. 
Dlouze se rozebírá možná spolupráce s ODS. OVV však nechce klasickou 
koalici, ale konstruktivní opozici. Dokonce je vymyšlen nový pojem „Opo-
zice v radě MČ“. Př. Havlík ostře varuje před panem Šteinerem a Lukav-
ským. Náš zastupitelský klub prosazuje pro KSČM předsedu kontrolního 
výboru, bytové komise a komise pro územní rozvoj. Obě strany ODS 
i ČSSD zároveň vyjádřili touhu, aby někteří lidé nešli do funkcí. ODS si 
nepřeje př. Vogela a Teplou, naopak ČSSD nechce pana Lukavského a paní 
Hrdinovou. Obě strany následně toto téma opustily. Po této dlouhé diskusi 
vzniká usnesení: „OVV doporučuje naplnit volební dohodu s ODS“. Na 
OVV se také diskutovala kauza přechodu př. Reinera z MO Libeň do MO 
Kobylisy. Přechod byl oprávněný, ale nebyl příliš dobře proveden. 
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Dne 25. 11. 1998 se schází nový klub zastupitelů. Zapisovatel př. Hejkrlík 
z MSD se zaskví hned první větou: „Přítomní zvolení zastupitelé se před-
stavili a seznámili navzájem.“ Na tomto KZ byla zvolena předsedkyní př. 
Soňa Teplá.  
 
OVV se sešel ještě naposledy před konáním OK na začátku prosince. Byla 
schválena smlouva o vyúčtování služeb s firmou tajemníka Pokorného. Př. 
Havlík ústně a později písemně předkládá svou zprávu, následně i př. Máša 
text o činnosti OVV. Proti tomuto textu protestuje př. Chromíková, které se 
nelíbí text o SDŽ. OVV doporučuje, aby nový OVV měl patnáct členů, zá-
roveň padají návrhy na nového předsedu např. Mášu, Vogela, Chromíko-
vou.  
 
Dne 10. 12. 1998 proběhla v Lidovém domě v Hybernské ulici velmi bo-
jovná Obvodní konference. Bylo to první pokračování celkem třídílného 
seriálu problematických konferencí. Nakonec byla tato první konference 
přerušena pro dlouhou dobu jednání a pokračovalo se 14. 1. 1999. Ze 64 
delegátů bylo přítomno 56 delegátů. Jednání řídil př. Havlík, Máša a Vogel. 
V pracovních komisích OK se poprvé objevují jména př. Novotného a Hej-
krlíka. Jako host navštívil OK i předseda nového klubu MSD př. Petrus. 
Nejprve vše probíhalo tradičně. Proběhla zpráva předsedy přednesená př. 
Havlíkem a Mášou. Zpráva předsedy byla jednostránková a kritická i vůči 
předkladateli. O činnosti OVV vypovídá i to, že ze šestnácti členů OVV 
jich osm mělo účast pod 60 procent. Členů organizace Prahy 8 bylo v době 
konání konference 127. Karlín-20, Libeň-35, Kobylisy-37, Bohnice-18, 
Čimice-17. Zprávu o činnosti doplnil př. Máša svou deseti stránkovou 
zprávou. Tato jeho zpráva je velmi popisná. Nejdřív se v ní opakují úkoly 
z posledních třech konferencí. Následně se řeší volby komunální a práce 
Klubu zastupitelů. Zpráva se zabývá členskou základnou a založením stra-
nické buňky v Březiněvsi. Dále se ve zprávě píše o Dělnickém domě, SDŽ, 
MSD a Klubu seniorů. V organizační části zprávy se hovoří o zavedení po-
vinného úterka jako schůzí MO a o tom, že MO neposlouchají. Dále o za-
vedení 1. pondělí jako dne, kdy se schází Klub zastupitelů. Zpráva chválí 
členy, kteří chodí na akce a na předvolební kampaně. Vznikají otázky, proč 
kandidáti na lepších pozicích nechodí na tyto akce. Kritizují se zápisy MO 
psané rukou a jejich úprava.  
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Diskuse OK se vedla i o komunální zprávě. Bylo kvitováno, že od 27. 11. 
1998 má ČSSD tři radní př. Reinera, Teplou a Vogela. Dále ČSSD dostala 
vedení čtyř komisí a prosadila pro KSČM vedení tří komisí. To všechno je 
bráno jako konstruktivní opozice. Na OK byla předložena i samostatná 
zpráva o hospodaření, revizní zpráva a zpráva o činnosti SDŽ.      
 
Poté začínají volby. Nejprve se hlasovalo o tom, kolik členů bude mít 
OVV. Bylo navrženo, že počet se sníží na devět členů. Hlasování dopadlo 
takto: 28 členů bylo pro, 19 členů bylo proti a 6 členů se zdrželo. V násle-
dujícím hlasování nebyl přijat návrh na to, aby předseda OVV byl zároveň 
člen ÚVV. Dále se hlasovalo o tom, že MO budou mít rovnoměrné zastou-
pení v OVV. To bylo schváleno.  
 
Následují volby předsedy s nejtěsnějším výsledkem. V prvním kole jsou 
výsledky př. Chromíková – 22 hlasů, př. Máša – 9 hlasů, př. Vogel – 21 
hlasů. Ve druhém kole pak př. Chromíková získá 28 hlasů, př. Vogel 26 
hlasů. Zvolena je tedy př. Chromíková. Po volbě je jasné, že OK je rozdě-
lena prakticky přesně na dvě poloviny. Dále byli zvoleni za členy OVV př. 
Hradecký, Novotný, Matyáš, Moravec, Pekárek a Tichý. Aklamací byla 
schválena OKK ve složení: př. Valeš, Horáková, Mazánek, Remeš, Vašků. 
Ve 21:30 došlo k přerušení konference. Důvodem bylo, že OK trvala již 
čtyři hodiny, část delegátů již odešlo a tak hrozilo, že konference bude neu-
snášeníschopná.  
 
Ještě před koncem jednání přijala OK několik usnesení. Opět se bojuje pro-
ti „Bohumínskému usnesení“ zakazujícímu spolupráci s KSČM. OK navrh-
la, aby byl přijat návrh, který by umožňoval stranickým orgánům 
postupovat dle místních zvyklostí a nesvazoval je usnesením. Dále OK 
podpořila kandidaturu př. Havlíčka na místopředsedu Senátu.  
 
Na prosincovém OVV se iniciativy ujímá nová předsedkyně. Říká, že OK 
ještě musí dovolit dva členy OVV, tak se zatím nebudou mezi členy OVV 
volit místopředsedové a rozdělovat práce. Prosazuje založení klubu MSD 
na Praze 8, byť je už dávno založen. Bývalý předseda OVV a předseda 
OKK musí předat novému výboru uzávěrku hospodaření. Byl přečten zápis 
z konference a kritizováno to, že část delegátů odešla z konference. Řešilo 
se třeba i to, zda je vhodný devítičlenný OVV. Předsedkyně to uzavřela, 
jako bezpředmětné. 
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Místní organizace v tomto roce prakticky kopírují situaci v OVV. V prvním 
pololetí se probírá především kauza „Bamberk“ a příprava volební kampa-
ně a ve druhém pololetí se začíná bojovat o moc nad obvodem i mezi jed-
notlivými organizacemi.  
 
MO Karlín má během roku šest schůzí. Z prvních dvou schůzí jsou zápisy 
psané rukou. Kromě výše zmíněného se řeší 120. výročí ČSSD. MO se 
shodla, že se chce scházet vždy první pondělí v měsíci, a to v Urxově ulici. 
V září proběhla společná schůze MO Karlín a MO Libeň k primárním vol-
bám. Jednání probíhá v Konšelské ulici v bývalém sekretariátu. MO Karlín 
zde zastupuje osm členů a MO Libeň sedmáct členů. Na společné schůzi 
vstupují do strany př. Hejkrlík a Braun. Probíhá zde ostrá výměna názorů 
mezi př. Reinerem a Havlíkem. Byl schválen volební program předložený 
OVV. V průběhu schůze bylo hlasováno o společné kandidátce a díky pre-
ferenčnímu způsobu hlasování bylo určeno závěrečné pořadí. Na závěr spo-
lečné schůze bylo poblahopřáno př. Bartoňkovi k 75. narozeninám, ale ten 
hned oznámil, že vystupuje z výboru MO Karlín díky spolupráci ČSSD 
s ODS na úrovni radnice. V říjnu se pak na MO znovu řeší anonym, který 
na př. Reinera vznikl na zastupitelstvu a také materiál př. Pokorného k od-
volání předsedy. MO prosazuje, že se nechce scházet v úterky, ale v pon-
dělky. V listopadu pak proběhla výroční schůze, kde byl předsedou 
organizace zvolen př. Zemek a členy výboru př. Tichý a Jansa. Opět se MO 
shodla na tom, že trvá na scházení v pondělí, ale tentokrát každé druhé 
pondělí. V prosinci pak probíhá schůze po jednání OK. Na schůzi je řečeno, 
že díky snížení počtu členů OVV z 15 na 9 se organizace OK zhroutila. 
MO Karlín považuje devítičlenný výbor jako malý. Požaduje, aby proza-
tímně zvolený OVV svolal pokračování OK. Zároveň navrhuje jakési do-
hadové řízení, aby nedošlo k situaci, že jedna MO zcela bez konzultací 
začne překvapovat ostatní.   
 
MO Libeň v prosinci roku 1997 zvolila novým předsedou př. Pluskala. Ten 
přebral agendu a rozdělil oblasti činností členů výboru. MO má celou řadu 
požadavků. Například žádá vznik organizačně – řídící skupiny pro vnit-
rostranickou přípravu voleb. Také MO požaduje, aby vznikla příprava čle-
nů na oblast státní administrativy. Následně se MO kladně vyjadřuje ke 
vzniku dvou volebních týmů k volbám. Jednak do PSP a jednak pro volby 
komunální. Př. Jírava říká, „že dostal pověření od kraje být šéfem jedné 
z nich“. To se ale později ukazuje jako nesmysl. MO nesouhlasí s tím, že 
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ÚVV stanovilo dobu dva roky, aby se člen mohl stát kandidátem do PSP. 
Pro tyto volby navrhuje tyto své členy: př. Taxe, Al-Malikiovou, Chromí-
kovou, Havlíka a Vogela. Do pololetních prázdnin ještě MO připraví dopis 
poslaneckému klubu ČSSD ohledně jaderných zbraních a cizích příslušníků 
v ČR a schválí návrh svých členů pro komunální volby.   
 
V září proběhla výše zmíněná společná schůze s MO Karlín a poslední 
schůze v tomto roce je v listopadu. Jedná se o výroční schůzi a jako host je 
na ní místopředseda Senátu př. Havlíček. Ze 36 členů je přítomno 25 členů, 
kteří vyslechnou zprávu o činnosti od př. Pluskala. Byla opětovně odsou-
hlasena veřejná volba výboru. Předsedou výboru byl zvolen př. Pluskal, 
dalšími členy pak př. Al-Malikiová, Pekárek, Mazánek, Jírava, Bechyně, 
Chromíková, Kvasnicová. MO dále přijalo dvě usnesení: „Neúspěch ČSSD 
ve volbách senátních a komunálních je nutno připočíst opoziční smlouvě 
s ODS“. „MO žádá, aby zastupitelé jasně informovali o tom, jak a s kým 
budou jednat po volbách“. Jiří Reiner odchází z MO Libeň do MO Kobyli-
sy.       
 

Záznam z MO Libeň o volbě výboru MO z prosince 1998 
 
MO Kobylisy se sešla jen pětkrát a zápisy jsou opět méně vypovídající 
a dělané spíše útržkovitě. MO často jedná o volbách, hodnotí Řády přípravy 
voleb, včetně dvouletého členství nutného pro kandidaturu. Do ČSSD vstu-
pují v průběhu roku př. Lorencová, Majerová, Hradecký, Reiner z MO Li-
beň a vrací se i př. Vaněk, který hodlal vystoupit z ČSSD. MO samozřejmě 
navrhla své kandidáty do všech voleb. V září pak samostatně sestavila kan-
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didátku na radnici Prahy 8. V listopadu probíhá výroční schůze. Kromě to-
ho, že zápis přebírá do svých rukou př. Prošková, je zvolen i výbor MO 
v tomto složení: př. Běle, Majerová, Wildová, Hradecký, Rajdlová.  
 
MO Bohnice absolvovala jen čtyři dochované schůze. V lednu proběhla 
informace o volebních štábech. Jako kandidáti do PSP byli navrženi př. 
Matyáš, Teplá, Eichler, Hron. MO Bohnice se s pohoršením dívá, jak bylo 
ukončeno členství př. Markvartovi. Př. Matyáš navrhuje kauzu uzavřít jeho 
znovupřijetím, ale to nebylo schváleno. Všechny hříchy, pro které byl př. 
Markvart vyloučen schůze MO Bohnice popírá, či je zlehčuje. Také se kon-
statuje, že dodnes př. Markvartovi nebyl předán dopis o ukončení členství. 
Na této schůzi byl zvolen nový výbor. Předsedou se stal př. Matyáš. Členo-
vé výboru pak př. Teplá, Ševčík, Eichler, Hron a Jančáková. V dubnu se 
pak řešily prakticky jen kauza Markvart a předvolební akce.  
 
V září proběhla společná schůze MO Bohnice a MO Čimice. Obě MO 
schválily program do komunálních voleb. Předložená kandidátka, která by-
la navolena výborem MO, byla odsouhlasena. Př. Matyáš však prosadil 
jednu změnu. Dobrovolně dstoupil z prvního místa vyměnil si jej z př. Tep-
lou, která byla třetí. To se mu následně stalo osudným a nebyl zvolen. Na 
této schůzi byli přijati do MO Bohnice př. Fric a Husák. V listopadu pak 
proběhla výroční schůze MO, kde byl přijat př. Majerník. MO se zabývala 
vyhodnocením voleb. Volby dopadly příznivě a pozitivně byla hodnocena 
činnost tajemníka Pokorného. A opět se řešila kauza Markvart. Nově se 
prosadilo, že se má se sejít vedení MO Bohnice s MO Kobylisy. Byl navo-
len nový výbor. Předsedou se stal př. Teplý, místopředsedou př. Hron, 
Ševčík a Jančáková. MO dále navrhuje OK, aby předseda OVV byl auto-
maticky i členem ÚVV.   
 
MO Čimice prožívala v roce 1998 lehký útlum. U dvou schůzí je dokonce 
napsáno, že ji vedl tajemník Pokorný, který nebyl ani jejím členem. Hned 
v únoru byl přijat př. Remeš a místopředsedou MO byl zvolen př. Štrupl. 
V dubnu a červnu se schůze zabývala volbami. Členové vylepovali plakáty 
a zúčastňovali se akcí. MO navrhuje, aby každá organizace měla všude jen 
jeden hlas a nikoliv více. Následovala společná schůze s MO Bohnice zmí-
něná výše. V listopadu proběhla stejně jako v ostatních MO výroční schů-
ze. Hlavní zprávu o činnosti přednesl př. Valeš. Předsedou se stal př. 
Štrupl, místopředsedou př. Janeček a hospodářem př. Remeš.  
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Rok 1999 – Rok těžkých bojů 
 
V roce desetiletého výročí listopadové sametové revoluce se příliš nevzpo-
míná. Právě naopak. Po ročním působení tzv. „Opoziční smlouvy“ se zcela 
logicky dostávají na vrchol popularity zástupci KSČM. Ta se dokonce na 
chvíli dostává v průzkumech před ODS na druhé místo.  
 
V březnu se vláda ČSSD podílí na oslavě vstupu české reubliky do NATO. 
Vláda v tomto roce, konkrétně v květnu, rozhoduje o pro ČR zásadní zále-
žitosti, a to o dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Vláda Miloše Zemana 
však musí řešit první výměny ve funkcích. Postupně odcházejí ministři 
Svoboda, Lánský a David.  
 
V dubnu se konal XXIX. sjezd ČSSD, tentokráte v Praze. Sjezd opět nebyl 
nijak výrazně zajímavý a do oficiálních análů ČSSD se vůbec nedostal, ani 
jako zmínka. Sjezd zvolil staronové vedení včele s př. Zemanem. Dále čás-
tečně upravil stanovy ČSSD a přijal řadu rezolucí.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Sjezdu ČSSD zleva př. Teplá, Zemek a Pokorný 
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V průběhu roku se ČSSD a ODS dohodla na možné změně volebního zá-
kona. Díky této úpravě by nedocházelo k patovým povolebním situacím. 
Návrh byl však rozcupován jak novináři, tak i malými stranami a předán 
Ústavnímu soudu, který jej zamítl.  
 
V listopadu pořádá ústředí MSD akci k desetiletému výročí revoluce. Bo-
hužel akce pořádaná Mladými sociálními demokraty se jim vymkla z rukou 
a zvrhla se v demonstraci proti vládě ČSSD. Vzniká dnes už klasické rčení: 
„Děkujeme, odejděte“.  
 
Nová předsedkyně Chromíková vzala vedení organizace velmi vážně. Od 
začátku roku do 14. 1. 1999, kdy bylo pokračování OK, proběhly hned tři 
zasedání OVV. Na OVV byly projednávány technické a organizační věci 
z první OK a připravovaném pokračování. Byla ustanovena inventarizační 
komise, kde zasedli př. Tichý, Valeš, Chromíková a Pokorný. Bývalý před-
seda je pověřen připravit předávací protokol. Př. Tichý vystoupil s ostrou 
kritikou na tajemníka, že si dovoluje poslat dopis bez vědomí OVV. V ná-
vaznosti na to př. Chromíková informuje, že tajemník neplní její pokyny. 
Na OK budou pro jistotu lidé z ÚKK a RKK. Pokračování konference bude 
v domě na Střelničné 1680/8. Probírají se materiály a způsob volby funkci-
onářů. Všechny MO od poslení OK zasedly a chtějí patnáctičlenný výbor 
místo devítičlenného. Vyjímkou je MO Libeň.  
 
Na pokračování obvodní konference probíhá trochu nadneseně řečeno 
„Bitva bitev“. Jedná se asi o největší konflikt ve dvacetiletých dějinách 
znovuobnovené ČSSD na Praze 8. Ovšem již neplatí premisa z prosince 
minulého roku, že delegáti OK jsou rozděleni na dvě poloviny. Více bude 
jasné z popisu průběhu jednání. Ze 64 delegátů je na začátku jednání pří-
tomno 47. Hned na úvod OK se přihlásil př. Běle, předseda MO Kobylisy 
a požádal o zařazení nového bodu, a to „hlasování o revokaci hlasování 
o počtu členů OVV“. Následně jej v diskusi podpořili předsedové MO Či-
mice a MO Bohnice. Zástupce MO Libeň je proti. Po dalších půtkách mezi 
delegáty se nakonec hlasovalo o změně pořadu jednání  konference. Nej-
prve se dovolí všechny ostatní orgány a pak bude následovat dovolení 
OVV. 
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Protokol o hlasování na OK dne 14. 1. 1999 
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Zajímavé na celé „bitvě“ bylo, že delegáti OK prosadili hlasování aklama-
cí, tedy veřejně. To pochopitelně nebylo zrovna demokratické, ale tehdejší 
stanovy to bohužel umožňovaly. Stanovy byly změněny až o tři měsíce 
později na sjezdu, kde již bylo definitivně ustanoveno povinné tajné hlaso-
vání o personálních volbách. Podle programu jednání byli nejprve dovoleni 
dva členové OVV do původního počtu devět členů. Jednalo se o př. Vogela 
a Mášu. Pak byla odsouhlasena dvě usnesení týkající se členů OVV. Usnes-
lo se, že člen, který bude mít tři po sobě jdoucí neomluvené účasti na zase-
dání OVV, bude nahrazen. Stejně jako člen, který po půl roce bude mít 
méně jak 65 procentní účast. Když se hlasovalo o usnesení o tom, že OVV 
bude mít patnáct členů, bylo 27 člennů pro, 16 členů proti a 1 se zdržel. 
Dovoleni byli př. Zemek, Šináglová, Štrupl, Teplá, Havlík a Prošková.    
 
Ve volbách se bojovalo o každou funkci. MO Libeň šla prakticky od poráž-
ky k porážce a žádný její člen nezískal už žádnou zásadní funkci. I př. Hav-
lík získal místo člena OVV až napodruhé a po silném nátlaku, když se 
rozhodlo, že každá MO bude mít alespoň jednoho doplněného člena. 
Všechny nově zvolené funkce se rozptýlily mezi ostatní MO. Ve výčtu 
chybí volba člena RVV, kterým se stal př. Ševčík, člena ÚVV, kterým se 
stal př. Štrupl a také byli zvoleni tři delegáti sjezdu, a to př. Máša, Pokorný 
a Teplá.   
 
Složení OVV doznalo značných změn a najdeme v něm hned jedenáct no-
vých jmen. To je opět velmi velké množství a lze to přičíst právě „válečné“ 
atmosféře v organizaci. Ostatně je to největší výměna členů OVV kromě 
období v letech 1990 – 1992. Do OVV se dostává znovu po třech letech př. 
Teplá a začíná její druhá éra v ČSSD na Praze 8.  
 
OVV se poprvé schází 20. 1. 1999. První jednání je ještě spíše pracovní 
a jsou zde schvalovány spíše organizační věci. OVV se bude scházet jed-
nou za 14 dní a stejně tak i předsednictvo OVV. To vše do konání sjezdu, 
pak se tato četnost vyhodnotí. Schůze MO a jejich četnost budou ještě 
upřesněny. Př. Ševčík informuje o RVV. Př. Teplá informovala o Klubu 
zastupitelů. Zároveň předložila dokument: „Dohoda o vytvoření stabilního 
prostředí mezi ODS a ČSSD“. OVV toto schválil a doporučil podepsat. Po-
čet místopředsedů OVV je určen na tři a volit se bude příště.   
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V únoru se OVV sešel třikrát. Na prvních dvou OVV dochází již k těžkým 
sporům a jednání OVV se natahují až na běžných pět hodin. Rekord je při-
bližně sedm hodin. Proběhla volba místopředsedů. Statutárním místopřed-
sedou se stal př. Moravec, místopředsedou pro MO, MSD, SDŽ př. Tichý 
a místopředsedkyní pro komunální politiku př. Teplá. Byl schválen rozpo-
čet organizace. Proběhly informace o radnici – odvolání vedoucích odborů 
a přípravy nového rozpočtu. Tajemník př. Pokorný na závěr schůze rezig-
nuje na post tajemníka k 28. 2. 1999. I přes přemlouvání většinou členů 
OVV trvá na svém. Důvodem jsou samozřejmě jeho vztahy s předsedkyní.  
 
O týden později je předložena OVV revizní zpráva. Bylo konstatováno, že 
je vše v pořádku a že př. Pokornému by se mělo poděkovat. Mezi 19.00 
a 20.15 hodin odešla část členů na KZ a tak bylo OVV neusnášeníschopné. 
Probírá se nový tajemník. Př. Chromíková navrhuje př. Hezinovou a př. 
Prošková pak navrhuje př. Wildovou. Debata o tajemníkovi se nakonec ne-
chává na příště. Začíná hádka o účasti Prahy 8 na regionální konferenci. 
Tam zajímavým způsobem kandidovala př. Rajdlová na předsedkyni RVV 
a dále př. Chromíková stáhla kandidaturu př Valeše do ÚKK, aniž by k to-
mu měla mandát. Ta se hájí tím, že myslela, že jde o podvod. Díky násled-
né hádce vzniká usnesení OVV: „Bude-li spor mezi předsedajícím a členem 
výboru, řízení okamžitě přebírá statutární zástupce“. To je silně omezující 
usnesení, které vlastně př. Chromíkové nedovoluje dovést žádnou schůzi do 
konce. Př. Rajdlová podala stížnost na př. Pokorného, že vydal dalšímu 
členovi její adresu. Stížnost byla předána OKK. Na konci OVV pak začíná 
boj o vliv na radnici. Př. Chromíková říká, že MO Libeň nevidí ráda, že 
př.Teplá je místopředsedkyně pro komunální politiku i předsedkyně KZ. 
Chce jí určit dva členy OVV, kteří s ní budou vše konzultovat. Př. Teplá se 
brání, že je to útok na její osobu. Chce si ty lidi vybrat sama. OVV nakonec 
rozhodne v prospěch př. Teplé. 
 
Třetí únorový OVV byl o něco málo klidnější. Probírá se členská základna 
a placení příspěvků. Konečně se předal předávací protokol mezi starým 
a novým předsedou. Tajemníkem je zatím dál př. Pokorný, a to bez nároku 
na odměnu. Připravuje se změna podpisových vzorů a všeplenární schůze. 
Př. Teplá by jako své poradce měla dostat př. Tichého a Havlíka. Tento zá-
pis píše někdo jiný než př. Pokorný.   
 



 

 
120 

Na začátku března pokračuje schůzový maraton. Př. Prošková hned na za-
čátku OVV protestuje proti minulému zápisu z OVV. Její rukopis byl pře-
psán př. Chromíkovou bez jejího vědomí. Funkce zapisovatelky se tak 
vzdává jak př. Prošková, tak i př. Šináglová, a to z důvodu šikany. Ovšem 
po novém usnesení OVV, které určuje stálého zapisovatele a ověřovatele, 
je př. Prošková opětovně zvolena. Předsedkyně ztrácí na tvorbu zápisu ja-
kýkoliv vliv. Následně se projednává bod „volba tajemníka“. Př. Chromí-
ková navrhuje př. Pirochovou a čte její životopis. Př. Šináglová navrhuje 
př. Seiblovou. Začíná boj a př.Seiblová se představuje. Př. Chromíková 
otevřeně říká, že tajemníka si má vybrat ona a že př. Seiblovou nechce. Je 
okamžitě uplatněno usnesení o sporu člena OVV s předsedajícím a dál vede 
schůzi př. Tichý. Aplikace usnesení se př. Chromíkové krajně nelíbí a na-
vrhuje ukončit schůzi. To se jí však nepodaří. Volí se tajemník a př. Piro-
chová ve volbě neprochází, ale př. Seiblová ano. Nakonec se však přichází 
na to, že podle Stanov je tajemník schvalován OVV na návrh předsedy 
OVV. Členové OVV se snaží tlačit př. Chromíkovou, aby navrhla zvolenou 
př. Seiblovou. Ta to však odmítla.  
 
Další problém, který se na tomto OVV řeší, je určení termínu všeplenární 
schůze. Původně OVV navrhlo 17. 3. 1999, ale př. Chromíková to bez vě-
domí OVV posunula na 18. 3. 1999. Začíná okamžitě vzpoura a OVV po-
tvrzuje původní termín, přestože př. Chromíková říká, že se všeplenární 
schůze v tomto termínu nemůže zúčastnit. Ta to nepřejde mlčením a poprvé 
zaznívá návrh, aby odstoupila z funkce předsedkyně. OVV odsouhlasil pro-
tokol předání funkce předsedy. Protokol předání funkce tajemníka bude, až 
bude nový tajemník. Př. Teplá nakonec získala do svého týmu nové spolu-
pracovníky, které si vybrala sama, a to př. Šináglovou a Hejkrlíka. OVV se 
vyjadřuje i ke stížnosti př. Rajdlové z minulého jednání. OKK tuto stížnost 
prošetřila tak, že př. Pokorný nic neporušil. Z OVV odstoupil př. Moravec 
a následně odešel i z ČSSD. Místopředsedkyní za př. Moravce byla zvolena 
př. Prošková. Během zasedání odešli př. Chromíková, Pluskal a Havlík. 
Také se ztratila prezenční listina, ale byla „vyrobena“ nová.  
 
Výše zmíněná všeplenární schůze nakonec přeci jen byla 17. 3. 1999, tedy 
v den, který odhlasoval OVV. Zahájila ji př. Chromíková a rozdala svůj 
textový materiál, který následně přečetla. V tom bylo popsáno, že tato 
schůze  měla být jindy a že ona s tímto datem naprosto nesouhlasí. Zároveň 
popsala stav OVV tak, že jí všichni ubližují. Po skončení jejího projevu 



 

 
121 

následovaly zprávy př. Majerové o konferenci SDŽ, př. Teplé o KZ a čin-
nosti na radnici, př. Máši o magistrátu. Ke slovu se dostal i př. Petrus 
a přednesl zprávu klubu MSD. Na všeplenární schůzi vystoupili i hosté př. 
Navarová, Paroubek, Šplíchal. Hovořili o sjezdu, práci v PSP a práci RVV. 
Obvodní konference přijala usnesení, kde žádají, aby všichni členové řádně 
a fakticky vykonávali svěřený mandát a zamezili hrubým útokům, intrikám, 
pomluvám a politikaření. Zároveň se má předat urychleně agenda tajemní-
ka.   
 
To však ještě stále není z března vše. Dne 24. 3. 1999 se koná další jednání 
OVV.  Př. Chromíková hned na úvod říká, že se hodlá vyjádřit k minulému 
zápisu z OVV písemně. Už to je vypovídající o vlivu předsedkyně. Na 
OVV přišel dopis od KSČM, ve kterém tato strana vyzývá ČSSD na Praze 
8 ke spolupráci . Za OVV napíše odpověď př. Teplá. Následuje další debata 
ohledně tajemníka. Př. Chromíková bez ohledu na minulé OVV dohodla 
s ústředím v Lidovém domě podepsat smlouvu s př. Pirochovou. To OVV 
odmítá a chce do příště nechat připravit důstojnou volbu tajemníka. OVV 
také hodnotil průběh všeplenární schůze. Pozitivní je, že přišlo velké množ-
ství členů. Negativně se hodnotil projev př. Chromíkové, a to především př. 
Pokorným. Přidává se ale i př. Novotný, který  říká, že předseda by měl 
stmelovat a ne rozdělovat. OVV odsouhlasil další usnesení, ve kterém pro-
jevil zásadní nesouhlas s projevem předsedkyně. Následně si bere slovo př. 
Tichý a předčítá dopis, ve kterém se vyjadřuje přání, aby pro další klidný 
vývoj v organizaci  př. Chromíková rezignovala. Tento požadavek na od-
stoupení podepsali všichni členové OVV a někteří přítomní předsedové 
MO, kromě př. Matyáše a Havlíka. Dopis byl předán předsedkyni. OVV 
dále schvaluje konání mimořádné OK do 31. 5. 1999 za účelem odvolání 
předsedkyně. Byl zvolen statutární místopředseda př. Tichý a připravuje se 
jednací řád OVV. MO jsou pověřeny navrhnout kandidáty na funkci před-
sedy OVV.   
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Dopis adresovaný předsedkyni Chromíkové 
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V dubnu proběhla dvě jednání OVV. Na obou dvou bylo ihned po začátku 
uplatněno usnesení o sporu mezi předsedkyní a členem OVV, a tak př. 
Chromíková nevedla žádný další OVV. První schůze schválila odpověď 
OVV KSČM. Tento dopis však odmítá předsedkyně podepsat, a tak to 
OVV uložilo př. Tichému. Je schváleno svolání OK na 25. 5. 1999 do Li-
dového domu v Hybernské ulici. V návrhu programu OK se objevuje bod 
„Odvolání předsedy OVV a volba nového“. Př. Pluskal za MO Libeň navr-
huje, aby odstoupil celý OVV, ale to je hlasováním zamítnuto. OVV volí 
tajemníkem př. Pokorného, byť zatím jen do konání OK. Př. Teplá podala 
zprávu z pražského klubu zastupitelů a ze setkání delegátů na sjezd. Vzniká 
nová kauza s novými členy v MO Libeň. Ti předali své přihlášky místo ta-
jemníkovi přímo na RVV. 
  

 
Návrh odpovědi KSČM Praha 8 
 
Na dalším jednání v dubnu se probírá další kauza. Př. Chromíková zažádala 
Regionální kontrolní komisi (RKK) o kontrolu členské základny Prahy 8. 
Tato kontrola proběhla velmi neobvykle. Jak to tak bývá s RKK, tak ta 
k tomu neměla jakékoliv pověření. Správně totiž má nejdřív jednat OKK 
a následně pak RKK. Př. Kleslová, která kontrolu vedla, zároveň nechtěla, 
aby POVV bylo přítomno u kontroly jak to bývá obvyklé. Zásadní však je, 
že nezjistila žádné nesrovnalosti. Jediné, co zjistila bylo to, že někteří čle-
nové jsou dlouhodobě v jiných než vlastních MO podle bydliště. Př. 
Kleslová odmítla udělat zápis z akce s tím, že její vlastní rukopis půjčila př. 
Chromíkové k okopírování. Po kontrole odcestovala s př. Chromíkovou 
společně autem. OVV také žádá př. Chromíkovou, aby předala materiály 
patřící ČSSD do archivu OVV. Ta to ovšem striktně odmítá. OVV se do-
zvídá, že členové MO Libeň odstranili svou vývěsní skříňku.      
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V květnu se stihlo jen jedno jednání OVV. Hostem na schůzi byl místo-
předseda RVV př. Svoboda. Začíná boj o OK. Př. Chromíková chce, aby 
OK byla dle klíče jedna ku jedné a čte podobně laděný dopis z RKK. Po 
delší diskusi je však návrh brán jako nehlasovatelný, protože není možné 
dodržet stanovy. Př. Chromíková tedy doporučuje odložit OK. To je ovšem 
okamžitě zamítnuto. V diskusi se dále řeší delegáti, a to kdo smí a kdo ne-
smí být delegátem. Nakonec je v zápise přímo napsáno, kolik mají jednot-
livé MO členů, a tedy delegátů. MO Libeň povinně dovolí delegáty a udělá 
návrhy na OK. Jednání OK budou postupně řídit všichni členové POVV. 
Na předsedu OVV jde  z MO několik návrhů, převažuje však př. Vogel. 
V organizační oblasti bylo upozorňováno na vydávání nových legitimací 
díky používání nového loga. Znovu se po několika letech řeší přestupy jed-
notlivých členů v rámci MO. Jedná se asi o deset členů, kteří jsou v jiných 
MO než v místě svého bydliště. Jednalo se i o kontrole RKK. Bylo konsta-
továno, že byla proti stanovám neohlášená a neví o ní RVV. Nebyla šance 
předat spor nejprve na OKK. OVV se dopisem, který přinesla př. Chromí-
ková a  který není zápisem z kontroly, nebude zabývat. Př. Ševčík má na 
RVV v tomto smyslu vystoupit.     
 
Po čtyřech měsích dne 25. 5. 1999 začíná v Lidovém domě v Hybernské 
další jednání OK. Z 58 delegátů je jich 55 přítomno. Na problematickou 
OK se přišla podívat i řada hostů: př. Buzková, Šplíchal, Svoboda a Nava-
rová, za RKK pak Nováková a Jannanová. Konference se první hodinu za-
bývá pouze obstrukcemi. Je navrženo odvolání celého OVV, zrušení OK 
i její posunutí na dobu  po vyřešení členské databáze, dále je pak předložen 
návrh na tajné hlasování o programu. Nakonec to nevydrží př. Reiner a na-
vrhuje odejmout řízení př. Chromíkové a předat jej př. Tichému. To je 
schváleno a jsou doplněni do kvóty mladí a ženy a následně po doplnění 
schválen program OK. Pak už konference běží bez problému. Př. Tichý po-
dává zprávu o činnosti OVV. Př. Chromíková žádá také o své vyjádření, ale 
OK odhlasovává, že dostane slovo až po všech zprávách. Na to odchází šest 
delegátů z MO Libeň. Delegátů je již jen 49 a tento počet bude dále klesat. 
Delegátům OK byla předložena zpráva OKK a schválen rozpočet. Následu-
je diskuse ke zprávám. Př. Chromíková se brání. Ve svém projevu napadá 
tajemníka Pokorného, členskou základnu  i dvanáct členů OVV. Následuje 
bohatá diskuse, kde př. Matyáš obviňuje př. Pokorného, je však jediný. 
Diskuse se vleče a nakonec se hlasuje o ukončení diskuse. V bodě odvolání 
předsedy OVV jsou rozdány volební lístky s tím, že každý napíše jen odvo-
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lávám nebo neodvolávám. Vydáno bylo čtyřicet tři hlasovacích líst-
ků.Verdikt s odvolávám byl na třiceti pěti, opačných bylo jen sedm a jeden 
hlas byl neplatný.  
 
Následuje nová volba předsedy. Navržení př. Ševčík, Hron a Tichý rezignu-
jí na kandidaturu a navrhují společně př. Vogela. Ten je zároveň jediným 
navrženým.  Př. Vogel byl v následující volbě zvolen třicetipěti hlasy, šest 
hlasů bylo proti. OK musela také doplnit členy OVV. Ten totiž postupně 
opustili př. Moravec, Pekárek a Chromíková. Místo nich nastupují př. Jane-
ček, Braun a Hejkrlík. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úřední hodiny napsané na dveřích sekretariátu  
 
V červnu se začíná OVV vracet ke klidnějším časům a OVV již trvá jen 
kolem dvou hodin. Byl předložen návrh jednacího řádu OVV, který před-
stavila př. Teplá. Ten bude po doplnění schválen na dalším jednání. Hodno-
til se průběh a výsledky OK. Př. Šináglová se znovu opřela do př. 
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Chromíkové, ale převládl názor př. Tichého se k tomu nevracet. Př. Ševčík 
inicioval dotaz na RVV ohledně kontroly RKK. Bylo mu ale odpovězeno, 
že v případě nespokojenosti se má OVV obrátit na ÚKK. OVV definitvně 
volí za svého tajemníka opětovně př. Pokorného. Ten však fakticky nepře-
stal tuto funkci vykonávat. Schvaloval se i nový podpisový vzor a na zá-
kladě návrhu př. Tichého se jednalo o členy POVV a tajemníka. Ostatně 
tento systém zůstal platný až po dnešek. OVV vzalo na vědomí harmono-
gram akcí ČSSD na Praze 8, vyjma akcí MO Libeň. Ta se přestává scházet 
a není jasné, co bude dál. Jedná se o komunální politice. Př. Teplá chce 
podněty zdola, tedy z místních organizací. Př. Hradecký hovoří o Březiněv-
si, př. Janeček informuje o Obchodním centru Draháň a neexistenci prodej-
ny potravin.  
 
Ještě před prázdninami se schází OVV. Ten musí konstatovat, že MO Libeň 
se přestala úplně scházet. OVV také jedná o společném používání Dělnic-
kého domu ČSSD s př. Pokorným. OVV rozhodl o vzniku komise, která 
tuto problematiku posoudí. Př. Chromíková dosud nepředala žádné podkla-
dy, které měla. Díky nejasnostem okolo územní působnosti jednotlivých 
MO je př. Pokorný pověřen vypracovat územní rozdělení působnosti MO 
dle směrovacích čísel pošty. Začíná se mluvit o kandidátovi do Senátu je 
navržen pan Mahler.V oblasti komunální politiky se hovoří o Pražském 
klubu zastupitelů (PKZ). Magistrát schválil doporučení, aby MČ měly při-
bližně 18 procent vlastních bytů. Na PKZ se jedná o probíhající reformě 
veřejné správy. Také zde proběhla zpráva o tom, že by se mělo stavět metro 
do Ládví. Trasa bude zajišťována z obligací. Z radniční politiky př. Teplá 
informovala, že Obchodní centrum Draháň bude obslouženo Delvitou.  
 
O prázdninách se OVV sešel dvakrát, ale jednou nebyl usnášeníschopný. 
Př. Havlík se již nechce účastnit práci v OVV, a tak bude od příště nahra-
zen př. Bechyněm, který je náhradník. Př. Teplá navrhuje uspořádat akce se 
seniory na prodiskutování věcí veřejných. Znovu se opakovali kandidáti do 
Senátu. Přidávají se noví kandidáti, pánové Machonin, Kohák, Vogel. MO 
jsou pověřeny, aby toto projednaly. Opět se projednává radniční politika. 
Př. Štrupl velmi negativně hodnotí vypuštění stavby metra v Bohnicích. 
Bylo rozhodnuto o použití názvu náměstí Bohumila Hrabala. Na základě 
podnětu MSD se budou zastupitelé zabývat novou úpravou dětských hřišť. 
Př. Novotný mluví o svém oblíbeném tématu, a tím je rozpočet MČ. I př. 
Reiner má oblíbené téma, kterým je oprava Libeňského zámečku.  
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V září OVV schvaluje důležitý bod jednání, a to hostování členů v jiných 
MO. Jedná se asi o patnáct lidí. Tehdejší stanovy takovéto hlasování umož-
ňovaly a od té doby jsou tito členové již řádně ve svých místních organiza-
cích, přestože jejich trvalé bydliště je někde jinde. Dále se na OVV hovoří 
o neschopnosti MO Libeň se scházet. POVV dostává za úkol pozvat si vý-
bor MO Libeň a zároveň OVV svolává schůzi MO Libeň na 5. 10. 1999. Ta 
se však nikdy nesešla, přestože následovaly další pokusy. Probírá se magis-
trátní politika. Aktuální kauza je zdražení jízdného a členové rady na 
Magistrátě za ČSSD nesouhlasí. Po diskusi OVV navrhuje, aby radní zůsta-
li ve funkcích, ale dále bojovali proti zdražování. V radniční politice na 
Praze 8 se probírají noviny Osmička. Ta by se měla změnit tak, aby přestala 
být „hlásnou troubou“ ODS. Dále se diskutuje o prázdninové akci radnice 
nazvané „Leopold.“ Jednalo se o velmi drahou akci, kterou uspořádala mís-
tostarostka Holovská za ODS. Na akci byly nahnány děti ze základních 
škol, ale z občanů prakticky nikdo nepřišel. Př. Hradecký informuje, že  
v Březiněvsi chtějí zavést zpomalovací retardér. To se jim však nikdy ne-
podaří prosadit.  
 
V říjnu se sejde OVV den před konáním OK. Logicky se tedy připravuje 
právě OK a berou se na vědomí předkládané zprávy. Probíhá další kolo 
schvalování příslušných usneseních o hostování členů v jiných MO. Na jiné 
obvody si přeje odejít pět členů, naopak na Prahu 8 přichází př. Šída. OVV 
odsouhlasil seznam členů, kteří dostanou poděkování za dlouholetou čin-
nost. Delegáti, kteří se budou účastnit OK je dostanou osobně. OVV se 
usnáší na tom, aby delegáti hlasovali proti kandidatuře pana Vernera do 
Senátu. Ten kandidoval za jiný obvod, ale napsal hanopis o ministru Ivanu 
Davidovi – „David a Goliáška“. Tím dost neslavně proslul. Ve dnech 4. – 
5. 12. 1999 se koná školení ve spolupráci s Norskou stranou práce. OVV 
vysílá do Zlenic na školení př. Proškovou, Petruse, Hrona, Ševčíka a Po-
korného. MO Karlín kritizuje problematiku benzinové pumpy na Karlín-
ském náměstí. Znečišťuje životní prostředí a je zde nadměrný hluk. Tento 
problém však vyřeší až povodně v roce 2002.   
 
Obvodní koference se 21. 10. 1999 sešla pro to, aby zvolila kandidáta do 
Senátu. OK se konala na Střelničné. Konferenci řídil př. Tichý a byla po-
znamenána tím, že MO Libeň neměla delegáty, protože se od minulé konfe-
rence nesešla. Byly předloženy a schváleny zpráva o činnosti OVV 
a zpráva o komunální politice. OK nařídila OVV a MO dokončit revizi 
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členské základny. Mezi důležité body bylo usnesení ohledně MO Libeň. 
OK uložila OVV jednat další tři měsíce a pokud se nic nestane, tak nechat 
rozpustit MO Libeň a založit jí znovu. Po těchto úvodních bodech přichází 
jako bod jednání volba kandidáta do Senátu. Př. Máša a Běle se kandidatu-
ry vzdali, a tak v prvním kole kandidoval př. Vogel, př. Bechyně a jako 
blesk z čistého nebe byl navržen př. Paroubek. Toho navrhla MO Bohnice, 
respektive př. Matyáš. Výše zmínění kandidáti dostali 15 – 5 – 12 hlasů. Ve 
druhé kole pak př. Vogel i Paroubek dostali po 15 hlasech. Před třetím ko-
lem kde opět kandidovali všichni tři, se sešli členové MSD pod vedením př. 
Petruse a změnili svou volbu. Výsledek: př. Bechyně má 1 hlas, př. Vogel 
12 hlasů a př. Paroubek dostal 19 hlasů. Př. Paroubek je zvolen, a to přesto, 
že vůbec nebyl přítomen na jednání.  
 
V rámci OK bylo předáno seniorům poděkování za práci od předsedy 
ČSSD př. Zemana. Ocenění dostali př. Bechyně, Horáková, Pospíšil, Stará, 
Vaněk a Vašků. Hodnotila se i kampaň a doplňovací volby do Senátu na 
Praze 1, kde utrpěl př. Srp tragickou porážku. Bylo konstatováno že př. Srp 
dostal méně hlasů než je členů ČSSD na Praze 1. V závěru OK vystupuje 
př. Tichý a říká, že požadavek lustračního osvědčení je v rozporu s Listinou 
základních práv a svobod a domnívá se, že by strana neměla nikoho dis-
kriminovat.  
 
V listopadu členové OVV minutou ticha uctili památku Josefa Luxe. Př. 
Petrus informuje o setkání zástupců všech obvodů na Praze 5. Znovu se řeší 
místní působnost MO v Praze 8. Rozhodující pro nové členy bude katastr 
uvedený v souboru ulic doručovacích pošt. Jsou však schváleny výjimky. 
Do MO Kobylisy tak patří jižní část od Střelničné – tedy oblast Slovanky 
a celá ulice Davídkova. Do MO Libně patří vše od Trojské ulice na jih. Do 
MO Kobylisy patří také vše od Čimické na sever a k vozovně Kobylisy. 
Navíc do MO Kobylisy patří také oblasti Chabry, Březiněves a Ďáblice. 
OVV ke dnešnímu dni na základě usnesení OK ruší MO Libeň. Na den 7. 
12. 1999 svolává schůzi nové MO Libeň, která bude ustavující. V diskusi 
se vyjadřují všichni. Je určen i program. Každopádně do té doby se ještě 
bude jednat s př. Pluskalem a členy výboru MO Libeň. Zajímavé usnesení 
pak je: „OVV posoudil po skočení zkušební doby práci tajemníka s klad-
ným hodnocením a navrhuje ústředí ČSSD provést platovou úpravu 
o 1 000,- Kč, tedy na 7 300,- Kč“. V komunální politice se řeší znovuobno-
vení vítání občánků, počátek stavby metra do Ládví v roce 2000, možnost 
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zavedení tramvajových linek do Bohnic, schválení jižní varianty okruhu 
v zastupitelstvu.  
 
Prosincový OVV měl formu přátelského posezení v restauraci. Prakticky se 
nic neřešilo. Jen př. Pokorný připravil anketu, zda nastane rok 2000. Kupo-
divu nastal.  
 
Ve schůzích místních organizací se pochopitelně odráželo bojové nadšení 
celé obvodní organizace. Ovšem tyto boje neměly žádný velký vliv na čet-
nost nebo kvalitu jednotlivých schůzí. MO si tedy udržely podobný průběh 
jako minulé roky, s výjimkou MO Libeň.  
 
Karlínská organizace se v tomto roce sešla čtyřikrát. Schůze většinou řídí 
př. Tichý a konají se opět v klubu důchodců v Urxově ulici. MO kriticky 
vzala na vědomí, že nebylo revokováno Bohumínské usnesení ohledně spo-
lupráce s KSČM. Řeší se povolební spolupráce s ODS na komunální úrov-
ni. MO chce k vyjádření smlouvu mezi ČSSD a ODS. Již v březnu 
vyslovuje MO nesouhlas se současným vedením OVV. MO Karlín dále 
doporučuje OVV, aby se ve spolupráci s klubem zastupitelů pokusila 
ČSSD Praha 8 ještě jednou získat práva na Dělnický dům. Zajímavým ná-
padem byl návrh dát do časopisu Osmička inzerát se seznamem našich MO 
a daty schůzí. MO schvaluje usnesení, aby se svolala mimořádná OK k ře-
šení funkce předsedy OVV. MO doporučila OK, aby se do Senátu zvolil 
člen ČSSD na Praze 8, konkrétně př. Vogel. Z OVV padl návrh na společný 
„Zájezd do Mikulova“, na ten se přihlásili tři členové MO.  
 
Jediná usnášeníschopná schůze MO Libeň se konala v květnu. Př. Pluskal ji 
svolal do Lidového domu, ale bohužel nepozval všechny členy. Diskuse 
během celé MO se týkala současné situace na OVV Praha 8. Předseda MO 
př. Pluskal oznámil, že účast na jednáních OVV je v současnosti ztrátou 
času a odmítá se jich zúčastnit. Havlík napadl př. Pokorného, že používá 
prostory dělnickém domě za zvýhodněné nájemné, a proto porušuje zákon 
o veřejné soutěži. Výbor MO žádá př. Vogela, aby vystoupil z MO a přešel 
jinam, protože hlasuje proti MO Libeň. Př. Vogel tak na vyzvání skutečně 
učinil. K datu stanoveného klíče má MO Libeň 39 členů, a nominuje tedy 
13 delegátů. 
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Objednávka razítek pro místní organizace 
 
Od září do prosince se nové vedení OVV pokusilo čtyřikrát svolat schůzi 
MO Libeň, ale bez úspěchu. Na schůze přicházelo standardně kolem sedmi 
členů a nový člen př. Šída. Schůze vede předseda obvodu př. Vogel. V pro-
sinci př. Vogel slibuje, že MO Libeň nechá zrušit a založí novou. Někteří 
členové již vyhrožují, že v lednu už nepřijdou. Tajemník upozorňuje na 
personální věci. Na vlastní žádost bylo ukončeno členství čtyřem členům 
a to př. Bartoňkovi, Panochovi, Mesiereurovi, Havlíkovi. Ten však nakonec 
přešel na jiný obvod. MO Libeň zkrátka skončila dráhu největší MO a po 
dlouhých sedmi letech se její vliv vytrácí.   
 
V tomto roce se tedy definitivně nejvýraznější místní organizací stává MO 
Kobylisy a tento post již nepustí. V lednu se na MO řeší závěry první části 
OK. Diskuse jsou dlouhé a MO chce za každou cenu doplnit OVV na pat-
náct členů.  Př. Vaněk navrhl, abychom zavázali delegáty sjezdu hlasovat 
proti zrušení Bohumínského usnesení. Do MO vstoupil př. Petrus, který 
přichází z ČSSD na Praze 10. Informoval o tom, že založil klub MSD. Na 
další schůzi v únoru byla podána informace o druhé části OK. Př. Rajdlová 
informovala o prvním jednání OVV a o situaci, kdy členky za Kobylisy př. 
Šináglová a Prošková odmítly kandidaturu na místopředsedkyně, což kriti-
zuje. Ty se brání rodinnými důvody. Na MO se dovoloval výbor MO. Vý-
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bor MO pracuje zatím ve složení: př. Běle, který je předsedou a př. Majero-
vá, Rajdlová. Do výboru byli dovoleni př. Petrus a Zeman. Pak se volil 
první místopředseda MO a ve druhém kole poráží př. Petrus př. Majerovou. 
Př. Pokorný oznámil, že odchází z funkce tajemníka a doporučil př. Wildo-
vou. Př. Rajdlová říká, že to je jen v pravomoci předsedy OVV. I při této 
MO probíhaly schůze výborů MO, ale jen několik. Po odchodu př. Rajdlo-
vé na jiný obvod se této činnosti zanechalo.  
 
Od března za př. Běleho střídavě řídí schůze MO př. Majerová a Petrus. 
Informuje se především o situaci na obvodu.  Dále se mohutně diskutuje 
o Bohumínském usnesení, podpoře Miloše Zemana a o nešťastném zrušení 
mediální komise strany. V dubnu pak dochází k výměnám názorů mezi př. 
Rajdlovou a předsedajícím př. Petrusem společně s členkami OVV př. Ši-
náglovou a Proškovou. Téma je samozřejmě chod OVV. Na předsedu OVV 
se navrhuje př. Vaněk. Po všech volbách a dohadech př. Vaněk informoval 
o konferenci seniorů ČSSD, kde bylo přes 150 delegátů. Konference požá-
dala o kvóty pro seniory, což ale na sjezdu nebylo  schváleno. Př. Pokorný 
navrhuje vydávat informační leták pro členy. Jedná se o jednacím řádu 
OVV a o nízké komunikaci mezi OVV a MO. Př. Pokorný a Petrus chtějí 
udělat akci „Zájezd do Mikulova“. Během prvního pololetí řada členů pře-
šla mezi MO Kobylisy a MO Libeň. Př. Wildová, Votrubová do MO Libeň, 
naopak př. Dobeš do MO Kobylisy. Těch přestupů však bylo více a nejsou 
zrovna přehledně zaznamenány. Ale do ČSSD vstupují i nové tváře, včetně 
př. Zátopka. Ve druhém pololetí byly jen dvě schůze. Doprobírá se situace 
na obvodě, která se výrazně zklidnila. Poté se jednání stáčí k volbě do Se-
nátu. Po dlouhé diskusi byli navrženi př. Vogel, Běle, Bechyně, Máša. Př. 
Prošková navrhuje založit mateřské centrum. MO si následně odhlasuje, že 
se bude scházet jednou za dva měsíce. Hodnotí se i OK a volba př. Paroub-
ka. Př. Šináglová kárala př. Mášu, že podporoval proti rozhodnutí MO př. 
Paroubka. Na MO se předávají ocenění seniorům od př. Zemana.    
 
MO v Bohnicích na první ze čtyř schůzí jednala čistě o OK a přidala se 
k ostatním MO s požadavkem navýšení počtu členů OVV na 15. Navíc 
chce MO navrhnout volební řád OK. Do MO vstupuje př. Šikula a MO má 
sedmnáct členů. Bohužel většina zápisů je psána rukou, a tak jsou částečně 
nečitelné. V září MO diskutuje o nominaci do Senátu. Nakonec MO navr-
huje člena ČSSD z Prahy či z Prahy 8. Nechtějí mediálně známou osobnost. 
Pokud jde o akci „Zájezd do Mikulova“, tak se tento nápad nesetkal s po-
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chopením. MO požaduje po OVV, aby místo takovýchto akcí uspořádal 
všeplenární schůzi s vínem a pohoštěním. V říjnu MO navrhuje do Senátu 
př. Mášu, Běleho, Vogela, Bechyněho a nakonec také po diskusi i př. Pa-
roubka, a to s největším počtem hlasů.   
 
Místní organizace v Čimicích se ve svých stručných zápisech zmiňuje 
o situaci na obvodu a rovněž požaduje pokračování OK. Vnitrostranickou 
politikou Prahy 8 se zabývá i na dalších schůzích. V komunální oblasti se 
mluví o silničním okruhu kolem Prahy. MO podporuje vzdálenější, tedy 
severní variantu. MO silně podporuje př. Vogela na předsedu OVV a ná-
sledně i na pozici kandidáta do Senátu. Př. Jelínek napsal článek do Osmič-
ky o dětských domovech a jejich podpoře. Diskutovalo se k politice vlády.  
 
Zhodnocení tohoto roku není úplně jednoduché. Je však dobré zkusit se 
zastavit při hodnocení př. Chromíkové. Ta nakonec po roce odešla na jiný 
obvod a tam v ČSSD a také v SDŽ pracuje dodnes. Její hodnocení není 
jednoduché. Při čtení některých jejich původních návrhů na činnost organi-
zace a její změny se není možné ubránit pocitu, že prakticky vše, co chtěla 
udělat, o pár let později skutečně na Praze 8 vznikne. Jistý druh manažer-
ského způsobu řízení nakonec stejně převládne i na obvodu Prahy 8 a do-
konce je možné říct, že v lecčems byly její původní návrhy i překonány. 
Samozřejmě její pád byl očekávaný díky způsobu prosazování nových věcí. 
Politika je především uměním kompromisu a toto nebyla silná stránka př. 
Chromíkové. Vše bylo prosazováno razantně a silou MO Libeň. Ostatní 
MO se však logicky semkly k sobě a společně neoblíbenou předsedkyni 
odvolaly. Na celé kauze je s odstupem času zajímavé snad to, že vlastně 
bojovala představitelka jedné nové vize se skupinou lidí, kteří neměli v té 
době vizi žádnou.          
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Rok 2000 – Rok nejhorších senátních voleb 
 
V lednu roku 2000 definitivně rozhodl soud v právní kauze vlastnictví Li-
dového domu v Hybernské ulici ve prospěch ČSSD. Tím se výrazněji stabi-
lizovaly finance pro ČSSD. Předsednictvo strany se také rozhodlo prodat 
pozemky pod současným hotelem Millenium Plaza a hotelem Marriot. Tím 
se najednou stala strana velmi bohatou. Díky tomu mohla strana splatit dlu-
hy a úvěry z let 1996, 1998 a i půjčku ze začátku roku 2000. Zároveň strana 
nakoupila v krajích budovy, které slouží jako sídla ČSSD v krajích.   
 
Od ledna se také změnil systém veřejné správy v České republice. Bylo zří-
zeno čtrnáct nových krajů. Hlavní město Praha se stalo jedním z těchto kra-
jů. Definitivně se také změnil název Reginálního výkonného výboru (RVV) 
na Krajský výkonný výbor (KVV). Již na konci roku 1999 začínají vychá-
zet dva sociálnědemokratické občasníky. Opět Právo lidu (nyní již plně 
v režii stranického aparátu) a následně i časopis Komunální politika. Ten 
vychází jako dvouměsíčník. Bohužel zvláště dostupnost druhého časopisu 
byla mizivá.   
 
V září roku 2000 proběhla v ČSSD velká „Programová konference.“ Ta 
jednala o dlouhodobém programu ČSSD a připravila jej pro sjezd strany 
v roce 2001. Strana se také intenzivně zabývá volbami do krajů a části Se-
nátu v listopadu 2000. Zde bylo nepochopitelně rozhodnuto, že volby do 
zastupitelstva kraje Prahy budou probíhat společně s ostatními komunální-
mi volbami a ne s volbami krajskými. V září se v Praze také konalo zase-
dání Mezinárodního měnového fondu a situace v některých oblastech 
připomínalo chvíli stanné právo. V prosinci pak vypukla tzv. „krize v Čes-
ké televizi“.      
 
Miloš Zeman v tomto roce doslova čaroval se sestavou vlády. Z vlády od-
chází ministři Antonín Peltrám, Otakar Motejl, Václav Grulich, Jaromír 
Císař a Jaroslav Bašta. Naopak novými ministry se stávají Jaromír Schling, 
Jiří Rusnok, Petr Lachnit, Stanislav Gross, Bohumil Fišer a Karel Březina.      
 
První zasedání OVV v tomto roce je dne 19. 1. 2000. OVV má první nevo-
lební webové stránky na adrese www.socdem.cz/praha8. Proběhla informa-
ce z ustavující schůze MO Libeň. Předsedou byl zvolen př. Bechyně, ve 
výboru jsou př. Hejkrlík a Braun. OKK udělala opětovnou inventuru a ne-



 

 
134 

nalezla žádné problémy. OVV projednalo výsledek hospodaření za rok 
1999. Připravuje se OK na 24. 2. 2000. OVV se dozvídá, že bude „Progra-
mová konference ČSSD“ k dlouhodobému programu a za celý kraj pojede 
na tuto akci jedenáct lidí. Praha 8 bude své kandidáty navrhovat na OK. Př. 
Ševčík informuje o velmi bouřlivém KVV, kde se diskutovalo o dluzích 
strany. Př. Rajdlová a př. Ševčík se na OVV nepohodli na téma, kdo lépe 
zastupuje Prahu 8. Př. Rajdlová byla v KVV za SDŽ. Začíná se mluvit 
o kariérním řádu ČSSD. Př. Teplá informovala o radnici Prahy 8. V Karlíne 
jsou zrušeny jesle, základní školy jsou stabilizovány. Byl schválen rozpočet 
MČ. Zajímavá zpráva přišla nakonec jednání OVV. „Vstupné na ples 
ČSSD na Žofíně je dobrovolné – minimálně však 100,- Kč“. 
 
Na únorovém OVV se začala řešit senátní volební kampaň. Kandidát do 
Senátu př. Paroubek dodá všechny administrativní materiály pro kandidatu-
ru. Mezi další body jednání patří následující: OVV souhlasí s přestupem př. 
Chromíkové a Al-Malikiové na Prahu 5. OVV schvaluje zaplacení příspěv-
ků na SON ve výši 2 600,- Kč. Dosavadní příspěvky nestačily ani na po-
krytí právníka. Kanceláře ČSSD Praha se v Lidovém domě stěhují do 
prvního patra. V dolních prostorách vznikne restaurace. Př. Teplá informuje 
o své zprávě na OK ke komunální politice. Vyzývá členy OVV k aktivitě 
při psaní článků do radničního časopisu Osmička. Rada MČ Praha 8 schvá-
lila stavbu metra.  
 
Dne 24. 2. 2000 proběhla v Lidovém domě v Hybernské ulici poklidná 
konference ČSSD na Praze 8. Jediná proběhlá volba byla volba delegátů na 
„Programovou konferenci ČSSD.“ Byli zvoleni př. Vogel a Máša. Hodnoti-
la se nová práce OVV a př. Bechyně poděkoval za vyřešení problému s MO 
Libeň. Předkládají se klasické zprávy o činnosti (př. Vogel) o hospodaření 
(př. Pokorný), zpráva kontrolní (př. Valeš). Rozpočet na rok 2000 (př. Po-
korný). O tom, jak moc se změnila finanční situace, vypovídá i návrh roz-
počtu. Na straně příjmů jsou dotace ÚVV ve výši 46 000,- Kč a výběr 
členských příspěvků ve výši 40 000,- Kč. Na straně výdajů je pak celková 
částka ve výši 117 500,-. Deficit je pokryt zůstatkem finančních prostředků 
z roku 1999 ve výši 33 494,60 Kč.       
 
OK také diskutuje k programovým otázkám ČSSD. S diskusí k programu 
se setkáváme už podruhé od založení ČSSD na Praze 8. Podle př. Ševčíka 
se o program starají jen př. Zemek a několik nadšenců. Navrhuje tedy, aby 
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tento soupis problémů a nikoliv program byl vrácen ústředním komisím 
a přepracován. Okolo tohoto návrhu proběhla velká diskuse. Závěrečné 
usnesení tak zní: „OK považuje návrh dlouhodobého programu ČSSD za 
první znění, které je potřeba dopracovat na základě práce a připomínek od-
borných komisí všech stupňů, se zaměřením na větší konkretizaci a získání 
prostředků pro realizaci dlouhodobých cílů ČSSD“. Na OK byli hosté př. 
Svoboda, Metelec, Bureš, Paroubek a Šplíchal. Zapisovatelem této OK byl 
zvolen př. Petrus. Po této akci na podobnou funkci již nikdy nekandidoval.  
 
Březnový OVV hodnotí OK. Její průběh členové označují za konstruktivní 
a věcný, ale kupodivu i za dost nudný. OVV uvažuje o uspořádání všeple-
nární schůze pro členy, aby zvýšil jejich informovanost. Nakonec se v roce 
2000 žádná další větší schůze již neuskuteční. Řeší se problém s razítkem 
MO Libeň. V té době ještě stále mají jednotlivé MO svá vlastní razítka. Ra-
zítko MO Libeň má bývalý předseda MO př. Pluskal, který neodpovídá na 
dopisy ohledně jeho vrácení. Věc je předána právnímu odboru Lidového 
domu. Př. Petrus referuje o MSD, stejně jako na dalších OVV. Mezi témata 
komunální politiky patřily: „Př. Teplá navrhuje dát starostovi požadavek, 
aby se členové rady nedozvídali o akcích až z tisku“. Také je poprvé při-
pomenuta kauza Ďáblického hřbitova a případných dvou vchodů. Jeden, 
nový, by měl být u konečné tramvaje. Tento požadavek se později několi-
krát objeví i ve volebním programu ČSSD.  Př. Novotný sděluje, že se bude 
kontrolovat hospodaření jednotlivých odborů.  
 
Dubnový OVV se zabývá přípravou na senátní kampaň. OVV zvolil  vo-
lební štáb. Jeho členy se stali členové OVV, předsedové MO, MSD a SDŽ. 
Př. Paroubek předložil další návrhy na své lidi do tohoto štábu. Volebním 
manažerem je zvolen př. Ševčík. OVV nabídl př. Jelínkovi pomoc s akcí 
pro dětské domovy. OVV také  v souvislosti s šedesátými narozeninami př. 
Máši vyjádřila poděkování za jeho dlouholetou práci v ČSSD. Př. Štrupl 
informuje o získání Lidového domu do vlastnictví ČSSD. Z oblasti komu-
nální stojí za zmínku předložení zprávy př. Teplé o tom, že se bude rušit 
základní škola Chabařovická. 
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Na Dni dětí zleva př. Hejkrlík, Ševčík, Paroubek a Pokorný 
 
Květnové OVV se nejprve zabývalo hodnocením činnosti. Někteří členové 
se účastnili akcí rozdávání růží, 1. Máje a Kobyliské střelnice. Všechny 
MO nebyly v dubnu usnášeníschopné. OVV navrhuje předsedům MO, aby 
se dlouhodobě touto problematikou zabývali a tajemník musí připravit ana-
lýzu nechodících členů. Př. Hron, Pokorný, Teplá a Hejkrlík musí připravit 
informační zpravodaj pro členy. Časopis však nevznikl. Do prázdnin se 
připravují dvě akce již související se senátními volbami.  Především se jed-
ná o setkání občanů s př. Zemanem a Paroubkem v KD Krakov. O něco 
později dne 29. 6. 2000 se bude konat „Dětský den s Jiřím Paroubkem.“ 
Jako garant je za OVV zvolen př. Hejkrlík. MSD a SDŽ je přikázáno spo-
lupracovat. Komunální politika přinesla dvě zajímavosti. Jednak zrušení 
pošty v ulici Na Stírce a dále se objevily v rozpočtu nové peníze, a to čtyři 
miliony získané z poplatků za hrací automaty. Starosta za ODS navrhuje 
jednorázově uklidit celou MČ Praha 8. ČSSD nesouhlasí, protože nejde 
o systémovou věc.  
 
O prázdninách se OVV sešel až v srpnu, a to opět díky kampani. Př. Parou-
bek informoval o předvolební kampani a o jejích přípravách a své prezenta-
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ci v médiích. Jeho prezentace byla poměrně zajímavá. Zahájení kampaně 
bude dopis voličům. Hlavní osnova kampaně bude šest shromáždění – mí-
tinků s př. Paroubkem za účasti př. Buzkové, Grose, Falbra a Křečka. Bu-
dou vyrobeny upomínkové předměty (tašky, PVC, vizitky, tužky atd.) asi 
za 30 000,- Kč. Zároveň se vyrobí čtyři strany volebních novin. Před vol-
bami pak vyjde volební skládačka pro domácnosti. Na poslední týden si 
pak př. Paroubek najme ozvučený vůz, který by jezdil po Praze 8. Kandidát 
si sám zajistí přípravu a tisk na billboardy. Po prezentaci OVV dlouze dis-
kutovalo o změnách stanov. Nejvíc se probíral systém stranického soudu 
a možnost zrušení MO. Všechny připomínky, kterých bylo asi deset, má 
zpracovat tajemník a poslat KVV. Někteří přítomní členové požádali o vý-
robu vizitek s OVV a svým jménem.  
 
V září OVV jedná uprostřed telefonní ústředny, kde telefonistky provádí 
předvolební telemarketing. Tento telemarketing zajišťovalo ústředí ČSSD. 
OVV dostal nově k používání počítač s tiskárnou. Je to první podobné zaří-
zení z ústředí. OVV bere na vědomí, že harmonogram předvolebních akcí 
vyjde v Osmičce jako placený inzerát. Ve Smyčce pak vyjde celostránkový 
inzerát se životopisem kandidáta př. Paroubka. Dne 19. 9. 2000 je setkání 
s př. Paroubkem a občany v ZŠ Molákova. Př. Pokorný tam navrhuje „svo-
lat MO Karlín a Libeň, aby tam vůbec někdo byl.“ To byl velmi prozřetelný 
nápad. OVV na Praze 4 bude pořádat pracovní setkání předsedů obvodů. 
Př. Teplá informovala o pracovním setkání ústřední komise pro stanovy, 
kam byla pozvána omylem. Z komunální politiky: dne 12. 11. 2000 vstoupí 
v platnost zákon o Hlavním městě Praze a následně proběhne novela statutu 
Prahy. Jedná se o rozčlenění města Prahy dle nového systému. Vzniknou 
nové správní obvody. Př. Prošková informuje o hrozném stavu dětských 
hřišť.  
 
Říjnový OVV byl nabitý událostmi. Na radnici Prahy 8 se staly převratné 
události. Místostarostka Holovská za ODS se vzdala své funkce. Bylo to 
především díky špatně provedené akci „Leopold“ z minulého roku. Tato 
skandální akce byla velmi podivně financována. Paní Holovská je však  
fyzicky dále přítomna na „Zámečku“. Možná proto, že se stala životní part-
nerkou pana starosty. Začíná se mluvit, a to i v ODS, o odvolání starosty. 
ČSSD podpoří většinový názor klubu ODS. Př. Máša informuje o tom, že 
z magistrátu se přesouvají kompetence na jednotlivé radnice, a to činnost 
matrik, stavebních úřadů a územní řízení. Novým šéfredaktorem Osmičky 
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byl zvolen Mgr. Květák za ODS. Př. Petrus se snaží prosadit návrh MSD, 
aby MČ požádala o peníze z Magistrátu na opravy dětských hřišť. Žádosti o 
granty byly částečně připraveny, ale zastupitelé tuto aktivitu odmítají. Bylo 
informováno o kauze souboru „Valášek v KD Ládví.“ Hodnotí se průběh 
„Programové konference ČSSD“ jako nedobrý. Diskutovat směli jen lídři 
za kraje. V další části „Programové konference“ se pak členové rozdělili na 
skupinky. Zde už byl výsledek práce lepší.  

 
V KD Krakov na kampani zleva př. Vogel, Zeman, Teplá a Paroubek 
 
Následovala diskuse o předvolební kampani. K již proběhlým akcím se ješ-
tě přidávají tyto:  
26. 10. 2000 – Setkání s př. Grossem v Krakově 
2. 11. 2000 – „Zemák na Praze 8“ a večer kulatý stůl v Bílém domě  
3. 11. 2000 – Dolní Chabry, setkání se seniory  
6. 11. 2000 – Setkání s př. Křečkem na Střelničné  
8. 11. 2000 – Setkání s př. Buzkovou v Krakově.  
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Na poslední týden si př. Paroubek vybere dovolenou a žádá o maximální 
pomoc. Jedná se o moderování kulatého stolu. „Kulatý stůl“ byla společná 
akce všech kandidátů do Senátu. Setkali se v „Bílem domě“ za účasti řady 
občanů. Po úvodních projevech následně všichni kandidáti společně odpo-
vídali na dotazy. Př. Paroubek měl na této akci velký úspěch a jednoznačně 
uspěl. Bohužel návštěvnost akce nebyla taková, aby rozhodla o výsledku 
voleb.  
 

Interinář pro jeden ze dnů předvolební kampaně do Senátu 
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Plakát př. Paroubka pro senátní kampaň 
 
Listopadový OVV nebyl usnášeníschopný. Řešily se v rámci diskuse prak-
ticky jen dva body. Prvním byl katastrofální výsledek senátních voleb. Na 
Praze 8 kandidovalo do Senátu šest osob. Př. Paroubek skončil na čtvrtém 
místě za ODS, KDU-ČSL, KSČM a jen čtrnáct hlasů před pátým Petrem 
Cibulkou. Jednalo se o nejhorší senátní výsledek, a to i do budoucna. Je 
však pravda, že v procentech byl výsledek 14,22 poměrně standardní. Dru-
hým bodem byl Dělnický dům. Od společnosti provozující kasíno, která 
využívala část Dělnického domu, přišel návrh na vypořádání této nemovi-
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tosti. Kasíno žádá, aby ČSSD tyto prostory opustila, a kasíno je tak mohlo 
koupit.   
 
Na prosincovém OVV se opět řeší Dělnický dům a výsledkem diskuse je, 
že OVV bude chtít od ČSSD tři miliony na nákup Dělnického domu. Zno-
vu se diskutuje o časopisu OVV. Navrhuje se číslo k OK či čtvrtletník. Př. 
Tichý je proti vydávání zpravodaje. Př. Pokorný mimo časopis navrhuje, 
aby se prošel náš program a zhodnotilo se, co jsme udělali a co ne. Návrh 
obsahu časopisu navrhne př. Teplá. Schvaluje se kompletní příprava OK na 
25. 1. 2001. Klíč delegátů je stanoven standardně jedna ku třem. Velký spor 
se váže k volení členů OVV. Návrh je, volit za každou MO jednoho člena 
do OVV a pak už volný výběr. Ovšem na tomto návrhu se členové OVV 
nedohodnou, a tak nakonec po sporech je požádáno POVV, aby navrhlo 
způsob volby. V komunální zprávě pro OVV př. Teplá říká, že byl odvolán 
starosta Prahy 8 pan Musílek a nahrazen panem Josefem Noskem. Do rady 
MČ byl dovolen pan Kindl. Př. Vogel informuje o pravidelné schůzce před-
sedů obvodů. Na předsedu KVV je řada návrhů.  
 
Všechny místní organizace, vyjma znovuobnovené MO Libeň, prožívají 
jakési uvolnění. Díky neexistenci bojů z minulého roku a nemožnosti 
účastnit se jakýchkoliv voleb začíná činnost členů stagnovat. I jakási štábní 
kultura platná ještě minulý rok se vytrácí. Dokladem toho je, že MO Karlín 
má v šanonu doloženy pozvánky na schůze MO. Snad se i osmkrát během 
roku sešla, ale zápis MO v tomto šanonu nenajdeme z tohoto roku ani je-
den.     
 
Úplně jiný pohled nám poskytne šanon MO Libeň. Zde najdeme deset vel-
mi podrobných zápisů. Jejich autorem je př. Hejkrlík, který si opravdu dá-
val záležet. MO Libeň byla založena 12. 1. 2000. Jedná se o ustavující 
schůzi, kde bylo přítomno sedm zakládajících členů a hosté. Schůzi do zvo-
lení předsednictva řídil př. Vogel. Ten zdůraznil, že se nikdo neodvolal ve 
třicetidenní lhůtě proti zrušení staré MO Libeň. Všech sedm členů schválilo 
program a založilo MO Libeň. Př. Pokorný je seznámil se schválenou 
územní působností MO schválenou na OVV. MO Libeň dále přijala za čle-
ny př. Bechyněho a Kvasnicovou, kteří byli členy staré MO Libeň, ale bydlí 
na jiných obvodech. Schůze MO se dále zabývala i dalšími personálními 
problémy. Pak se volil výbor MO. Předsedou se stal př. Bechyně, který vy-
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hrál v tajné volbě nad př. Hejkrlíkem. Místopředsedy se pak stali př. Hejkr-
lík a Braun. MO schválila termíny schůzí na každé první úterý v měsíci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis z ustavující schůze MO Libeň z roku 2000 
 
MO si v dalších měsících udržela velkou informační přenosnost z OVV 
mezi členy. Př. Bechyně a Hejkrlík pravidelně informovali o podnětech 
z OVV, předvolební kampani kandidáta do Senátu a samozřejmě o všem 
z komunální politiky. V únoru př. Bechyně jednal s př. Panochou, Bartoň-
kem a Mesiereurem a všichni se vyjádřili kladně k novému výboru MO Li-
beň. Zatím však ještě nevstoupili do nové MO Libeň. Byli přijati však jiní 
čtyři členové a, MO měla tedy již 15 členů. V březnu se pak nejvíce jednalo 
o dlouhodobém programu strany. V dubnu se pak př. Hejkrlík a Petrus do-
mluvili a uspořádali společnou schůzi MO Libeň a Kobylisy. Mimo zpráv 
z vyšších orgánů se kritizoval komplikovaný systém voleb delegátů na pro-
gramovou konferenci. Dále se hodnotilo setkání v „Bílém domě“ s př. Pa-
roubkem a Buzkovou. Pozititvní bylo, že přišlo hodně občanů. V květnu se 
pak na MO rozdávaly noviny Právo lidu, kde byl vytištěn „Dlouhodobý 
program ČSSD“. Velmi podnětná byla diskuse o konci 2. sv. války v Libni, 
do které se zasvěceně zapojili pamětníci př. Bechyně, Šída, Lenděl, Rak 
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a Heryán. Př. Bechyně navrhuje, aby vznikly z těchto událostí paměti. Bo-
hužel k tomu nikdy nedošlo. V červnu pak MO schválila poslání dopisu pro 
členy, kteří nechodí na schůze. Ten má obsahovat výzvu, aby začali na 
schůze chodit.  
 
Po prázdninách se definitivně upravují personální členské záležitosti.  Př. 
Pachmanové je ukončeno členství z důvodu nezaplacení příspěvků. Př. Be-
chyně dostal neoficiální návrh MO Karlín na spojení obou MO. Nastává 
dlouhá diskuse, ve které se navrhuje sloučení, přestup členů MO Karlín do 
MO Libeň atd. MO v závěru pak nevyjádřila s návrhem sloučení souhlas. 
V říjnu hovoří př. Prošková, která se na MO přišla podívat jako host,  
o telemarketingu, neboli dotazování se občanů. Říká, že je málo negativ-
ních komentářů, hodně lidí chce jít k volbám a chtějí přijít na naše akce. Na 
MO byl pozván př. Petrus, předseda MSD. Informoval o činnosti MSD na 
obvodu a o sjezdu MSD v Táboře. Proběhla ostrá diskuse o zasedání MMF 
a Světové banky v Praze a o násilných demonstracích. MO přijala usnesení, 
„že kladně oceňuje práci ministra vnitra př. Grosse a Policie ČR při zajiš-
ťování veřejného pořádku při této akci“. V listopadu podal př. Hejkrlík in-
formace o reformě veřejné správy a následovala na toto téma diskuse. 
V prosinci pak na výroční schůzi byl schválen staronový výbor ve stejném 
složení. Na schůzi se přišel představit př. Novotný jako kandidát na předse-
du OVV. MO Libeň podpoří kandidáta př. Novotného na předsedu a záro-
veň navrhuje další kandidáty na funkce. Na člena KVV doporučuje př. 
Petruse. Na schůzi byla schválena i písemná zpráva o činnosti MO Libeň za 
rok 2000. Takovéto zprávy nikdo jiný než Mo Libeň nikdy nedělal.  
 
MO Kobylisy má doložených pět schůzí, byť se jistě sešla víckrát. Ovšem 
zápisy chybí. Z pěti schůzí je MO Kobylisy čtyřikrát neusnášeníschopná. 
Důvodem je vysoký počet členů, kteří pravidelně nechodí na schůze. Pro 
chodící členy přednáší př. Petrus, který již stabilně řídí schůze za př. Běle-
ho, všechny zprávy z OVV a komunální politiky. V tom mu pomáhají př. 
Prošková a Šináglová. V lednu se př. Šináglová vrací k volbě senátora 
a vyčítá členům MO, že hlasovali pro př. Paroubka. V únoru bylo tak málo 
členů, že se ani příliš nediskutovalo. Dubnová společná schůze s MO Libeň 
je popsána výše. A to bylo do prázdnin vše. V říjnu se schází usnáše-
níschopná MO a diskutuje se o předvolební senátní kampani. Poprvé se při-
znává rozpočet předvolební kampaně př. Paroubka nad milión korun. 
Některým členům se zdá kampaň příliš nákladná a roztříštěná. Jedná se 
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o projektu na Praze 5, a to zřízení dotované internetová kavárny. Tehdy 
ještě přístup k internetu nebyl obvyklý. Někteří členové MO okamžitě na-
vrhují zřídit podobnou věc i na Praze 8. To je však zamítnuto pro finanční 
nemožnost realizace. Př. Petrus navrhuje, aby každá schůze měla tématické 
zaměření a byli pozváni odborníci z Prahy nebo od nás. Na příště navrhuje 
př. Novotného a seminář o EU. Př. Pokorný a Majerová si myslí, že to ne-
bude mít na členy vliv. Př. Vaněk návrh podpořil s tím, že je to návrat 
k předválečným létům. Dále se diskutovalo o sjezdu MSD, programové 
konferenci a o činnosti seniorů. V prosinci byla MO bohužel opět neusná-
šeníschopná, takže příspěvek př. Novotného o EU vyslechla jen malá část 
členů. Byl vznesen dotaz na informace získané z telemarketingu. Bylo sdě-
leno, že telemarketing nebyl zatím vyhodnocen. Bohužel se to nestalo ani 
nikdy v budoucnu.   
 
MO Bohnice má doloženy z roku 2000 jen dva zápisy. Oba navíc psané 
rukou, a to značně nečitelně. V lednu byl přijat z Prahy 5 př. Sýkora a zvo-
len nový výbor. Předsedou je př. Hron a místopředsedou př. Ševčík. Zají-
mavostí z komunální problamtiky je informace, že v obchodě Billa má být 
benzínová pumpa. Jednalo se spíše o fámu. V dubnu pak MO Bohnice žáda 
o otevření majetkoprávních žádostí ohledně „Lidového domu v Bohnicích.“ 
MO také žádá OVV, aby byly vyhotoveny propagační materiály pro občany 
na téma „Co jsme udělali v komunální politice“.       
 
MO Čimice se sešla podle zápisů čtyřikrát.V lednu se zabývala komunální 
politikou. Především chce, aby OVV zpracoval zprávu o plnění volebního 
programu, dále se řešilo případné zavedení tramvaje do Bohnic a Čimic 
a benzínová pumpa v Bohnicích. V únoru odchází z MO př. Chromíková 
a stabilizuje se členská zákadna. V květnu se řeší problém účasti členů na 
schůzích a dlouhodobý program strany. V listopadovém zápisu můžeme 
najít zajímavou větu, kde se píše: „Názor ODS by pro nás neměl být měřít-
kem“ Dle MO je potřeba dělat vlastní sociální politiku a pořádat akce.  
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Rok 2001 – Rok vzestupu členů MSD 
 
Na apríla v roce 2001 začala pracovat akciová společnost ČSSD nazvaná 
DEMOS. Ta zajišťuje organizační a servisní práce pro ČSSD. V původních 
plánech se psalo, že by měla zajišťovat public relations, internetové strán-
ky, vydávání periodik. A skutečně se této práce společnost chopila. V roce 
2001 zorganizovala například tzv. „direct mail“, tedy dopis předsedy ČSSD 
př. Špidly a místopředsedy ČSSD př. Grosse pro občany. Demos také orga-
nizoval přílohu deníku Práva nazvanou „Pohled“. V tom ČSSD informova-
la o své činnosti. Zároveň se v roce 2001 výrazně zlepšil internet ČSSD. 
 

 
Dnes již neuvěřitelná fotografie př. Petruse ze sjezdu – je to ten stojící 
 
Na sjezdu v dubnu 2001 odstoupil př. Zeman z funkce předsedy ČSSD. 
Funkci premiéra si ponechal. Novým předsedou ČSSD se stal př. Špidla. 
Na rok 2001 ČSSD připravila, poprvé od roku 1990, přebytkový rozpočet. 
Bohužel na tomto sjezdu nebyl schválen dlouhodobý program. Ten byl vrá-
cen odborným komisím strany k přepracování a byl schválen až o dva roky 
později. Byly ale výrazně změněny stanovy ČSSD. Od tohoto sjezdu je 
usnášeníschopnost schůze MO již od dvou pětin členů a ne nadpoloviční 
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většinou, dále je ve stanovách konečně definován „Klub seniorů ČSSD.“ 
Zvláště první bod výrazně pomohl při svolávání schůzí.  
 
V tomto roce udělal premiér př. Zeman další dvě změny ve vládě. Odešli 
ministři Vladimír Vetchý a Pavel Mertlík a místo nich nastoupili ministři 
Jaroslav Bureš a Jaroslav Tvrdík. V prosinci ÚVV ČSSD schválil zásadní 
materiály ke členství ČR v EU. ČSSD se tak definitvně stává silně proev-
ropskou stranou.  
 
Dne 11. září 2001 se uskutečnil teroristický útok na USA, který změnil do-
slova celý svět. Politické uskupení Čtyřkoalice se v roce 2001 tak dlouho 
dohadovalo o svém programu a personálních záležitostech až se nakonec 
rozpadlo.  
 
OVV Prahy 8 se v lednu před Obvodní konferencí sešel dvakrát. Prakticky 
jedinou záležitostí o které se jednalo, byla příprava volební Obvodní konfe-
rence. Jednalo se především o tom, aby každá MO měla svého zástupce 
v OVV. Nakonec prochází návrh, aby kandidátka do OVV byla rozdělena 
podle jednotlivých MO a každý hlasující delegát byl povinen v každé MO 
zaškrtnout alespoň jednoho kandidáta. Zbytek volby je pak na jeho úvaze. 
Jediným kandidátem na předsedu je zatím př. Novotný. OVV se neshodlo 
na počtu členů nového OVV, kdy návrhy se pohybovaly od jedenácti do 
patnácti členů. Rozhodnutí bude na OK. Řeší se také problém s MO Koby-
lisy, která má řadu absentujících členů. Nápad př. Pokorného rozdělit MO 
na zdravou a špatnou část je nehlasovatelný. Př. Vogel informoval o pra-
covní schůzce s př. Zemanem, který si zve jednotlivé předsedy OVV. Př. 
Zeman se př. Vogela ptal na pokles členské základny a problém s Dělnic-
kým domem. Bohužel žádné výsledky jednání nepřineslo.  
 
Obvodní konference se konala 25. 1. 2001 v Lidovém domě v Hybernské. 
Schůzi zahájil předsedající př. Tichý. Na začátku to s konferencí nevypada-
lo dobře, protože bylo přítomno jen 28 delegátů, ale naštěstí během půl ho-
diny se toto číslo zvětšilo na 44. Je možno říct, že konference byla převážně 
volební. Byla sice přednesena zprávy předsedy, byl výrazně komentován 
návrh rozpočtu i hospodářský výsledek za minulý rok a rozpočet kampaně. 
OK také vyslechla zprávu předsedkyně KZ a zprávu o MSD, ale především 
se volilo. Jediným kandidátem na předsedu OVV byl př. Novotný. Hlaso-
vání dopadlo silně v jeho prospěch 32 pro, 3 proti a 1 se zdržel. Jednalo se 
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zatím o nejjednoznačnější volbu funkce  předsedy OVV. Následně byl ve 
dvou kolech zvolen nakonec patnáctičlenný OVV. Zvoleni byli: př. Bechy-
ně, Hejkrlík, Hron, Majerová, Máša, Petrus, Prošková, Sýkora, Ševčík, Ši-
náglová, Štrupl, Teplá, Vogel, Zemek. Následuje tříkolová volby člena 
KVV, kde ve třetím kole vítězí př. Petrus nad př. Ševčíkem v poměru 19 ku 
15 hlasů. Člen ÚVV nakonec nebyl zvolen ani na tři kola, a musela násle-
dovat druhá volba. I zde se zvolilo až napodruhé, a to př. Teplá. Na sjezd 
byli zvoleni př. Vogel a Novotný. Později pak na Krajské konferenci byl 
dovolen delegátem sjezdu i př. Petrus. Dále se pak ve třech kolech volili 
delegáti na KK. Z toho jsou patrné dvě věci. Především, že neúměrně dlou-
hé volby silně prodlužily jednání konference. Také je zajímavé pozorovat, 
jak silný mandát získali členové MSD. Ze sedmi tehdejších členů MSD se 
všichni čtyři aktivní členové dostali do OVV. Jeden se stal předsedou 
a druhý členem KVV. Během opravdu dlouhých voleb vystoupili  hosté, 
a to př. Svoboda, Paroubek (ten mluvil o předvolební kampani a Praze 8), 
Navarová a Buzková (ta hovoří o své kandidatuře na předsedkyni Prahy). 
 

 
Př. Ševčík a Matyáš čekají na OK na výsledky voleb 
 
Dále OK přijala toto asi nejdelší usnesení na Praze 8: „Městská část Praha 8 
zaostává za některými jinými obvody se srovnatelnými podmínkami (např. 
Praha 5, Praha 9, Praha 10). Na rozdíl od nich její části přímo sousedí 
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s městským centrem. Typickou ukázkou zanedbanosti je prostor Rohanské-
ho ostrova. Na jeho využití a postupnou zástavbu, či změnu na zelenou plo-
chu, upozorňoval náš volební program pro komunální volby již v roce 1990 
a od té doby  se nic nezměnilo. Obdobná situace je v Horní Libni se stále 
trvající stavební uzávěrou vyvolanou pomalým tempem výstavby vnitro-
městského okruhu. Dalším příkladem je rozestavěný plavecký stadion Šut-
ka. 
 
Konference ukládá zastupitelům MČ Praha 8 i zastupitelům hl.m. Prahy 
zvoleným za ČSSD zvýšit aktivitu, respektive vyvinout maximální aktivitu 
k prosazování záměrů při rozvoji městské části Praha 8 i celé Prahy a od-
stranění tohoto neúnosného stavu“. 
 

 
Úvod ze třístránkové zprávy Klubu MSD v a Praze 8   
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Únorové OVV se nejprve zabývá volbou místopředsedů. V prvním kole 
první volby jsou zvoleni př. Bechyně, Prošková, Hron. Poslední člen se pak 
zvolí až ve třetím kole druhé volby. Je zvolen př. Ševčík o dva hlasy nad př. 
Hejkrlíkem. Oba v první volbě nekandidovali. Začíná se dohadovat, zda 
a koho podporovat na předsedu KVV. V diskusi padl návrh př. Petruse na 
to, aby se kandidáti představili písemně. OVV toto odhlasoval přes opačný 
názor př. Sýkory. Př. Novotný předal členům svou představu základních 
principů činnosti OVV. Navrhuje rozdělit členy OVV do čtyř skupin (ve-
řejnost, vnitřní politika, komunální politika, práce s MO). Dále navrhuje 
personální složení skupin. Všichni si to přeberou dopříště. OVV přijímá 
usnesení ve kterém navrhuje, aby členové ČSSD působící v dozorčích ra-
dách dali své odměny na humanitární účely.  
 
V březnu se navazuje na předchozí OVV a předsedové skupin přestavují 
náplň své činnosti. Př. Ševčík má na starosti vnitřní politiku. Ve svém pro-
jevu říká, že „chce lobovat napříč Prahou a spolupracovat s ostatními 
OVV“. Do svého týmu navrhuje př. Petruse a Matyáše. Př. Teplá má na 
starosti komunální politiku. Svou vizi předkládá písemně. Hodlá i dál pí-
semně přispívat o tomto tématu do případného časopisu. Žádá, aby př. 
Prošková docházela na klub zastupitelů. Př. Prošková si jako místopředsed-
kyně zvolila činnost „práce s MO“. Její hlavní představou je zabezpečit tok 
informací všemi směry. Hodlá zjistit zájem členů MO a udělat databázi. 
Dále navrhuje udělat malé komise v rámci obvodu. Př. Novotný shrnuje vše 
předložené a bere si za úkol připravit první návrh dvouměsíčníku. Ani ten-
tokrát však časopis nevzniká. Př. Sýkora navrhuje udělat dotazník pro ob-
čany. Obsah dotazníku doplní OVV, dopracuje a vydá v Osmičce.  
 
Zásadní pro další vývoj činnosti na Praze 8 byly výsledky Krajské konfe-
rence. Delegáti z Prahy 8 v prvním kole volili na předsedu př. Svobodu, ve 
druhém kole, kam nepostoupil, pak jednotně př. Buzkovou. Ta slovně pod-
pořila na post místopředsedy KVV př. Novotného. Ten však neprošel o čty-
ři hlasy. Na KVV se budou dovolovat dva místopředsedové, ale jen z členů 
KVV. Př. Novotný tedy chce svolat novou OK, kde se př. Petrus vzdá člena 
KVV a OK zvolí př. Novotného za člena KVV. Ten tak bude moci pod-
stoupit volbu místopředsedy a pak znovu uvolní místo člena KVV pro př. 
Petruse. Po rozsáhlé diskusi s tím OVV souhlasil a svolal OK na 19. 4. 
2001. Zároveň se navrhuje, aby byl zvolen statutární místopředseda, kdyby 
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byl př. Novotný zvolen za místopředsedu KVV. Př. Petrus předložil svou 
první a zároveň poslední písemnou zprávu z KVV.  
 
Na dubnovém OVV se nejvíce hovořilo o sjezdu strany. Hodnotily se pro-
jevy př. Zemana a Špidly. Př. Špidla byl kritizován za ovlivnění sjezdové 
volby mezi př. Volfovou a Kobesem. Př. Novotný byl na OVV Prahy 14 
a navázal s nimi první kontakty a spolupráci. Diskutuje se o možném pří-
chodu př. Kužvarta na Prahu 8. Účelem jeho vstupu je volba za Prahu 8 na 
prvním místě do PSP ČR.  Není to kvitováno a OVV se spíš kloní k tomu, 
aby byl volen člen z Prahy 8.   
 
Dne 19. 4. 2001 se koná v Lidovém domě další OK. Schválené pracovní 
předsednictvo je tentokrát v netradičním složení př. Novotný, Ševčík a Pe-
trus. OK se především sešla proto, aby převolila člena KVV tak, aby př. 
Novotný mohl dál kandidovat na místopředsedu KVV. Na OK byla situace 
široce diskutována, a to i z toho pohledu, že pokud by KVV toto neschválil, 
tak Praha 8 nebude mít žádného zástupce. Nakonec se OK rozhodla hlaso-
váním 14 pro, 1 proti a 8 se zdrželo člena KVV převolit. Poté př. Petrus 
a při Ševčík odstupují z funkce člena KVV, respektive náhradníka člena 
KVV. Zvolen je př. Novotný, př. Petrus náhradníkem a př. Ševčík druhým 
náhradníkem. V průběhu voleb proběhla zpráva o Sjezdu. Informovali př. 
Petrus a Novotný. Př. Petrus předložil soupis hlasování na Sjezdu, také ko-
mentoval všechny změny ve stanovách a proběhla rozsáhlá diskuse.  
 
Celá kauza s převolováním dopadla pro př. Novotného nakonec dobře a na 
jednání KVV se stal místopředsedou KVV Praha. Bohužel pro př. Petruse 
to tak dobře nedopadlo. Sama př. Buzková vytáhla novou kartu a řekla, že 
podle stanov musí být náhradníci člena KVV schvalováni na krajské konfe-
renci. Vzhledem k tomu, že př. Petrus schválen nebyl, tak Praha 8 nemá 
zástupce v KVV. Tím se stal př. Petrus asi historicky nejkratším členem 
v KVV v dějinách ČSSD a Praha 8 na tuto kauzu následně doplácela další 
dva roky.  
 
V květnu se začíná rozebírat finanční situace KVV a především OVV. 
Předseda se zavázal, že zjistí, jak funguje přerozdělování peněz. Př. Vogel, 
Novotný, Hron a Sýkora připraví dopis pro případné sponzory. Připravuje 
se leták o činnosti ČSSD Praha 8. Za úkol si jej vzali př. Novotný a Hejkr-
lík. Po jeho vytisknutí každá MO roznese zhruba 1 000 kusů. Př. Prošková 
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informuje, že do příštího jednání vyhodnotí dotazníky od členů MO. Záro-
veň říká, že se jich řada nevrátila. Na září se připravuje akce s občany a př. 
Křečkem, Tarabou a Mášou a téma je jasné „Byty a magistrát“. Př. Pokorný 
informuje o oficiální prohlídce metra. Tvrdí, že už nikdy se nebude moci 
stavět odbočka do Bohnic. Př. Novotný říká, že má jako místopředseda na 
starosti odborné komise.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informační leták ČSSD Praha 8 pro občany 
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V červnu proběhlo velmi zajímavé jednání OVV. Přestože se několikrát na  
OVV diskutovalo o tom, že si členové nepřejí, aby na Prahu 8 přišla známá 
osobnost, kterou bychom museli podpořit do PSP, tak se to nakonec stalo. 
Schůzi navštívil př. Kužvart, v té době ministr životního prostředí, a požá-
dal o vstup do ČSSD na jednání OVV. Ve svém projevu řekl, že hodlá na 
Praze 8 pořádat přednášky o životním prostředí a o silničním okruhu. Také 
zdůraznil, že byl již přijat na MO Karlín. Následovalo neuvěřitelné hlaso-
vání o přijetí př. Kužvarta za člena. Na OVV v tu dobu bylo přítomno jen 
osm členů a ruku tedy muselo zvednout všech osm, aby byl př. Kužvart při-
jat. Bohužel to jednotlivým členům OVV docházelo až postupně, a tak to 
bylo asi nejdelší hlasování v historii OVV, kde postupně všichni, byť větši-
na velmi neochotně, zvedli ruce. Ve velkých rozpacích na všech stranách se 
pak pokračovalo dál. Pro př. Kužvarta to byl asi velký šok, protože se na 
Praze 8 již nikdy neobjevil a stal se nakonec členem ČSSD v úplně jiné or-
ganizaci.   
 
Na červnové OVV přišli hosté z Prahy 14 včele s př. Horkým a diskutovala 
se otázka kampaně, internetu i dalších stranických věcí. Diskutovalo se též 
o financování strany. Př. Sýkora se diví, že při příjmech strany 80-100 mi-
liónů, dle místopředsedy Kobese je možné, že na obvod přijde jen 70 000,- 
Kč. Žádá vysvětlení. Následně představili př. Ševčík a Sýkora své předsta-
vy o sponzoringu. Př. Sýkora navrhuje nabídnout podnikatelům využití na-
šich akcí na jejich propagaci. Př. Ševčík bez rozpaků navrhuje nabídnout 
jim „dohození zakázek“. Př. Petrus a Ševčík také představují první návrh 
volební strategie, a to oslovení sportovců, národnostních menšin, obyvatel 
domova důchodců. Dále vydávání zpravodaje a další využití SONu při 
ČSSD. Př. Prošková informuje, že se stále sbírají dotazníky od členů. 
 
O prázdninách ani jedno zasedání OVV nebylo usnášeníschopné, a tak se 
členové OVV sešli až v září. Diskuse se točí k nominačnímu kolotoči  vo-
leb kandidátů do PSP ČR a na Magistrát. OK se bude konat dne 30. 10. 
2001 v Lidovém domě Hybernské ulici. OVV se vyjadřuje k návrhům do 
PSP ČR.  Za lídra do PSP ČR za Prahu pak OVV navrhuje př. Buzkovou. 
OVV také podporuje i představitele ČSSD z jiných obvodů, a to př. Kavana 
a Křečka. Jako lídra do Magistrátu navrhuje OVV př. Novotného. Voleb-
ním manažerem pro volby do PSP ČR je zvolen př. Tichý. Pro komunální 
volby pak př. Hejkrlík. Volebním štábem se stává OVV. Hovoří se o ko-
munální politice. Oprava budovy Grábovy vily vyjde na třicet miliónů. 
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Špatnou zprávou je, že Městská část prohrála soudní spor o budovu Zen-
klova 22, kde se nacházela jedna z budov MČ.   
 
V říjnu se na OVV znovu diskutuje o OK. Nejprve se volí volební zmocně-
nec pro volby, kterým se stává tajemník př. Pokorný.  OVV s definitivní 
platností schvaluje kandidátku do PSP ČR za Prahu 8 v tomto pořadí: př.  
Máša, Bechyně, Teplá, Vogel, Novotný a Svoboda. Kandidátku do Magis-
trátu pak v tomto pořadí: př. Novotný, Teplá, Hejkrlík, Reiner, Máša, Štru-
pl, Vogel, Zemek, Nepraš, Braun, Janeček, Hadrava, Ševčík, Prošková 
a Tichý. Tyto dvě kandidátky se předloží ke schválení OK. OVV také bere 
na vědomí ukončení členství třinácti lidem kvůli neplacení členských pří-
pěvků. OVV bere na vědomí informaci, že se nově otevřela restaurace 
ČSSD v Hybernské ulici. V zápise se objevuje zpráva, že „Petrus už nebu-
de členem KVV a že to bylo dopředu jasné“. 
 

Volby na OK. Za předsednickým stolem zleva př. Prošková, Tichý, Novot-
ný, Bechyně a volby řídí tradičně př.Hejkrlík 
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Obvodní konference dne 30. 10. 2001 proběhla pro volbu nominací do PSP 
ČR i Magistrátu. OK navrhla na lídra za Prahu do PSP př. Buzkovou. Před-
stavili se kandidáti do PSP ČR, které navrhl OVV a proběhlo schválení 
kandidátky. Prošel lídr za Prahu do Magistrátu, a to př. Novotný a dále 
kandidátka do Magistrátu. Všechno to, co navrhl OVV, bylo schváleno bez 
preferenčního hlasování.  
 
Na listopadovém OVV seznamuje předseda s již hotovou kandidátkou do 
PSP ČR. Původně byl na šestém místě kandidátky př. Máša, ale na Krajské 
konferenci došlo k preferenčnímu hlasování a př. Máša byl odsunut až na 
osmé místo. OVV schvaluje připomínky k organizačnímu řádu ČSSD, kte-
ré připravil př. Pokorný. Řeší se nízká účast členů na OK. MSD Praha 8 
připravili akci „Turnaj v šachu“ na den 8. 12. 2001. OVV zapůjčí MSD 
místnost a rozešle dopisy s pozvánkou členům. Akce se nakonec opravdu 
uskutečnila a měla slušnou účast kolem dvaceti členů, a to i z jiných obvo-
dů. Následně se diskutuje nad další nezvládnutou akcí ústředí MSD, a to 
nad  „Lampionovým průvodem“ dne 17. 11. 2001. V prosinci se pak jen 
diskutuje o rozpočtu ČSSD.  
 
Tento poklidný rok se projevil ještě tíživěji i na práci MO. Vždy v případě 
klidného období se práce řady MO tak trochu vytrácí. Na schůzích MO se 
pak řeší prakticky jen obvyklé záležitosti bez žádné větší přidané hodnoty. 
Takový byl i tento rok.  
 
MO Karlín se sešla určitě již v lednu. Konstatovalo se, že počet členů se 
snížil na třináct. MO v rámci přípravy na OK přijalo usnesení, ve kterém 
žádá, aby člen ÚVV byl zároveň předsedou OVV. MO se negativně vyja-
dřuje k úrovni chodníků a jejich úklidu v Karlíně. Od dubna do května se 
setkáváme pouze s pozvánkami na schůze, ale bez zápisů. V květnu je zápis 
sice k dispozici, ale v něm jsou pouze zprávy z OK. V červnu MO přivítala 
nového člena MO, př. Kužvarta. Ten vysvětlil důvody svého vstupu a byl 
přijat. Diskutuje se o programu do voleb. Př. Kužvart podal informaci 
o ekologických službách na Praze 8. V září a v říjnu se pak jen nominovalo 
a volilo na OK. Navíc jen byla př. Zemkem podána informace o investič-
ních akcích v Karlíně.  
 
MO Libeň se poprvé sešla – nesešla v únoru. Tajemník omylem poslal jen 
některé pozvánky, a tak byli přítomni jen tři členové. V březnu již proběhla 
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klasická schůze, kde proběhla kritika OK pokud jde o neúměrnou délku 
voleb. Navrhuje se změna volebního řádu pro OVV. Při probírání zprávy 
o krajské konferenci bylo velmi negativně vnímáno, že zpráva Krajské kon-
trolní komise (KKK) kritizovala členskou základnu na Praze 8 a v MO Li-
beň, přestože je problém již přes rok vyřešen. MO Libeň požaduje 
vysvětlení. MO Libeň požaduje po tajemníkovi, aby vyrobil nové razítko 
MO Libeň, protože př. Pluskal stále neodevzdal to staré. Z „velké politiky“ 
se řešily vztahy mezi Kubou a ČR po Pilipově cestě a situace v České tele-
vizi. Další schůze proběhla až 11. září, a to společná s MO Kobylisy. V do-
bě schůze již byly známy první informace z útoků na Světové obchodní 
centrum v New Yorku. Bohužel obě schůze byly  neusnášeníschopné. Spo-
lečná schůze se zabývala nominacemi pro OK. V říjnu se na MO hovoří 
o výročí 100 let připojení Libně ku Praze. V prosinci se pak široce diskutu-
je nad analýzou volebního programu, který byl rozdán minule. Bohužel bez 
žádného závěru.    
 
MO Kobylisy má v roce 2001 dochováno sedm schůzí, včetně té společné 
s MO Libeň. Hned v lednu je zvolen nový výbor organizace s př. Petrusem 
jako předsedou a členy výboru ve složení př. Zátopek, Majerová, Zeman 
a Vaněk. Organizace se velmi pečlivě připravuje na OK a do strany vstupu-
je př. Slunečko. MO také žádá vedení ČSSD, aby zaujalo k situaci v ČT 
zásadní postoj. Na další schůzi proběhla kritika OK s ohledem na neúměrně 
dlouhou volební proceduru. MO si drží nápad z minulého roku na tématic-
ky laděné schůze. Na únorové přednáší př. Petrus o problematice dětí 
a mládeže v ČR, v březnu pak př. Běle o problematice životního prostředí. 
Ze zpráv z OVV se nejvíce diskutuje o dotazníku pro občany a o informač-
ním materiálu o ČSSD na Praze 8. Členové MSD informují, že navázali 
spolupráci s Pionýrem na Praze 8 a společně uskuteční akci k dětskému dni. 
To se nakonec opravdu uskutečnilo, ale bohužel spolupráce s Pionýrem dá-
le nepokračovala. Mezi úsměvné texty ze zápisů, lze zařadit i tento: „Další 
schůze MO se bude konat 12. 6. 2001 a padl návrh na přátelské posezení 
s občerstvením. Návrh byl přijat i po konstatování, že občerstvení si zaplatí 
každý sám.“ Pokud jde o komunální problémy, tak MO v tomto roce nejví-
ce řešila tato témata: zrušení pošty Na Stírce, koncepce opravy panelových 
domů, rozpočet MČ, navržená změna názvu divadla Jiskra na Divadlo Kar-
la Hackera. Ve druhé půli roku proběhla společná schůze s MO Libeň 
a byla přijata slečna Šťovíčková, pozdější př. Kozlová.  
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MO Bohnice má dochovány čtyři zápisy z nichž dva jsou psány nečitelně 
rukou. V lednu byl zvolen nový výbor ve kterém se stal předsedou př. 
Hron, místopředsedou př. Ševčík, Fric, Jančáková a Sýkora. Byla zvolená 
i revizní komise s př. Husákem, Majerníkem a Matyášem. Na dalším jed-
nání v květnu MO doporučuje př. Novotnému, aby si více hleděl práce ob-
vodu a nekandidoval do Magistrátu. Jako lídra do Magistrátu za Prahu 8 
navrhuje schůze MO př. Teplou. A to je bohužel vše.   
 
MO Čimice v lednu zvolila nové vedení. Předsedou se stal př. Štrupl, mís-
topředsedou př. Janeček. V osobě př. Štrupla se objevil vášnivý zastánce 
severní varianty silničního okruhu kolem Prahy. Tím se toto téma stalo zá-
sadním bodem jednání většiny schůzí. Dále se z komunální problematiky 
jednalo o metru, Drahani, bazénu Šutka a o práci zastupitelů. MO se také 
zabývala dotazníky od př. Proškové. V tomto roce vstoupila do MO př. 
Slavíková. Na poslední ze šesti schůzí MO přijala tato organizace následu-
jící usnesení: „MO nesouhlasí s kandidátkou OVV předloženou OK. Není 
to zvolení z MO, ale nedemokraticky. Navrhujeme, aby kandidátka byla 
sestavená ze zástupců všech MO“. 
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Rok 2002 – Rok povodní 
 
V lednu roku 2002 znovu proběhla „Programová konference“ strany, která 
připravila již značně propracovaný návrh „Dlouhodobého programu 
ČSSD“.  Sociální demokracie se však prakticky celý první půlrok připravo-
vala na volby do PSP ČR, kde obhajovala svou pozici vládnoucí politické 
strany. Jen v dubnu narušily toto soustředění zprávy o snahách některých 
zahraničních sil o otevření debaty o výslecích 2. světové války a samozřej-
mě především o restitucích majetku. ÚVV se k této problematice postavil 
velmi razantně a uložil všem členům ČSSD, aby těmto snahám čelili. 
 
Volby dopadly vítězstvím ČSSD. Získala 30,20 procenta. ODS byla nako-
nec poražena o necelých šest procent. Do PSP ČR kandidovala společně 
i tzv. Čtyřkoalice, která se však ihned po volbách definitivně rozpadla. Po 
vítězných červnových volbách byla ukončena platnost tzv. „Opoziční 
smlouvy“ a následovalo vyjednávání, které bylo zakončeno vznikem koa-
liční vlády ČSSD, KDU-ČSL, US. Tato levo-pravicová vláda následně 
vládla další čtyři roky, byť s velmi střídavými výsledky. Problémem číslo 
jedna se stala velmi křehká koalice závislá na 101 poslancích, z nichž řada 
s vytvořením této koalice velmi nesouhlasila.   
 
Následně zachvátily v srpnu větší část České republiky povodně, které ved-
ly dosud velmi novou vládu k razantním krokům. Ihned se ukázalo, že koa-
liční vládnutí bude velmi složité, protože tzv. „Povodňový balíček“ 
neprošel. Ten měl pomoci lidem postiženým povodněmi. Ovšem vláda se 
celkově v krizových chvílích osvědčila.  
 
Během povodní trochu zanikla zpráva o tom, že člen ČSSD př. Jan Kavan 
se stal předsedou Valného shromáždění OSN. Strana se také zabývala vnit-
rostranickým i veřejným referendem pro prezidentské volby. V tomto refe-
rendu nakonec zvítězil př. Zeman. Ten však nakonec k volbě nenastoupil, 
a tak byl navržen př. Bureš.  
 
V listopadu proběhly volby do Senátu a volby komunální. Tam se již straně 
tolik nedařilo. V senátních volbách obhajovala ČSSD jedenáct senátor-
ských míst, ale obhájila jen sedm z nich. Naopak výrazně uspěly méně 
známé strany, které nebyly zastoupeny ve strukturách Poslanecké sněmov-
ny. Získaly osm nových senátorských míst a celkově měly v Senátu osm-



 

 
158 

náct mandátů. V komunálních volbách ČSSD prohrála s ODS rozdílem tří-
dy. Rozdíl ve výsledcích: 25,55 procenta oproti 15,58 procent se ani jinak 
nazvat nedá. V počtu mandátů v celé ČR pak tento rozdíl činil 1 063 man-
dáty.   
 
Na lednovém OVV v Praze 8 se opět začíná diskutovat o možnostech spon-
zoringu podnikatelů ve prospěch ČSSD. Př. Ševčík mluví o volební strate-
gii. Hovoří se o komunálních volbách. Př. Teplá má připravit program pro 
Prahu 8 a diskutuje se o přípravách krajského programu. Ve zprávě z radni-
ce se hovoří o přípravě rozpočtu na rok 2002 a opět o dětských hřištích. 
OVV se shoduje na tom, že je nutné zmenšit počet dětských hřišť, ale zlep-
šit jejich vybavení. OVV rozhodl o tom, že výroční konference Prahy 8  se 
spojí s nominacemi do zatupitelstva.  
 
V únoru př. Ševčík předložil dopis pro sponzory. Avšak sám př. Ševčík jej 
nedoporučuje rozesílat, protože je přesvědčen, že jde o negativní reklamu 
pro ČSSD. Na OVV je přítomen i pražský volební manažer př. Klíma. Sa-
mozřejmě velmi podrobně hovoří o kampani a přípravách na volby. OVV 
ustanoví skupinu členů pro přípravu komunálních voleb, ve které jsou radní 
za ČSSD a př. Prošková. Na ÚVV byl pochválen člen Prahy 8 př. Zemek za 
přípravu materiálů na programovou konferenci ČSSD. Diskutuje se, zda je 
možné stavět obchodní dům Kaufland u Střelničné ulice. Nakonec OVV 
souhlasí s tím, že chce před touto stavbou postavit kruhový objezd. Na 
OVV je rozdáván časopis klubu MSD Praha 8 „Meseďák“. OVV žádá stra-
nickou společnost Demos, aby zaplatila vytisknutí jednoho čísla tohoto ča-
sopisu, který vydává MSD Praha 8. Opět se diskutuje o hrozbě prodeje 
Dělnického domu, kde sídlí ČSSD na Praze 8. Následně se v zápise objevu-
je dodatek o tom, že ministr za ČSSD př. Rusnok již Dělnický dům prodal 
kasínu. A to i přesto, že měl na výběr předat tento dům ČSSD.   
 
Na začátku března se sešlo mimořádné OVV. Př. Tichý, jako volební ma-
nažer, vysvětlil, co všechno je potřeba udělat a následně všechnu tuto práci 
přidělil ostatním členům. Vzhledem k prodeji sekretariátu firmě provozující 
kasíno, přišla výpověď z nájmu. Začínají se tedy řešit náhradní prostory. 
První nabídkou jsou kanceláře v Cafourkově ulici 8 ve dvanáctém patře. 
Hodnotí se, zda využít celou šestiměsíční výpovědní lhůtu. Tajemník je 
proti, předseda OVV př. Novotný je pro. Svůj názor však prosadí nakonec 
tajemník př. Pokorný.   
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Sekretariát v Dělnickém domě před stěhováním 
 
Další březnový, již řádný, OVV, se nese v podobném duchu. V bodě pří-
prava komunální kampaně se diskutuje o nultém návrhu programu a znovu 
se vrací k projednání. Př. Tichý opět vyjmenuje všechnu práci, která je po-
třeba udělat a opět všechnu rozdá ostatním. Dne 9. 4. 2001 by měl mít akci 
předseda strany př. Špidla v Domově důchodců v Bohnicích. Př. Zemek 
informuje o programu do PSP ČR. Bude představená jakási rodina ČSSD. 
Je zapojen i „socánek“. OVV se dlouho dohaduje, kdy udělat OK. Nakonec 
se šesti hlasy ku pěti rozhoduje pro 20. 6. 2001 místo 23. 5. 2001. Př. Po-
korný dále informuje, že za prodej Dělnického domu se ministr Rusnok 
omluvil. Vysvětlil to tím, že nějak přehlédl, že ze tří možností, co mu úřed-
níci nabídli, je také možnost převodu na ČSSD.  
 
Na dubnovém OVV se jedná o účasti členů na Kobyliské střelnici s rozdá-
vání růží, které je od tohoto roku pořádáno již dvakrát, a to na Den matek 
a na MDŽ. Probírá se i navržený komunální program, který komentuje př. 
Teplá. Program je označen za příliš dlouhý, a tak je schváleno, že každý 
kandidát musí mít svoje heslo. Př. Prošková, Sýkora a Petrus konstatují, že 
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připomínky z MO i jejich vlastní nebyly vůbec zapracovány. Všichni tři 
postupně navrhují veřejné projednávání programu. Př. Teplá souhlasí, že 
zpracuje další verzi. Připravují se primární volby v jednotlivých MO. Př. 
Sýkora na konci schůze abdikuje na své členství v OVV a zdůvodňuje to 
studijním pobytem v zahraničí. Přesto je dále veden v OVV a tajemník př. 
Pokorný se jej snažil přemluvit, aby v činnosti neustával. Vzhledem k to-
mu, že ze zbývajících sedmi jednání byl jen na jednom, a to posledním, tak 
je ve statistikách brána jeho abdikace jako platná.   
 
Květnové OVV projednalo vznik týmu na hledání nového sekretariátu ve 
složení: př. Novotný, Pokorný, Teplá, Reiner a Tichý. Dále volební mana-
žer př. Tichý určil, co kdo kde bude dělat a vyjmenoval akce:  
12. 5. 2002 – Palmovka – hodnocena velmi kladně 
22. 5. 2002 – Palmovka – také pozitivně hodnocena 
27. 5. 2002 – budou v nemocnici na Bulovce př. Buzková a Špidla.    
3. 6. 2002 – Bude jezdit na Praze 8 auto KVV. OVV bude mít stánek v Lá-
dví před kulturním domem.  
5. 6. 2002 – KD Krakov – v sále s př. Buzkovou a Mášou.  
11. 6. 2002 – Florenc, před Delvitou s př. Buzkovou a Mášou.    
 
Na červnovém OVV, který probíhal čtyři dny po volbách, se logicky nejví-
ce diskutovalo o výsledcích voleb. Př. Novoný poděkoval za dosažené vý-
sledky a vyzval k frontálnímu útoku na ODS. Přičemž očekává velkou 
podporu od nové vlády. Jak volby dopadly, bylo popsáno výše. Jen připo-
meňme, že na Praze 8 byla ČSSD druhá se ziskem 27,50 procenta. Za vo-
lební okrsek Praha bylo zvoleno sedm poslanců a na prvním nevoleném 
místě se ocitl př. Máša. Ten se tak stal prvním náhradníkem, což mu pozdě-
ji vyneslo i vytoužený poslanecký mandát.  OVV se zabývalo i další agen-
dou. Byl projednán program na OK, která proběhla den na to. Př. Novotný 
informoval o tom, že proběhlo jednání s Prahou 9 a 14. Společně s Prahou 
8 tvoří jeden volební okrsek pro Magistrát. Bylo vyjednáno toto pořadí na 
kandidátce: první př. Slezák z Prahy 14, druhý př.  Novotný z Prahy 8 
a třetí př. Štrof z Prahy 9. Pokud jde o další projednávání komunálního pro-
gramu, tak OVV schválil konání většího setkání členů, bez jakékoliv další 
specifikace. Př. Pokorný v další diskusi o sekretariátu navrhuje, aby OVV 
dočasně hostoval v jeho kanceláři Pod Hliništěm 14, a to případně i trvale. 
Ovšem v následujícím týdnu už radnice nabídla OVV nové prostory pro 
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kancelář v ulici Náhorní 6. Výhodou bylo, že přestěhovat se je možné 
ihned.  
 

Oslavy v Lidovém domě po volbách si vychutnali i př. Novotný a Kozlová 
 
Obvodní konference se sešla 20. 6. 2002 opět v Lidovém domě v Hybern-
ské ulici. Hlavním bodem byla příprava na komunální volby a především 
schválení kandidátek. Nejprve však byly vzaty na vědomí zprávy předsedy 
OVV i Klubu zastupitelů. Následovala volba lídra kandidátky, tedy jakého-
si kandidáta na starostu. Kandidáti obdrželi: př. Teplá 16 hlasů, př. Máša 
7 hlasů, př. Novotný 4 hlasy a př. Štrupl 2 hlasy. Vzhledem k tomu, že bylo 
třicet přítomných delegátů, byla př. Teplá zvolena v prvním kole. Poté pro-
běhlo hlasování o kandidátkách jako celku. Kandidátky volebních okrsků 
Březiněves a Libeň-Karlín byly schváleny třiceti hlasy. Kandidátky voleb-
ního okrsku  Bohnice-Čimice dvaceti devíti hlasy a kandidátka volebního 
okrsku Kobylisy pak dvaceti šesti hlasy. Dále se také jednalo o kandidátce 
do zastupitelstva Březiněvse, která byla schválena třiceti hlasy. Na kandi-
dátce byl př. Hradecký a Skořepa. Př. Tichý pak přednesl zprávu o činnosti 
volebního manažera do PSP ČR, která byla vzata na vědomí. OK dále za-
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vázala delegáty krajské konference, aby kandidátku volebního okrsku do 
magistrátu za volební okrsek Prahy 8, 9 a 14 schválili jako celek. Dále OK 
přijala usnesení, aby volební řád zohledňoval při sestavování kandidátek 
výsledky MČ, její podíl ve výsledcích kraje či regionu a na jejím počtu vo-
ličů.  
 
O prázdninách neprojevovala ČSSD na Praze 8 žádnou aktivitu, a to až do 
srpna, kdy Českou republiku zachvátily povodně. Na Praze 8 velmi citelně 
ovlivnily život obyvatel v Karlíně a v Libni. Sociální demokracie však ne-
zasedala a pomáhali spíše jednotlivci než strana jako celek.  
 
Dne 3. 9. 2002 se schází první širší volební štáb společně s POVV. Zároveň 
je to první schůze v novém sekretariátu v Náhorní ulici. Stěhování proběhlo 
o prázdninách za velmi sporadické účasti členů obvodu. Znovu se intenziv-
ně probírá komunální program. Kromě př. Teplé na něm nově pracují i př. 
Prošková a Novotný. V diskusi zaznívá, že celý program se musí změnit na 
pomoc lidem postiženým povodněmi. Diskutuje se o tom, co a jak dál 
s Karlínem. Navrhuje se, aby každý kandidát měl dvě hesla, jedno profesní 
a jedno lokální. Př. Petrus uvedl text MSD zabývající se volební strategií. 
Tento text se bude projednávat až na OVV. Diskutuje se o tom, že ODS 
využije povodně ke kampani, protože jejich zástupci jsou na všech postiže-
ných místech. Př. Pokorný navrhuje jezdit do Karlína a pomáhat lidem. Př. 
Teplá naopak navrhla, aby se karlínští občané pozvali na diskusi. Ani jedna 
varianta nakonec neproběhla. Na internetu ČSSD je poslední verze komu-
nálního volebního programu. Kromě programu by se měla vyrobit skládač-
ka se třemi až čtyřmi kandidáty z každé kandidátky. Dotace na volby od 
kraje jsou 113 000,- Kč z toho 3 000,- Kč na Březiněves.  
 
Na říjnovém OVV předložili Př. Petrus a Hejkrlík návrh volební strategie, 
kterou vypracovali v rámci MSD. Tato strategie se široce diskutovala. Bo-
hužel text se nedochoval, ale představoval volební kampaň jinak, než byli 
straníci zvyklí. Př. Teplá s touto strategií příliš nesouhlasí a prosazuje pozi-
tivní vymezení vůči ostatním stranám. To by mělo probíhat pod heslem 
„Co bychom dělali lépe než oni“. S tím řada členů souhlasí, ale nikdo ze 
členů nechce studovat programy ostatních politických stran a ani tuto kam-
paň připravit. Dále se diskutovalo o tom, zda a kolik materiálů rozdávat. 
OVV rozhodlo v rozporu s předloženým návrhem strategie, aby materiál 
byl jen jeden hlavní. Jako druhý pak bude okopírovaný černobílý volební  
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program. OVV také připravuje původně konání sedmi akcí na Praze 8. 
Později byly přidány ještě další dvě.  
3. 10. 2002– Kobylisy – Ládví 
8. 10. 2002– Libeň – Palmovka u KB 
17. 10. 2002– Kobylisy - Stírka 
21. 10. 2002– Libeň – Palmovka u KB 
24. 10. 2002– Bohnice - Krakov a Delvita 
25. 10. 2002– Kobylisy, Stírka – přidána později 
29. 10. 2002– Kobylisy – Stírka 
30. 10. 2002– Karlín – Florenc u Delvity.    
31. 10. 2002– Zenklova 22 – přidána později 
 
OVV však také řešil běžné vnitrostranické věci. Projednalo se referendum 
kolem prezidentské kandidátky za ČSSD. Tato akce je pořádána pod hla-
vičkou ústředí ČSSD a kromě vnitrostranického referenda o kandidátovi na 
prezidenta se mohou vyjádřit i občané. Byl schválen termín výroční Ob-
vodní konference na 11. 12. 2002. Dále OVV schvaluje záměr pořízení 
mobilního telefonu pro potřeby tajemníka. OVV vzalo s politováním na 
vědomí, že dne 1. 9. 2002 zemřel př. Jaroslav Panocha. Pohřbu se účastnili 
zástupci z ČSSD.   
 
V říjnu bylo čistě pracovní jednání OVV. Došlo k doplnění dvou předvo-
lebních akcí. Padla informace, že každý den je na Stírce stánek kde probíhá 
referendum k volbě prezidenta. OVV schválil nábor studentů na roznášení 
propagačních materiálů. Každý člen OVV dostal 300 materiálů, aby je roz-
dal ve svém okolí navíc mimo akce. 
 
Další OVV se konaly 3. 4. a 13. listopadu. Hned na prvním se hodnotily 
výsledky voleb. Na Magistrát se volilo v pěti volebních okrsích. Volební 
okrsek Prahy 8, 9 a 14 získal ve volbách tři mandáty, včetně člena z Prahy 
8 př. Novotného. Dohromady ČSSD v Praze získala 12 zastupitelů ze 70 
možných. Ve volbách na radnici Prahy 8 se volilo ve třech volebních okrs-
cích, a to přesně 45 zastupitelů. ČSSD jich získala 7, a to v okrsku Karlín – 
Libeň př. Hejkrlíka a Zemka, v okrsku Kobylisy př. Petruse, Proškovou 
a Novotného a v okrsku Bohnice-Čimice př. Teplou a Matyáše. ČSSD zís-
kala 15,2 procenta a skončila na druhém místě.  
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Do vyjednávacího týmu pro radnici Prahy 8 byli zvoleni př. Novotný, Tep-
lá a Zemek. Na žádost z OVV doplněno o př. Petruse. ČSSD bude požado-
vat tři radní, z toho dva uvolněné. Na uvolněné jsou zatím navrženi př. 
Teplá, Novotný a Petrus. Jednalo se o obsazení komisí. O den později jsou 
známy první informace z  jednání s ODS. ODS chce, aby ČSSD měla jen 
dva radní. Nabízí uvolněnou místostarostku pro př. Teplou a neuvolněného 
radního pro př. Zemka. Je diskutováno postavení př. Petruse. Př. Teplá 
a Zemek požadují po ODS, aby př. Petrus dostal uvolněného předsedu ko-
mise či výboru. Tento stav věci př. Petrus označuje za nedostatečný a odmí-
tá tuto nabídku s tím, že raději bude čistým zastupitelem. Ostatní 
zastupitelé př. Hejkrlík a Prošková nemají o uvolněnou funkci zájem. 
O týden později př. Zemek sděluje, že př. Petrus má být uvolněným po-
stupně, a určitě ne hned. Tři radní má ČSSD obdržet ihned. Př. Novotný 
rozhodně trvá na tom, že nechce místo v radě. Diskutuje se i o dalších vari-
antách koalic, které nebylo možné využít. OVV nakonec většinově schvalu-
je koalici s ODS s tím, že radními by měli být př. Teplá, Zemek a Petrus, 
a dva z toho uvolnění. Do koaliční smlouvy požaduje ČSSD zapracovat: 
nerušení jeslí na Praze 8, dobudování Šutky, protipovodňové opatření, po-
vinnost vyhlásit místní referendum, informovat o investicích.  
 
Na předchozím odstavci je vidět, že ani ODS a ani př. Teplá a Zemek neby-
li nijak nadšení z možného působení př. Petruse na radnici Prahy 8. Díky 
silné podpoře př. Petruse v OVV však ODS postupně ustupovala ze svých 
požadavků a nakonec byl př. Petrus zvolen členem rady a navíc uvolněným 
členem. Je otázou, zda by se situace, která vznikla o rok a půl později, stala, 
pokud by v tomto okamžiku tvrdohlavě netrval na své uvolněné účasti 
v radě.  
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Skládání slibu zastupitelů na prvním jednání zastupitelstva – zleva př. Tep-
lá, Prošková, Petrus, Novotný, Matyáš a část př. Hejkrlíka 
 
Dne 11. 12. 2002 proběhla výroční Obvodní konference ČSSD na Praze 8. 
OVV se tentokrát rozhodl opusit konání konferencí v Lidovém domě v Hy-
bernské ulici a OK se poprvé uskutečnila v sekretariátu ČSSD v Náhorní 
ulici. Předseda OVV př. Novotný přednesl svou zprávu o činnosti OVV. 
V té se zaměřil na volby a volební kampaň. Zdůraznil, že je potřeba se dů-
razněji vymezit vůči koaličnímu partnerovi. Př. Teplá přednesla svou  ko-
munální zprávu. Konference vzala obě zprávy na vědomí. Př. Novotný 
následně odstoupil z kandidátky na předsedu OVV z časových důvodů. 
Novým předsedou OVV se tak stal př. Ševčík, který byl zvolen v prvním 
kole, kde vyhrál nad př. Mášou. Členové OVV se volili tak, že kandidáti 
byli rozděleni podle jednotlivých MO a každý delegát měl zakroužkovat 
v jednom sloupečku alespoň jedno jméno. Při volbě OVV se volba zadrhla 
po prvním kole. V tu chvíli zbývalo dovolit dva členy OVV,  a ti se volili 
ještě na dvě kola. Zvoleni však byli až po poradě předsedů MO. Nově byla 
přijata zásada, že za náhradníka OVV postupuje ten člen, který je ze stejné 
MO jako odstupující. Do OVV byli zvoleni tito členové: př. Bechyně, Hej-
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krlík, Janeček, Kozlová, Majerová, Máša, Novotný, Petrus, Prošková, Šída, 
Štrupl, Teplá,  Vogel a Zemek. Tentokrát byla změna v OVV mírná.  Vy-
měnili se jen čtyři členové. Do KVV je zvolen v prvním kole př. Hejkrlík 
a členy OKK jsou zvoleni př. Valeš, Mazánek, Vašků, Remeš a Matyáš 
s tím, že př. Valeš je předsedou OKK. Další zajímavá volba se pak objeví 
při volbách člena ÚVV. Tato funkce se volí až ve druhém kole a překvapi-
vým vítězem je př. Bechyně, který poráží př. Teplou. Delegátkou na sjezd 
byla zvolena př. Prošková. Později je na Krajské konferenci dovolena za 
SDŽ i př. Kozlová.      
 
V diskusi na OK vystoupil př. Zemek s tím, že pracuje na obnově Karlína. 
OK navrhla na místopředsedu KVV př. Novotného. Př. Pokorný představil 
návrh rozpočtu. Rozpočet je vyrovnaný ve výši 102 520,- Kč. Dotace 
z KVV byla v té době 56 800,- Kč.  Upozorňuje, že se výrazně zvýší nákla-
dy a připomíná usnesení o tzv. 3%, které musí platit ti, kteří byli zvoleni do 
funkcí. Je to příspěvek cca. 10 000,- Kč ročně. Př. Teplá opakovaně upo-
zorňuje, že to je jen doporučení. Př. Petrus naopak slibuje tuto částku zapla-
tit. Přijala se také tři usnesení. První dvě se týkaly obnovy Karlína a Libně 
po povodních a zavazovaly př. Zemka průběžným vypracováváním zpráv 
pro OVV a členy. Třetí usnesení pak bylo pro komisi připravující nové sta-
novy, aby změnila proceduru voleb tak, aby se volby výrazně zkrátily.   
 
Volební rok, rok sestavování kandidátek do zastupitelstva by se měl stát 
pro všechny místní organizace zase velmi aktivním rokem. Bohužel u vět-
šiny to tak nevypadá. V MO Karlín se v době od ledna až března dochovaly 
jen pozvánky na schůze a dvakrát i prezenční listina. V dubnu pak byly dvě 
schůze. Na nich proběhly primární volby na radnici Prahy 8 a pak zase jen 
pozvánky a jeden zápis z výroční MO v listopadu. V dubnu se nejprve sešla 
MO sama a navrhla vlastní kandidátku. Následně se sešly výbory obou 
místních organizací a navrhly společnou kandidátku pro Karlín a Libeň. 
Dne 25. 4. 2002 se pak konala společná schůze MO Libeň a Karlín. Schůze 
se konala v Urxově ulici v klubu důchodců. Po volbě společné volební ko-
mise se začalo diskutovat o předvolebních aktivitách. Následně byl odsou-
hlasen postup sestavování kandidátky a výsledek společného zasedání obou 
výborů MO. Tyto výbory  sestavily kandidátku tak, aby co nejvíc respekto-
vala střídavé zastoupení obou MO. Nejdříve se však hlasovalo o první šesti 
kandidátech, kteří chtěli být na volitelných místech. V této volbě mohl kaž-
dý člen dát své preferenční hlasy. Kandidátka byla následně schválena. 
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V listopadu pak proběhla výroční schůze MO Karlín, kde byl předsedou 
zvolen př. Hadrava, místopředsedou pak př. Zemek. Diskutovalo se nad 
situací v Karlíně, půl roku po povodních.  
 

Pozvánka na MO Libeň se zajímavým dovětkem 
 
MO Libeň v lednu mimo jiné připravila s př. Pokorným návštěvu seniorů 
ČSSD u nich doma. MO také požádala, aby př. Máša oficiálně promluvil 
v médiích na téma nemocnice Bulovka a propagoval toto téma. V únoru 
proběhla společná schůze s MO Kobylisy, kterou řídil př. Hejkrlík. MO 
diskutovala nad nultou variantou programu. Dále byla představena analýza 
volebního programu vytvořená MSD. Př. Novotný představil výsledky Pro-
gramové konference, kde byl schválen střednědobý program ČSSD a také 
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teze krajského programu, které připravil KVV. Objevuje se informace 
o tom, že ústředí MSD dělá petici proti placenému školnému na vysokých 
školách a má v tuto chvíli asi dvanáct tisíc podpisů. V březnu MO přijímá 
za členku př. Hejkrlíkovou, a má již třináct členů. Na schůzi byl kritizován 
program představený př. Teplou. Není konkrétní a obsahuje obecné pro-
klamace. MO navrhuje program k přepracování. Probírá se kauza Dělnický 
dům. Př. Hejkrlík informuje, že se tím zabývá i KVV a že je to jednoznačná 
chyba př. Rusnoka, který toto zavinil.         
 
V dubnu následně proběhla společná volební schůze MO Karlína a Libně, 
načež se MO schází znovu až v listopadu. Jako důvod bylo uváděno, že se 
stěhoval sekretariát a povodně zasáhly řadu členů. Členové uctili minutou 
ticha památku př. Panochy a Mesiereura. MO Libeň obnovila členství př. 
Fiřtíkovi. Následně byl zvolen nový výbor MO. Předsedou se opět stal př. 
Bechyně a členy výboru př.  Hejkrlík, Votrubová a Šída. Členové byli se-
známeni s výsledky komunálních voleb a s probíhajícími koaličními jedná-
ními. Byl kritizován př. Novotný za to, že svou nerozhodností blokuje 
jednání o členech rady. V prosinci pak vstupuje do ČSSD na Praze 8 př. 
Šašek. Ten přechází z Plzeňského kraje. Dále přišel př. Novotný, který vy-
světlil, jak proběhlo povolební jednání a př. Hejkrlík se mu omluvil za mi-
nulý zápis, kde byl podezírán z nerozhodnutosti. Byla diskutována otázka 
vnitrostranického referenda a vítězství př. Zemana. Diskutovalo se i k blíží-
címu se sjezdu.  
 
I MO Kobylisy měla více schůzí, ale dochovaly se jen pozvánky a prezenč-
ní listiny. Kromě výše zmíněné společné schůze s MO Libeň jsou pak 
k dispozici jen dva zápisy. V dubnu se schvalovala kandidátka do zastupi-
telstva. Volili se nejprve ti lidé, kteří chtěli být na volitelném místě. Těch 
bylo celkem sedm. Pak se kandidátka doplnila o další členy. První sedmič-
ka nakonec byla př. Petrus, Prošková, Pokorný, Reiner, Máša, Majerová, 
Novotný. Př. Novotný prohlásil, že kandiduje jako podpora pro ostatní. 
Probírá se volební kampaň, program. V listopadu pak proběhla výroční 
schůze. Novou předsedkyní se stala př. Majerová a ve výboru MO zasedli 
př. Kozlová, Reiner, Petrus a Zeman. MO neschválila návrh př. Vaňka, aby 
předseda OVV byl z titulu své funkce i člen ÚVV. Př. Novotný přednesl 
svůj pohled na komunální volby. Jako neúspěch byl hodnocen pokles man-
dátů. Jako velký problém pak to, že pracně vyrobené volební noviny, které 
vyrobil na koleně př. Petrus, Česká pošta nedodala do schránek. 
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Volební lístek za volební okrsek Bohnice-Čimice-Troja 
 
MO Bohnice má v šanonu pět zápisů. Všechny psány rukou, a tedy k ne-
přečtení. Ze zápisů byly doslova rozluštěny jen útržky. Během celého roku 
probíhají informace z vyšších orgánů a samozřejmě diskuse k programu 
a k předvolební kampani. V lednu se pravděpodobně dovoloval člen výbo-
ru, což je v zápise napsáno, ale už tam není, kdo byl zvolen. V únoru 
a březnu nebyla MO usnášeníschopná. V dubnu se pak uskutečnila nomina-
ce na kandidátku. V květnu pak proběhla společná schůze s MO Čimice. 
V průběhu této schůze byl do Bohnic ještě narychlo přijat př. Bäumel. 
Kandidátku navrhly výbory obou MO a společná schůze ji bez rozpravy 
schválila dvanácti hlasy, proti byl jeden člen. V říjnu pak MO přijala nějko-
lik usnesení, z nichž se dá přečíst to, že se týkají: „Vyvození osobní odpo-
vědnosti těch, co mohou za povodně, postavení obecních bytů za zničené, 
obnovení Karlína především za pomoci firem z Karlína“. V prosinci se na 
výroční MO stává předsedou opět př. Ševčík a členy výboru pak př. Fric, 

Bohnice Čimice Troja za ČSSD v Praze 8 

VOLEBNÍ LÍSTEK 
1 TEPLÁ Soňa  
2 Ing. ŠTRUPL Ladislav  
3 ŠEVČÍK Zden ěk  
4 Ing. JANEČEK Václav  
5 RNDr. MATYÁŠ František  
6 Mgr. SLAVÍKOVÁ Ji řina  
7 MAJERNÍK Marian  
8 Ing. FRIC Ferdinand  
9 Ing. ŠTEFÁNEK Štěpán  
10 DOLEJŠOVÁ Marie  
11 HUSÁK Josef  
12 Mgr. JELÍNEK Tomáš  
13 TEPLÝ Zdeněk  
14 Mgr. DROZDOVÁ Zorka  
15 DOLEJŠ Josef  
16 Mgr. KLÍMA Karel  
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Bäumel, Majerník, Jančáková a Drozdová. Komunální volby se hodnotí 
velmi negativně a jako velký neúspěch.  
 
MO Čimice má kromě společné volební schůze s MO Bohnice jen dva do-
chované zápisy, ve kterých není kromě informací z vyšších orgánů vůbec 
nic.  Jen v listopadu je zapsána volba výboru MO, kde je předsedou opě-
tovně zvolen př. Štrupl a místopředsedou př. Remeš.  
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Rok 2003 – Rok komunální problematiky 
 
V lednu se sešel ÚVV ČSSD, na kterém se řešila problematika prezident-
ské volby. Přestože ČSSD měla v Poslanecké sněmovně většinu a mohla 
o prezidentovi rozhodnout, byla vnitřně velmi nestabilní. Proto již v roce 
2002 uspořádala vnitrostranické referendum, ve kterém se mohli účastnit 
výběru kandidáta na prezidenta všichni členové ČSSD. Vítězem referenda 
byl př. Zeman a druhým byl př Bureš. V prosinci 2002 př. Zeman do prezi-
dentské volby nenastoupil a př. Bureš prohrál. Protože prezident nebyl 
v této volbě zvolen, tak se znovu sešel Parlament k volbě další. Zde již př. 
Zeman nastoupil, ale poslanci jej neprotlačili ani do druhého kola této vol-
by. I druhá volba tedy skončila pro ČSSD katastrofou a následně pak ve 
třetí volbě byl zvolen pan Václav Klaus. V ČSSD se definitivně začínají 
chystat výrazné změny.  
 
ČSSD také připravila na svůj dubnový sjezd návrh „Dlouhodobého pro-
gramu“. Ten se napodruhé, jeden byl už připraven na sjezd v roce 2001, 
konečně schválil. Obecně lze říci, že sjezd se nesl v duchu diskuse o prezi-
dentské volbě a právě programu. Přesto bylo vedení ČSSD potvrzeno v čele 
s př. Špidlou.  
 
Od pátku 13. 6. do soboty 14. 6. 2003 proběhlo celostátní referendum 
o vstupu České republiky do Evropské unie. Pro vstup do EU se vyslovilo 
77,3% hlasujících. Volební účast byla 55,2%. Sociální demokracie podpo-
rovala, a to velmi mohutně, vstup do Evropské unie a na některých okre-
sech probíhala i jistá agitace v tomto směru. 
 
Ve druhé půli roku se vedení ČSSD začalo zabývat rokem 2004, který se 
stal opět tzv. rokem supervolebním. Kromě podzimních voleb krajských 
a senátních pak Českou republiku čekaly i volby do Evropského parlamen-
tu. Vedení strany vycházelo z toho, že právě v těchto volbách může ČSSD 
uspět, protože je jasně proevropskou stranou.  
 
V roce 2003 a pak i v následujícím roce 2004 začíná v pozici místopředse-
dy pro řízení úřadovat př. Starec. Jeho činnost na této pozici byla dobrá. 
Stranu přivedl o stupínek dál. Díky jeho činnosti se schválila řada materiá-
lů, a to především k „Modré knize ČSSD“, různé statuty, podpisové, hos-
podářské i jiné řády a mnoho dalších věcí. Bohužel došlo i k nevyhnutelné 
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změně, a tou je obrovská byrokratizace uvnitř ČSSD. Tajemníci obvodů se 
stávají z politických činitelů pouhými úředníky, jejichž hlavní pracovní čas 
zabírají desítky papírů a formulářů.  
 
V roce 2003 opuští vládu ČSSD tito ministři: př. Rusnok, Tvrdík, Rychet-
ský. Naopak do vlády nastupují př. Kostelka, Urban a nestraník pan Čer-
mák. Vláda opakovaně v roce 2003 předstoupila před Poslaneckou 
sněmovnu se žádostí o důvěru a znovu ji získala.  
 
První zasedání OVV v tomto roce se konalo dne 22. 1. 2003 a zároveň to 
byla první schůze OVV v novém složení vzniklém v prosinci minulého 
roku. Přeseda př. Ševčík otevírá bod volba předsednictva. Př. Petrus navr-
huje volit jen dva členy s tím, že jeden by měl být automaticky předseda 
KZ, tedy př. Teplá. Návrh neprošel a volí se čtyři členové předsednictva. 
Vzhledem k tomu, že jeden je automaticky předseda KZ, tak vlastně jen tři. 
Navrženi jsou: př. Bechyně, Kozlová, Majerová, Máša, Štrupl a Vogel. 
V prvním kole je zvolen př. Máša a Vogel, a to osmi hlasy. Následovalo 
druhé a třetí kolo první volby a následně tři kola volby druhé. To vše bez 
výsledku. Někteří členové OVV se pokusili bod přerušit či snížit počet mís-
topředsedů, ale tyto návrhy nebyly přijaty. Takže následně v prvním kole 
třetí volby byla zvolena př. Kozlová devíti hlasy. Čas zbyl již jen na zprávu 
o tom, že na radnici bylo schváleno složení komisí Rady městské části.   
 
V únoru na OVV děkuje př. Novotný za podporu na Krajské konferenci, 
kde byl zvolen místopředsedou KVV. Na starosti má odborné komise. Zá-
roveň žádá předsedy MO, aby dodaly lidi, kteří chtějí pracovat v odborných 
komisích. Zásadní zprávou je, že všechny MO musí vrátit razítka MO. Ra-
zítko od tohoto roku bude mít jen OVV. Na vědomí jde členům OVV vý-
sledek hospodaření. OVV dlouze diskutuje k volbě prezidenta republiky. 
Na návrh MO Libeň přijímá zásadní usnesení: „Nesouhlasíme se způsobem 
volby prezidenta. Postup volby prezidenta, včetně nominace kandidátů 
v sociální demokracii a jeho průběh je ostuda celé ČSSD. Strana v zásad-
ních věcech musí navenek, směrem k voličům, postupovat jednotně. Vyja-
dřujeme zásadní protest proti postupu vedení ČSSD a poslaneckého klubu 
ČSSD, kteří se ve věci volby prezidenta neřídili usneseními ÚVV a větši-
novou vůlí členské základny“. V neposlední řadě se diskutuje i ke komu-
nální politice. Byl schválen rozpočet radnice na rok 2003, stále se diskutuje 
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o dotacích na povodně od magistrátu a státu, začíná optimalizace ZŠ na 
Praze 8.  
 

Prahu 8 na Krajské konferenci zastupují zleva př. Majerová, Teplá, Máša  
 
V březnu OVV začínal jednáním o kauze volební manažer. OVV Praha 8 
bylo vytknuto, že nemá stálého volebního manažera, byť to po něm nikdo 
nikdy nechtěl. Dle zprávy z KVV by to měl být manažer na další čtyři roky, 
tedy do konce roku 2007. Bohužel nejsou informace o tom, zda to bude 
placená funkce a zda to může či nemůže být kandidát. O tuto práci se i díky 
těmto okolnostem nikdo nepřihlásil. Na POVV nebyl schválen př. Petrus, 
díky souběhu s funkcí radního. Zajímavostí pak je, že př. Petrus ani nevě-
děl, že byl navržen a nikdo se ho nezeptal na názor. Diskutovalo se rovněž 
k přípravě sjezdu ČSSD a především ke změnám stanov. Bylo přijato jedno 
„státotvorné“ usnesení: „OVV Praha 8 bude prosazovat usnesení, že Sjezd 
zavazuje premiéra za ČSSD, aby do konce dubna 2003 rekonstruoval vládu 
tak, aby v ní nebyla zastoupena Unie svobody“. Všichni členové rady ná-
sledně informovali o komunální politice. Témata jsou opět stejná, a to pře-
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devším povodňové opravy, úklid MČ. Nově pak př. Petrus pravidelně in-
formuje o kultuře na Praze 8.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momentka z OVV zleva př. Hejkrlík, Zemek a Kozlová 
 
V dubnu přichází na OVV př. Novotný s požadavkem, aby Praha 8 nomi-
novala dva své lidi do dozorčích rad na magistrátu. Navrženi jsou tři, a to 
př. Kozlová, Hejkrlík a Janeček. Je však jedno, že je navrženo o jednoho 
člena více, stejně ve výsledku žádný z nich žádnou pozici neobdrží. Infor-
muje se o sjezdu a především o jeho ne zrovna pozitivních výsledcích. 
OVV přebírá usnesení z MO Bohnice, které zní: “V následujícím období je 
potřeba se zaměřit na získání ztracené důvěry části voličů, zejména široké 
veřejnosti. Nevyhlašovat žádnou akci „čisté ruce“, ale na všech úrovních 
i v resortech se důsledně zaměřit na odstranění nešvarů, které trápí veřej-
nost“. Ve zprávách z radnice se nejvíce diskutuje o úklidu v Karlíně. Je za-
znamenán stav, že firmy vyhazují odpad na ulici. Př. Máša hovoří 
o školách, které jsou postižené povodní.  
 
V květnu se probírá téma referendum ke vstupu do Evropské unie. Dále 
účast na Kobyliské střelnici, kde byli př. Teplá, Ševčík, Pokorný a Petrus.  
Je vzato na vědomí, že př. Bechyně je v nemocnici a př. Petrus a Hejkrlík 
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se nabídli, že za ním zajdou. MO Libeň chce všeplenární schůzi k projed-
nání vnitrostranické situace. Ta se nakonec dne 5. 6. 2003 uskuteční za 
účasti př. Mládka a Svobody. Bohužel přijde velmi málo členů. Zásadním 
bodem jednání OVV je diskuse ke komunální problematice. Př. Teplá in-
formuje, že se bude předávat veřejnosti dětské hřiště v Řešovské ulici, které 
je ale špatně postavené. Vysoušení v domech po povodních stálo přes třicet 
miliónů korun a radnice nemá další přísun financí. Př. Petrus prosazuje, aby 
se noviny Osmička staly časopisem s přibližně 32 stranami a ve formátu 
A4. Radnice se také rozhodla, že bude spravovat pomníčky padlých. Foto-
dokumentace k této problematice byla převzata od př. Pokorného  
 
V červnu z funkce člena OVV odstoupil př. Zemek, a to z důvodu nesluči-
telnosti funkce s pozicí zaměstnance ČSSD. Místo něj nastoupí do OVV př. 
Tichý. Př. Novotný konstatuje, že mu na KVV prošel koncept činnosti ko-
misí. Dne 23. 6. 2003 probíhá setkání předsedů OVV s PKVV. V souvis-
losti se všeplenární schůzí se kritizuje malá účast členů. V bodě jednání 
zabývající se komunální politikou se řeší opět povodňová situace. Př. Fric 
říká, že v oblasti Karlína chybí politické rozhodnutí. Dle jeho názoru Karlín 
potřebuje totální přestavbu. Tvrdí, že stoleté domy jsou vybydlené a jen 
opravy nestačí. Př. Teplá informuje, že existuje programové prohlášení 
radnice, ale zatím není k dispozici. Př. Petrus informuje o novinách Osmič-
ka a poprvé o Löwitově mlýnu a Libeňském pivovaru. Ve hře jsou prý tři 
varianty, jak s těmito budovami dál. Jedná se o prodej, pronájem a nabídku 
třetí osobě na opravu, ovšem pod podmínkou zachování kulturního využití. 
Pak se řeč opět stáčí ke Karlínu a k nedostatečným finančním prostředkům. 
Vláda ČSSD Praze 8 příliš nepomáhá a veškeré finanční prostředky jdou 
zatím jen z Magistrátu.  
 
V červenci se OVV nesešel usnášeníschopný, a tak je další zápis z OVV 
datován až na srpen. OVV se sešel především pro zvolení návrhu kandidáta 
do EU za Prahu 8. Kromě vlastního kandidátu za Prahu 8 př. Novotného 
mělo OVV k dispozici i návrhy z jiných obvodů, a to například př. Nová-
kovou, Svobodu, Suchánka. Zvolen byl pochopitelně př. Novotný. Do ko-
mise pro stanovy, kterou ustanovil KVV, byli doporučeni za Prahu 8 př. 
Kozlová, Petrus a Prošková. Ovšem vybrána byla z KVV př. Kozlová. A na 
závěr opět komunální problematika. Př. Teplá informuje, že jsou problémy 
se soukromými majiteli domů. Př. Křeček a SON prý konají proti zájmům 
radnice. Na úrovni radnice je navrženo, aby se přízemní byty v Karlíně už 
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neobnovovaly. Radnice dostala nových pět set miliónů na opravy povodňo-
vých škod. Někteří členové ČSSD nechodí na schůze komisí při MČ. Kon-
krétně př. Slavíková a Kolomazník. Př. Petrus dlouze informuje o kultuře, 
a to především o Hrabalově devadesátce, což by měla být hlavní akce roku 
2004. Dále o činnosti kulturních domů a zavedení akce „Dny evropského 
kulturního dědictví na Praze 8.“  
 
V září se členové dovídají, že za Prahu byli navrženi do Evropského parla-
mentu př. Paroubek a Novotný. Dlouze se diskutuje o vnitropolitické situa-
ci a o připravovaných reformách současné vlády. Z MO zaznívá velká 
kritika k vedení ČSSD. OVV tedy nakonec svolává další všeplenární schůzi 
na 1. 10. 2003, kde by se mělo diskutovat o vnitrostranických problémech. 
Je sestavena inventarizační komise. OVV rozhoduje, aby klíče k sekretariá-
tu OVV měl kromě př. Pokorného a př. Ševčíka i př. Tichý. OVV bere na 
vědomí nové www stránky Prahy 8 a dává mandát př. Pokornému k jejich 
dalšímu vedení. Nejdelším bodem pak byly zprávy z radnice. Př. Tichý in-
formuje, že karlínští občané necítí pomoc radnice po povodních. Př. Zemek 
se vehementně brání a dokazuje opak. Př. Ševčík informuje o příliš široce 
formulovaných zadáních výběrových řízení ze správních firem, které 
umožňují nehospodárné řízení. Př. Petrus žádá OVV o názor a podporu: 
Hodlá vyměnit vedení Kulturního střediska Prahy 8, což je příspěvková 
organizace Městské části. Ve vedení je pan Dvořák z Unie svobody. Otázka 
pro členy OVV zní: „Jak se chovat k ODS“. Př. Petrus říká, že členové 
ODS se nijak k tomuto jeho plánu nevyjádřili, ale on jako radní cítí odpo-
vědnost za kulturní domy. Př. Novotný říká, že je potřeba posilovat vlastní 
pozice na úkor US v radniční koalici. OVV tedy usnesením podporuje po-
žadavek radního př. Petruse na personální změnu ve vedení Kulturního 
střediska a ukládá př. Teplé předem věc projednat s koaličním partnerem, 
tedy s ODS.  
 
Dne 1. 10. 2003 proběhla všeplenární schůze. Referujícím hostem byl př. 
Pick, ten předal i některé své články k rozdání mezi členy. Z diskuse vy-
plynulo, že členská základna není dostatečně informována o důležitých 
krocích, které dělá vláda a vedení strany v rozporu s volebním programem. 
Reforma rozpočtů nebyla nikde projednávána. Př. Pokorný informuje o ně-
kterých akcích pořádaných ústředím a krajem, kam nikdo z členů nepřišel. 
Vzniká následující soubor usnesení:  
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„1) Doporučujeme vytvořit takovou personální a mediální politiku, aby se 
zlepšila vzájemná informovanost ve všech oblastech mezi vedením strany, 
poslanci a členskou základnou. 
2) Doporučujeme zpracovat strategii střednědobého hospodářského vývoje, 
včetně pokračování reformy veřejných financí a jejích dopadů. 
3) Doporučujeme provést stranickou analýzu ekonomického vývoje státu za 
sociálně demokratické a předchozí vlády a zejména zdůraznit klady i zápo-
ry vládní činnosti současné vlády. Co dělá ČSSD dobře a co dělá špatně. 
Posoudit např. i v národohospodářské komisi a dalších odborných komisích 
ČSSD. 
 

 
Hovoří př. Pick 
 
4) Domníváme se, že je nutné vyvodit závěry (či  nějaké řízení) s poslan-
cem Krausem, který navrhl další oddálení konce freeshopů, a poslancem 
Václavkem, za návrh zvýšení platů poslanců. Oba akty v rozporu s politi-
kou ČSSD. Obdobně posuzovat i výroky ministrů (Součková). 
5) Reforma veřejných financí nebyla ve své konečné podobě schválena 
plénem ÚVV. Doporučujeme v budoucnu takto důležité otázky schvalovat 
v plénu ÚVV s předchozím připomínkovým, nebo alespoň seznamovacím 
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obdobím v členské základně, zvláště jde-li o polohu řešení problémů na 
hraně s volebním programem ČSSD.“ 
 

 
Parte př. Bechyně 
 
Říjnový OVV začal velmi smutně. Poprvé v historii Prahy 8 zemřel člen 
ČSSD ve funkci člena OVV. OVV s lítostí vzalo na vědomí, že dne 12.10. 
2003 zemřel př. MUDr. Miroslav Bechyně, CSc., předseda MO Libeň, člen 
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OVV v Praze 8 a člen ÚVV za Prahu 8. Př. Bechyně byl vynikající odbor-
ník s patenty ve svém oboru lymfodrenáže a školitel lékařů po celém světě. 
Pohřeb se konal do rodinné hrobky dne 17.10. 2003 v Bubenči. Za ČSSD 
Praha 8 uctili jeho památku osobní účastí př.: Ševčík, Hejkrlík, Teplá, Pe-
trus, Pokorný, Šída a další. 
 
Na OVV tedy bylo konstatováno, že novým členem ÚVV se stává př. Tep-
lá. Př. Hejkrlík podává informace z KVV. OVV Praha 8 dostává povolení 
provozovat vlastní webové stránky. Dále se KVV chystá připravovat lidi na 
volební kampaň do Magistrátu. OVV svolává OK na konec listopadu. Př. 
Teplá začala projednávání zpráv z radnice předložením písemného materiá-
lu, který zahrnoval přehled oprav po povodních. Na radnici se dále projed-
nává návrh rozpočtu na rok 2004, kde je mnoho protichůdných požadavků. 
Následně se řeší jednání s ODS ve věci odvolání ředitele KUS, které navr-
huje př. Petrus. ODS navrhla místo odvolání jen změnu kompetence ředite-
le KUS a jeho podřízenost tajemnici. Lépe řečeno, př. Petrus by přišel 
o kompetence z oblasti kultury a ty by připadly tajemnici. Opět se projed-
nává kauza Löwitova mlýna a připomínají se všechny varianty. OVV pro-
sazuje, aby varianta prodeje byla až na posledním místě a nejprve se hledal 
jakýkoliv kulturní pronájem.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis z volební komise – volba delegátů Krajské konference 
 
Na listopadovém OVV chybělo hned sedm lidí, a tak se diskutovalo jen 
k programu OK. Ta proběhla opět v sekretariátu OVV v Náhorní ulici dne 
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26. 11. 2003.  Př. Ševčík zahájil konferenci a přivítal hosty, tj. poslance př. 
Svobodu,  místopředsedu ČSSD př. Starce a předsedu Prahy 9 př. Štrofa. 
Poté vyhlásil minutu ticha za zemřelého dlouholetého aktivního člena př. 
Miroslava Běchyněho. Konference následně vyslechla zprávu předsedy 
o činnosti OVV a př. Teplé o KZ. Problémem Prahy 8 je dle předsedy pře-
devším to, že se nedaří získávat nové členy. Navrhuje, aby se schůze MO 
konaly blíže k členské základně, tj. v příslušných částech Prahy 8 (v Bohni-
cích, Karlíně…). OK zvolila náhradníka člena ÚVV př. Proškovou a schvá-
lila rozpočet  na rok 2004. Rozpočet na rok 2004 byl opět vyrovnaný 
s celkovou částkou 115 400,- Kč. Dotace z KVV byla ve výši 60 000,- Kč. 
Př. Běle informoval o platformě Platan, v jejímž čele je senátor př. Suchý. 
Př. Ševčík kritizoval, že velké místní organizace opět “převálcovaly” malé, 
protože delegáti této OK v tajné volbě nerespektovali jeho přání a dohody 
předsedů MO před volbou, aby byli delegáti KK vybráni po jednom z kaž-
dé MO. OK poděkovala místostarostce př. Teplé, radním a zastupitelům za 
ČSSD MČ Praha 8 za účinnou pomoc při odstraňování povodňových škod 
v Karlíně a v Libni. OK následně uložila radním a zastupitelům MČ Praha 
8 iniciovat v Radě či Zastupitelstvu MČ Praha 8 tato usnesení: 
a) V obecních domech, ve kterých nebyla zahájena etapa č. II a III odstra-
ňování povodňových škod, snížit k 15.11.2003 nájemné měsíčně o 20% do 
ukončení III. Etapy.  
b) V obecních domech, ve kterých nebude dokončena III. etapa odstraňo-
vání povodňových škod do 31.12.2003, snížit nájemné o 20% do 
31.3.2004. 
 

 
Obvodní konference v novém sekretariátu v Náhorní ulici 
 
V prosinci pak OVV již nebyl usnášeníschopný, a tak opět proběhla jen 
diskuse. Pokud jde o místní organiazce, tak bohužel všechny vyjma libeň-
ské, pokračovaly v podobné tendenci z minulých let. Náplň práce tedy byla 
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poměrně malá a lokální. Stav odpovídal tomu, že během posledních dvou 
let došlo k poměrně velké centralizaci rozhodování do rukou OVV. MO 
pak neměly žádného přirozeného vůdce, který by tuto dominanci rozbil, 
jako v minulosti př. Panocha.   
 
Karlínská organizace v prvním ze svých tří zápisů, informuje o debatě 
o zubních střediscích v Karlíně. Dále by chtěla MO zřídit „Obvodní lékař-
ský dům“. O dva měsíce později v dubnu se pak diskutuje o opravách 
v Karlíně a o informacích ze sjezdu. MO Karlín přijala usnesení: „Jsme 
znepokojeni současnou situací ve straně, s fungováním vládní koalice (101 
hlasů pro koalici) a doprovodnými jevy spojenými s hlasováním ve Sně-
movně a nedůvěrou v Poslaneckém klubu po volbě prezidenta přenášející 
se do strany jako celku. Odsuzujeme přenášení diskusí, byť oprávněných, 
o nedostatcích v práci vedoucích orgánů strany na veřejnost“. V dubnu 
vstupuje do MO př. Rödig. Předseda MO př. Hadrava rezignoval na svou 
funkci, protože díky vytopení už nebydlí na Praze 8. Jednomyslně byl zvo-
len novým předsedou př. Tichý. MO pověřila radního př. Zemka, aby se 
pokusil v Karlíně snížit nájemné o 20 procent a urychlit opravu klubu dů-
chodců v Urxově, aby se měla MO kde scházet. V listopadu se pak opakují 
komunální témata zmíněná výše. Bohužel i tato MO se přidala k praktice 
psát zápisy rukou.  
 
Libeňská MO se i přes malý počet členů pohybující se stále kolem třinácti 
osob stává velmi aktivní. Díky př. Hejkrlíkovi v roli zapisovatele si tak mů-
žeme i přečíst, co organizace vlastně dělala. MO dle zápisů absolvovala 
šest schůzí. V únoru kromě informací z OVV a dalších orgánů se MO pře-
devším zabývala diskusí k prezidentským volbám. Diskutovalo se třeba 
i o tom, že by poslanci ČSSD měli hlasovat podle toho, jak dostanou přiká-
záno z ÚVV. Členové MO mají obavy z možného rozštěpení strany, a tak 
se přijímá usnesení: „MO Libeň s obavami sleduje vývoj ve straně v sou-
vislosti s prezidentskými volbami. Vyzýváme k jednotě, aby nedošlo k roz-
kolu členské základny“. I v březnu se diskutuje o stranických problémech 
a přijímají se tato unsesení: „MO Libeň požaduje, aby nadále zůstala za-
chována dvouletá perioda pořádání Sjezdu ČSSD:. „MO Libeň nadále po-
žaduje zachování „Bohumínského“ usnesení o nespolupráci s KSČM“. 
Dále v diskusi o zdravotnictví byla přijata tato usnesení: „MO Libeň ne-
souhlasí se snahou Ministerstva zdravotnictví ČR zavést poplatky za den 
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pobytu v nemocnicích“. „MO Libeň nesouhlasí se snahou ministryně zdra-
votnictví ČR se zrušením pediatrů“. 
 
Pak se sešla MO až v září. Diskuse se točila kolem voleb do Evropského 
Parlamentu. Př. Šašek také představil platformu Platan, která se má zaměřit 
na ekologické problémy. Tato platforma má podporu př. předsedy př. Špi-
dly. V říjnu vedl schůzi MO za nemocného předsedu př. Ševčík. MO Libeň 
schůzi, která vzhledem k neusnášeníschopnosti byla pojata jako diskusní, 
vzala na vědomí  informaci o proběhlé všeplenární schůzi Prahy 8, kde př. 
Pick prezentoval současnou reformu veřejných financí. Ke stížnostem, že 
členové OVV dostatečně neinformují členy MO, dodal, že je možné chodit 
jako hosté na schůze OVV. V listopadu zahájil schůzi př. Hejkrlík, který 
přivítal všechny přítomné. V úvodu oznámil velmi smutnou událost a to 
úmrtí předsedy MO Libeň př. Bechyně. Na jeho počest požádal přítomné 
o uctění jeho památky minutou ticha. Informoval, že se společně s několika 
členy MO Libeň a obvodní organizace zúčastnil jeho pohřbu a položení 
pamětní kytice dne 17. října na hřbitově v Bubenči. MO Libeň z pietních 
důvodu nepřistupuje k volbě nového předsedy MO Libeň, pro volbu stano-
vuje termín na první schůzi MO Libeň v roce 2004. Zároveň pověřuje mís-
topředsedu MO Libeň př. Hejkrlíka vykonáváním agendy předsedy MO 
Libeň a to až do řádného zvolení předsedy MO. Př. Petrus jako host infor-
moval o komunální problematice. Na poslední prosincové schůzi se hodno-
tily výsledky OK. Především pak to, že zazněly hlasy o převálcování 
konference MO Kobylisy a Libeň. MO přijímá usnesení: „MO Libeň žádá 
PČSSD o písemné a osobní vyjádření k současným a budoucím kompeten-
cím př. Součkové po té, co jí budou odebrány kompetence v oblasti medi-
ální politiky“. „MO Libeň žádá členy vlády ČR zvolené za ČSSD, aby při 
výběru pronájmu stíhaček pro Armádu ČR vycházeli z odborných stanovi-
sek odborných komisí a zachovávali maximální transparentnost výběrového 
řízení“.  
 
MO Kobylisy má ve svém šanonu z tohoto roku jen dva zápisy a řadu po-
depsaných prezenčních listin a pozvánek. V únoru vede schůzi př. Kozlová. 
Informovala, že došlo k rozdělení klubu MSD. Z klubu na Praze 8 odešlo 
třináct členů do kraje Vysočina a šest odchází na Prahu 9. Na schůzi infor-
moval př. Petrus o komunální problematice, stejně jako na schůzi v dubnu. 
Ovšem na dubnové schůzi se již nic jiného neřešilo.  
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V Bohnické MO proběhlo určitě sedm schůzí. V lednu byl místopředsedou 
výboru zvolen př. Fric. Proběhla diskuse k volbě prezidenta. Ta proběhla 
i na únorové schůzi. Na MO je kritizován př. Špidla jako nevýrazná osob-
nost, která provádí špatnou práci ve vládní koalici. Proběhla diskuse k hos-
podářské politice vlády a státu. V dubnu proběhla informace o sjezdu 
a vznikla usnesení, která následně přijal OVV a jsou zmíněna výše.  
V květnu byla přijata tři usnesení, ale bohužel psaná rukou k nepřečtení. 
V září pak probíhá diskuse, která končí kritikou špatné informovanosti ve 
straně. Dle MO nejsou evidovány připomínky a nejsou ani projednávány. 
Reformy vlády jsou dle MO spíše úspornými balíčky. MO žádá předčasný 
sjezd. V říjnu a listopadu pak schůze nebyly usnášeníschopné. 
 

Neusnášeníschopná schůze MO Bohnice v sekretariátu v Náhorní ulici  
 
I v MO Čimice se členové zabývali především prezidentskou volbou. Pro-
bíhá velká kritika nepovedeného vnitrostranického referenda a rozpory me-
zi jednotlivými členy ve vedení. Vzniká usnesení o této problematice, ale 
není zachyceno v zápise. Př. Ševčík, který se jako předseda OVV má sejít 
s př. Špidlou, má za úkol představit mu problém s bazéněm Šutka. Podobná 
kritická diskuse je na dalších čtyřech schůzích této MO v roce 2003. Mezi 
další zajímavé informace patří to, že v září se př. Slavíková obhajuje, proč 
nechodí na komise při MČ. Nejdřív nedostávala pozvánky a pak musela být 
v zaměstnání. Proběhla také diskuse k reformě veřejných rozpočtů. Do 
ČSSD vstupují v této MO př. Jelínek a Kárský. 
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Rok 2004 – Rok překvapivého výsledku obvodní 
konference 
 
ČSSD se na ÚVV v únoru zabývala vnitrostranickým vzděláváním a byl 
zde schválen materiál s tímto názvem. Bohužel stejně jako všechny další, 
nebyl nikdy zaveden do praxe . ČSSD začala rovněž připravovat tzv. „In-
ternetový zpravodaj,“ který vycházel v elektronické podobě a byl posílán 
emaily mezi členy a na OVV. Dne 1. 5. 2004 ČSSD mírně oslavila rozšíře-
ní Evropské unie mimo jiné i o Českou republiku.  
 
Volby do Evropského parlamentu se konaly 11. – 12. 6. 2004 s výsledkem 
8,78 procenta hlasů pro socialní demokracii. Po tomto volebním neúspěchu 
na mimořádném ÚVV dne 26. 6. 2004 odstoupil z funkce předsedy strany 
př. Špidla. Úřadujícím předsedou se stal první místopředseda ČSSD př. 
Gross. Krátce na to podal př. Špidla i demisi vlády do rukou prezidenta. 
Prezident republiky pan Václav Klaus v červenci 2004 pověřil př. Grosse 
sestavením vlády. Nastalo nelehké vyjednávání o nové vládě a výsledkem 
byla opětovná koalice s KDU-ČSL a US-DEU. Tato vláda byla jmenována 
4. 8. 2004.  
 
Ještě před pádem vlády v červenci 2004 byla odvolána ministryně zdravot-
nictví př. Součková a nahrazena př. Kubinyim. I nestraník a ministr sprave-
dlnosti pan Karel Čermák stihl rezignovat ještě před pádem této vlády.  
 
Ovšem volební trápení v tomto roce nemělo pro ČSSD skončit volbami do 
EP. V listopadu totiž následovaly krajské a senátní volby. Za vítěze kraj-
ských voleb lze jednoznačně označit ODS. Tato strana získala 36,35 pro-
centa. Za ODS pak skončila KSČM s 19,68 procenta volebních hlasů a až 
na třetím místě se objevila ČSSD se 14,03 procenta hlasů. Další volební 
propadák vládnoucí strany. Účast v krajských volbách činila 29,62 procenta 
voličů.  
 
O týden později skončilo i druhé kolo senátních voleb za rekordně nízké 
účasti voličů, jen 18,41 procenta a tyto dopadly pro ČSSD naprostou kata-
strofou. Z 26 zvolených senátorů jich 17 získala ODS. Celkově tedy v těch-
to senátních volbách zvítězila v 18 z 27 senátních obvodů (jeden její 
kandidát byl zvolen již v prvním kole). KDU-ČSL získala tři senátorská 
křesla, naopak vládní ČSSD ani jedno. Po jednom senátoru získala KSČM, 
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Strana zelených, US-DEU, Sdružení nezávislých kandidátů (SNK), Nezá-
vislí a Evropští demokraté. ČSSD po dlouhé době, prakticky od roku 1992 
naprosto propadla ve volbách a nezískala žádný kladný volební výsledek.  
 
V roce 2004 převzala velkou část činnosti od společnosti Demos další spo-
lečnost ČSSD pod názvem Cíl. Dle sjezdových materiálů byla firma Demos 
uvedena do klidu.  
 

 
Př. Vašků přebírá ocenění ke 125. výročí strany od př. Špidly 
 
První OVV na Praze 8 se v roce 2004 sešel až dne 21. 1. 2004. Informuje se 
o tom, že př. Novotný je do EP na nevolitelném místě. OVV chce, aby 
schůze MO byly jen jednou za dva měsíce a mezitím vždy proběhla všeple-
nární schůze. Témata prvních dvou z nich by měly být bydlení a územní 
rozvoj. Př. Hejkrlík se stává volebním manažerem pro volby do EP. Na 
ÚVV se budou předávat pamětní listiny ke 125. výročí ČSSD. Za Prahu 8 
tyto plakety získají př. Vaněk, Stará, Bechyně, Dolejšová a Rajm, osobně si 
pak na ÚVV převezmou plakety př. Vašků a Šída. Opět se diskutuje ke 
komunálním problémům. Radnice chystá prodej školky na Invalidovně. 
Kvituje se probíhající oprava Sokolovské ulice, kam by se měly navrátit 
tramvaje, které zde přestaly jezdit po povodních. Předseda OVV př. Ševčík 
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opakovaně kritizuje, že se na OK v tajné volbě nedodržují dohody mezi 
předsedy MO.  
 

 
Př. Ševčík rovněž přebírá ocenění ke 125. výročí od př. Buzkové a Špidly 
 
V únoru se na OVV jedná o situaci ve straně, především pak o přesouvání 
místa konání sjezdu, který se bude konat až v roce 2005 mezi Prahou a Br-
nem. Na Praze 8 vzniká občanské sdružení OSM a pod vedením př. Ševčí-
ka, Teplé a Pokorného je pořádána první akce v KD Krakov. Jedná se 
o akci k MDŽ, a to především o hudební produkci. Bohužel je to také zatím 
poslední aktivita tohoto sdružení. Hned první všeplenární schůze uspořádá-
na pro MO, která měla proběhnout v únoru, se ruší. Členové jsou vyzváni, 
aby si zašli na Prahu 5, kde přednáší př. Komárek.  
 
V březnu se začíná odehrávat kauza „Petrus v radě“. Př. Ševčík uvedl zprá-
vu o očekávaném odvolání př. Petruse, a to díky vazbě na pana Květáka, 
který je zaměstnancem MČ jako vedoucí odboru kultury a zároveň je čle-
nem ODS. Tento člen ODS se stal v ODS černou ovcí a př. Petrus nechce 
tuto osobu vyhodit z úřadu. Př. Petrus žádá OVV o podporu a vysvětluje 
celou kauzu. OVV jej těsně, osmi hlasy ku pěti hlasům, podporuje, a to 
přes odpor předsedkyně klubu zastupitelů př. Teplé, která prosazuje to, 
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abychom se nemíchali do vnitřních problémů ODS. Dále má být vyvoláno 
koaliční jednání o tom, jak efektivně kontrolovat všechny odbory na MČ 
a nejen odbor kultury. OVV dále přijímá usnesení, kde žádá radního př. 
Zemka o urychlené předání zprávy o obnově Karlína a Libně, včetně popi-
su činnosti radního i z mediálního hlediska vůči občanům. Na OVV prak-
ticky proběhly dále již jen informace o připravované kampani k volbám do 
EP. 
 
Dne 13. 4. 2004 pak následovalo mimořádné jednání OVV. Jednalo se 
o výsledku koaličního jednání na MČ. Zástupci jednání informovali o sku-
tečnosti, že místo diskuse o práci všech odborů se diskuse soustředila pouze 
na činnost kulturního odboru. Vedení ODS, které dlouhodobě chtělo od-
stranit vedoucího odboru, člena ODS pana Květáka, přešlo do protiútoku 
a rozhodlo se odstranit i jeho posledního zastánce v radě, př. Petruse. V této 
činnosti jim bohužel vydatně pomohli i někteří členové ČSSD. Diskuse se 
především účastnili za ODS pan Lukavský a za ČSSD př. Teplá, Zemek 
a Prošková. Jednání bylo velice hektické a došlo i na osobní útoky. Zámin-
kou pro další průběh a výsledek celého jednání se stala formální otázka 
momentu podpisu připraveného materiálu do rady, o kterém ve vyhrocené 
situaci př. Petrus informoval takovým způsobem, který měl ochránit další 
existenci samotného odboru kultury na městské části Praha 8. Díky tomu, 
že se dostal do naprosté izolace a vzhledem k okolnosti, že o ukončení čin-
nosti odboru kultury a pracovního poměru pana Květáka bylo již vlastně 
předem rozhodnuto, považoval př. Petrus svou pozici radního za neudrži-
telnou. Přiznal formální, byrokratický omyl a rezignoval na funkci radního. 
Na OVV se ke kauze vyjádřil a dostal se do dalšího sporu s př. Teplou, ve 
kterém obhajoval nezávislost rozhodování ČSSD, oproti osobním mali-
cherným zájmům jednotlivých představitelů ČSSD. Otázky náhradníka za 
př. Petruse se budou projednávat na dalším OVV. Následovala všeplenární 
schůze k tématu bydlení, kterou vedl př. Taraba. Tam byli pozváni i ostatní 
členové. Na diskusní večer přišlo však jen velmi málo členů. 
 
V dubnu pak probíhá další již řádné jednání OVV. Jedná se zde o konání 
celopražského aktivu. Na tom by se mělo diskutovat o práci krajských ko-
misí. Ty má na starosti př. Novotný a ony nefungují. Př. Zemkovi se při-
pomíná, že by měl předložit zprávu o Karlínu. Připomíná se konání 
běžných akcí typu Kobyliská střelnice, rozdávání růží ke Dni matek 
a k MDŽ a konání 1. Máje. Př. Novotný je kritizován, že nedělá kampaň 
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k Evropským volbám na Praze 8. Předseda př. Sevčík je pověřen s ním pro-
mluvit. Př. Teplá informuje, že výběr nového radního se bude odehrávat 
pouze v Klubu zastupitelů a OVV dostane pouze zpětnou informaci. Jed-
notlivá MO chtějí své vlastní prostory pro jednání a OVV to má zařídit.    
 

 
Pozvánka na akci pořádanou občanským sdružením OSM 
 
V květnu předseda OVV informuje, že př. Zemek stále nedodal zprávu 
o Karlínu. Př. Teplá mu má úkol připomenout. Př. Ševčík sděluje, že díky 
nemoci nebude moci nějakou dobu vykonávat funkci předsedy. OVV pově-
řuje v těchto případech př. Mášu vedením organizace. OVV dále bere na 
vědomí rezignaci př. Tichého na člena OVV a předsedu MO, kde jej nahra-
dí př. Vogel. Stěhuje se do Kostelce nad Labem. Př. Tichý se následně ne-
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odstěhoval, ale členem OVV již v tomto volebním období nebyl. Jedná se  
i o „Celopražském aktivu.“ To je jakási programová konference ČSSD 
v Praze. Př. Novotný obhajuje svou práci v komisích a hlavní problém ne-
činnosti komisí vidí v jednotlivých lidech. Z ÚVV informuje př. Teplá. Dle 
její zprávy př. Špidla nechce předčasný Sjezd a mluví se havně o předvo-
lební kampani do EP. Za Klub zastupitelů informuje př. Prošková, že bude 
novou uvoleněnou  radní za př. Petruse.  
 
Červnový OVV se konal pár dní po volbách do EP. Jak je popsáno výše, 
sociální demokracie v nich naprosto propadla, což dokazuje i hubený vý-
sledek 8,05 procenta hlasů na Praze 8. Před ČSSD se na Praze 8 dostaly 
v procentech hned tři politické subjekty. Kromě ODS ještě KSČM a Ev-
ropští demokraté. Za celou ČR byli zvoleni jen dva europoslanci. Př. Máša 
informoval o setkání předsedů OVV, kde se hodnotily výsledky do EP. MO 
Karlín a Libeň požadují urychlené jednání vedení ČSSD. Hovoří se o před-
časném Sjezdu. Je potřeba rychle reagovat, protože nás čekají krajské volby 
a volby do Senátu, i když ne na Praze 8. Nakonec jsou přijata tato usnesení: 
„OVV ČSSD Praha 8 požaduje co nejrychlejší svolání mimořádného ÚVV 
ještě v červnu tohoto roku“. „OVV ČSSD Praha 8 zavazuje členku ÚVV 
př. Teplou podpořit svým hlasováním a příspěvky všechny kroky a usnese-
ní vedoucí ke kladným změnám uvnitř i navenek ČSSD, aby byly pozitiv-
ním impulsem pro voliče ČSSD“. Z oblasti komunální politiky informuje 
př. Teplá, že př. Petrus již není radní. Př. Zemek je opět kritizován pro ne-
splnění usnesení ohledně Karlínu, nyní slibuje, že konečně se svým úkolem 
něco udělá.  
 
Mimořádný OVV se sešel o pár dní později. Zápis z tohoto OVV je vlastně 
jen přepis myšlenek z bohaté diskuse. Jedná se o diskusi těsně po ÚVV, 
kde nedostal důvěru předseda strany př. Špidla. Zápis je tak bohatý, že je 
potřeba jej pro posouzení otisknout z větší části v této knize. 
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Část zápisu OVV, který je vyjimečně jen přepis plynoucích myšlenek 
 
OVV se schází i o prázdninách. Jedná se o vnitrostranické krizi. Př. Novot-
ný říká, že na ÚVV je tendence k výměně ve vedení strany. OVV silně kri-
tizuje práci zastupitelů v časopisu Osmička. Dle názoru OVV se jedná 
o čistou propagaci ODS. Poslanec, pan Zdeněk Novotný z ODS, má článek 
o obnově Karlína v časopisu Osmička, narozdíl od př. Zemka, který má toto 
téma na starosti. Navíc někteří členové říkají, že v Osmičce měli přibalený 
leták ODS. Př. Teplá má prověřit všechny tyto záležitosti. OVV ji dále 
ukládá připravit programové priority ČSSD v Praze 8, kde se do konce vo-
lebního období můžeme jasně odlišit od ODS. 
 
I v srpnu se diskutuje o tom, že př. Zemek nedokáže zpracovat „Zprávu 
o Karlínu.“ Př. Teplá informuje o ÚVV, dle jejího názoru nikdo nechce do 
opozice a všichni chtějí změnu. Bohužel každý požaduje změnu jinou. Př. 
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Teplá hlasovala pro to, aby podporu dostal př. Gross a pokusil se obnovit 
koalici. Dle OVV výměna ve vedení dokazuje, že nastala změna a snad to 
občané vezmou jako pozitivní zprávu. Následně př. Teplá diskutuje k časo-
pisu Osmička. Pošta dle jejího zjištění neměla objednávku na to, že letáky 
ODS budou přibaleny v Osmičce. Za obsah Osmičky si pak dle jejího názo-
ru mohou členové ČSSD sami tím, že nepíšou články. Poprvé se diskutuje 
o přípravě na případnou Olympiádu v Praze v roce 2020.  
 
Na zářijovém OVV se prakticky řeší jen revokace usnesení o tom, že př. 
Tichý se stěhuje mimo Prahu a následeně se mluví o panu Johnu Bokovi, 
který se stal novým členem zastupitelstva Prahy 8. Nahradil paní Taťánu 
Svatošovou, která rezignovala na svůj mandát na protest proti odvolání pa-
na Květáka z vedení odboru kultury. Pan John Bok je velmi svérázná oso-
ba, která velmi obzvláštnila dosud poklidný průběh zastupitelstev na 
Praze 8.  
 
V říjnu se na OVV opět řeší nedodaná zpráva př. Zemka ke Karlínu. Ten 
přes př. Teplou slibuje, že ji dodá na připravovanou OK. Tajemník Pokorný 
oznámil POVV přání ukončit svou činnost tajemníka. Tajemník od krajské 
tajemnice dostal pokyn buď se vzdát funkce tajemníka či přestat být asis-
tentem poslance. Př. Pokorný se dostal do sporu s krajskou tajemnicí, která 
ho postupně začala napadat na schůzích tajemníků a vyčítat mu, že má pří-
liš mnoho příjmů. POVV navrhl, aby se tím zabýval OVV. Dále tajemník 
žádá, aby mu byla zvýšena platební třída. Na to má nárok již po pěti od-
sloužených letech a on pracuje v ČSSD již devět let. Kauza se dále vyvíjela 
tak, že na sekretariát přišla skupina lidí z ústředí, a to př. Starec, Metelcová 
a krajská tajemnice př. Strnadová. Ti navrhli zvýšení platové třídy a uklid-
nění vztahů. OVV souhlasí s tím, aby tajemníkovi byla navýšena platová 
třída. Zároveň tajemníkovi ukládá, v jakých úředních hodinách musí být 
v kanceláři, tedy jakousi nutnou pracovní dobu. Ovšem OVV se již plně 
věnuje přípravě na OK a i členové na různých místech diskutují o OK.  
 
Jedna z nejdelších Obvodních konferencí, která byla nakonec stejně přeru-
šena, začala dne 4. 11. 2004. Konference se konala v sekretariátu v Náhorní 
ulici. Zvoleno bylo původně 44 delegátů. Ovšem př. Votrubová rezignovala 
následně na členství v ČSSD, a tak bylo jen 43 delegátů.  Na zahájení kon-
ference bylo jen 31 delegátů a stav následně velmi kolísal nahoru i dolů, 
o čemž bude ještě řeč. Předseda př. Ševčík podal svou ústní zprávu o čin-
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nosti OVV. V ní dává důraz na navýšení členské základny a zviditelnění 
ČSSD, které se vůbec nedaří. Negativně vnímá, že se nedostatečně oddělu-
jeme od ODS a navrhuje důrazné vymezení našich priorit od priorit ODS. 
„Chce, aby dnešní volba předsedy byla respektována a poražený pomohl 
vítězi“. Všichni děkují př. Ševčíkovi za jeho práci. Následovala volba před-
sedy OVV. Z MO byli navrženi př. Teplá a Štrupl. Na konci lhůty pro po-
dávání návrhů byla kandidátka doplněna o př. Petruse. Všichni kandidáti 
představují svůj program. Před volbami bylo 38 delegátů. V prvním kole 
volby dostal př. Petrus 21 hlasů, př. Teplá 10 hlasů a př. Štrupl 6 hlasů. 
Volba byla prohlášena př. Kozlovou za zmatečnou a začíná se znovu. Opa-
kovaná volba předsedy OVV dopadá takto“ př. Petrus má 22 hlasů, př. Tep-
lá 10 hlasů a př. Štrupl 5 hlasů. Vzhledem k tomu, že kvórum je 19 hlasů, je 
zvolen př. Petrus. Než dostane nový předseda slovo, bere si slovo př. Šiná-
glová a sděluje, že práce v OVV s př. Petrusem je pro ni nepřijatelná. Dále 
ze sálu zazní na adresu př. Petruse od př. Zemka hláška, že je „recyklova-
telný“. Teprve pak dostane šanci poděkovat za hlasy. Během volby vystu-
pují př. Svoboda a ministr př. Paroubek. Ten představuje svůj pohled na to, 
kdyby byl zvolen předsedou KVV. Následně svůj program pro případnou 
práci předsedy KVV představuje i př. Novotný. O všech těchto diskusních 
příspěvcích se vede vážná debata.  
 
OK ale pokračuje volbami, nejprve OK rozhoduje, že počet členů OVV 
bude patnáct.  V prvním kole je zvoleno dvanáct členů, a to př. Bäumel, 
Hejkrlík, Janeček, Majerová, Máša, Matyáš, Mitošinka, Prošková, Rödig, 
Šašek, Tichý a Zátopek. Ve druhém kole jsou pak dovoleny i př. Teplá 
a Kozlová.  Od minulého OVV zvoleného před dvěma lety dochází k sedmi 
změnám. Následně je zvoleno OKK v čele s př. Remešem a členy př. Ma-
zánkem, Petrusovou, Prosem a Valešem. OK navrhuje také kandidáty na 
funkce na další krajskou konferenci. Na funkci člena KKK je navržen př. 
Hejkrlík, Valeš a Fiřtík. Na ÚKK pak př. Remeš. Na předsedu KVV nomi-
nuje Praha 8 př. Novotného a na místopředsedy KVV pak př. Kozlovou 
a Novotného. Následně odchází z jednání OK př. Ševčík a předává řízení 
schůze a klíče od sekretariátu př. Petrusovi. Poté dochází k překvapivé sku-
tečnosti. Prakticky jistý vítěz na funkci člena KVV př. Hejkrlík se vzdává 
těsně před volbami kandidatury, a tak kandidují jen př. Prošková a Janeček. 
Př. Prošková je zvolena ve druhém kole, a to velmi těsně.    
 



 

 
194 

Následuje zpráva o komunální politice od př. Teplé a př. Zemek konečně 
podává svou zpráva o Karlínu. Ovšem tu podává pouze ústně a ne písemně. 
Následně odchází př. Svoboda a děkuje př. Petrusovi za dlouhodobou spo-
lupráci. Na OK stále ubývají delegáti a přibližuje se možnost neusnáše-
níschopnosti. Ještě se volí delegát Sjezdu, tím se stává př. Hejkrlík. Po 
první kole volby člena ÚVV se konstatuje, že nikdo nebyl zvolen. OK je 
v tu chvíli přesně 22 členy z původních 43 usnášeníschopná. Pro novou 
volbu člena ÚVV se vyhlašuje deseti minutová pauza pro návrhy, během 
kterých se př. Kozlová a Teplá vzdávají a př. Šašek zůstává jako jediný 
kandidát na tuto funkci. Po znovuzahájení schůze odcházejí manželé Proš-
kovi pro špatný zdravotní stav pryč. Tím pádem je schůze neusnáše-
níschopná. Nebyly zvoleny čtyři funkce a konference končí.         
 
Každý nový OVV si musí zvolit předsednictvo, a tak i na prvním ze dvou 
listopadových OVV se nejprve volilo. Př. Tichý před volbou navrhl, aby 
místopředsedové byli poměrně zastoupeni ze všech MO. Nakonec však 
OVV doporučilo jen případně zohlednit tento názor v tajné volbě. OVV 
volí čtyři místopředsedy a navrženo je neobvyklých osm kandidátů ze čtr-
nácti možných. V prvním kole jsou zvoleni: př.  Hejkrlík s devíti hlasy, př. 
Kozlová s 12 hlasy, př. Šašek s 12 hlasy a př. Teplá s 9 hlasy. Na 1. místo-
předsedu je navržen jen př. Šašek, který je následně zvolen 14 hlasy. Dále 
se schvalují „provozní věci OVV“. OVV se bude konat každou třetí středu 
v měsíci, pozvánky budou chodit pomocí SMS a emailů. Určují se úřední 
hodiny tajemníka. Př. Petrus představuje návrh práce. Každý ze čtyř místo-
předsedů by měl mít vlastní sekci a jednou za čtvrt roku se zodpovídat ze 
své práce. Sekce navrhuje přibližně v tomto změní: 1) komunální politika, 
2) ČSSD na Praze 8, 3) Časopis ČSSD Praha 8, 4) pořádání akcí. Členové 
OVV si toto nechávají k promyšlení do příštího OVV. OVV musí svolat 
novou OK na 8. 12. 2004 a upravuje se program podle toho, co je potřeba 
projednat. Následuje jednání o zápisu z OK. Př. Prošková si přeje, aby ze 
zápisu byly vypuštěny jména manželů Proškových, kteří odcházejí z OK, 
která tak zůstala neusnášeníschopná. Následně v bodu, ve kterém se hodno-
tí práce zapisovatelky zápisu, př. Prošková chce „vyhodit hodnocení a jmé-
no př. Proškové“. Zápis byl nakonec po těchto úpravách schválen.   
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První strana předloženého materiálu předsedou př. Petrusem  
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O čtrnáct dní později se na OVV diskutuje k návrhu práce a rozdělení kom-
petencí. Př. Hejkrlík si vzal za své zaktivnění členské základny. Hodlá 
zvětšit informovanost členské základny především vytvořením  interního 
zpravodaje a zaktualizováním webu. Dále hodlá obejít MO a pohovořit 
s předsedy. Př. Kozlová dostala na starosti propagaci Prahy 8. Téma zpra-
cuje na příští OVV, protože se téma dozvěděla až na tomto OVV. Př. Teplá 
logicky obsadila téma komunální politiky. Chtěla by sbírat požadavky 
z MO se svým týmem zastupitelů a dalších členů komisí z MO. Př. Šašek si 
vzal na starost program a vyjednávání na všech úrovních. Chce zřídit pra-
covní tým, který sebere data a informace o Praze 8 ze všech oblastí a udělá 
analýzu pro volby. Př. Petrus se hodlá zapojit ve všech týmech a případně 
přebrat neobsazená témata. OVV dále projednalo nové pravidlo pro před-
sedy MO, kterým přikázalo dodávat zápisy z MO do čtyř dnů po skončení 
chůze, a to v elektronické verzi. OVV připravilo první akce. Většina akcí 
byla připravena tandemem př. Petrus a Šašek, v některých případech vy-
pomáhal př. Ševčík. Dne 9. 12. 2004 bude Vánoční posezení u př. Husáka. 
Dne 18. 12. 2004 pak v Hotelu Duo proběhne ples ČSSD Prahy 8, 9 a 14. 
Dne 20. 12. 2004 se koná večírek KZ a OVV v Grábově vile. Př. Petrus 
také informuje o tom, že byl u př. Starce ohledně tajemníka př. Pokorného. 
Znovu byla upravena pracovní doba a byl učiněn pokus o narovnání vztahů.     
 
Pokračování konference proběhlo 8. 12. 2004, a to opět v sekretariátu 
v Náhorní ulici. Na začátku jednání bylo přítomno jen 22 ze 40 delegátů. 
Naštěstí se však tento počet rychle zvedl. Byl doplněn program o návrhy 
z OVV. Byla přednesena zpráva o hospodaření a o rozpočtu. OVV Prahy 8 
v posledních letech šetřilo natolik, že stav na bankovním účtu přesáhl 
198 000,- Kč. Proto se mohl schválit rozpočet na rok 2005 s výdaji ve výši 
160 000,- Kč a příjmy 120 000,- Kč s tím, že se schodkem ve výši 40 000,- 
Kč se počítalo na nákup nového počítače. Př. Fric navrhuje odměňovat 
předsedu organizace. Je mu vysvětleno, že tato funkce není placená. Př. 
Pokorný podává  informaci, že jako tajemník OVV definitivně končí ke dni 
31. 1. 2005. Byl zvolen náhradník člena KVV a v první volbě na ÚVV ne-
byl nikdo zvolen. Do dalšího kola postoupil př. Šašek, Pokorný a Teplá. 
Dlouze se diskutuje k tomu, že budou do dvou let čtvery volby a Prahu 8 
čekají i volby do Senátu. Ani druhé kolo volby ÚVV nerozhodlo. Do další 
volby už postupují jen př. Šašek a Teplá. Př. Šašek je následně zvolen. OK 
přijímá i následující tři usnesení:  
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„1) Obvodní konference ukládá delegátům na KK, aby iniciovali veřejnou 
širokou diskusi (seminář, konferenci) jako oponenturu k „Modré šanci“, 
kterou ODS předkládá jako základ nových ekonomických reforem pro vlá-
du v letech 2006 – 2010.   
2) Obvodní konference doporučuje zvážit předsednictvu ÚVV ČSSD osob-
ní a personální zodpovědnost za volební výsledky ve volbách do jednotli-
vých krajských zastupitelstev a Senátu. 
3) Obvodní konference doporučuje spojit Sjezd ČSSD v roce 2005 s pro-
gramovou diskusí zaměřenou na volby do Poslanecké sněmovny PČR 
v roce 2006.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momentka pravděpodobně z Okresní konference zleva př. Šašek, Ševčík, 
Hejkrlík a Kozlová 
 
V prosinci se pak na OVV představuje nový časopis OVV. O tom mluví př. 
Hejkrlík v rámci představování činnosti předsednictva. Př. Šašek předkládá 
písemný materiál týkající se jeho oblasti činnosti a diskutuje se k němu. Př. 
Teplá mluví o tom, že předseda př. Petrus nemá žádnou působnost a ona se 
bojí, že její práce přijde vniveč. Nic tedy neříká ke své činnosti. Př. Kozlo-
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vá se do diskuse nepřihlásí vůbec. Př. Petrus svou práci rovněž okomentuje. 
OVV bere na vědomí zprávu inventarizační komise. Předseda informuje 
o výběrovém řízení na tajemníka. Do výběrové komise je za Prahu 8 zvolen 
př. Petrus a z OVV  dovolen př. Šašek. Kandidáti jsou zatím př. Fric a Ká-
ňová. Přijímá se i následující usnesení: „OVV ČSSD Praha 8 požaduje za-
chovat původní stav služeb Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) zejména 
LSPP a návštěvní službu, potažmo 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 prosazo-
vali a žádá KVV o intenzivní podporu na záchranu FNB a její ochranu proti 
skrytému „tunelování“ v rámci tří sloučených nemocnic“. 
 
Tento rok je pro popis MO asi jeden z nejhorších. Možná díky signalizova-
nému odchodu tajemníka, možná z důvodů jiných, nejsou dobře vedeny 
prakticky žádné zápisy a ani podněty z jednotlivých MO. Například u MO 
Karlín najdeme spoustu pozvánek na schůze a prezenčních listin, ale pouze 
tři zápisy. Na červnovém MO se mluví o katastrofálním výsledku voleb do 
EP, vnitrostranické krizi a novém sjezdu. Na MO se objevuje i př. Teplá 
a hovoří o komunální politice. V září se do rodné MO navrací př. Tichý. 
Opět je zde na návštěvě př. Teplá a referuje o jednání ÚVV a komunální 
politice. V Karlíně se dle jejího názoru již jen dodělávají poslední práce, 
které skončí do konce roku. V říjnu se pak můžeme dočíst, že MO navrhlo 
své členy na funkce v OVV, včetně př. Daniela Roeslera, čímž byl myšlen 
př. Daniel Rödig. Vzhledem k tomu, že na MO nebyl přítomen žádný za-
stupitel, tak MO projevila nespokojenost se zastupiteli. Vadí jim zdravotní 
služba v Karlíně a louže před prodejnou na Invalidovně, jejíž existence byla 
připomínána již ve třetím zápisu.    
 
Libeňská organizace zahajuje svou první ze čtyř schůzí volbou nového vý-
boru. Předsedou je zvolen př. Hejkrlík a členové výboru jsou př. Šašek, Ší-
da a Votrubová. Př. Votrubová navrhla v této souvislosti změnu frekvence 
konání schůzí MO Libeň na jednou za dva měsíce. K tomuto bodu se roz-
proudila diskuse, ze které vyplynul všeobecný souhlas. Byla zmíněna smrt 
př. Löewyho, tajemníka zahraniční sekce ČSSD. V rámci spolupráce s ob-
vodními organizacemi na Praze 9 a 14 nás zve OVV ČSSD P14 na besedu 
se seniory, která se bude konat nejbližší neděli v Salesiánském divadle. 
V březnu se diskutovalo o výsledcích KK. Př. Šída oznámil, že obdržel od 
předsedy ČSSD př. Špidly pamětní list k 125. výročí ČSSD. In memoriam 



 

 
199 

byla oceněna práce př. Bechyněho. Diskutována byla problematika placení 
členských příspěvků. Kvitováno bylo, že za rok 2003 se OVV Praha 8 
umístil v celorepublikovém srovnání na třetím místě s průměrným příspěv-
kem l 666,- Kč na jednoho člena. V září předává př. Šída př. Teplé kopii 
stížnosti na obsahovou stránku a distribuci Osmičky. Př. Marcian kritizoval 
chyby České pošty při distribuci Osmičky. Dle sdělení př. Teplé jsou ná-
klady na distribuci nejnižší právě u České pošty. Jiní distributoři mají vý-
razně vyšší ceny. Př. Teplá informuje o bytovém domě Molákova 
a o dokončení oprav v Karlíně. Zároveň př. Teplá oznamuje, že kandiduje 
na post předsedy Prahy 8. Př. Hejkrlík informoval o vypracovaných pro-
gramových prioritách. Př. Teplá zhodnotila možnosti ČSSD na Praze 8. 
Kritizovala především nejednotnost týmu zastupitelů, rozpolcenost klubu, 
bojíme se zviditelnit. Členové MO Libeň žádají OVV ČSSD Praha 8, aby 
vytvořil skupinu odborníků na dobrovolné bázi, kteří začnou připravovat 
komunální program pro období 2006 – 2010. V říjnu se pak již nic zásadní-
ho neprojednávalo.  
 
U MO Kobylisy máme také k dispozici řadu prezenčních listin a pozvánek, 
ale jen dva krátké zápisy. Kromě návštěvy př. Teplé na MO, kde oznámila 
svou kandidaturu na předsedu OVV a různých návrhů a voleb se v nich 
však nic zajímavého objevit nedá.   
 
MO Bohnice mají sice dochovány čtyři zápisy, ale bohužel všechny jsou 
strohé a psány rukou. V únoru kritizuje MO kumulaci funkcí na úrovni 
Prahy 8. V březnu MO připomínkuje stanovy a vyjadřuje se k průběhu „Ce-
lopražského aktivu“. V květnu převzal post předsedy př. Fric, a to po př. 
Ševčíkovi, který byl nemocen.  
 
Úplně tristní je pak pohled do šanonu MO Čimice z tohoto roku. Najdeme 
tam tři papíry. Na jednom papíru je pozvánka na schůzi, jeden obsahuje 
seznam delegátů na OK a jeden zápis, kde se navrhuje př. Štrupl na předse-
du OVV. A to je vše.  
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Rok 2005 – Rok nového sekretariátu 
 
Sociální demokracie i v roce 2005 zažívala silné turbulence. Již v lednu 
tohoto roku zveřejnila média informace o bytových a finančních problé-
mech premiéra a pověřeného předsedy ČSSD př. Grosse. Ještě na začátku 
března potvrdil ÚVV důvěru př. Grossovi. Na sjezdu strany, týden před 
koncem března, pak byl př. Gross zvolen předsedou ČSSD, když porazil př. 
Škromacha. Situace se však natolik vyhrotila, že 31. 3. 2004 musí př. Gross 
předat prezidentu Klausovi demise tří ministrů za KDU-ČSL. Bohužel ani 
to ještě nebyl konec a dále se situace nepříjemně vyvíjela a stále se objevo-
valy nové a nové zprávy a podrobnosti problémů předsedy ČSSD. Až dne 
7. 4. 2005 pak př. Gross po jednání předsednictva ČSSD oznámil, že by se 
mohl vzdát funkce předsedy vlády výměnou za pokračování bývalé koalice 
ČSSD-KDU-ČSL-US-DEU pod jiným sociálnědemokratickým premiérem. 
 
Začíná horečné jednání, které vrcholí dne 25. 4. 2005, kdy předsedové stran 
bývalé české vládní koalice podepsali smlouvu o politické spolupráci, která 
má umožnit vznik nové vlády v čele s dosavadním ministrem pro místní 
rozvoj př. Paroubkem. Dosavadní předseda vlády př. Gross následně podal 
demisi, kterou prezident Klaus přijal. Následně pak 13. 5. 2004 Poslanecká 
sněmovna Parlamentu ČR vyslovila 101 hlasy důvěru vládě premiéra Jiřího 
Paroubka. Pro hlasovali všichni poslanci ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU, 
proti byla ODS, KSČM a nezařazený poslanec Tomáš Vrbík.  
 
Mezi první významější akci nového premiéra byl zásah České policie proti 
účastníkům technoparty Czechtek 2005, který se konal na louce poblíž obce 
Mlýnec na Tachovsku. Při zásahu bylo na obou stranách zraněno několik 
desítek lidí. Vládu př. Paroubka, která byla velmi podobná té předchozí př. 
Grosse, v roce 2005 opustili př. Dostál, který zemřel, Zgarba, který rezig-
noval po aféře s pozemky a př. Emmerová, která byla odvolána. Naopak do 
vlády přišli a ministry se stali př. Jandák, Mládek a Rath.  
 
Již od června roku 2005 postupně přebírá hlavní moc v ČSSD př. Paroubek 
a je to znát jak na zprávách ÚVV, tak i na zprávach z jednání nižších orgá-
nů. Přestože do konce volebního období zbýval vládě jen jeden rok, tak se 
obliba ČSSD začala postupně zvedat, a to z osmi procent kolem března až 
nad dvacet procent na konci roku 2005. Strana, povzbuzena změnou vní-
mání občanů, se začala připravovat na volby v roce 2006.  
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V září pak sociální demokracie začíná nekončící boj s prezidentem Klau-
sem ve kterém jej kritizuje za jeho výroky ohledně Evropské unie, které 
silně poškozují Českou republiku. Tento boj  pak bude pokračovat ještě 
několik let. V prosinci pak ÚVV navrhne uspořádat mimořádný sjezd 
ČSSD v květnu 2006. Tam by měl být zvolen nový předseda ČSSD.  
 
Lednový OVV začíná blahopřáním př. Šídovi k 80 tým narozeninám. Ná-
sledně se řeší odchod tajemníka př. Pokorného. Předseda OVV mu jménem 
OVV děkuje za jeho dlouholetou práci pro ČSSD. Předseda informoval, že 
komise ve výběrovém řízení zvolila novým tajemníkem př. Zdeňku Richte-
rovou. OVV tuto volbu schvaluje.  Př. Teplá představuje svůj program mís-
topředsedy nazvaný „Komunální politika“. Př. Hejkrlík informuje 
o vydaném časopisu. Př. Šašek informuje o nově vzniklé komisi v jeho ob-
lasti činnosti  týkající se „Dlouhodobé strategie“ a o složení „Programové 
skupiny“. Př. Petrus představuje svou vizi o pořádání jedné akce za měsíc. 
Na únor 2005 se připravuje „Seminář o Senátu“. Členové OVV se nemo-
hou shodnout zda pořádat akci uzavřenou či otevřenou pro veřejnost. Na-
konec přijímá OVV šalamounské usnesení: „př. Šašek rozhodne, zda 
seminář bude uzavřený či veřejný“. Př. Novotný oznamuje, že nebude kan-
didovat na předsedu KVV Praha a doporučuje volit př. Paroubka. Z MO 
Bohnic přišlo na OVV usnesení, že nepodporují př. Grosse na předsedu 
ČSSD. OVV se k usnesení nepřidalo a vyzvalo delegáty Sjezdu, aby se 
rozhodli podle svého svědomí. Zároveň byl předseda OVV pověřen, aby 
o bohnickém usnesení informoval všechny delegáty KK.  
 
Z únorového OVV pořizuje poprvé zápis nová tajemnice OVV př. Richte-
rová. Akce „Seminář o Senátu“ proběhne dne 22. 2. 2005, a to v sekretariá-
tu v Náhorní ulici. Př. Šašek rozhodl, že bude uzavřený a to jen pro členy. 
OVV po delší době schvaluje trvalé připojení na internet. Na březen připra-
vuje OVV neformální setkání členů obvodní organizace v restauraci. 
Z KVV přišla nabídka pořádat akci k 60. výročí konce 2. sv. války. Př. 
Kozlová je OVV pověřena zjistit případné podrobnosti. Z komunální poli-
tiky informuje př. Teplá o zdravotnictví. Po delší době se na OVV probírají 
zprávy z MO. MO Kobylisy zvolilo nové předsednictvo. Za MO Karlín ho-
voří př. Tichý a upozorňuje na nefunkčnost organizace. Navrhuje spojení 
s MO Libeň. Př. Šašek říká, že se MO Libeň musí poradit. MO Bohnice 
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a Čimice si stěžují na prodloužení intervalů autobusové dopravy do Bohnic 
a Čimic.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nulté číslo časopisu z ledna 2005, první ze čtyř stránek  
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Březnový OVV probírá přípravu akcí. Nejprve se hodnotila akce „Seminář 
o Senátu“. Přišlo jen deset lidí, ale diskuse byla kvalitní a spolupráce byla 
navázána. Př. Šašek akci komentuje tak, že „Senátoři jsou na menší počet 
lidí zvyklí a počet deseti členů je příjemně překvapil“. Akce k 60. letům od 
konce 2. sv. války byla odložena z důvodu nepřítomnosti př. Kozlové. 
Březnové neformální setkání členů ČSSD bude místo v restauraci v Grábo-
vě vile dne 30. 3. 2005. Akci zařídila př. Teplá a Kozlová. Př. Šašek navrhl 
na duben akci s př. Gajdůškovou, Falbrem a Patočkou v Bílém domě na 
téma Euroústava. Př. Bäumel informoval o setkání delegátů sjezdu za Pra-
hu. Žádá, aby něco podobného proběhlo i u nás. Čtyři delegáti sjezdu za 
Prahu 8, ale nejsou schopni najít společný vhodný termín. Opětovně se pro-
jednávala možnost umístění vývěsek ČSSD. Zabývat se touto problemati-
kou byli pověřeni př. Zátopek a Prošková. Tajemnice dostala za úkol 
vytvořit seznam členů, kteří budou zváni na akce jen SMS nebo emaily. 
Výsledkem seznamu by mělo být ušetření na poštovném. Zásadní bod jed-
nání si nechala př. Teplá na závěr. Informovala o tom, že dům v Náhorní 
ulici, kde se nachází sekretariát, se bude prodávat. Př. Tichý a Máša byli 
pověřeni připravit právní rozbor nájemní smlouvy a připojit své návrhy na 
řešení situace. MO se mají k případnému stěhování vyjádřit na schůzích.  
 
Dubnový OVV nejprve řeší okolnosti možného stěhování sekretariátu. Př. 
Tichý sdělil, že po prozkoumání nájemní smlouvy je možné říct, že je vel-
mi nevýhodná. Má tříměsíční výpovědní lhůtu. Všechny MO se měly vyjá-
dřit k případnému stěhování. MO Čimice jsou pro, MO Kobylisy proti 
a ostatní se zatím nevyjádřily. Probíhá diskuse, na jejímž závěru př. Proš-
ková navrhuje už teď hledat jiné prostory. Př. Petrus však doslova protlačí 
OVV usnesení, že počkáme ještě měsíc, aby se vyjádřily všechny MO. Př. 
Zátopek informoval o informačních vývěskách. OVV se dohodl, že dá ná-
vrh na umístění dvou našich vývěsek přímo MČ. MO Libeň navrhla před-
sedovi MO Karlín př. Tichému, který stále žádá o sloučení s MO Libeň, 
aby přišel na jejich schůzi. Př. Teplá informuje, že proběhl rozšířený Klub 
zastupitelů týkající se bytové problematiky a byli zde i občané z Karlína. 
Proběhla ostrá kritika správních firem. Př. Šašek informoval o přípravách 
na akci „ př. Gajdůšková – Patočka v Bílém domě na téma Euroústava“. Př. 
Kozlová informovala o možnostech, jak oslavit akci 60. let od konce 2. sv. 
války. Je pověřena sehnat přednášejícícho př. Malínského a akci zorganizo-
vat. 
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Květnový OVV opět projednal řadu bodů. Akce OVV nabývají stále na 
síle. Připravuje se výše zmíněná akce v „Bílém domě.“ Na červenec pak 
návštěva Senátu s prohlídkou. V červnu by pak ještě měla proběhnout akce 
pod názvem „Procházka po Praze 8“. Ta se nakonec jako jedna z mála neu-
skutečnila pro špatné počasí. Př. Petrus kritizoval to, že členové OVV ne-
chodí na akce pořádané OVV. V rámci provozních věcí byly projednány 
informace o webových stránkách obvodu. Ty budou vypadat jednotně na 
všech OVV. Sbírají se fotografie členů OVV na internet. Tajemnice infor-
muje, že provedla racionalizaci posílání pošty a že se změnil podpisový 
vzor. Je potřeba uspořádat OK k volbě kandidátů do PSP ČR. OK je svolá-
na na 26. 10. 2005. Probírá se i problematika nového sekretariátu. Př. Šašek 
a Petrus informovali o jednání s místostarostou, panem Lukavským,  
o možných prostorech nového sekretariátu. Byl jim nabídnut prostor napro-
ti Divadlu Pod Palmovkou v Zenklově 27. Tyto prostory jsou bývalou dro-
gérií. Probírají se názory jednotlivých MO na stěhování: MO Libeň 
a Čimice vyjádřily touhu se stěhovat. MO Kobylisy se stěhovat nechce. 
MO Bohnice se usnesela, že je to členům jedno. MO Karlín sděluje, že je 
potřeba si ujednotit kritéria pro nový sekretariát. OVV nakonec pověřilo 
tříčlennou komisi: př. Petruse, Šaška a Teplou, která má vybrat příslušné 
prostory. Probírají se zprávy z MO. MO Karlín a  MO Libeň se poprvé spo-
lečně sejdou 7. 6. 2005 a na této schůzi projednají další postup. MO Koby-
lisy přijala negativní usnesení ohledně zvyšování MHD. OVV pověřuje př. 
Novotného jako zastupitele na Magistrátu, aby na klubu i na zastupitelstvu 
informoval o stanovisku MO Kobylisy. MO Bohnice žádá nový sjezd. 
OVV se s tímto názorem neztotožnilo.  
 
V červnu byl OVV rozšířen o předsedy MO. Jednalo se o novém sekretariá-
tu a definitivně byly vybrány prostory v Zenklově 27. Objevil se nový pro-
blém týkající se problematiky příchodů nových členů, kteří chtějí ihned 
přejít na jiné obvody. OVV se rozhodlo pro nový postup v této problemati-
ce. Všichni kandidáti na členství nejdřív musí sami fyzicky na MO a až 
MO rozhodne o jejich přijetí, bude se tento návrh projednávat v OVV. 
V komunální zprávě hovoří př. Teplá o zdražování MHD. Př. Zemek slibu-
je, že předloží přehled investic na bydlení a že vyvolá s koaličním partne-
rem jednání o změnách správy budov. Zprávy z MO: MO Karlín a Libeň se 
schází společně. Na OVV se kritizují MO Bohnice a Čimice, které si mění 
termíny schůzí dle libosti, a tím pádem v těchto organizacích rapidně klesá 
účast členů. V OVV dále proběhla diskuse k dlouhodobému a krátkodobé-
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mu programu, tedy tzv. „Programové shromáždění“. O to byl OVV požá-
dán Sjezdem ČSSD. Diskuse neměla žádný závěr, neboť každý člen obha-
joval jen své téma. 
 

 
Na Kobyliské střelnici k uctění památky popravených zleva př. Teplá, Rich-
terová a Petrus 
 
V září se OVV dozvídá, že Radnice Prahy 8 zamítla pronájem prostoru na 
vývěsky. Vzhledem k tomu, že nový sekretariát má velké výlohy tak se 
OVV dále vývěskami nezabývá. Hodnotí se dosud proběhlé akce jako dob-
ré, jen je menší návštěvnost členů organizace. Proběhla příprava na OK 
a byly zredukovány žádosti na hosty OK. Původně totiž OVV v dobrém 
rozmaru pozvalo prakticky celé vedení ČSSD, včetně eurokomisaře př. 
Špidly a dalších asi dvacet lidí. Byla schválena činnost OVV na druhé po-
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loletí roku 2005. Navržené akce jsou: Návštěva Poslanecké sněmovny, Ak-
ce s panem Jiřím Patočkou a př. Mášou v Bílém domě na téma bydlení, 
Obvodní konference, Akce o školství s př. Buzkovou, Kolaudace nových 
prostor, setkání v restauraci př. Husáka a případně společný ples Prahy 8, 
9 a 14. Z těchto navržených akcí se ve druhém pololetí neuskutečnil jen 
ples a akce s př. Buzkovou, kterou ovšem zajišťovala př. Teplá. Dále na 
OVV proběhla diskuse k volebnímu lídrovi do PSP ČR za Prahu. OVV ni-
koho nepodpořilo a nechalo otázku otevřenou.  
 
Před říjnovým OVV změnil KVV názor a chce, aby se na OK zvolil i kan-
didát do Senátu. Př. Petrus a Šašek vysvětlili, jak se bude volit na OK, a to 
jak do PSP ČR, tak i do Senátu. Do Senátu OVV navrhuje pana Patočku, 
a př. Mášu a Běleho a do PSP př. Novotného, Mášu a Kiliana. Dále se řeší 
stěhování sekretariátu, které proběhne během prvních deseti dní v listopa-
du. Na den 5. 11. 2005 je naplánována hlavní stěhovací akce, kam jsou 
všichni srdečně zváni. Díky tomuto termínu OVV ruší schůze MO Karlín, 
Libeň a Kobylisy.  
 
Dne 26. 10. 2005 proběhla Obvodní konference, která měla navrhnout kan-
didáty za Prahu 8 do PSP ČR a Senátu ČR. OK probíhala velmi klidně. By-
ly schváleny zprávy předsedy OVV o činosti OVV i předsedkyně KZ 
o aktivitách zastupitelů. Ve zprávě předsedy je možné číst, že organizace 
měla k 1. 7. 2005 celkem 86 členů.  Následovaly volby kandidátů do PSP 
ČR, které neprobíhaly přesně podle volebního řádu. Nejprve byli na OK 
navrženi kandidáti do PSP a delegáti přidělovali kandidátům preferenční 
hlasy. Pak zasedl krátce OVV a první tři kandidáty s největším počtem hla-
sů schválil jako svůj vlastní návrh. Poté takto vzniklou kandidátku schválila 
OK, a to dle volebního řádu tajnou volbou. Pořadí, které vzniklo, bylo: př. 
Novotný, Pokorný a Máša. OK nominuje na lídra za Prahu do PSP ČR př. 
Novotného. Dále OK volí jako svého kandidáta do Senátu př. Patočku. Byl 
jediným kandidátem, ostatní se postupně vzdali. OK v usnesení vyzývá 
předsedu KVV př. Hulinského, aby převzal odpovědnost za volby do 
Magistrátu a stal se lídrem. Volebním manažerem do PSP ČR se stal př. 
Tichý, pro komunální volby pak př. Zátopek. Dále byla př. Teplá zvolena 
delegátkou na „Programovou konferenci ČSSD.“ Zajímavostí je, že na této 
OK musely být dvoje prezenční listiny. Jednu delegáti podepisovali na kla-
sickou OK a druhou pak na OK, která volí kandidáta na senátora.    
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Hosté na Krajské konferenci zleva př. Fric, pan Patočka a př. Kilian 
 
V listopadu se OVV poprvé schází v novém sekretariátu v Zenklově 27. 
Stěhování proběhlo dobře a účast členů na stěhování byla vysoká. V sekre-
tariátu se ještě netopí a řeší se problémy s plynovým kotlem. OVV je tudíž 
velmi krátké, protože je všem velká zima. Všichni členové se seznámili 
s novými prostory sekretariátu a rozdělili si úkoly. Řemeslné práce dostali 
na starosti př. Šašek, Petrus, Mitošinka, Rödig a Hejkrlík. Výzdobu výlohy 
si vzala na starosti př. Teplá a květinovou výzdobu př. Majerová. OVV 
schválilo nákup koberců, záclon, ubrusů, tří stolků se židlemi a jednoho 
nového psacího kancelářského křesla pro tajemnici. Celková částka byla 
odhadnuta na 42 000,- Kč. Tajemnici byly také proplaceny náklady na pou-
žívání osobního vozu při stěhování ve výši 197,- Kč.  
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Stěhování do nového sekretariátu v Zenklově ulici 
 
Na OVV v prosinci je již útulněji. Př. Petrus kvituje, že př. Zátopek dlou-
hodobě zapůjčil nábytek do kanceláře tajemnice, a to stoly, skříně a kance-
lářskou židli. Př. Šašek dlouhodobě zápůjčil dva počítače, které budou 
volně dostupné pro členy i občany. OVV vyřadilo starší nábytek a nabídlo 
jej KVV. OVV řešilo způsob likvidace nápisu „Drogerie“ na vývěsním ští-
tu. S tímto problémem, který vypadá na první pohled velmi jednoduše, se 
pak setkáváme v zápisech ještě několik dalších let. Nejprve byla pověřena 
př. Teplá zjistit, zda nápis nezmění zdarma radnice. Poté se chvíli angažo-
vala společnost Cíl, ale nakonec OVV získal plakát s názvem kampaně do 
sněmovny:  „Jistoty a prosperita.“ Poté co skončila kampaň bylo potřeba 
záležitost znovu řešit. Tajemnice dostává úkol zjistit, jakým způsobem je 
pojištěn majetek OVV Praha 8. Př. Petrus předvádí doplněné a zpřehledně-
né internetové stránky ČSSD Praha 8. Dalším problémem se stává svolání 
OK na rok 2006. Díky mimořádnému sjezdu musí proběhnout o jednu OK 
více než je potřeba. Nakonec je tedy navrhnuto, že se svolá OK na 28. 2. 
2006. Na této OK proběhne několik bodů, včetně voleb delegátů na sjezd 
ČSSD. Poté bude OK až do června přerušena. V červnu pak bude pokračo-
vat volbou kandidátek na radnici Prahy 8. Př. Šašek informuje, že v únoru 
a březnu proběhne první výstava obrazů v sekretariátu. Na konci ledna bu-
de akce klubu zastupitelů v Grábově vile. OVV se pohoršuje nad tím, že 
začal stagnovat časopis Prahy 8. Předseda trvá na jeho vydávání a př. Hej-
krlík, který má časopis na starosti, vyzývá členy, aby do časopisu přispíva-
li. Př. Kozlová projevila zájem přestoupit na Prahu 15. OVV ji propustilo 
a zároveň jí poděkovalo za její práci.  
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Rychlá porada na Krajské konferenci zleva př. Bielanová, Rödig, Petrus, 
Šašek a hlava př. Hejkrlíka 
 
V minulosti jsme již několikrát zachytili zprávu o společném jednání dvou 
nebo dokonce tří MO. Vždy však šlo jednorázové akce. Od června roku 
2005 se MO Karlín a Libeň scházejí však již trvale společně. Původním 
důvodem byla snaha o to, zlepšit docházku členů u obou MO. Nakonec se 
však zjistilo, že společných témat na jednání je tolik, že obě MO se spolu 
schází dosud. Do června se MO Karlín scházela samostatně, ale většinou 
nebyla usnášeníschopná. Jediný zápis je z dubna, kdy MO Karlín podporuje 
vládu př. Paroubka, i když má výhrady proti ministru Svobodovi. Pokud jde 
o problematiku sekretariátu, tak MO Karlín se domnívá, že nejlepší by bylo 
čekat co nejdéle a pak najít prostory v majetku Městské části a pronajmout 
je na dobu určitou, a to nejméně na deset let. 
 
MO Libeň měla do června schůzí pět. Kromě zpráv z vyšších orgánů, a to 
tentokrát především z úrovně OVV, se jedná i o dalších tématech. MO se 
zabývala nemocnicí na Bulovce. „S ministryní Emmerovou, dle členů MO, 
není rozumná domluva“. MO Libeň po diskusi přijala usnesení: „Doporu-
čujeme vyšším stranickým orgánům vytvořit tým pro přípravu zástupců 
ČSSD na výstupy v médiích“.  V únoru proběhla informace o KK, včetně 
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toho, že př. Kozlová byla zvolena místopředsedkyní KVV. V březnu př. 
Fiřtík informoval o informačním centru Evropské unie v Rytířské ulici. Ří-
ká, že je zde možnost získat množství informačních materiálů. Dále pro-
běhla diskuse k programu ODS nazvaný „Modrá šance“. V květnu již byli 
někteří členové z MO Karlín na libeňské schůzi. Diskutovala se politická 
situace.  
 
Od června se tedy obě místní organizace schází spolu. První společnou 
schůzi zahájil př. Šašek. Následně př. Petrus informoval o akcích obvodu 
a o aktuální situaci ohledně stěhování. V bodu komunální politika se probí-
ral bytový fond a správní firmy. Př. Zemek se na schůzi zavázal k tomu, že 
předloží přehled investic na bydlení a že vyvolá s koaličním partnerem jed-
nání o změnách správy budov. V diskusi se pak jednalo o blížící se prezi-
dentské volbě, o výsledcích referend v Nizozemí a Francii ohledně 
Evropské ústavy. Dále se diskutovala problematika obecného referenda. 
V září proběhla příprava na OK. Př. Tichý na závěr jednání prosadil usne-
sení, ve kterém se děkuje zástupcům ČSSD na radnici, kteří zajistili vstříc-
nější přístup firmy Austis k obyvatelům Prahy 8. V prosinci se již společná 
schůze obou MO sešla v nových prostorách v Zenklově 27. Informuje se 
o tom, že proběhla KK s volbou kandidátky do Sněmovny. Př. Novotný je 
na dvanáctém místě, a tedy jistě nevolitelný. MO Libeň chce, aby urychle-
ně zmizel nápis „Drogérie“ ze štítu sekretariátu. Dále žádá, aby se někdo 
ujal úprav výlohy a doplnil tam vlajku ČR a EU. Dále MO pověřuje př. Fiř-
tíka, aby zjistil u krajské tajemnice, zda je možnost dlouhodobě vypůjčit 
obrazy (Masaryka, Štefánika, Beneše) pro výzdobu sekretariátu. Př. Tichý, 
který je volebním manažerem, se ptá členů MO a předsedy OVV, jak  se 
budou zajišťovat předvolební akce. To je od volebního manažera opravdu 
zajímavá otázka.   
 
V MO Kobylisy, jakoby se v roce 2005 pracovalo jen v prvním pololetí. 
Z tohoto období jsou k dispozici čtyři zápisy. V únoru byl zvolen nový vý-
bor. Předsedkyní je opět př. Majerová a členové výboru jsou př. Lorencová, 
Mach, Zátopek a Jaroslav Šašek. V březnu do MO vstupuje př. Heřman. Př. 
Kozlová informuje na schůzi o tom, že KVV vypisuje 1. ročník Institutu 
výchovy a vzdělávání a o jeho organizačním zajištění.  
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Původní nápis „Drogerie“ a žlutá barva na sekretariátu 
 
V dubnu jsou pak přijata tato usnesení: „MO Kobylisy považuje za důležité 
důsledně realizovat levicový program ČSSD“. „MO Kobylisy vyzývá ve-
dení strany, aby upustila od současných praktik kabinetní politiky, navrhuje 
znovu otevřít diskusi nad stanovami tak, aby byla posílena stranická demo-
kracie“. MO se jasně vymezila proti prodeji budovy v němž sídlí sekretariát 
a proti stěhování se do nových prostor. V květnu př. Majerová předala in-
formaci o vzniku levicové frakce v ČSSD bez zásadnější reakce v MO. 
Schůze MO přijala unsesení k zdražování jízdného v MHD: „MO Kobylisy 
považuje dostupnou MHD za klíčovou z hlediska sociálních, ekologických 
a dalších funkcí města, a proto je proti skokovému a výraznému zdražování 
jízdného v dopravě. Doporučujeme zachování současných cen jízdného 
MHD, zvýšených maximálně o výši inflace“. Dále se mluvilo o silně nepo-
vedené akci k 60. výročí ukončení 2. sv. války, kam přišlo osm lidí, ale ne-
přišel přednášející, protože o tom vůbec nevěděl. Provedením akce byla 
pověřena př. Kozlová. Př. Vaněk pozval členy na odhalení pomníku Dr. 
Edvarda Beneše na 16. května 2005. Pak už jsou v šanonu MO Kobylisy 
pouze pozvánky a prezenční listiny.  
 
MO Bohnice měla osm schůzí. Všechny zápisy jsou psány rukou a text je 
opět velmi špatně čitelný. V lednu se na MO mluvilo o situaci ve straně 
a o ekonomické situaci ČR. Př. Majerník navrhl usnesení, které bylo schvá-
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leno a ve kterém stálo, že „MO nepodporuje př. Grosse na předsedu 
ČSSD“. V únoru MO žádá OVV, aby využil peníze z EU pro renovaci síd-
liště Bohnice. Březnová schůze MO se odehrála v restauraci „U Huberta“ 
v Bohnicích. Členům se tam moc líbilo a dohodli se, že se tam budou schá-
zet dál. Také se dohodli, že bylo dost scházení se v úterý, a proto se budou 
scházet ve středu či ve čtvrtek, jak to vyjde. MO žádá zavedení nové komi-
se pro rozvoj Bohnic. V dubnu se MO opět sešla v Náhorní ulici, stejně ja-
ko další měsíce a členové se na schůzi zabývali pouze „velkou politikou“. 
Výsledkem diskuse bylo usnesení: „Žádáme předsedu OVV, aby svolal 
mimořádný OVV, který navrhne svolání mimořádného Sjezdu strany, ten 
by měl vyřešit personální a programové věci strany a vymezení povolební 
spolupráce. Hlasování dopadlo: 5 členů pro, 2 proti a 1 se zdržel. OVV se 
sešlo, ale s návrhem se neztotožnilo. V květnu př. Pick a Kilian zasvěceně 
informují o založení levicové platformy. V září jsou přijati za členy př. Se-
motán a Štollová. Na ostatních schůzích se neřeší nic podstatného.   
 
MO Čimice má pět zápisů ze svých schůzí. Najdeme v nich informace 
o zprávách z vyšších orgánů, vnitrostranickou problematiku i kauzu př. 
Grosse a jednání o nové vládě a samozřejmě diskusi ke kandidátům a no-
vému sekretariátu. Pak již jen to, že do MO vstoupili př. Hrabě a Bielanová. 
Až v prosincovém zápise se objevuje něco konkrétního. MO Čimice se se-
šla v Domově důchodců a zde se MO hodlá scházet i nadále. MO kritizuje 
pasivitu radnice směrem k Čimicím a k bazénu Šutka. Doprava do Čimic je 
špatná a je příliš dlouhý interval u autobusu č. 152  a č. 181. Pokud jde 
o lékárnu v obchodním centru Draháň, MO chce prosadit prodloužení ote-
vírací doby do 19.00 hodin, stejně jako u pobočky České pošty. U České 
pošty pak MO žádá rozšíření pošty ze dvou okének na tři okénka a prosadit 
sobotní otevírací dobu. Př. Petrus trpělivě vysvětluje, že Česká pošta a Lé-
kárna jsou soukromé subjekty a do jejich činnosti není možné zasahovat. 
Bohužel se nesetkal s pochopením. Pokud jde o autobusovou dopravu, na-
bízí členům MO, aby přišli na zastupitelstvo a tam to sdělili radnímu pro 
dopravu panu Šteinerovi s tím, že je podpoří. Nikdo však bohužel nepřišel. 
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Rok 2006 – Rok dlouhé předvolební kampaně 
 
V lednu schválil ÚVV kandidátky do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
a strana se začala intenzivně připravovat na volby. Poprvé byla najata ame-
rická agentura, která straně volby připravovala. Také byl schválen „Etický 
kodex poslance,“ který se stal v budoucnu však jen cárem papíru. V lednu 
proběhla i „Programová konference ČSSD“, která schválila volební pro-
gram strany. V únoru byl na popud ČSSD přijat zákon o registrovaném 
partnerství a to i přesto, že jej vrátil prezident republiky k dalšímu projed-
nání do Poslanecké sněmovny. V květnu pan Macek uštědřil zazadu pohla-
vek ministru Rathovi. Ten se předtím nevybíravě vyjádřil k jeho 
soukromému životu. Za tento pohlavek nakonec soud vyměřil panu Mac-
kovi stotisícovou pokutu.  
 
V květnu také probíhá manifestační sjezd ČSSD. Ten se stává mimořád-
ným sjezdem strany a volí nového předsedu př. Paroubka. Sjezd se konal 
jen několik hodin a kromě volby předsedy se dostalo jen na jednotlivé 
zprávy a také na představení předvolební kampaně. Večer delegáti absol-
vovali v divadle hru „Jistě pane ministře“, která byla pro řadu členů velmi 
poučná.   
 
Před volbami se najednou jako blesk z čistého nebe objevilo jméno plu-
kovníka Kubiceho, které předtím prakticky nikdo neznal. V textu, který 
předložil poslancům týden před volbami a který byl okamžitě zveřejněn, 
vyplývá mnoho nepodložených zpráv o tom, že ČSSD se snaží zasahovat 
do vyšetřování organizovaného zločinu. Z této zprávy se dodnes nic nepo-
tvrdilo, ale svůj záměr plukovník Kubice splnil a pomohl ODS vyhrát vol-
by. Ve dnech 2. a 3. 6. 2006 proběhly volby do PSP ČR a došlo k velmi 
unikátní situaci. Přestože volby vyhrála o více než tři procenta ODS nad 
ČSSD, tak ve výsledném sčítání mandátů získala levice rovných sto man-
dátů, tedy stejně jako středové a pravicové strany. Na povolebních chvílích 
jsou zajímavé dvě věci. Za prvé velmi osudný projev předsedy ČSSD př. 
Paroubka, ve kterém ostře napadl média i pravici a neuznal prohru ve vol-
bách. Za druhé, a to už je spíše úsměvné, zprávy z volebního štábu Strany 
zelených. Do jejich sídla z celého světa směřovaly gratulace k získání vět-
šinové 106 členné levicové sněmovny. Bohužel v následujícíh měsících 
celý svět pochopil, že česká Strana zelených je jediná na světě, která se 
chlubí tím, že není levicová.    
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Po složitých jednáních se dne 16. 8. 2006 stává pan Topolánek předsedou 
vlády, aby v říjnu poprvé v historii neobdržela vláda České republiky důvě-
ru ve sněmovně. I přesto jmenuje prezident Klaus pana Topolánka dne 8. 
11. 2006 opět předsedou vlády a pověří ho jejím sestavením. V říjnu se ta-
ké poprvé veřejně začíná debatovat o tom, že američané chtějí umístit pro-
tiraketovou základnu na českém území. ČSSD se této problematice věnuje 
v rámci vnitrostranického referenda. V ČSSD se také poprvé objeví pojem 
„modernizace ČSSD“.   
 
Komunální volby ve dnech 20. a 21. 10. 2006 vyhrála drtivě ODS a před 
ČSSD, která získala 16, 7 procenta zvítězila o dvacet procent. Stejně pře-
svědčivě zvítězila ODS i v druhém kole senátních voleb. Dohromady získa-
la 14 nových senátorských mandátů, ČSSD jen 6 mandátů, 4 mandáty pak 
získala KDU-ČSL a po jednom získali tři nezávislé menší strany.   
 
V lednu OVV vzal na vědomí, že př. Richterová ukončila svůj pracovní 
poměr ve funkci tajemníka ke dni 31. 1. 2006. Opět tedy byli zvoleni př. 
Petrus a Šašek, jako členové výběrové komise. Zároveň byla vytvořena in-
ventarizační a předávací komise. Př. Petrus a Šašek představili akce na prv-
ní pololetí roku 2006. Jednalo se o tři výstavy v prostoru sekretariáru 
v Zenklově ulici, které se všechny uskutečnily a o dvě navrhované besedy 
s občany, které nakonec uspořádány nebyly. Mezi další akce, které se při-
pravují, je  zájezd do Bruselu ve dnech 13. až 23. 3. 2006, který pořádá 
KVV. Za OVV Prahu 8 odjedou do Bruselu př. Zemek a Prošková. Dále př. 
Teplá informuje, že v Grábově vile bude 8. 3. 2006 oslava MDŽ. Ta se 
ovšem nakonec neuskutečnila. Diskutuje se o předvolební kampani do PSP 
ČR. Proběhla informace, jak si kampaň představuje KVV a kandidátům za 
Prahu 8 bylo uloženo napsat článek do časopisu Osmička. Opět se kritzova-
lo, že někteří členové OVV nedodali ani po půl roce své fotografie na web 
a situace kolem pojištění majetku OVV. Ostatně otázka pojištění sekretariá-
tu se následně řeší ještě na několika jednáních OVV. Na konci ledna mimo-
řádné OVV odsouhlasilo nového tajemníka př. Tischera, který byl vybrán 
ve výběrovém řízení. Př. Tichý rezignoval na místo člena OVV i volebního 
manažera.  
 
V únoru tedy OVV musel řešit náhradu na uvolněné místo volebního ma-
nažera a požádal MO, aby každá navrhla jméno jednoho kandidáta. OVV 
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kvitovalo, že je konečně př. Petrusem a Tischerem opravena výloha sekre-
tariátu. OVV postrádá již dva své členy, a to př. Kozlovou a Tichého, a tak  
doporučuje OK, aby OVV dále pracovalo jen ve třinácti členech. Mezi no-
vými akcemi se objevila akce „Promítání hokejových utkání z olympiády 
v Salt Lake City v sekretariátu.“ Bohužel tyto akce patřily k těm smutným. 
V únoru byla obnovena činnost Mladých sociálních demokratů na Praze 8. 
Klub MSD obnovil př. Mička a stal se jeho prvním předsedou.  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka na hokej   Pozvánka na SON 
 
Dne 28. 2. 2006 proběhla první řást Obvodní konference. OK zvolila dele-
gáty na XXXIII. Sjezd ČSSD, a to př. Novotného a Petruse a zvolila dele-
gáty Krajské konference. Obvodní konference ČSSD Praha 8 dále přijala 
usnesení: „OK Praha 8 doporučuje KVV Praha, aby podstatně zvýraznil 
plnou podporu MUDr. Davida Ratha a zabýval se myšlenkou veřejných 
akcí na podporu MUDr. Davida Ratha“. OK rozhodla, že OVV musí být 
doplněno o dva členy na celkový počet patnáct členů. První dva náhradníci 
do OVV jsou př. Štrupl a Fric. Př. Štrupl však ani jednou na OVV nepřišel. 
Následně byla OK přerušena do června 2006.  
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Na březnovém OVV se nejprve řešily pracovní záležitosti: Internetové 
stránky, nový podpisový vzor, inzerce v časopisu Osmička. Proběhla široká 
diskuse o OK a především o tom, že se MO Čimice neschází na sekretariá-
tu, čímž se dostávají její členové do izolace. Probírají se i možnosti slouče-
ní MO Bohnice a Čimice. Dále se projednávala příprava volební kampaně. 
Proběhla diskuse, jestli dělat tématickou tiskovkou, kde by byl představen 
kandidát do Senátu, pan Patočka. Nakonec se OVV rozhodlo ji nedělat. 
OVV schválil tři nové volební manažery. Pro Senátní volby př. Petruse, pro 
volby do PSP ČR př. Ševčíka a pro komunální volby př. Zátopka. KVV 
žádá, aby byly kandidátky ve všech městských částech. Na Praze 8 jsou 
čtyři, včetně té hlavní na radnici Prahy 8. KVV nabízí pomoc s jejich obsa-
zením. Pomoc nakonec nepřijde a kandidátky v tzv. malých městských čás-
tech naplněny nejsou. Na Prahu 8 přichází př. Baxa.   
 
V dubnu se opět začíná pracovními záležitostmi OVV: fotografie členů 
OVV na webové stránky, pojištění majetku OVV, úprava vývěsního štítu, 
podpisový vzor OVV a přechod z klasického pevného telefonu na IP tele-
fon. Je svolána druhá část OK. Původním termínem bylo 15. 6. 2006, ale 
nakonec je termín změněn na 22. 6. 2006. Důvodem je nejasnost ohledně 
počtu volebních okrsků při volbách na radnici Prahy 8. Na Magistrátu začí-
ná bitva mezi tajemníky ČSSD a ODS o blokaci jednotlivých míst na Praze 
8 pro uspořádání veřejných shromáždění a záborů před volbami. Vše se 
nakonec dohaduje smírně a obě strany se nakonec dohadují na kompromi-
su. ODS také prozatímně zakázala politickou inzerci v Osmičce. Př. Teplá 
byla požádána, aby tuto situaci vyjasnila v rámci koalice. Byly předloženy 
grafické návrhy volebních letáků pro volby do PSP ČR od př. Mičky a Po-
korného. OVV vybral vítězný návrh, který bude vytištěn a rozdáván na 
předvolební kampani. Nově byl přímo na OVV představen ministánek na 
předvolební akce. Na OVV si následně vzal slovo př. Zátopek a představil 
svůj materiál „Jak volit v primárních volbách na radnici Prahy 8“. Na OVV 
byla doručena zpráva OKK o členských příspěvcích a začíná „kauza Pro-
fant“, který nezaplatil členské příspěvky. OVV také požádal, aby KVV 
převedl částku 7 600,- Kč, které př. Teplá místo na obvod dala na účet 
KVV. Na OVV byl představen př. Mička, jako předseda MSD a člen OVV 
s hlasem poradním.  
 
Na květnovém OVV se dořešila řada pracovních záležitostí, které se táhly 
několik měsíců. Konečně po osmi měsících dodali všichni členové OVV 
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své fotografie na web. OVV požádal OKK, aby provedla kontrolu placení 
tzv. 3% členů za léta 2002 – 2004. Jedná se o členy, kteří mají placenou 
funkci spojenou s jejich členstvím v ČSSD. Ti mají odvádět vyšší členský 
příspěvek odpovídající třem procentům z jejich platu. Př. Teplá informuje, 
že placená ani jiná politická inzerce asi v časopisu Osmička nebude a je 
znovu pověřena dalším jednáním. Jako jednu z dalších akcí uspořádá OVV 
vlastní volební studio dne 3. 6. 2006 od 17.00 v sekretariátu. Budou se 
promítat výsledky voleb na stěnu a diskutovat o výsledcích. Byla zveřejně-
na informace o probíhajících primárních volbách. Zatím se nedaří sestavit 
kandidátka ve volebním okrsku MO Bohnice a Čimice. OVV hrozí, že po-
kud nebudou obě MO schopny se dohodnout, rozhodne OVV tím, že sesta-
ví kandidátku sám. OVV pověřuje př. Petruse a Zátopka, aby vypracovali 
nultý návrh předvolební kampaně a na den 14. 6. 2006 je svoláno „Progra-
mové jednání“ otevřené pro celou členskou základnu. Př. Petrus, Šašek 
a Novotný informovali o výsledcích Sjezdu a volbě př. Paroubka předsedou 
ČSSD. Př. Teplá informovala o tom, že ODS chce zvednout nájemné 
v obecních bytech.  
 
Při přípravě voleb do PSP ČR se OVV rozhodl pro tvorbu dvou propagač-
ních materiálů, které představovaly, všechny kandidáty Prahy 8 na kandi-
dátce KVV a pana Jiřího Patočku, který kandidoval v následujících 
listopadových volbách do Senátu. Materiálů bylo vyrobeno a rozdáno při-
bližně 10 000 kusů. OVV uspořádalo čtyři předvolební mítinky na klasic-
kých a vyzkoušených místech Prahy 8: Florenc, Palmovka, Kobylisy, 
Ládví.  
 
Výsledky červnových voleb jsou popsány výše. Zde snad jen informace 
o tom, že na Praze 8 činil procentní výsledek pro ČSSD 24,54 procenta. 
ČSSD bylo na druhém místě za ODS. Za kraj Praha bylo zvoleno celkem 
šest sociálně-demokratických poslanců. Nejlépe umístěný člen Prahy 8 byl 
př. Novotný na místě dvanáctém.  
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Skládačka pro rozdávání před volbami do PSP ČR 
 
Na červnovém OVV se konečně vyřešilo pojištění výlohy v sekretariátu. 
OKK učinila kontrolu, zda členové, kteří splňují povinnost platit tři procen-
ta ze svého platu, toto činí a předala OVV zprávu. Př. Profant byl vyzván, 
aby doplatil své závazky. Tentokrát byla OVV ustanovena skupina: př. 
Teplá, Matyáš a Pokorný, aby toto s př. Profantem prodiskutovali. Př. Máša 
a př. Prošková byli požádáni, aby předložili čestné prohlášení o svých pří-
jmech za rok 2003 a 2004 a následně doplatili své příspěvky do řádné část-
ky. OVV vzal na vědomí materiál př. Petruse a Zátopka ohledně 
předvolební kampaně. Byla představena nová internetová stránka 
www.komunalky.cz, na které se bude ČSSD na Praze 8 v předvolební 
kampani prezentovat. Př. Teplá připravila návrh komunálního programu 
a tajemník je pověřen rozeslat jej k připomínkám. Proběhla diskuse o se-
tkání předsedů OVV a př. Petrus informoval o výsledcích. Předsedové 
prakticky jednali jen o výsledcích voleb. OVV přijal usnesení MO Kobyli-
sy, které zní: „OVV vyzývá předsednictvo KVV k bezprostřednímu navr-
žení opatření KVV, které zastaví stále se zhoršující trend výsledků ČSSD 
ve volbách konaných v kraji Praha a zlepší slabou pozici ČSSD v Praze ve 
srovnání s ODS“.  
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OVV se pak mimořádně sešel den před konáním OK. Došlo k tomu, před 
čím OVV varoval. Společná schůze MO Bohnice a Čimice nebyla dne 20. 
6. 2006 usnášeníschopná, a tudíž nezvolila žádnou kandidátku. Jednání 
OVV bylo velmi náročné a bouřlivé, ale muselo zvolit a navrhnout kandi-
dátku za tento volební okrsek pro OK. Výbory obou MO sice byla navržena 
kandidátka, ale ta nebyla schválena ani všemi členy těchto výborů. OVV 
nejprve podrobně prostudoval všechny řády voleb a následovala sáhodlou-
há diskuse. Ta spočívala v tom, že př. Prošková trvala na tom, aby OVV 
hlasoval o kandidátce navržené výbory MO a další členové jí oponovali. Př. 
Petrus navrhuje postupovat dle volebního řádu. Navrhuje nejprve zvolit 
lídra kandidátky. Následně dát všechny členy, kteří chtějí kandidovat do 
abecedního pořadí. Pak preferenčními hlasy navolit závěrečné pořadí. Ten-
to názor podpořil př. Fric, Šašek a Hejkrlík. Př. Teplá se odmítla vyjádřit 
k této problematice, protože se jí dotýkala, př. Janeček a Matyáš podpořili 
návrh př. Proškové. Dále bylo napadeno př. Janečkem svolání obou MO. 
Př. Petrus se tvrdě ohradil, že všem členům šel dopis, email, SMS a pak jim 
bylo nestandardně voláno telefonem. Pak navrhl př. Hejkrlík kompromisní 
návrh, že se bude hlasovat o návrhu výborů MO, ale s tím, že každý člen 
OVV bude mít pět preferenčních hlasů, kterými se upraví pořadí. Př. Petrus 
na základě toho stáhl svůj původní návrh a přiklonil se k př. Hejkrlíkovi. 
K tomuto návrhu se postupně přiklonili i p ř. Šašek, Mitošinka a Fric. Př. 
Prošková v rámci prodloužení diskuse prosazuje jen tři preferenční hlasy. 
Nakonec po delší diskusi a několika hlasováních se rozhodlo o třech prefe-
renčních hlasech. Lídrem byl zvolen př. Novotný. Dostal osm hlasů, a tři 
byly proti. Pořadí kandidátky pak bylo změněno preferenčními hlasy od 
druhého místa takto: př. Ševčík, Kilian, Bielanová, Janeček, Teplá, Kubo-
vič, Fric a další. Po skončené bitvě bylo OVV seznámeno s nemožností se-
stavit kandidátky v malých městských částech. OVV získal od KVV jen tři 
jména na případné kandidátky, ale tito členové ještě navíc neprojevili 
o volby zájem. Dodatečně je možné říct, že celé hlasování OVV o kandi-
dátce za volební okrsek Bohnice – Čimice bylo proti volebnímu řádu. OVV 
totiž měl postupovat tak, že začne hlasovat úplně odznovu, tedy bez ohledu 
na to, co řekly výbory MO. Bohužel někteří členové OVV nakonec podlehli 
nevybíravým útokům nejen př. Proškové a ustoupili.  
 
Den nato, tedy 22. 6. 2006 se konalo pokračování OK. Nejprve OK zvolila 
následující pořadí kandidátů do Magistrátu za Praha 8: př. Šašek, Kilian, 
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Máša, Janeček, Teplá. Pak OK schvaluje kandidátní listiny všech tří voleb-
ních okrsků a také termín pro všeobecné připomínky k návrhu programu do 
14.7.2006. Získané připomínky zpracuje určená pracovní skupina. Na jed-
nání OK se diskutovalo a nakonec přijalo stejné usnesení o práci KVV, ja-
ko na OVV v červnu. Pak je přijato další zajímavé usnesení: „OK pověřuje 
tajemníka OVV nebo jiného funkcionáře ČSSD k vykázání osoby, která je 
zjevně pod vlivem alkoholu, z prostor ČSSD Praha 8“. 
 
OVV se schází sice až v září, ale během prázdnin se velmi intenzivně schá-
zí volební štáb a tzv. „čtrnáctka“. Tedy prvních dvanáct kandidátů na radni-
ci Prahy 8 a s nimi lídr do Magistrátu př.Šašek a kandidát do Senátu pan 
Patočka. OVV připravil další OK na 25. 11. 2006 v 9:30 v sekretariátu. Na 
této OK se bude volit nové vedení Prahy 8. Na základě červnového usnese-
ní o př. Mášovi a Proškové ohledně jejich čestného prohlášení je př. Petrus 
nucen konstatovat, že ho dodal jen př. Máša. Př. Prošková na OVV prohlá-
sila, že byla ujištěna předsedkyní KKK a členy předsednictva KVV, aby nic 
nedodávala. Na všechny připomínky dále př. Prošková říkala, že jí na KVV 
bylo sděleno, ať nic neplatí. Naopak př. Petrus řekl, že z KVV přišel dopis, 
že př. Prošková zaplatila jen 5 000,- Kč, ale že to znovu ověří. OVV při-
pravil na den 15. 9. 2006 zahájení kampaně, kde budou představeny všech-
ny propagační materiály. Zároveň proběhlo poděkování volebnímu štábu. 
Z KVV přišla pochvala od př. Klímy ohledně naší kampaně a kritika za to, 
že Praha 8 nepostavila kandidátky v malých městských částech. Tato schů-
ze je poslední, na které se objevila na Praze 8 př. Teplá. Od této chvíle již 
nechodí na žádné schůze ani akce na Praze 8, ale členství si dále udržuje. 
Říjnový OVV se zabýval pouze probíhající předvolební kampaní a ještě 
nebyl ani usnášeníschopný.  
 
V tomto odstavci si představme průběh předvolební kampaně. Volební štáb 
ihned na počátku naplánoval, že předvolební akce v rámci komunálních 
i senátních voleb budou organizovány společně a navzájem propojeně. Zá-
roveň byly sdruženy i finanční příspěvky od ústředí ČSSD. Na senátní vol-
by bohužel OVV dostal místo původně slíbených 400 000,- Kč jen 
200 000,- Kč, čímž se OVV dostal v určité fázi příprav do časového skluzu 
a dalších problémů.  
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Přední a zadní strana skládačka volebního obvodu Karlín - Libeň 
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Na kampaň do Zastupitelstva Prahy 8 pak OVV dostal 150 000,- Kč. Navíc 
bylo z rozpočtu OVV Prahy 8 uvolněno dalších 60 000,- Kč. Mimořádný 
příspěvek na předvolební kampaň pak dali: př.  Šašek, Hejkrlík, Novotný, 
Mitošinka a Petrus. Volební štáb připravil 16 akcí, které probíhaly v měsí-
cích září a říjen. Bylo rozdáno mnoho různých papírových materiálů v po-
čtu 120 000 kusů, ze kterých zbyl skutečně jen archivní vzorek. OVV 
provozovalo troje webové stránky plus řadu webových stránek jednotlivých 
kandidátů. Takzvaných věcných propagačních materiálů bylo rovněž velké 
množství a celkový počet se blížil 100 000 kusům. OVV částečně dokázal 
obsadit i veřejné reklamní plochy. Na území Prahy 8 bylo možno vidět 10 
billboardů na kterých byli kandidáti ČSSD. Dále bylo k dispozici 35 lavi-
ček se čtyřmi druhy různých plakátů. A samozřejmě se ČSSD prezentovala 
i na plakátech v ulicích. Ty měly pokrývat celou Prahu 8 a ČSSD měla za-
placeno velké množství sloupů s těmito plochami. Bohužel černý výlep vy-
konal své a plakáty ČSSD vždy po krátké době mizely. 
 

 
Volební tablo ČSSD Praha 8 vyrobené př. Michaelou Petrusovou 
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Ekobus na Palmovce, vpravo je možné vidět stánek 
 
Program akcí předvolební kampaně byl následující:  
15. 9. 2006 – Zahájení kampaně – představení www stránek, tabla a voleb-
ního šotu na sekretariátu ČSSD  
18. 9. 2006 – Rozdávání letáků – Bohnice – (Krakov) 
19. 9. 2006 – Sdružení pro ochranu nájemníků při ČSSD na Praze 8 – akce 
v sekretariátu 
21. 9. 2006 – Den s ČSSD na Praze 8 –Bubeníci, Pussy, pořady pro děti  
i dospělé, soutěže atd.    
25. 9. 2006 – Rozdávání letáků – Čimice – (Draháň) 
29. 9. 2006 – Vernisáž výstavy fotografií Prahy 8 
2. 10. 2006 – Rozdávání letáků – Libeň – (Palmovka) 
3. 10. 2006 – Sdružení pro ochranu nájemníků při ČSSD na Praze 8 – akce 
v sekretariátu 
5. 10. 2006 – Akce pro seniory v domově důchodců v Čimicích – Richard 
Adam a Pussy.  
9. 10. 2006 – Rozdávání letáků – Karlín – (Florenc) 
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12. 10. 2006 – Happening na Rokytce – Stanislav Hložek, Ibrahim Majga, 
bubeníci a Pussy, soutěže a program zaměřený na životní prostředí 
16. 10. 2006 – Rozdávání letáků – Kobylisy– (Metro Kobylisy) 
16. 10. – 19. 10. 2006 vždy o 6.00 
Rozdávání Koblih a materiálů – Metro Kobylisy – Ládví  
Rozdávání Koblih a materiálů – Metro Palmovka – Florenc  
17. 10. 2006 – Sdružení pro ochranu nájemníků při ČSSD na Praze 8 – ak-
ce v sekretariátu 
19. 10. 2006 – Zpíváme s Gondolánem – Pan Gondolán zazpívá Karlín-
skému náměstí nejen pro Romské spoluobčany 

Den s ČSSD v Ládví 
 
Výsledky komunálních a senátních voleb nebyly uspokojivé, i když vzhle-
dem k všeobecné náladě ve společnosti se mohlo stát, že tyto výsledky bu-
dou ještě horší. V senátních volbách se kandidát ČSSD pan Jiří Patočka 
ocitl na třetím místě za senátorkou paní Alenou Palečkovou a velmi zná-
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mým pražským politikem Michaelem Hvížďalou. Rozdíl mezi druhým 
a třetím místem nebyl ani dvě procenta a v hlasech to nebylo ani pět set hla-
sů. Ve druhém kole pak byla opětovně zvolena senátorkou paní Palečková. 
Ve volbách do Magistrátu pak Praha 8 tvrdě doplatila na primární volby 
v ČSSD. Náš kandidát př. Šašek byl až na devatenáctém místě, tedy již do-
předu nevolitelném. Prahu 8 také poškodilo, že byl v Praze pouze jeden 
volební okrsek a ne tedy pět okrsků, jako minulé volební období. Nakonec 
v Praze bylo zvoleno dvanáct zastupitelů do Magistrátu a na Praze 8 bylo 
dosaženo výsledku 15,88 procenta, což byl druhý nejlepší výsledek v Praze.   
  
Vzhledem k celkovým výsledkům nejlépe dopadly listopadové volby na 
radnici Prahy 8. ČSSD zde získalo 14, 97 procenta a ocitla se na druhém 
místě. Bylo zvoleno osm zastupitelů. Za volební okrsek Karlín a Libeň to 
byli př. Hejkrlík a Rödig. Za volební okrsek Kobylisy to byli př. Petrus, 
Zátopek a Majerová. Za volební okrsek Bohnice a Čimice to pak byli př. 
Novotný, Ševčík a Kilian. Na první pohled je vidět posun ke zvětšení počtu 
mandátů ze sedmi na osm, ale háček se objevil jinde. ODS na Praze 8 zís-
kala 47,77 procenta, což bylo sice nejméně v Praze, ale přesto dominantní 
úspěch. ODS v těchto volbách v celé Praze doslova vysála všechny pravi-
cové a středové hlasy a dala šanci prakticky jen minoritně Straně zelených. 
Díky tomu získala ODS na Praze 8 celkem 27 mandátů, a tedy většinu 
v zastupitelstvu. ČSSD přechází po osmi letech do opozice.   
 
Poslední OVV v tomto volebním období se koná v listopadu, deset dní před 
OK. OVV konstatuje, že kauza neplacení členských příspěvků tzv. 3% př. 
Proškové za roky 2004 a 2005 je bohužel promlčena a př. Proškovou nelze 
nijak postihnout. Kauza př. Profanta se přesouvá na nový OVV. Byla čás-
tečně vyhodnocena předvolební kampaň. Př. Janeček požádal o vysvětlení, 
proč kandidáti, kteří mají více hlasů, nezískali mandát. Volební zákon vy-
světlil př. Hejkrlík, Rödig a Petrus. Na OK poprvé vyjde časopis, jako po-
zvánka na OK. Př. Petrus dále jako nový předseda KZ informoval o jednání 
na radnici. OVV schválil nákup hasicích přístrojů.  
 
Volební OK se sešla 25. 11. 2006 v sobotu na sekretariátu v Zenklově ulici. 
Celá konference měla velmi rychlý spád a skončila poměrně rychle, zvláště 
se srovnáním s volební konferencí před dvěma lety. Nejprve delegáti vy-
slechli a schválili zprávy předsedy OVV o činnosti OVV a zprávu o hospo-
daření, kterou předložil tajemník př. Tischer. Dále OK vzala na vědomí 
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zprávu Klubu zastupitelů, která byla předložena jen písemně. Př. Teplá se 
na OK nedostavila. OK navrhla př. Novotného na místopředsedu KVV 
a následně se začali volit funkcionáři obvodní organizace. Nejprve se snížil 
počet členů OVV z 15 na 13 členů. Na předsedu OVV kandidovali dvě 
osoby, a to př. Kilian a Petrus. Jejich pojetí představení a práce bylo u kaž-
dého jiné. V rámci diskuse pak následně hovořili především zástánci př. 
Kiliana. Bylo naznačeno, že př. Petrus má špatné zdraví a nebylo by pro něj 
dobré, aby byl zároveň předsedou a uvolněným zastupitelem. Po volbě se 
ukázalo, že zdraví př. Petruse asi nebylo bráno v potaz, a tak hned v prvním 
kole vyhrál př. Petrus 23 ku 13 hlasům a byl zvolen předsedou OVV. Pak 
se na tři kola volili členové OVV. Zvoleni byli př. Hejkrlík, Janeček, Kili-
an, Kubešová, Kubovič, Majerová, Máša, Rödig, Rudová, Šašek, Ševčík 
a Zátopek. Tentokrát došlo k opravdu velké změně v OVV. Hned devět 
členů je jiných, oproti OVV zvolenému před dvěma lety. Všechny další 
volby se pak volily již jen na jeden pokus a jejich průběh byl velmi rychlý. 
Do OKK byli zvoleni př. Remeš jako předseda a členové př. Mazánek, Po-
spíšil, Mach a Valeš. Do KVV byl zvolen př. Pokorný a do ÚVV opětovně 
př. Šašek. Na řádný sjezd v roce 2007 byli zvoleni dva delegáti, a to př. Po-
korný a Šída.  
 
Dále se na OK schválila řada dalších usnesení:  
„OK ukládá novému OVV ČSSD Praha 8, aby projednal možnost zřízení 
pracovních komisí OVV ČSSD Praha 8 vč. komise tiskové“. 
„OK vyzývá MO Čimice, aby do 31. března 2007 provedla volební schůzi 
MO, zvolila VMO a pokud se tak nestane, ukládá OVV ČSSD Praha 8, aby 
tuto situaci řešil, a to přeregistrací členské základny MO Čimice a po jejím 
výsledku případným sloučením s MO Bohnice“. 
„OK vyzývá členy předsednictva KVV ČSSD Praha, aby vyvodili osobní 
odpovědnost z neúspěchu ČSSD ve volbách do ZHMP“. 
„OK žádá předsednictvo KVV ČSSD Praha, aby co nejdříve zpracovalo 
strategii postupu ČSSD jako opoziční strany na Magistrátu a tuto strategii 
předložilo KK ČSSD Praha ke schválení“. 
„OK navrhuje KK ČSSD Praha, aby přijala usnesení, aby se zastupitelé 
Magistrátu řídili strategií postupu ČSSD jako opoziční strany a aktivně pro-
sazovali volební program ČSSD“. 
 
Po této Obvodní konferenci mizí z Prahy 8 i další dlouholetá členka, př. 
Prošková. Stejně jako př. Teplá byla členkou Rady Městské části a obě byly 
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dlouholetými členkami OVV. Ani jedna z nich se již však neobjevila na 
žádné další akci ani schůzi na Praze 8 poté, co nebyly znovu zvoleny 
v primárních volbách. Př. Prošková se ještě objevila na této poslední OK, 
ale její jediná kandidatura dopadla špatně. Př. Prošková kandidovala během 
jedné z posledních voleb na probíhající OK. Jednalo se o členy OKK. Na 
čtyři místa členů OKK kandidovalo dohromady pět členů, včetně př. Proš-
kové. Zisk hlasů př. Proškové v tajné volbě stačil jen na poslední páté mís-
to. Př. Prošková neunesla tento výsledek a opustila jednání OK. Na 
odchodu se jí tajemník př. Tischer ptal, jestli podepíše zápis volební komise 
OK, ve které byla členkou. Př. Proškovová ně něj zvolala, že pokud od ní 
něco chce, tak ať se obratí na její sekretářku.    
 

Pracovní nasazení př. Šaška a tajemníka př. Tischera 
 
První nový OVV se schází v prosinci. Jako na každém prvním OVV se 
schvalují nejprve „provozní věci OVV“. Schůze se budou konat každou 
třetí středu v měsíci a svolávat se budou přes SMS. Schůze OVV jsou ote-
vřené pro všechny členy organizace. Za stálé hosty prohlašuje OVV před-
sedy MO, MSD, SDŽ a KS na Praze 8. Je také schválena pracovní doba 
tajemníka. Znovu jsou členové OVV požádáni přinést fotky na internet 
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a jsou rozdána nová hesla na intranet webu ČSSD Praha 8. Následovala 
volba předsednictva. Sice zazněl návrh na tři členy předsednictva, ale na-
konec bylo schváleno členů pět. Prvním místopředsedou byl navržen a zvo-
len př. Šašek. Dále byli zvoleni jako místopředsedové př. Hejkrlík 
a Rudová a po druhém kole i př. Kubovič. Novému OVV zbylo dořešit 
„Kauzu Profant“, kterou nevyřešil OVV předešlý. Po osvětlení situace se 
rázně navrhuje MO Bohnice př. Profanta vyloučit pro neplacení členských 
příspěvků. Další kauzu z předešlého OVV týkající se placení tzv. 3 procent 
z platu u př. Teplé a Proškové nakonec nové OVV uzavřelo tak, že „peníze 
z př. Proškové a Teplé už nikdy neuvidíme a není možné s tím nic dělat“. 
Z komunální politiky informoval př. Petrus a př. Rödig, že jako uvolnění 
zastupitelé sídlí na Grábově vile a že jsou jejich dveře vždy otevřeny. Př. 
Petrus informoval, že má zájem, aby OVV a KZ byli mnohem více prová-
zanější. Zároveň oznámil, že odešly všem členům dopisy a emaily se žádos-
tí o vyjadření, zda chtějí být v komisích při MČ. Je připomenuto, že během 
kampaně začalo fungovat Sdružení pro ochranu nájemníků pod hlavičkou 
ČSSD Praha 8.  
 
MO Karlín a Libeň se v tomto roce již schází pravidelně společně v sekre-
tariátu v Zenklově ulici. Na osmi společných schůzích se postupně vyřešil 
problém s usnášeníschopností a většinově jsou obě schůze usnášeníschop-
né. Společné schůze řídil př. Hejkrlík až do zvolení př. Rödiga předsedou 
MO Karlín. Pak se začali oba předsedové střídat. V lednu informuje př. Fiř-
tík, že byl za krajskou tajemnicí pro obrazy prezidentů Masaryka a Beneše, 
čímž ho pověřila minulá schůze MO. „Krajská tajemnice mu řekla, že mu 
zavolá. Ale nevolá, tak tam půjde znovu“. Př. Šída upozornil na nevhodně 
umístěné popelnice před naší výlohou. Po delších jednáních byly přemístě-
ny na dvůr. Př. Fiřtík uvedl  klasické body jednání, o kterých mluví, a ty 
jsou: bazén Šutka, Palác Svět a objekt domu na drese Na Vrchu 4. Př. Ze-
mek na všechny body odpověděl. V únoru př. Tichý informoval o své re-
zignaci na předsedu MO. Proběhla diskuse k pořádání Olympiády v Praze. 
V březnu do MO Karlín vstupuje př. Baxa a Tischer. MO Karlín chtěla zvo-
lit nového předsedu. Bohužel jediný navržený př. Rödig zatím nechce z ča-
sových důvodů. Probíral se výsledek a průběh OK. Př. Petrus negativně 
hodnotil reakci několika členů z MO Bohnice, kteří jsou nespokojení s pa-
sivitou obvodní organizace. Př. Petrus upozornil na to, že akce OVV jsou 
minimálně dvakrát do měsíce a že právě tito členové na žádnou akci dosud 
nepřišli. Diskutovalo se o kampani do PSP ČR a bylo schváleno usnesení: 
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„Obě MO žádají o účast na následující schůzi volebního lídra př. Paroubka 
a volebního lídra za Prahu př. Ratha. Cílem setkání by mělo být ujasnění 
dalšího postupu“.  
 
Na dubnové jednání místních organizací  se př. Paroubek omluvil a př. Rath 
nejprve přislíbil účast a pak se také omluvil. Diskutovalo se o komunální 
problematice a přípravě volebního programu př. Teplou. Květnové schůze 
MO jsou ve znamení vysvětlování primárních voleb a jejich průběhu. Do 
volebního okrsku chce vstoupit i př. Máša, který je původně z MO Kobyli-
sy. Na červnové schůzi nejprve MO Karlín zvolila své nové vedení. Před-
sedou se nakonec po přemlouvání stal př. Rödig a členy výboru př. Vogel, 
Tichý a Baxa. Následně proběhlo zasedání výborů MO, kteří projednali 
a schválili kandidátku na radnici Prahy 8. Lídrem byl zvolen př. Hejkrlik, 
následně se schvalovala i kandidátka. Na Magistrát byli navrženi dva čle-
nové MO př. Šašek a Máša. V září se na schůzích projednávala pouze pro-
bíhající kampaň. V listopadu se pak volily výbory MO. V Karlíně proběhlo 
pouze potvrzení předchozí volby. V MO Libeň byl zvolen novým předse-
dou př. Šída a členy výboru př. Hejkrlík a Kubešová. Široce se zde diskuto-
vala nová role opoziční politiky na Praze 8.  
 
MO Kobylisy se sice scházela, ale první ze dvou zápisů vznikl, až když to 
bylo nejdůležitější, tedy při volbě kandidátky na radnici v červnu. MO nej-
prve schválila metodu voleb tak, jak ji navrhl OVV. Na lídra za MO Koby-
lisy byli navrženi př. Petrus a Prošková. Př. Petrus vyhrál 11 ku 6 hlasům. 
Do voleb na Magistrát navrhuje MO Kobylisy př. Mášu a Šaška. Pro další 
sestavování kandidátky schůze určuje pět preferenčních hlasů. Po prvním 
kole kandidátky se př. Zátopek a Majerová ocitli se stejným výsledkem na 
druhém místě. Ve druhém kole pak vyhrál př. Zátopek. Ostatní, kteří byli se 
stejným výsledkem na dalších místech kandidátky, se dohodli napřímo bez 
volby. V listopadu pak proběhla výroční schůze, kde byla př. Majerová po-
tvrzena předsedkyní MO a členy výboru se stali: př. Rudová a Zátopek.  Př. 
Petrus podal zprávu o povolebním jednání na radnici Prahy 8.  
 
MO Bohnice má dochováno sedm zápisů. Všechny jsou psány rukou a pře-
číst se dá jen opravdu málo. Kromě zpráv z vyšších orgánů a diskuse o po-
litické situaci v ČR se samozřejmě nejvíce hovoří o komunálních volbách 
a projednávají se primární volby. Na začátku června proběhla společná 
schůze výborů MO Bohnice a Čimice. Na lídra kandidátky výbory zvolí př. 
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Novotného z MO Kobylisy. Další pořadí kandidátky je sestaveno takto: př. 
Janeček, Kilian, Teplá, Bielanová, Ševčík, Matyáš, Štrupl atd. Pro volby na 
Magistrát jsou navrženi př. Janeček, Kilian a Teplá. Bohužel, jak je možné 
zjistit i výše, dne 20. 6. 2006 byla společná schůze obou MO neusnáše-
níschopná, a to ze strany MO Čimice. Díky tomu pak byla kandidátka 
schvalována na OVV a později na OK. Zajímavé je, že někteří členové, kte-
ří se na kandidátku složenou výbory objevili na konci seznamu, si přáli 
z kandidátky vyšktrnout. V říjnu se na MO jedná jen o předvolební kampa-
ni. V listopadu jsou přijati dva noví členové př. Vašek a Grygera. MO na-
vrhla své členy do komisí na radnici a tento návrh byl následně schválen.  
 
MO Čimice měla kromě dvou společných schůzí s MO Bohnice zmíněných 
výše jen dvě schůze. V lednu si členky z MO Čimice stěžují, že jim necho-
dí pozvánky na SDŽ. Tato organizace na Praze 8 v tuto dobu ale vůbec ne-
fungovala. V říjnu pak byl vznesen na MO dotaz, proč kandidáti, kteří měli 
více hlasů než jiní, nebyli zvoleni.  
 
V roce 2006 proběhla na obvodu kromě předvolebních akcí také řada do-
plňkových akcí pro členy i veřejnost. Od únoru 2006 probíhají každý měsíc 
bytové poradny pro veřejnost. Také se uskutečnily první dvě výstavy v ja-
kési „Galerii Prahy 8.“ Jednalo se o obrazy Prof. Jaroslava Němce a výsta-
vu fotografií „Panoramata Prahy 8“ autora Petra Pokorného.  
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Rok 2007 – Rok třetí generace 
 
Dne 21. 12. 2006 požádal premiér pan Topolánek prezidenta pana Klause 
o jmenování vlády složené z členů ODS, KDU-ČSL a Strany zelených. Ten 
ji ale zprvu jmenovat odmítl s tím, že očekával vládu, která nebude závislá 
na přeběhlících. Měl také výhrady k jejímu personálnímu složení. Nakonec 
však vláda byla jmenována dne 9. 1. 2007 a o 10 dní později získala důvěru 
Poslanecké sněmovny. Ta byla dosažena tím, že poslanci ČSSD Miloš 
Melčák a Michal Pohanka opustili před hlasováním zasedací sál Sněmovny. 
Pro vládu tedy hlasovalo všech 100 poslanců koalice, 97 hlasovalo proti, 
2 se nezúčastnili a 1 se zdržel.  
 
Oba zmínění poslanci tedy umožnili i při původně patové situaci ve sně-
movně vznik pravicové vlády. Neprodleně byli vyloučeni z řad ČSSD i po-
slaneckého klubu ČSSD. Jejich zradu na voličích však již nebylo možno 
vzít zpátky. Z “etického kodexu kandidáta ČSSD“, který podepisovali oba 
pánové před volbami, zbyl jen prázdný cár papíru.  
 
V březnu 2007 proběhl v Brně sjezd ČSSD. Tentokráte již řádný. Volby na 
sjezdu potvrdily předsednictvo ČSSD vedené př. Paroubkem. Na sjezdu se 
velmi diskutovalo o přechodu strany do opozice. Př. Paroubek prosadil ma-
teriál týkající se modernizace ČSSD. Sjezd se také shodl na odmítnutí pod-
pory prezidenta Klause v jeho další kandidatuře na prezidenta a zároveň 
začal sjezd hledat kandidáta vhodného pro ČSSD. Sjezd strany také upravil 
stanovy, které následně schválil. Kromě řady méně zásadních věcí týkají-
cích se doplnění vztahů k Evropské unii, byly ve stanovách schváleny dvě 
zásadní změny. První se týkala přímé volby (tedy všemi členy) předsedy 
ČSSD. V původním návrhu byla i přímá volba předsedů OVV a KVV. Tato 
změna však neprošla. Další změnou je umožnění snadnějšího přechodu čle-
nů mezi jednotlivými obvodními organizacemi. Tato změna však platí pou-
ze pro město Prahu. V čem spočívá hlavní změna? Pokud chtěl žadatel 
o členství vstoupit v jiném obvodu než ve kterém má trvalé bydliště, muse-
ly podle starých stanov zasednout a rozhodnout obě MO a obě OVV. Po 
změně stanov se k tomuto vyjadřuje pouze MO, kam chce uchazeč přijít 
a KVV. To na jednu stranu přineslo ulehčení práce pro OVV, na stranu dru-
hou to postupně vedlo k manipulací s členskou základnou.  
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Mezi hlavní témata k diskusi ve straně přispěla postava pana Jiřího Čunka 
a jeho názorů na romskou komunitu. Ovšem postava pana Čunka zářila 
i nadále a jeho eskapády naplňovaly nejen noviny, ale i řady schůzí různých 
orgánů ČSSD. Dalším častým bodem jednání bylo uznání nezávislosti Ko-
sova nebo americký radar v Brdech a odlišný názor ČSSD na tuto proble-
matiku od názoru vládního. Pro pražáky byla silným tématem i projekce 
nové Národní knihovny na Letné. V roce 2007 se intenzivně hovoří o mo-
dernizaci strany. Jsou schváleny modernizační týmy, které diskutují a ně-
které předkládají materiály. V listopadu ÚVV ČSSD schválil novou 
podobu stranického loga. To vzniklo modifikováním loga starého se sou-
hlasem výtvarníka. Dále tento ÚVV schválil i podporu prezidentskému 
kandidátu panu Janu Švejnarovi.   
 
V roce 2007 prošla strana zásadní hrozbou. Tato hrozba se jmenovala Zde-
něk Altner. Ten v roce 2000 jako advokát vysoudil pro ČSSD Lidový dům. 
ČSSD mu za tuto službu měla zaplatit 165 miliónů korun, ale neučinila tak. 
V roce 2007 podal pan Altner na ČSSD návrh na konkurs a požaduje od 
strany 19 miliard korun. Tato částka vznikla díky uplatnění sankce 0,3 pro-
centa z dlužné částky za den. Během tohoto a následujícícho roku však 
ČSSD vyhrála všechny příslušné soudy vedené s panem Altnerem. Výsled-
kem je úhrada jen původních 165 miliónů korun.      
 
Na Praze 8 se definitivně mění vedení i systém práce celé organizace. Je to 
tím, že nastupuje pomyslná třetí generace sociálních demokratů. Na rozdíl 
od druhé generace, která se musela politiku vlastně naučit v chodu v deva-
desátých letech, tak tato třetí generace se jí učila postupně a pomalu. Větši-
na členů OVV byla členy ČSSD již delší dobu, prošla řadou funkcí a dalo 
by se říct, že se na pozici členů OVV vypracovala. Většina členů nového 
OVV se také nemalou částí podílela na činnosti sociální demokracie v mi-
nulosti a byla za nimi vidět konkrétní práce. Je samozřejmé, že v každém 
kolektivu se najdou výjimky. V OVV zůstali jen dva členové, které je mož-
né nazvat nestory organizace, a to jsou př. Ševčík a Máša.    
 
V lednu OVV opět probírá nejprve operativní záležitosti: podpisový vzor, 
a odevzdání fotografíí na internetové stránky. Př. Petrus představil svou 
vizi vytvoření několika materiálů, konkrétně: „Manuál pro předsedy MO, 
členy VMO“, „Manuál pro tajemníka OVV“ a „Archivační řád ČSSD Pra-
ha 8.“ Vzhledem k relativně příznivé finanční situaci OVV bylo navrženo 
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zvážit sestavení seznamu, podle kterého by se obnovoval majetek ČSSD 
Praha 8. Se vším OVV souhlasilo a byli pověřeni členové, kteří připraví 
návrhy. Z MO Libeň přišla žádost od př. Fiřtíka, aby se zakoupily obrazy 
T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika. OVV se s tímto neztotožnilo. 
Dále se jednalo o usnesení MO Kobylisy, které po odsouhlasení v OVV 
znělo: „OVV vyzývá KVV Praha , aby vyzval ostatní KVV k tomu, aby 
své poslance ve svém volebním obvodu oslovily a připomenuly jim povin-
nost podpory politiky ČSSD a politiky př. Paroubka“. Z komunální pro-
blematiky informoval př. Petrus. Proběhlo sestavování komisí na radnici. 
Př. Petrus sdělil, že se snažil uspokojit všechny, což nebylo možné. Nejvíce 
členů v komisích má MO Bohnice. Jako akce OVV jsou zatím navrženy 
poradny SONu, výstava pana Švadlenky a nově i návštěva Senátu. 
 

 
Na Krajské konferenci zleva př. Kilian, Kavan, Rath, Ševčík a Majerník 
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Pozvánka na jednu z pravidelných výstav 
 
V únoru předložili př. Rödig a Petrus materiály: „Manuál pro předsedu 
MO…“ a „Manuál pro tajemníka“. Oba tyto materiály byly schváleny. 
OVV schválil rozpočet OVV na rok 2007. Poprvé po delší době se tak ne-
stalo na OK, ale pouze na OVV. Vzhledem k problémům s kauzou Lidové-
ho domu a pana Altnera OVV poskytlo dar 5 000,- Kč OS OSM a 5 000,- 
Kč OS SON při ČSSD Praha 8. Oba dary byly na konci roku, po odeznění 
soudních problémů, vráceny zpět. Proběhla infomace o návrhu KVV na 
nové webové stránky obvodních organizací. Tento model OVV zavrhl jako 
prakticky naprosto nevhodný. Hlavním důvodem bylo, že OVV by již ne-
měl moc obhospodařovat celou část webových stránek. OVV rozhodl, že 
pokud MO budou chtít využít finančních prostředků OVV, je potřeba, aby 
připravily projekt, který předloží OVV. Velmi rozhořčeně bylo kritizováno, 
že na vernisáž k výstavě přijde jen devět členů ČSSD. Dále se diskutovalo 
o novém časopisu MO Bohnice a Čimice. Členové OVV požadují, aby 
o jeho vydávání věděli alespoň členové těchto organizací a také minimálně 
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POVV. Diskuse se vedla i o jazykové úrovni tohoto časopisu. OVV se se-
známil s novým předsedou MSD př. Vyletělem. 
 

Část Manuálu pro předsedy MO ČSSD Praha 8  
 
OVV v březnu vede př. Šašek, př. Petrus po třech letech není poprvé na 
OVV. Př. Rödigem byl představen nový materiál „Archivační řád ČSSD 
Praha 8.“  Byl po úpravách a diskusi schválen a společně s již dříve schvá-
lenými manuály tak vznikla jakási „Modrá kniha Prahy 8.“ Př. Ševčík řekl, 
že MO Bohnice a Čimice budou vydávat společné velikonoční číslo časopi-
su a že ho před distribucí dají k posouzení OVV nebo alespoň předsedovi 
OVV. Opět se řešily členské příspěvky a příspěvky tzv. 3% a znovu se ob-
jevila kauza př. Teplé, tentokrát za rok 2006. Ta opět nezaplatila tento vyšší 
příspěvek, ale jen obyčejný. Předsedkyně KKK př. Kleslová, se situací za-
bývala a sdělila OVV, že v takových případech může OVV jen nedoporučit 
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kandidaturu, nebo navrhnout odvolat člena z funkce atd. Na základě toho 
OVV navrhuje KVV, aby odvolal př. Teplou z funkce předsedkyně školské 
komise při KVV. Dále je schválena žádost pro KVV o navýšení dotačních 
prostředků na pokrytí nákladů za plyn. Na základě usnesení z MO Bohnice 
se OVV obrací na KVV se žádostí o vysvětlení, jak se navrhovaly kandi-
dátky za ženy na delegátky Sjezdu. Za Prahu 8 byly navrženy dvě ženy; př. 
Prošková a Teplá, aniž by to kdokoliv z Prahy 8 věděl.  
 

 
Návštěva Senátu, v „Zeleném salónku“ hovoří zády k účastníkům př. Gaj-
důšková 
 
V dubnu OVV vzal na vědomí prezentaci nových webových stránek. Pro-
běhla rozsáhlá informace o obou občanských sdruženích při ČSSD Praha 8. 
Padla nabídka na účast v těchto seskupeních a bylo zdůrazněno, že tyto or-
gány mají vlastní právní subjektivitu. Byly představeny další akce OVV 
připravené tandemem př. Šašek a Petrus „Posezení v Grábově vile, „Výsta-
va pana Benedikta“. Bohužel bylo na OVV ukončeno čtyřem členům člen-
ství pro neplacení členských příspěvků. Dohromady je 91 členů 
rozdělených mezi MO takto: MO Karlín má 14 členů, MO Libeň má 17 
členů, MO Kobylisy má 27 členů, MO Bohnice má 22 členů a MO Čimice 
má 11 členů. Na OVV se také diskutuje problematika př. Fiřtíka, jehož 
chování na zasedání MO Karlín a Libeň je urážlivé pro ostatní členy. Na 
komunální úrovni př. Petrus a Rödig prozkoumali smlouvy uzavírané MČ 
při ponajímání nebytových prostor a společně s př. Kubovičem a Petrusem 
starším vypracovali 15 připomínek pro vzorovou smlouvu o pronájmech. 
ODS na většinu (14) připomínek přistoupila a vložila je do připravované 
vzorové smlouvy. Proběhla zpráva o nové podobě Osmičky. Stane se z ní 
časopis, kde mimo jiné bude uveřejněna rubrika „Fórum.“  
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Na květnovém OVV proběhla dlouhá diskuse ke kauze vydávání časopisu 
MO Bohnice. MO Čimice se od něj již distancovala. Vyšlo již třetí číslo. 
Opět řada členů MO Bohnice nevěděla, že něco takového vůbec vychází. 
Bohužel po částečné distribuci přišlo jedno číslo časopisu o jedné straně A4 
zpět a červeně zde bylo zvýrazněno 53 hrubých chyb. V diskusi zaznělo, že 
to vrhá špatné světlo na ČSSD na Praze 8, že př. Ševčík přislíbil, že bude 
překládat časopis OVV. Dále bylo zdůrazněno, že zde nejsou napsáni autoři 
článků a také že nikdo z MO Bohnice nijak nepřispívá do oficiálního časo-
pisu OVV ČSSD Praha 8. Př. Petrus trvá na tom, aby se nad obsahem sešla 
vždy celá MO Bohnice, aby členové věděli, co se pod jejich jménem vydá-
vá. Dalším tématem jsou akce OVV. K novým patří návštěva Poslanecké 
sněmovny a zastupitelské dny, které jsou ve stejné době jako poradna SO-
Nu. Dále „př. Petrus hřímal, že poklesla na nulu účast členů na klasických 
stranických akcích. Růže rozdával on, tajemník a př. Rödig a na Kobyliské 
střelnici byl sám s kytkou.“ V diskusi řada členů přislíbila příště účast. 
OVV vzalo na vědomí přípravu valných hromad obou občanských sdruže-
ní. Jsou připraveny návrhy na nové stanovy a vyjasňuje se registrace 
a všechny další právní náležitosti. Předseda MSD př. Vyletěl požádal OVV 
o darování vyřazeného PC pro neziskovou organizaci „Klub Klubíčko 
v Berouně.“ Tato organizace se stará o postiženou mládež. OVV toto 
schválilo. Př. Petrus informoval o tom, že ODS chce na dalším zastupitel-
stvu prosadit svůj hlavní cíl v tomto volebním období, a to je prodej byto-
vého majetku MČ Praha 8.  
 
OVV v červnu projednal aktivity na druhé pololetí. Budou dvě výstavy, 
valné hromady občanských sdružení, bytové poradny a vánoční akce u př. 
Husáka na Staroměstském náměstí. Př. Majerová se nabídla, že bude pořá-
dat kursy německého jazyka, bohužel z toho sešlo. OVV opět čeká výměna 
tajemníka. Př. Tischer odchází ke dni 31. 7. 2007 za lepším a opět probíhá 
výběrové řízení. Jako možný tajemník je představen př. Vašek, člen MO 
Bohnice. Opět se na OVV projedná návrh př. Fiřtíka na nákup obrazů na-
šich prvorepublikovýh vůdců. OVV již jednou rozhodl, a tak se tím znovu 
nezabýval. ÚVV nařídil všem OVVa MO v zemi hlasovat ve vnitrostranic-
kém referendu týkajícím se volby prezidenta: 
1) Jste pro přímou volbu prezidenta? OVV a MO Kobylisy a Bohnice od-
povídají kladně, MO Libeň a Karlín odpověděly záporně.  
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2) Souhlasíte s omezením parlamentní republiky ve prospěch posílení pra-
vomocí prezidenta? OVV i MO Libeň, Karlín, Kobylisy a Bohnice odpo-
věděly záporně.  
 

 
Vernisáž výstavy malíře pana Zdeňka Zálešáka a společná fotografie 
 
V září rezignoval na práci v OVV př. Kubovič z důvodů velkého pracovní-
ho vytížení. OVV o měsíc později kooptuje př. Baxu za člena OVV. Byl 
představen a schválen nový tajemník př. Vašek. Během prázdnin došlo 
k velké akci v sekretariátu. Proběhla totální archivace sekretariátu  
ČSSD a velký úklid. Dále se projednaly návrhy na varianty vývěsního štítu. 
Místo nápisu „Jistoty a prosperita“ byl vybrán nový návrh. Tentokrát se 
jedná o nápis „Informační středisko ČSSD.“ Byla koupena nová kopírka od 
KVV. OVV svolává OK na 24. 11. 2007 do sekretariátu v Zenklově ulici. 
Zastupitelé informují o průběhu zastupitelstva. Všichni sociální demokraté 
byli proti prodeji domů ve formě veřejné soutěže.  Zastupitelům vadilo pře-
devším to, že v domech byli stále nájemníci. OVV souhlasí s přestupem Př. 
Proškové a Proška do organizace na Praze 7.  
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Zápis z jedné ze dvou valných hromad občanských sdružení 
 
Na říjnovém OVV byl zvolen do předsednictva OVV př. Rödig. Nahradil 
př. Kuboviče. Bylo představeno nové logo ČSSD tak, jak bylo schváleno 
předsednictvem ČSSD a později ÚVV. Proběhla příprava na OK, od návr-
hu programu až po volbu členů pracovních komisí. Př. Petrus podal infor-
mace o Valných hromadách občanských sdružení. Obě dvě mají nové 
stanovy, jejich registrace proběhla na Ministerstvu vnitra. OS SON při 
ČSSD Praha 8 bylo přejmenováno na OS Bytová poradna při ČSSD Praha 
8. Na OVV byl předložen k nahlédnutí i informační leták OS Bytové po-
radny. Bývalý tajemník př.Tischer odchází do Klatov. Bylo přijato následu-
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jící usnesení: „OVV vyzývá stínovou vládu ČSSD a předsednictvo ČSSD, 
aby urychleně reagovali na vážnou situaci v oblasti čerpání finančních pro-
středků z fondů EU do ČR“.  
 
V listopadu, den před Obvodní konferencí, proběhl OVV. Opět se řeší vý-
věsní štít. KVV udržoval vedení OVV v naději, že zaplatí jeho vytisknutí. 
Tyto naděje se později ukázaly jako liché. Současné www stránky ČSSD na 
Praze 8, které finančně provozuje KVV, budou funkční jen do konce listo-
padu. Je rozhodnuto, že si OVV následně pořídí své vlastní. Další téma 
jednání je kuriózní. Do ČSSD vstoupil pan Jiří Březina. Bohužel dalším 
šetřením se ukázalo, že ještě předtím vstoupil do ODS. Vzhledem k této 
informaci OVV přijímá usnesení, že díky této skutečnosti nevzniklo panu 
Jiřímu Březinovi členství v ČSSD. V roce 2007 se členové OVV dohodli, 
že se v prosinci nebude konat schůze OVV, následovali tak příkladu řady 
MO. Proběhla diskuse o činnosti ÚVV. Zejména se řešila podmíněná volba 
Jana Švejnara, jako kandidáta ČSSD na prezidenta. Z komunální politiky 
bylo informováno o možnosti vzniku placeného parkování v Karlíně, 
o prodeji bytů, tedy tzv. privatizaci a časopisu Osmička. Mezi připravované 
akce se kromě Vánočního posezení u př. Husáka přidala i akce pro nové 
členy v lednu a také akce v domovech důchodců v Bohnicích. Tu uspořáda-
la Bytová poradna ve spolupráci s ČSSD.  
 
O den později, tedy 22. 11. 2007, v Zenklově ulici v sekretariátu proběhla 
Obvodní konference. Tentokrát nevolební a spíše informativní. Jedinou 
volbou byla volba předsedy OKK a člena OKK. Předsedou OKK byl zvo-
len př. Valeš a členem pak př. Pokorný. OK vzala na vědomí zprávu před-
sedy, zprávu KZ, zprávu o plnění rozpočtu za leden až říjen 2007 
a následně i schválila rozpočet na rok 2008. Rozpočet byl koncipován opět 
jako vyrovnaný s částkou 136 750,- Kč na straně výdajů i příjmů. Roční 
dotace z ústředí strany jsou ve výši 88 400,- Kč. Po zprávách z obvodu se 
OK zabývala projektem modernizace ČSSD. Na základě usnesení ÚVV 
ČSSD projednala OK materiál „Modernizace ČSSD“. Členové Prahy 8 
převážně nesouhlasí s obsahem tohoto materiálu, a to vzhledem k tomu, že 
materiál neobsahuje konkrétní kroky pro realizaci závěrů tohoto materiálu, 
OK proto navrhuje: 
„1) Zavést strukturované formy členství (přidruženého, řádného, atd.) 
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2) Co nejdříve připravit a rozjet vysílání soc. dem rozhlasové stanice pro-
střednictvím internetu. Na tomto základě vytvořit vysílací kanál v rámci 
digitalizace TV vysílání 
3) Zaměřit se v praktické politice na důslednou ochranu zájmů zaměstnan-
ců a spotřebitelů.“  
 

Panorama z Obvodní konference a pohled na sekretariát  
 
Většina MO se v roce 2007 nejen scházela, ale začala pořizovat ze svých 
jednání i pravidelné zápisy. A dokonce i v elektronické formě, což umožňu-
je z nich získat i nějaké poznatky. Je to bezesporu zásluha nového tajemní-
ka př. Vaška.  
 
MO Libeň a Karlín se dál scházejí společně a schůze střídavě řídí př. Šída 
a Rödig, jako jejich předsedové. V lednu př. Fiřtík vystoupil s příspěvkem 
týkajícím se průběhu a výsledků komunálních voleb v roce 2006. Vzhle-
dem k tomu, že z jeho strany nepadly žádné návrhy, vzala schůze příspěvek 
na vědomí. Hovořilo se také o placeném parkování v Karlíně a samozřejmě 
o Paláci Svět. V únoru se mezi diskusními tématy objevila kuza Lidového 
domu a pana Altnera. Toto téma se udrželo na programech schůzí i další 
měsíce. K němu se přidalo téma pana Čunka a jeho eskapád. Dále se jedna-
lo o vyloučení poslance př. Melčáka. V březnu pak př. Fiřtík a Tichý při-
spěli do programu schůze diskusními příspěvky o tom, že by měly 
vzniknout aktivity a akce pro občany a vytvoření velkého komplexu akcí. 
Př. Petrus to velmi přivítal a poprosil oba zmiňované, ať to popíší na papír 
a předají OVV. Bohužel OVV nic nedostal. V dubnu podal př. Šída obsáh-
lou zprávu ze Sjezdu. V diskusi proběhla kritika vládních daňových a soci-
álních reforem. Př. Fiřtík opět vystoupil s kauzou „Obrazy našich předních 
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prvorepublikových vůdců“ a dále se vyjádřil silně negativně k činnosti 
OVV, předsedy OVV a k jeho soukromým aktivitám. Následně př. Fiřtík 
odešel z jednání, aniž by vyslechl reakci předsedy OVV. V červnu se pak 
diskutuje ke komunálním problémům. Především k prodeji bytů, tedy tzv. 
privatizaci. Je kvitováno, že klub ČSSD zůstal jednotně proti privatizaci. 
Př. Fiřtík byl schůzí pověřen zjištěním vlastníků Bazénu Šutka, Paláce Svět 
a domu na adrese Ve Vrchu 4, včetně historie na Katastru nemovitostí.  
 
V září informoval př. Šašek, že jsme na ÚVV byli pochváleni za www 
stránky. Podle zpráv jde o druhou nejlepší prezentaci v republice. Př. Tichý 
navrhuje, dát do výlohy světelný panel s hesly a monitor s prezentací 
ČSSD. Světlený panel př. Petrus vyloučil pro jeho obrovské finanční ná-
klady, o monitoru by se dalo uvažovat. Dále byla poskytnuta informace 
o Paláci Svět, která vycházela z článku z časopisu Osmička. V říjnu vstupu-
je do ČSSD př. Bartoloměj. Proběhla informace o valných hromadách OS 
a bylo nabídnuto členství v těchto organizacích. MO přijímá následující 
usnesení: „1) MO Karlín a MO Libeň vyzývá své členy k tomu, aby do 
příští členské schůze dodali př. Tichému své podněty vztahující se ke ko-
munální politice na Praze 8.“ „2) MO Karlín a MO Libeň žádá P ČSSD, 
aby byla stanovena jasná pravidla komunikace modernizačních týmů ČSSD 
se členskou základnou.“ V listopadu vstoupila do ČSSD př. Lepsatre. Př. 
Fiřtík otevřel otázku komunální kampaně v roce 2006 a navrhuje vytvořit 
komisi, která se bude otázkou zabývat. Př. Talíř navrhuje dělat akce pro 
občany. Poté, co mu př. Petrus vyjmenuje všechny aktivity, co OVV pro-
vádí, stahuje př. Talíř svůj požadavek. Diskutovalo se o tom, že př. Fiřtík 
nesplnil usnesení MO, která jej vyzvala, ať na Katastru nemovitostí zjistí, 
jak je to s vlastníkem Paláce Svět.  
 
MO Kobylisy má rovných devět schůzí. V lednu je přijato toto usnesení:   
„MO vyzývá OVV, aby vyzvalo KVV Praha, aby vyzval ostatní KVV 
k tomu, aby své poslance ve svém volebním obvodu oslovily a připomenu-
ly jim povinnost podpory politiky ČSSD a politiky př. Paroubka.“ Toto 
usnesení následně schválí i OVV. Na schůzích především dochází k přeno-
su informací od OVV, KVV a zastupitelů pro členskou základnu. V březnu 
je přijat př. Syrovátka a Dedecius. V dubnu do ČSSD vstupuje pan Březina. 
Bohužel zase brzy odejde, protože je již členem ODS. Nad vzniklou situací 
se velmi podivuje. V červnu se MO zabývá vnitrostranickým referendem 
k volbě prezidenta. V září se dlouze diskutuje, zda povolit přechod manže-
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lům Proškovým na Prahu 7. Nakonec je přechod schválen. V říjnu se do 
hloubky MO Kobylisy zabývá občanskými sdruženími. V listopadu pak 
začíná diskuse o návrhu Národní knihovny architekta pana Kaplického.   
 
V MO Bohnice se v lednu volil nový výbor. Předsedou se stal př. Ševčík 
a ve výboru se objevují př. Kubovič, Kilian, Štollová, Petrusová. MO dis-
kutuje o kauze Profant a navrhuje jeho vyloučení. MO se začíná pravidelně 
scházet v restauraci U Huberta. V únoru přijímá MO usnesení: „Žádáme 
KVV o zdůvodnění postupu výběru kandidátek na sjezd za ženy s tím, že 
nevíme, koho tyto kandidátky vlastně zastupují.“ V dubnu v zápise MO 
Bohnice žádá zprávu o tom, ve kterých radách (míněno asi komisích) pra-
cují členové ZHMP (míněno asi zastupitelé MČ Prahy 8.) Tento seznam 
předtím již jednou vyšel v oficiálním časopisu Prahy 8. V květnu se vedla 
diskuse ohledně letáků či časopisu MO Bohnice. Př. Kubovič zdůraznil, že 
pokud by se tento leták měl vydávat i v budoucnu, musela by se výrazně 
posunout jeho kvalita obsahová i vizuální. Dále musí být změněn způsob 
práce „redakční rady“. S tímto apelem všichni souhlasili. V červnu proběh-
lo hlasování o prezidentském referendu. Následujících několik schůzí se 
především probírá privatizace bytových jednotek na Praze 8. V MO Bohni-
ce je několik zastánců tohoto prodeje. V rámci celé členské základny jde 
o minoritní jednotku, ale v MO Bohnice se jedná skoro o polovinu členů, 
kteří tento prodej vášnivě obhajují. Do výboru MO byl za př. Kuboviče 
zvolen př. Fric. Schůze by se od listopadu měly po nátlaku řady členů orga-
nizace nově scházet v klubu Troja na Podhajských polích. Přesun v restau-
racích se uskutečnil, ale členové brzy zjišťují, že v nových prostorách je to 
ještě o něco horší.  
 
MO Čimice se schází dále v Domově důchodců v Bohnicích. V lednu do-
chází k novým volbám výboru. Předsedou je zvolen př. Valeš a ve výboru 
jsou př. Bielanová a Remeš. Opět se diskutuje o bazénu Šutka a  o městské 
dopravě do Čimic. Znovu je připomenuta nabídka od př. Petruse na podpo-
ru při vystoupení na zastupitelstvu. V následujících pěti schůzích se neob-
jevují nová zajímavá témata. Opět jako loni proběhne stížnost na 
zastupitele, že nejsou schopni prodloužit pracovní dobu v lékárně a na poš-
tě. Opět je členům vysvěteno, že to jsou soukromé subjekty, které nemohou 
zastupitelé úkolovat. V listopadu je do MO přijat př. Dluhoš. Dále MO na-
vrhuje zrekonstruovat ulici K Ládví na městskou komunikaci s chodníky 
a osvětlením. MO navrhuje dodatečně na členy komisí při MČ několik 



 

 
246 

svých členů, a to přestože je poskytnuta informace, že doplňování komisí je 
ze strany ODS již uzavřeno. Od ledna se chce MO Čimice scházet v sídle 
bytového družstva ve Chvatěrubské ulici.  
 
V roce 2007 se opět zvětšil počet akcí OVV. Kromě bytových poraden 
a Klubu deskových her se konaly například výstavy. Konkrétně šlo o autory 
Jana Švadlenku, Václava Benedikta, Zdeňka Zálešáka, Michala Havlíka 
a Jindřicha Vytisku. Výstavy pravidelně zajišťuje př. Rudová. Dále se ko-
naly poměrně hojně navštívené akce „Návštěva Senátu a Poslanecké sně-
movny“. V červnu a v prosinci pak dvě neformální setkání členské 
základny v Grábově vile a na Staroměstském náměstí. K pracovním akcím 
lze pak přidat i pořádání valných hromad občanských sdružení a Obvodní 
konference. Akce se ukázaly jako velmi důležité. Přivedly do sekretariátu 
řadu občanů.   
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Rok 2008 – Rok aktivit a mezinárodní 
spolupráce 
 
V lednu a únoru 2008 proběhla v České republice dvoukolová volba prezi-
denta republiky. Opět se ukázalo, že zástupci ČSSD, stejně jako zástupci 
některých ostatních politických stran nejsou jednotní. Ve druhém kole vol-
by byl dne 15. 2. 2008 znovu zvolen prezidentem České republiky pan 
Václav Klaus. Jeho mandát vyprší v roce 2013. Poslancem, který tentokrát 
zradil sociální demokracii a hlasoval pro pana Klause, byl př. Snítilý. Ná-
sledně byl donucen opustit řady sociálních demokratů.  
 
Únorový ÚVV konstatoval, že jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova 
je krok předčasný a nezodpovědný. Nepovede ke zvýšení stability na Bal-
kánu a k posílení evropské bezpečnosti, ani nebude jednotně přijato v EU.  
Dále vyzval všechny ústavní orgány ČR, aby jednostranné vyhlášení nezá-
vislosti Kosova nepřijaly a postupovaly v souladu s usnesením Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, ve kterém stojí, že řešení statutu Kosova musí 
být v souladu s mezinárodním právem a musí vycházet z rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN č. 1244. Bohužel pravicová vláda Kosovo uznala i přes 
vůli Poslanecké sněmovny. Únorový ÚVV schválil i materiál „Vnitrostra-
nické vzdělávání“ a vytvoření tzv. „Mackova institutu“. Ten nakonec ne-
vznikl, ale vnitrostranické vzdělávání se v roce 2008 rozběhlo, byť jen pro 
nové členy a tajemníky ČSSD.  
 
Na konci května proběhla „Programová konference“ ČSSD v Pardubicích. 
Byl schválen program do krajských voleb nazvaný „Program naděje.“ Také 
byly schváleny rezoluce k zahraniční a kulturní politice a pro oblast škol-
ství. 
 
V září se pak ÚVV rozhodl zavázat poslance a senátory, aby nepodpořili 
výstavbu tzv. „Amerického radaru“ v Brdech. Je s podivem, že tentokrát 
všichni členové ČSSD poslechnou stranické usnesení. Na této schůzi je 
schválen i materiál „Etický kodex české parlamentní politiky.“ To je beze-
sporu zajímavý materiál, který ale asi nikdo nikdy nebude číst ani studovat, 
natož se jím řídit.  
 
Dne 19. 10. 2008 vyhrála ČSSD krajské volby ve všech krajích ČR s vý-
jimkou hlavního města Prahy, kde tyto volby neprobíhaly. O týden později 
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obsadila 23 senátorských míst ve volbách do Senátu. ODS získala jen tři 
mandáty a KSČM jen jeden mandát. Všechny ostatní strany propadly. Dne 
14. 11. 2008 pak byla zvolena historicky první hejtmankou v ČR př. Milada 
Emmerová. Volby byly drtivým a pravděpodobně neopakovatelným úspě-
chem ČSSD. ODS se jen velmi obtížně z těchto výsledků vzpamatovávala. 
Bohužel, ve všech třech pražských senátorských obvodech vyhrála ODS. 
 
V prosinci pak proběhl ÚVV, který měl připravit řádný sjezd strany v roce 
2009. Vzhledem k drobnému háčku ve stanovách ČSSD z minulého sjezdu 
ve formě přímé volby předsedy ČSSD byly však nakonec schváleny sjezdy 
dva. Na první jednodenní části se delegáti rozhodnou zrušit přímou volbu 
předsedy pro rok 2009 a pak po registraci stanov u Ministerstva vnitra by 
následovalo pokračování sjezdu.  Nějak automaticky se dopředu počítá, že 
toto usnesení projde.  
 
V lednu se na OVV Prahy 8 řeší množství témat z běžné agendy. Jako první 
se jedná o problematice webových stránek. Ty byly v rámci akce KVV vy-
pnuty a nyní se jedná o jejich opětovné zprovoznění. Byl předložen nultý 
návrh na postupnou obnovu sekretariátu, schvalovat se má příště. OVV se 
také zabývalo usnesením z OK, které OVV zavázalo projednat možnost 
zřízení pracovních komisí, včetně komise tiskové. OVV se rozhodlo nezři-
zovat tyto komise. KVV nabízí možnost zdarma prezentovat články s ob-
vodní tématikou v „Času volby“, což je časopis KVV, a to ve formátu 
dvoustrany. OVV se rozhodlo toho využít a jako autoři článků se přihlásili 
př. Petrus, Rudová, Kilian a Rödig. Z komunální politiky informoval př. 
Zátopek. Př. Petrus rezignoval na předsedu KZ. Dne 14. 1. 2008 byl novým 
předsedou zvolen př. Zátopek. Dále se objevuje informuje o chystané akci 
na podporu lidí z Domova důchodců v Bohnicích. Proběhnou dva semináře 
pro seniory ohledně nájemních smluv, které jim chce Magistrát nevýhodně 
změnit.  Dále př. Zátopek informuje o tom, jak jednotlivé MO a KZ jednají 
o parkovném na Praze 8. V diskusi byl pověřen př. Petrus a Kilian vypra-
cováním návrhu na projednání. Bylo předneseno usnesení MO Kobylisy: 
„MO Kobylisy vyzývá vedení ČSSD a její poslance, aby daleko aktivněji 
než dosud vystupovali proti antisociální devastační politice ODS a součas-
né vlády. Zároveň vyzývá představitele ČSSD, aby razantněji vystupovali 
proti nacionalistickým výrokům představitelů ODS.“ Po diskusi toto usne-
sení  OVV doporučil dalším MO k projednání. Př. Ševčík navrhl dlouhodo-
bou práci v podobě vzdělávání a přípravy budoucích kandidátů do 
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komunálních voleb. Vzhledem k nejasnosti návrhu bude svoláno POVV 
s předsedy MO, aby se rozhodli, jak tento návrh pojmout. V lednu byli 
všichni členové velmi aktivní, pravděpodobně odpočinutí po Vánocích. 
Tento dlouhý sumář poznatků je jen proto jen malým výběrem.  
 
V únoru se OVV zabýval členskou základnou a výběrem členských pří-
spěvků. Neplatičům byl odeslán dopis. OVV má již nové webové stránky 
na www.cssdpraha8.cz. Po diskusi je schválen materiál „Postupná obnova 
sekretariátu.“ Znovu se diskutovalo o návrhu př. Ševčíka ohledně vzdělá-
vání kandidátů na radnici Prahy 8. Některé MO toto již projednaly stejně 
jako POVV společně s předsedy MO. Zatím není učiněn závěr. Proběhla 
diskuse nad výsledky seminářů v DD Bohnice ohledně nových nájemních 
smluv. Rozvinula se diskuse o dalším projektu placeného parkování v Kar-
líně a dalších oblastech Prahy 8. Některé MO a KZ se již dohodli na zá-
kladních principech. Př. Petrus navrhnul na toto téma uspořádat petiční 
akci. Byl vzat na vědomí inventarizační zápis z OKK, v kterém nebyly na-
lezeny žádné problémy. Na obvod Prahy 8 by chtěli přejít čtyři členové 
z Prahy 10.    
 
V březnu na OVV přichází př. Glas, jeden z těch, co chtějí přejít z Prahy 
10. Přechod jeho i dalších členů je schválen. OVV byl seznámen s materiá-
lem plnění rozpočtu roku 2007. Stav účtu je 56 000,- Kč. Dle schváleného 
materiálu „Postupná obnova sekretariátu“ je navrženo zakoupit vysavač, 
lednici a mikrovlnou troubu, skříňky do kuchyňky a zrcadla. Nakonec na 
tyto nákupy OVV uvolnil 12 000,- Kč. OVV navrhl př. Šídu pro udělení 
čestné plakety u příležitosti 130. výročí založení ČSSD. Dále se jednalo 
o původním nápadu př. Ševčíka na školení členů pro komunální volby. By-
ly navrhnuty dva modely: První model je uzavřený tým, který by se připra-
voval na komunální volby, ten podporuje MO Bohnice. Druhý model je 
návrh př. Majerové, tedy otevřený tým, klasické vnitrostranické vzdělávání, 
kdy by jednotlivé MO jednou za půl roku navrhly témata školení. Na daná 
témata by OVV zajistil lektory a toto vzdělávání by mohlo být přístupné 
i pro občany. Tento model podporují MO Libeň, MO Kobylisy a MO Či-
mice, MO Karlín nebyla usnášeníschopná. OVV schválil druhý model. Na 
OVV proběhla informace o seminářích při DD Bohnice. Magistrát začíná 
ustupovat, a tak je pozitivně vnímáno, že jsme dokázali pomoci občanům. 
OVV vyplňuje dotazník k vnitrostranické anketě o radarové základně. 
„OVV: 1. Nesouhlasí s umístěním radarové základny USA v ČR. 2. Sou-
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hlasí s referendem k základně. 3. Poslanci a senátoři ČSSD mají hlasovat 
v souladu s většinovým stanoviskem ČSSD.“ 
 

 
Př. Petrus a Šašek přejí za OVV př. Vaňkovi k životnímu jubileju 
 
Na dubnovém OVV byla udělena první plaketa OVV ČSSD Praha 8 př. 
Vaňkovi k jeho 80-tým narozeninám. OVV vzal na vědomí, že se budou 
udělovat dva druhy plaket. První za práci pro ČSSD a druhý druh při vý-
znamných životních jubilejích. Od dubna 2008 předkládají př. Rödig a Va-
šek z vlastní iniciativy čtvrtletní materiály k plnění rozpočtu. Př. Petrus 
představil zakoupené nové vybavení sekretariátu. Zatím bylo za spotřebiče 
utraceno 8 960,- Kč. OVV bohužel byl nucen pozastavit rozbíhající se pe-
tiční akci na placené parkování. Důvodem bylo prohlášení středočeské po-
slankyně př. Mazuchové a dalších čtyřiceti poslanců ČSSD a jejich ústavní 
stížnosti proti parkovacím zónám v Praze. Na návrh př. Majerové proběhne 
změna dlouhodobé výstavy stranických fotografií v sekretariátu ČSSD. Př. 
Pokorný se ujme jejich výběru. Další novou významnou akcí se stává ná-
vštěva poslanců slovenského Smeru – sociálná demokracie v Praze 8. Koná 
se od 24. 4. do 26. 4. 2008. Dne 25. 4. 2008 bude společenské setkání na-
šich členů se slovenskou návštěvou v restauraci „U Fleků.“ Se zprávou 
z komunální politiky předstoupil př. Zátopek. Informoval o tom, že na KZ 
představili všichni zastupitelé dvě témata, kterých bychom se měli držet ve 
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volbách. Diskutovalo se o vývoji v DD Bohnice. Byly odeslány články do 
obvodní přílohy Času volby. Nakonec články dodali př. Petrus, Šašek, Rö-
dig a Vašek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovenští sociální demokraté před naším sekretariátem 
 
V květnu seznámí OVV př. Rödig s konáním brigády týkající se opravy 
výlohy a jejích nových nátěrů. Brigáda bude probíhat 14. 6. 2008. Ze schů-
ze MO Karlín a Libeň přichází kritika konání akce 1. Máj, kterou pořádá 
KVV. Je poukazováno na to, že se jedná o akci spíše pro starší generaci. 
Výsledkem byl předložený materiál př. Glase. OVV se s materiálem se-
známí. Vyšla příloha „Času volby“ s naší obvodní tématikou. Tajemník př. 
Vašek informuje, že v domě, kde se nachází sekretariát obvodní organizace, 
se bude dělat nový plynový rozvod a proběhne oprava stoupaček. Je tedy 
možné, že některá jednání MO či OVV budou díky stavebnímu ruchu ohro-
ženy.  
 
V červnu se projednává usnesení k 1. Máji a k návrhu př. Glase. Je přijato 
následující usnesení: „Současné akce KVV ČSSD Praha typu 1. Máj, jsou 
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svým programem a koncepcí určeny především pro seniory. Jelikož je to 
naše silná voličská základna, je bezesporu správné takovéto akce pořádat. 
Je však nutné se zamyslet nad tím, zda dlouhodobě nedělat i akce zaměřené 
na střední a nejmladší generaci. Proto vyzýváme KVV a Volební tým pro 
Prahu, aby se touto záležitostí zabývalo. Vzhledem k tomu, že naše OVV 
tuto otázku projednávalo na základě připomínek z řad členů, jsme ochotni 
být této aktivitě nápomocni.“ OVV poděkovalo př. Rödigovi a Vaškovi za 
kvalitní natření výlohy sekretariátu při brigádě, kam nikdo jiný nepřišel. 
V rámci představení akcí na druhé pololetí byla představena také „Návštěva 
na Slovensku“. K vnitrostranickému vzdělávání byl určen termín 25. 10. 
2008 a tato témata: 1. Rétorika a komunikace s veřejností, 2. Veřejná 
a státní správa, zákon o hlavním městě Praze, fungování komisí a výborů 
při MČ Praha 8, 3. Evropská unie – OVV ČSSD Praha 8 pozve europoslan-
ce př. Roučka. Dlouze se projednávala komunální problematika. Př. Kilian 
informoval o materiálech, jež má k dispozici proti ODS z oblasti rozpočtu. 
Př. Petrus navrhuje, aby nejprve proběhlo jednání s vedoucí odboru financí 
ÚMČ. Př. Kilian dále navrhl, abychom začali od září s permanentní kam-
paní. Př. Rödig jej požádal o konkretizaci, ale nebylo mu odpovězeno. 
OVV po diskusi nakonec navrhl nyní kampaň nezačínat a nechat to na poz-
dější dobu. Př. Majerová navrhla pozvat předsedy ostatních OVV na naše 
jednání.  
 
O prázdninách se již tradičně OVV nescházel. V září pak OVV navštívil 
jako host místopředseda KVV př. Hodek. Př. Petrus informoval, že vedení 
KVV naše usnesení ohledně 1. Máje bohužel špatně přetransformovalo. 
Vzniklo nové zajímavé usnesení: „OVV žádá KVV, aby si znovu přečetlo 
usnesení OVV Praha 8.“ Byla přednesena „Zpráva o rozpočtu za první po-
loletí“ a „Zpráva o investicích“. Dále se jednalo o vybavení sekretariátu. 
Kromě spotřebičů byla nakoupena kuchyňka. OVV svolává výroční Ob-
vodní konferenci na 8. 11. 2008. Př. Hodek v diskusi navrhuje, aby všechny 
obvody měly stejná předvolební témata a navrhuje jako hlavní bod bydlení. 
Je představena př. Coufalová, jako nová asistentka př. Rödiga. Začíná se 
diskutovat o akcích v malých městských částech. Předseda informuje, že na 
rok 2009 je připravována akce v Ďáblicích a snad zde vznikne i nová MO. 
Z komunální politiky se jako zásadní téma projednává prodej bytového 
domu v Molákově ulici. Následně OVV projednal bod, který mu byl naří-
zen z KVV, a to návrh své podpory na kandidáty pro volby do Evropského 
Parlamentu. OVV díky tomu navštívili př. Kavan a Novotný. Oba přednesli 



 

 
253 

své představy o práci v Europarlamentu. Proběhlo hlasování o jejich podpo-
ře a OVV se rozhodlo podpořit oba dva. Stejnou podporu pro př. Novotné-
ho z Prahy 8 pak slíbil i přítomný předseda OVV Prahy 13 př. Pech.  
 

 
Pozvánka na vnitrostranické vzdělávání 
 
V polovině října proběhl poslední OVV v tomto volebním období. Bylo 
konstatováno, že usnesení ohledně 1. Máje zůstane pro nový OVV. Jako 
nové vybavení sekretariátu byly  zakoupeny kuchyňské pomůcky pro koná-
ní vernisáží výstav. Samozřejmě proběhla příprava na OK, ve které se řeši-
ly návrhy na funkcionáře a OVV schválil všechny předkládané zprávy. 
Bylo připomenuto, že ještě před konáním OK se bude konat akce vnit-
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rostranické vzdělávání s hostem př. Roučkem. Př. Petrus poděkoval členům 
OVV za jejich práci pro ČSSD. Speciálně pak př. Šaškovi, protože ten 
oznámil, že do OVV již nebude kandidovat.  
 

Sekretariát při vernišáži pana Milana Tesleviče 
 
Volební Obvodní konference se v sekretariátu ČSSD v Zenklově ulici ko-
nala dne 8. 11. 2008. Opět překvapivě trvala poměrně krátkou dobu. Konfe-
rence začínala v 10.00 a trvala čtyři a půl hodiny. K OK vyšlo speciální 
číslo časopisu naplněné zprávami a dalšími podklady. Na začátku OK byl 
přivítán host př. Táborský, člen KKK, který dohlížel na regulérností OK. 
Po zprávě předsedy začíná maratón voleb. Volba předsedy OVV proběhla 
opět jako před dvěma lety mezi př. Petrusem a Kilianem. Př. Petrus získal 
39 hlasů a př. Kilian 4 hlasy. Jednalo se o nejhladší vítězství předsedy 
OVV v historii ČSSD na Praze 8. Přesto proběhla před i po volbě dlouhá 
diskuse nad tím, zda př. Petrus stačí na funkci předsedy. Je však pravda, že 
kriticky diskutovala jen část členů z MO Bohnice. Počet členů OVV byl 
opět stanoven na třináct. Všech dvanáct zbývajících členů OVV bylo zvo-
leno v prvním kole volby, a to přesto, že kandidovalo šestnáct členů.  Jed-
nalo se o tyto př.: Bartoloměje, Baxu, Dluhoše, Grygeru, Hejkrlíka, 
Kubešovou, Majerovou, Pokorného, Rödiga, Rudovou, Ševčíka a Zátopka. 
Tentokrát byli v OVV vyměněni jen čtyři členové.  Členem ÚVV se stal 
opět př. Šašek, přestože měl dva protikandidáty. Pozice člena KVV se stala 
první zádrhelem, kde se volilo na dvě kola a až ve druhém kole byl zvolen 
př. Bartoloměj. Předsedou OKK se stal př. Remeš a členy tohoto orgánu 
pak př. Mazánek, Matyáš, Pospíšil a Sailer. Delegátem sjezdu se stal př. 
Petrus a i delegáti KK pak byli zvoleni na první pokus. Sejně tak v prvním 
kole byli zvoleni i všichni náhradníci. 
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Obvodní konference Prahy 8 
 
Jako host na OK vystoupil i př. Klíma. Měl velmi zajímavý projev, ve kte-
rém označil Prahu 8 za velmi specifickou a velmi akční. Zdůraznil, že ob-
čas dělá Praha 8 více akcí dovnitř strany, než navenek. Tento projev nebyl 
příliš kladně přijat. Dále OK přijala i zásadní usnesení:  
„1) Obvodní konference ČSSD Praha 8 se s velkým překvapením dozvídá 
o tom, jakým způsobem vystupuje kandidát na středočeského hejtmana př. 
Rath v médiích k problematice týkající se okruhu kolem Prahy. ČSSD na 
Praze 8 dále jednoznačně podporuje jižní variantu okruhu kolem Prahy 
a zdůrazňuje, že tuto variantu vždy ČSSD podporovala. Dále se připojuje 
k vyjádření ČSSD na Praze 6, kde se mimo jiné píše, že pro Prahu 6 je ne-
přípustné další oddalování stavby. Stejně tak to cítí i členové ČSSD v Praze 
8.“  
„2) Obvodní konference ČSSD Praha 8 konstatuje, že parkovací zóny za-
vedené na Městských částech Prahy 2, 3 a 7, naprosto jednoznačně neplní 
deklarovaný efekt. Pokud by se o systému placeného stání začalo jednat 
i na Praze 8, bude ČSSD Praha 8 prosazovat, aby systém Prahy 8 zohled-
ňoval především právo parkovacího stání občanům Prahy 8 a to za symbo-
lický poplatek a na těch místech, která jsou dnes riziková. Návštěvníci 
Městské části Prahy 8 pak budou muset v určitých hodinách zaplatit pří-
slušný poplatek.“ 
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Pozvánka na výstava Vlasty Dětinské 
 
První jednání nově zvoleného OVV a zároveň poslední v roce 2008 se ko-
nalo dne 19. 11. 2008. Př. Petrus připravil podobný scénář prvního jednání, 
jako byl v minulosti. OVV si opět určil základní organizační věci: data svo-
lávání, způsob svolávání, otevřenost OVV, stálé hosty OVV, dále každý 
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člen dostal přehled kontaktů na ostatní členy OVV, všichni noví členové 
OVV mají poslat fotografie na web, a mění se podpisový vzor, schvaluje se 
tajemník a jeho pracovní doba. Na OVV však dochází i k volbě předsednic-
tva OVV. Na funkci 1. místopředsedy byl navržen př. Ševčík a byl zvolen. 
Pro volby tří členů POVV byli navrženi př. Hejkrlík, Rödig, Rudová 
a všichni byli zvoleni. Protože uplynuly dva roky od schválení „Modré kni-
hy ČSSD na Praze 8,“ je členům předložena k připomínkování, stejně jako 
materiál „Postupná obnova sekretariátu.“ Na OK vznikl požadavek na pro-
jednání umístění nástěnek. V diskusi zazněly názory, že „jsme v 21. století 
a nástěnky jsou passé, stejně jako to, že jsme o to žádali již několikrát 
a radnice nechce umisťovat politické nástěnky na své domy.“ Přesto byl př. 
Rödig požádán o zjištění současného stavu. Na OVV zazněla informace 
z KVV. Na KVV proběhla voba delegátů do EU za Prahu. Zvoleni byli př. 
Němec a Balabán. Př. Novotný byl na třetím nepostupovém místě. Dále se 
shání prostor pro jednání MO v Bohnicích či Čimicích. Př. Bartoloměj vě-
noval dva počítače pro potřebu OVV. Sociální demokraté na Praze 8 velmi 
výrazně pomáhali s druhým kolem senátních voleb na Praze 9. Projednávají 
se akce do konce roku a na příští rok. Př. Ševčík navrhuje navštívit Tunel 
Blanka. Na to reaguje př. Bartoloměj, který navrhuje toto posunout na jaro 
2009, kdy to zařídí. Př. Dluhoš informoval o jednání MO Čimice, která 
chce prosadit umístění semaforu u Kobyliského náměstí. Př. Petrus kromě 
klasických akcí navrhuje spustit odloženou akci k placenému parkovnému 
a jako další akci navrhuje „Den s ČSSD v Ďáblicích.“ Zároveň je dle jeho 
názoru možné po dvou letech zopakovat návštěvu v PSP ČR a Senátu.  
 
Samozřejmě jako všude i na Praze 8 se nadšeně slavily výsledky podzim-
ních voleb do Senátu a krajů. Tento obdivuhodný a neopakovatelný úspěch 
byl velmi oslavován. Místní organizace pokračovaly v trendu pravidelného 
scházení, byť některé MO měly problémy s usnášeníschopností, a to nejen 
s nadpoloviční, ale i dvoupětinovou. V roce 2008 se schůze hodně formali-
zovaly. Jejich hlavní náplní byl opět přenos informací a ve většině organi-
zací i diskuse ke komunální politice. Velmi se diskutuje o akcích 
pořádaných OVV, a to především o těch určených pro veřejnost. V MO 
začíná dlouhodobý nárůst členské základny. 
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Památník Dukla na Slovensku 
 
MO Karlín a Libeň se tradičně schází společně a absolvují během roku 
2008 deset schůzí. V lednu jsou členové informováni o tom, že na radnici 
Prahy 8 byli odvoláni dva radní za ODS a nahrazeni novými. Do ČSSD 
vstupuje př. Hajný. Diskuse o placeném parkovném se pak z lednové schůzi 
protáhla až do únorové a nakonec obě MO vzaly na vědomí petiční akci 
navrženou OVV. Př. Bartoloměj přinesl materiál popisující výstavbu na 
Praze 8. Materiál byl kladně ohodnocen. Diskutovalo se o navržených sys-
témech vnitrostranického vzdělávání, a to hlavně o tom, zda udělat uzavře-
ný či otevřený systém. MO Libeň se usnesla pro otevřený systém. V dubnu 
MO Karlín schvaluje také otevřený systém vnitrostranického školení a sou-
hlasí s akcí k parkování na Praze 8. V květnu se diskutuje o 1. Máji a vzni-
ká podnět pro OVV, o kterém se pak na OVV hojně diskutuje. V září pak 
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do ČSSD vstupují manželé Adámkovi a probíhají výroční schůze. V MO 
Karlín je předsedou opět zvolen př. Rödig a členy výboru př. Lepsatre 
a Vogel. V MO Libeň se znovu stal předsedou př. Šída a členy výboru př. 
Hejrklík, Kubešová, Mitošinka a Šašek. V listopadu se pak hodnotily vý-
borné výsledky ve volbách do krajů a Senátu. Do MO Libeň byl přijat př. 
Mareček a do MO Karlín př. Coufalová. V prosinci byla do MO Libeň při-
jata př. Hornová. Předány byly pamětní listiny za práci v ČSSD př. Talíři 
a Tichému.   
 
V MO Kobylisy proběhlo v roce 2008 devět schůzí. V lednu přichází důle-
žitý člen př. Janek. Informuje se o semináři pro nové členy a o modernizaci 
strany. Bylo přijato usnesení, které následně schválil i OVV a týkal se poli-
tiky ODS. V únoru se MO zabýval návrhem př. Ševčíka ohledně vzdělává-
ní. MO Kobylisy souhlasí a navrhuje tato témata: Historie strany, 
Komunální politika, Sociální a personální komunikace. Dále předsedkyně 
MO kritizovala některé členy MO Kobylisy za jejich dlouhodobou neúčast 
na schůzích Kobylis a skutečnost, že někteří nejsou ani tak slušní, aby svou 
neúčast omluvili.V březnu se schůze se zabývala otázkou umístění radaru 
na území ČR. Anketní listina byla vyplněna takto: „MO Kobylisy: 1. Ne-
souhlasí s umístěním radarové základny USA v ČR. 2. Souhlasí s referen-
dem k základně. 3. Poslanci a senátoři ČSSD mají hlasovat v souladu 
s většinovým stanoviskem ČSSD.“ V květnu se pak diskutuje o padající zdi 
na Ďáblickém hřbitovu. Dlouze se také diskutuje o výsledcích Programové 
konference ČSSD.  
 
V červnu se v MO Kobylisy probírá komunální politika, a to především 
sloučení základní školy Zenklova a Na Korábě. Proběhla diskuse o Kosovu 
a bylo přijato usnesení: „Členové MO ČSSD Praha 8 (Karlín, Libeň, Koby-
lisy, Bohnice a Čimice) rozhodně protestují proti uznání státu Kosovo čes-
kou vládou. Vláda svým rozhodnutím poškodila Srbsko stejně tak, jako 
v roce 1938 mnichovský diktát dal podnět k zániku Československa.“ 
V září byl přijat př. Možkovský a bylo informováno o vnitrostranickém 
vzdělávání schváleném ÚVV. Proběhly volby výboru MO. Předsedkyní se 
stala př. Majerová. Členy výboru pak př. Rudová a Zátopek. Př. Novotný 
předložil žádost o podporu jeho kandidatury do Evropského parlamentu. 
Toto bylo odsouhlaseno s tím, že MO Kobylisy doporučuje i ostatním MO 
ČSSD Praha 8 př. Novotného podpořit. V říjnu byl přijat př. Piterka. Byl 
přečten dopis př. Syrovátky adresovaný primátorovi hl. m. Prahy dr. Bé-
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movi ohledně Hrabalovy zdi, Bezručových sadů a busty Nerudy, která se 
nevrátila zpět na Újezd, v němž žádal o zanesení Hrabalovy zdi jako kul-
turní památky. Dále zazněl návrh na využití Rohanského ostrova pro umís-
tění muzea hraček od př. Heřmana a Zátopka jako turistické atrakce Prahy 
8. V listopadu pak nebyla schůze MO usnášeníschopná.  
 
Devět schůzí v roce 2008 měla i MO v Bohnicích. V lednu se zde diskutuje 
o akcích v DD Bohnice. V únoru o přestavbě budovy radnice Prahy 8 na-
zývané „Bílý dům.“ Proběhla informace o placeném parkování a byl pro-
jednán návrh na vyhledávání členů v rámci MO do kandidátek pro 
komunální volby. V březnu MO Bohnice přijala usnesení k vnitrostranické 
anketě: „MO Bohnice: 1. Nesouhlasí s umístěním radarové základny USA 
v ČR. 2. Souhlasí s referendem k základně. 3. Poslanci a senátoři ČSSD 
mají hlasovat v souladu s většinovým stanoviskem ČSSD.“ V dubnu se 
projednávala bytová problematika. Diskutovalo se o prodeji bytů a o snižo-
vání nájemného v bytech jako volební heslo. Př. Petrus jako heslo navrhl 
vypovězení smluv správním firmám, případně vytvoření vlastní správní 
firmy pod Městskou částí. Diskutovalo se o těžké situaci lidí, kteří jsou tla-
čeni vysokým nájmem ke koupi bytů za každou cenu. V květnu, již bez 
účasti př. Petruse se členové MO Bohnice rozhodli požádat o změnu zamí-
tavého stanoviska k prodeji bytů, který je ve volebním programu, radikálně 
zrychlit přípravu k volbám, porovnávat příjmy a výdaje z nájemného a sní-
žit nájemné.  
 
V červnu se schůze MO Bohnice odehrávala opět v Klubu Troja. Kromě 
bytové problematiky dostal př. Kilian za úkol zkontaktovat paní Novotnou 
– vedoucí finančního odboru Městské části kvůli rezervním fondům. Dle 
jeho názoru Městská část nehospodaří s těmito prostředky správně. Ke 
schůzce př. Kilian nakonec nepřistoupil. V září proběhla výroční schůze 
MO. Předsedou byl zvolen př. Ševčík. Členy výboru pak př. Grygera, Štol-
lová, Vašek a Kilian. Proběhla příprava MO na Obvodní konferenci. Jako 
zajímavost je možné uvést to, že MO navrhla na funkci předsedy OVV jak 
př. Petruse, tak i př. Kiliana. V říjnu proběhla společná schůze MO Bohnice 
a Čimice. Na schůzi byli do MO Bohnice přijati dva noví členové př. Jano 
a Barcuchová. Př. Fric vystoupil s dlouhým plamenným projevem, aby na 
předsedu všichni podporovali př. Kiliana. Velmi negativně se vyjádřil 
k práci př. Petruse, ten se bránil. I v listopadu se obě MO sešly společně. 
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Diskuse se točila kolem vzniku koalic v krajích. Kritizovala se spolupráce 
jak s ODS, tak i s KSČM.  
 
V MO Čimice se do května sešli čtyřikrát, a to převážně ve Chvatěrubské 
ulici v místnosti bytového družstva. V únoru byl projednán návrh př. 
Ševčíka na semináře ČSSD. MO podporuje vnitrostranická školení ve for-
mě seminářů na témata související s komunální politikou. V březnu př. Sla-
víková podala informaci z komisi při KVV – zdravotní a školní. MO 
navrhla témata na vnitrostranické vzdělávání: 1) zákon o hlavním městě 
Praze, 2) financování a hospodaření Městských částí (vč. svěření majetku), 
3) organizační struktura MČ Praha 8, náplň funkcí, 4) komise a výbory MČ 
Praha 8, 5) aktuální úkoly komisí MČ Praha 8, zkušenosti, 6) zákon o vol-
bách do komunálních voleb 491/2001, 7) statut hl. města Prahy 55/2000 
Sb., 8) školení ke komunikaci s veřejností, vystupování v médiích, 9) práv-
ní subjektivita obcí. V květnu pak byl přijat př. Jelínek, který se vrátil 
z Prahy 10. Dubnová a červnová schůze byly odvolány předsedou MO. 
V září proběhla schůze v Klubu Troja a vedl ji př. Petrus. Byl zvolen nový 
předseda MO př. Dluhoš a do výboru byli navoleni př. Petrus st. a Slavíko-
vá. Př. Dluhoš navrhl scházet se v salónku čínské restaurace v Čimicích 
společně s MO Bohnice. To se také stalo a další dvě schůze byly společné 
a jsou zmíněny výše.  
 
Mezi akce OVV v tomto roce patřily opět Bytové poradny pro občany 
a Kluby deskových her. Zatímco na Bytovou poradnu přišlo přibližně osm-
desát občanů, tak Klub deskových her se ustálil na návštěvnosti do deseti 
lidí, a to včetně sekce šachystů. V roce 2008 bylo velmi mnoho uspořáda-
ných výstav. Jednalo se o tyto autory: paní Petra Timurová, Vlasta Dětin-
ská, Renáta Marie Hrehorovská a Josefína Garaiová. Dále o autory: pana 
Petra Pokorného, Milana Tesleviče. Výstavu měly v sociálně demokratické 
galerii i studentky Vyšší střední školy uměleckých a textilních řemesel. Ja-
ko každoročně se konala dvě společenská setkání obvodní organizace 
v červnu a prosinci. Dále valné hromady občanských sdružení a Obvodní 
konference. Nově pak proběhl v lednu seminář pro nové členy ČSSD a bě-
hem roku pak „Návštěva přátel ze slovenské strany Smer – sociálná demo-
kracia“ v Praze a reciproční návštěva českých sociálních demokratů na 
Slovensku. Proběhlo i vnitrostranické vzdělávání s europoslancem př. 
Roučkem a není možné zapomenout na dvě akce uspořádané pro seniory 
z DD v Bohnicích. 
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Rok 2009 – Rok zakládání místních organizací 
 
Česká republika od 1. 1. 2009 předsedá Evropské unii, a to po dobu půl 
roku. Pravicová vláda má s předsednictvím mnoho práce a evidentně na něj 
není připravená. V únoru se ČSSD chystá na první část XXXV. sjezdu 
strany. Ten je uspořádán jak je popsáno dříve jako jednodenní s přeruše-
ním. Dále únorový ÚVV schvaluje prohlášení k vedení ODS proti setrva-
lým obstrukcím při přijímání Lisabonské smlouvy, které zní: „EU stojí před 
největšími výzvami své historie – ekonomickými, sociálními a ekologic-
kými. V této situaci jakákoliv zdržovací taktika ODS proti schválení Lisa-
bonské smlouvy v České republice je útokem proti životním zájmům 
občanů České republiky stejně jako Evropské unie. Vyzýváme proto ODS, 
aby její zákonodárci v obou komorách Parlamentu ČR neblokovali přijetí 
Lisabonské smlouvy a umožnili nám soustředit se na klíčové problémy, 
které dopadají na miliony občanů  zemí Evropské unie.“ 
 

 
Na Sjezdu strany př. Vašek, Petrus a Šašek 
 
První část sjezdu proběhla 14. 2. 2009 a skutečně změnila stanovy tak, jak 
si přál ÚVV, a volba předsedy strany se odehraje na pokračování sjezdu. 
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Na sjezdu se kromě toho schválily i programové rezoluce. Sjezd pak pokra-
čoval 20. až 22. 3. 2009. Kupodivu hned na začátku sjezdu byl zrušen bod 
„Projednávání nových stanov.“ Vzhledem k navrhovaným změnám je to 
však snad dobře. Bylo zvoleno nové vedení opět v čele s př. Paroubkem. 
Nezvolena byla př. Vaňhová, a ČSSD tak nezvolila místopředsedkyni, kte-
rou musí dle stanov mít. Na sjezdu proběhla bouřlivá debata, zda volit dál 
či přenechat tuto volbu na ÚVV. Nakonec byla zvolena druhá varianta, kte-
rá se ukázala jako nešťastná, neboť ÚVV nebyl schopen zvolit místopřed-
sedkyni až do konce roku 2009.  
 
Dne 8. 5. 2009 Poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Mirka To-
polánka. Na její místo byla následně jmenována úřednická vláda Jana 
Fischera. Všechny politické subjekty se začaly připravovat na předčasné 
volby. Parlamentem České republiky prošel zákon o zkrácení volebního 
období Poslanecké sněmovny. Pak však začal zádrhel. Bývalý poslanec 
ČSSD pan Melčák podal stížnost Ústavnímu soudu, která pochybovala 
o ústavnosti procedury zkrácení volebního období. Již v probíhající kampa-
ni všech politických stran pak 10. 9. 2009 Ústavní soud České republiky 
zrušil jednorázový ústavní zákon č. 195/2009 Sb. o zkrácení volebního ob-
dobí Poslanecké sněmovny. Nastává další horečné jednání a Parlament 
České republiky mění celou Ústavu. Zde se nově v bodě zabývajícím se 
ukončením volebního období objevuje možnost rozpuštění sněmovny pří-
mo poslanci. Zákon sice prochází, ale v médiích i mezi soudci se objevují 
zprávy, že i tento zákon může být u Ústavního soudu napadnut. 
 
V průběhu května a začátku června probíhá předvolební kampaň pro volby 
do Evropského parlamentu. Když jednoho dne na př. Paroubka někdo hodí 
vajíčko, tak je to v médiích bráno jako recese. Bohužel př. Paroubek na to 
reaguje velmi podrážděně, což spustí lavinu tzv. „vajíčkových útoků“ na 
většinu představitelů ČSSD. Tyto akce vyvrcholily masivním útokem u me-
tra Anděl v Praze. Výsledky eurovoleb najdete níže.    
 
Dne 15. 9. 2009 předseda ČSSD Jiří Paroubek oznámil, že sociální demo-
kracie nepodpoří hlasování o rozpuštění poslanecké sněmovny, čímž bylo 
znemožněno dohodnuté rozpuštění sněmovny podle právě novelizované 
ústavy za účelem konání předčasných voleb. Díky tomuto rozhodnutí se 
volby uskuteční až v řádném termínu v květnu 2010.  
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Dne 3. 11. 2009 český prezident pan Václav Klaus konečně po řadě ob-
strukcí podepsal Lisabonskou smlouvu, která tak byla definitivně ratifiko-
vána všemi členskými státy Evropské unie. Prezident Klaus tak učinil poté, 
co Ústavní soud České republiky rozhodl, že tento dokument není v rozpo-
ru s českým ústavním pořádkem. Tato kniha končí své vyprávění na konci 
listopadu 2009.   
 
V lednu byl na OVV Praha 8 přivítán př. Janek, jako iniciátor založení nové 
MO v Ďáblicích. Zakládající pracovní schůzka přípravného výboru MO 
proběhne 27. 1. 2009. Tato snaha bude podpořena inzercí v místním časo-
pisu, či přímo ve formě letáků do poštovních schránek. OVV byl seznámen 
s harmonogramem akcí na první pololetí. Dále byl předložen návrh petiční 
akce k parkovnému na Praze 8. Proběhla dlouhá diskuse a následně byl pro-
jekt schválen. Klub SDŽ vedený př. Rudovou chce pořádat „Den dětí 
v bohnické léčebně.“ Po akcích se rozvinula diskuse k materiálům „Modrá 
kniha ČSSD na Praze 8“ a „Postupná obnova sekretariátu.“ Všechny mate-
riály byly schváleny. Př. Rödig infomoval, že projekt „Nástěnky“, které 
jsme chtěli umístit na Praze 8, radnice Prahy 8 zamítla. Př. Vaškem a Rödi-
gem byla předložena zpráva o plnění rozpočtu za rok 2008. Přes značné 
investice do sekretariátu bylo v  roce 2008 ušetřeno 12 000,- Kč. Zakládají-
cí členka obvodní organizace př. Vašků požádala o přechod do MO Vlašim 
díky tomu, že tam nyní trvale bydlí. OVV poděkoval př. Vašků za dlouho-
letou práci pro ČSSD na Praze 8. Tajemník př. Vašek informuje, že po 
dlouhé době se podařilo vybrat od všech členů členské příspěvky k 31. 12. 
2008. Př. Bartoloměj informoval o průběhu jednání KVV, které se neslo 
v duchu připravovaného sjezdu. Z projednaných komunálních témat je 
možné zvýraznit zvednutí nájemného v obecních bytech prosazené ODS 
a Stranou zelených a schválení rozpočtu ve výši jedné miliardy korun, což 
je o více jak tři sta miliónů více než v minulých letech. Také se jednalo 
o plánované bytové výstavbě poblíž polikliniky Mazurská. ČSSD je ostře 
proti a oslovila vedení radnice. Př. Petrus hovoří o akci brainstorming, která 
proběhne 29. 1. 2009. V lednu byl také znovuobnoven klub Sociálně de-
mokratických žen (SDŽ) na Praze 8 pod vedením př. Rudové. 
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Vernisáž výstavy České komiksy zleva př. Petrus, pánové Toman a Teslevič 
 
Na únorovém OVV se jednalo na úvod o akcích OVV. Kromě akcí „Ná-
vštěva PSP ČR“ a druhé části brainstormingu se probírá petiční akce k par-
kovnému. Př. Petrus předložil text na plakáty a brožurky a proběhla dlouhá 
diskuse. Poděkoval za všechny došlé připomínky, zvláště př. Majerové, 
Vaškovi a Grygerovi. Po diskusi byl schválen definitivní text a př. Petrus 
dostal za úkol nechat vyrobit plakáty. Plakáty vyrobila př. Petrusová. V ga-
lerii sekretariátu probíhá nová výstava zaměřená na komiksy. Na vernisáži 
výstavy bude autogramiáda knihy pana Tomana. Př. Bartoloměj nabídl ná-
vštěvu památníku Vítkov ve dvou termínech. Zároveň připravil akci „Tunel 
Blanka.“ Proběhla informace, že př. Bartoloměj poskytne 20 židlí, jako tr-
valou zápůjčku ČSSD. OVV vyslechl delší představení MO Ďáblice od př. 
Janka. Mluvil o činnostech, tématech a plánech. Výsledkem bylo usnesení, 
ve kterém OVV schválil založení MO Ďáblice. Př. Petrus podrobně infor-
moval o průběhu prvního dne sjezdu a představil materiály z této akce.  Př. 
Zátopek informoval, že na zastupitelstvu byl prodán Löwitův mlýn. Př. 
Ševčík informuje, že schůze MO Bohnice se konala na Staroměstském ná-
městí u př. Husáka. MO Bohnice uvažují, že se zde budou dále scházet, po-
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kud nebude nelezena místnost v Bohnicích. Odůvodňují to tím, že z Bohnic 
je blíže na Staroměstské náměstí, než na sekretariát v Zenklově ulici.  
 

Návštěva stavby Tunelu Blanka a patřičné vybavení 
 
Březnový OVV se dá rozdělit na dvě části. V první se mimo jiné diskutova-
lo o „Petiční akci k parkovnému“, která proběhla na Florenci a v Kobylis-
cíh a nedopadla podle očekávání. Diskutuje se nad změnou prezentace. 
Dále předseda sdělil, že se na něj obrací někteří předsedové MO, kteří chtě-
jí dělat schůze MO méně často než každý měsíc. Jednotlivé MO se k tomu 
mají vyjádřit. OVV děkuje př. Bartolomějovi za dvacet židlí, které dlouho-
době zapůjčil straně. Později přidá dalších dvacet židlí. Př. Petrus vyzývá 
členy OVV, aby se zašli podívat na schůzi MO Ďáblice, jak vypadá nejlépe 
fungující MO na obvodě.  
 
Další zásadní březnové téma diskuse OVV bylo rozdělení MO Bohnice na 
dvě MO, a tím pádem vznik MO Troja.  Př. Ševčík, předseda MO Bohnice, 
informoval o průběhu jednání MO Bohnice, kde osm jejích členů předem 
informovalo členy MO Bohnice o důvodech a žádosti o vystoupení z MO 
Bohnice a založení nové MO. Výsledkem překvapivě bouřlivé diskuse bylo 
hlasování o souhlasu s přestupem a vznikem nové MO Troja. Př. Grygera 
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a př. Vašek informovali OVV o důvodech osmi členů MO Bohnice pro  
vystoupení z této organizace a a požádali členy OVV o schválení vzniku 
nové MO Troja. Předseda OVV př. Petrus, který byl na jednání MO Bohni-
ce přítomen, informoval členy OVV o průběhu schůze, kde někteří členové 
zejména na konci hlasování používali vůči odcházejícím členům slovní vý-
razy, které neměly daleko k nadávkám. Tajemníkovi OVV př. Vaškovi bylo 
mimo jiné řečeno, že jej na schůzích MO Bohnice již nechtějí vidět, ostatní 
byli nazýváni likvidátory, zrádci, rozbíječi, oportunisty. Př. Petrus sdělil př. 
Ševčíkovi, že je zklamán jeho nečinností na včerejší schůzi MO Bohnice, 
kdy se zejména tajemníka nezastal a nechal událostem volný průběh. Př. 
Ševčík sdělil, že jej tato situace mrzí, ale po odchodu těchto osmi členů se 
situace uklidnila a ostatní členové sdělili, že nevidí problém v další spolu-
práci s odcházejícími členy.  
 
Na dubnovém OVV se opět nejprve projednávaly akce OVV. Při hodnocení 
„Petiční akce k parkovnému“ bylo poděkováno př. Hejkrlíkovi za nadstan-
dardní nasazení při této akci. OVV schvaluje dva předvolební mítinky pro 
volby do Evropského Parlamentu na dny 25. 5. a 4. 6. 2009. V Ďáblicích 
proběhne dne 18. 4. 2009 akce „Ďáblický dortík.“ Tuto akci uspořádá MO 
Ďáblice a jedná se o sportovní akci na zviditelnění ČSSD. OVV uvolňuje 
na její zajištění částku 2 000,- Kč. Díky pádu vlády a předčasným parla-
mentním volbám je potřeba svolat novou OK. Po diskusi byl navržen ter-
mín 11. 6. 2009. OVV navrhuje za kandidáty do PSP ČR př. Šaška, 
Bartoloměje a Majerovou. OVV díky založení MO Troja určuje působnost 
jednotlivých MO. Působnost je dle katastrálního vymezení. Neobsazená 
katastrální území jsou rozdělena takto: Dolní Chabry a Střížkov připadá 
k MO Kobylisy, Březiněves připadá k MO Ďáblice. Z KVV přichází zprá-
va, že nově bude slaven 1. Máj na Žofínu. MO projednaly počet a řád schá-
zení a zůstávají u měsíční periodicity. 
 
V květnu se na OVV opět začíná akcemi. Připravují se akce v Grábově vile, 
na Vítkově, Obvodní konference a současně probíhají předvolební mítinky 
k eurovolbám. Na druhý mítink v Ládví přijede stranické auto s hudbou. 
Rozdává se 1 800 propagačních materiálů. Na akce chodí i kandidát Prahy 
8 př. Novotný, který je na dvanáctém místě. Dále probíhá příprava na OK.  
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Materiál pro petiční akci proti Placenému parkování  
 
Jako již tradičně vychází speciální číslo časopisu k OK, kde kromě zpráv je 
možné nalézt představení i všech osmi navržených kandidátů. Výjimkou 
jsou př. Fric a Majerník, kteří nedodali podklady. Nejvíce nominací z MO 
dostal př. Šašek. Ten se však kandidatury vzdal. Podle volebního řádu mu-
sel OVV určit pořadí pro OK. OVV se rozhodl dávat body, a to 3-2-1-0 
s tím, že kandidát s největším počtem bodů bude první. Tajná volba do-
padla takto: př. Bartoloměj dostal 18 bodů, př. Majerová dostala 12 bodů, 
př. Novotný dostal 6 bodů a př. Janeček dostal 3 body. Ostatní, tedy př. Ki-
lian, Majerník a Fric nedostali žádné body. Na závěr proběhly i bohaté in-
formace z MO: MO Ďáblice prosadila změnu dopravního značení na 
magistrátu, a tak nebudou smět projíždět Ďáblicemi auta ze skládky. Za 
MO Troja vystoupí př. Vašek na zastupitelstvu v otázce plotu kolem Bota-
nické zahrady. MO Libeň a Karlín schválily usnesení k paní Brožové a její 
kandidatuře do Poslanecké sněmovny. Diskuse k této kauze byla na OVV 
velmi bouřlivá a vzešlo z ní usnesení: „OVV ČSSD Praha 8 konstatuje, že 
nominace nečlenů ČSSD na kandidátní listiny do PS PČR je vůči ostatním 
členům ČSSD diskriminující a v konečném důsledku může ČSSD poško-
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dit.“ Na závěr OVV přednesla př. Majerová zásadní zprávu, že př. Novotný 
se konečně oženil.  
 
Ve dnech 5. a 6. 6. 2009 proběhly volby do Evropského parlamentu. Soci-
ální demokracie získala 22,38 procenta hlasů, a byla tak druhá za ODS. 
Celkově sociální demokracie získala sedm europoslanců z celkových dvaa-
dvaceti. Na Praze 8 ČSSD nezískala takový podíl, jako ve zbytku republi-
ky. Sice obsadila také druhé místo, ale s výsledkem 16,36 procenta, a tedy 
přes dvacet procent za výsledkem ODS, který byl 36,90 procenta.  
 

 
V Grábově vile na „Rozlučce se školním rokem“ př. Majerová a Rödig 
 
Dne 11. 6. 2009 se sešla OK v sekretariátu ČSSD v Zenklově ulici, aby 
zvolila kandidáty do PSP ČR. Po zprávě předsedy se začíná diskutovat 
o formě voleb. Někteří členové napadají způsob volby kandidátky. Chtějí, 
aby se v aklamačním hlasování odmítlo hlasování o kandidátce jako celku 
a hlasovalo se preferenčně. To sice hlasování aklamací také umožňuje, ale 
někteří členové to nepochopili. Nakonec došlo i k několika ostrým slovním 
napadením mezi delegáty OK. Vedení OVV se do diskuse nezapojilo, pou-
ze na začátku př. Petrus řekl, že OVV postupuje přísně podle volebního 
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řádu ČSSD. Nakonec došlo k hlasování aklamací o způsobu volby. OK 
rozhodla skoro 90 procenty hlasů, že se bude hlasovat v tajné volbě o celé 
kandidátce předložené OVV najednou. V tajné volbě pak byla kandidátka 
schválena 31 hlasy. Proti bylo jen 8 hlasů. Následovaly volby kandidátů na 
KK a zpráva předsedy KZ. OK trvala jen přibližně tři hodiny. 
 
V čevnu jednání OVV zahájil př. Hejkrlík. Na OVV proběhla informace 
z Krajské konference, kde byla schválená kandidátka do PSP ČR.  Př. Bar-
toloměj je až na patnáctém místě a ostatní kandidáti až ve třetí desítce. 
Z komunální politiky bylo informováno, že došlo k odhalení pomníku 
„Operace Anthropoid.“ Př. Petrus a Bartoloměj se v půli OVV vrátily 
z jednání krajského volebního štábu. Informovali o volebních plánech 
KVV. Př. Petrus navrhuje pozvat na začátek září všechny členy na všeple-
nární schůzi a seznámit je s kampaní. OVV ustanovuje dvě komise. Jedna 
komise se členy př. Vaškem, Rödigem, a Dluhošem má vyřešit problémy 
s IP telefonem. Druhá se členy př. Petrusem, Vaškem a Šaškem pak dlou-
hodobé problémy s kopírkou. O prázdninách se opět OVV neschází, přes-
tože řada členů připravuje předvolební kampaň na Praze 8.     
 
Hned 2. 9. 2009 se konala výše zmíněná všeplenární schůze. Díky konání 
této schůze byly zrušeny schůze všech MO, vyjma MO Čimice. Př. Petrus 
podrobně informoval přítomné o způsobu konání předvolební kampaně do 
PSP ČR tak, jak byla připravena KVV ČSSD Praha. O předvolební kampa-
ni se jedná, přestože je nejisté, zda volby do PSP ČR vůbec budou. Hlav-
ním bodem jednání byl návrh termínů a míst konání předvolebních akcí na 
Praze 8. K tomuto proběhla diskuse, po které byly termíny i návrhy schvá-
leny a na výzvu př. Petruse se jednotliví členové „hlásili“ na jednotlivé 
předvolební akce. Následovala diskuse k detailům jednotlivých akcí a bylo 
vzneseno několik dotazů. Přestože předvolební kampaň trvala ve skuteč-
nosti jen dva týdny, uspořádal OVV v Praze 8 hned čtyři mítinky, z nichž 
nejúspěšnější byla akce v Ďáblicích. Ta byla pojata jako hlavní akce se 
stánkem, hudbou, soutěžemi a elektrickými motokárami. Díky př. Kubovi-
čovi bylo zdarma rozléváno pivo a po pětihodinovém maratonu pak byly 
v podvečer vypuštěny i lampióny přání. 
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Akce v Ďáblicích byla velmi hojně navštívena, zde ukázka policejních psů 
 
Dne 16. 9. 2009 poběhl již řádný temín schůze OVV. Zde bylo vzato na 
vědomí, že předvolební kampaň skončila a byla vysoce oceněna akce 
v Ďáblicích. Během předvolebních akcí bylo nasbíráno více jak sto nových 
podpisů pod „Petiční akci k parkovnému na Praze 8“. Dále proběhne akce 
na Vítkově a připravuje se návštěva partnerů ze sociální demokracie 
v Chorvatsku, Slovensku a Polsku. Př. Janek navrhl, aby se uspořádala 
úklidová akce v Ďáblicích. OVV mu na akci schválil dotaci 3 000,- Kč. 
Obě pracovní komise zvolené OVV v červnu splnily svůj úkol. IP telefon 
funguje a OVV schválil nákup nové trojkombinace kopírka-tiskárna-
scanner v hodnotě do 12 000,- Kč. Př. Janek navrhuje, aby si OVV pořídil 
vlastní oranžová trička. S tím OVV souhlasí a nakupuje je přes stranickou 
společnost Cíl. Z oblasti komunální politiky se jednalo o posledním zastu-
pitelstvu. Př. Hejkrlík navrhl, abychom do předvolební kampaně v příštím 
roce sbírali různá prohlášení starosty za ODS pana Josefa Noska.    
 
V říjnu opět chybí na OVV př. Petrus díky tomu, že je v porodnici se svou 
ženou, a tak schůzi řídí dvojice př. Ševčík a Rödig. Jsou zmíněny akce do 
konce roku: Výstava Petra Pokorného, Úklid v Ďáblicích, Návštěva zahra-
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ničních partnerů, valné hromady občanských sdružení a vánoční posezení 
u př. Husáka na Staroměstském náměstí. OVV dále vzal na vědomí rezig-
naci př. Baxy na členství v OVV i v ČSSD. Náhradníkem je př. Štollová, 
která projevila zájem o členství v OVV, ale je v současnosti ve stejné po-
rodnici, jako př. Petrus se svou ženou. OVV je kontaktován KVV, aby na-
vrhl další členy do odborných komisí při KVV. První dva přihlášení jsou 
př. Bartoloměj a Janek. Poté př. Zátopek informoval o radnici Prahy 8. Re-
zignoval radní pan Vokál za ODS. Proběhla informace o prodejně potravin 
v „Obchodním centru Draháň“ a z MO Kobylisy přišla výzva, aby se zastu-
pitelé podívali na způsob údržby Hrabalovy zdi. Na konci OVV př. Ševčík 
informoval, že MO Bohnice přijala pět nových členů. Jeden přešel z Prahy 
14 a další čtyři přišli najednou přímo na schůzi MO. Od té doby se však na 
žádné akci neobjevili.  
 
V listopadu se OVV rozhodl, že je to poslední schůze v tomto roce. Opět 
však začal jednání akcemi. Naplánována do konce roku je kromě výše zmí-
něných ještě „Návštěva chorvatských sociálních demokratů“ v Praze. 
V Senátu je přivítají poslankyně př. Kalábková a senátor př. Veřovský. Ná-
sledně se s návštěvou mohou sejít i členové Prahy 8 v restauraci „U Fleků.“ 
Nakonec přijedou do Prahy pouze chorvatští přátelé ze Zahřebu, neboť pol-
ští a slovenští sociální demokraté mají volby. Dalším bodem byla příprava 
na OK. OVV svolává tuto konferenci na 20. 3. 2010 a vzhledem ke zvýšení 
počtu členů celé organizace na 115 ji svolává dle nového klíče jednu ku 
čtyřem. Počet členů v jednotlivých MO k datu 30. 6. 2009 určeným ÚVV 
jsou následující: MO Karlín má 14 členů, MO Libeň má 23 členů, MO Ko-
bylisy 32 členů, MO Bohnice má 16 členů, MO Čimice má 12 členů, MO 
Troja má 9 členů a MO Ďáblice má 6 členů. Dohromady tedy 112 členů. 
K datu jednání OVV však bylo o několik členů více. Př. Petrus předběžně 
vysvětlil volební řád pro primární volby do zastupitelstva Prahy 8 a magis-
trátu. OVV jej pověřil, aby tuto proceduru dodal písemně. Předsedové MO 
dostali k dispozici dva materiály k vnitrostranické diskusi týkající se mo-
dernizace ČSSD a návrhů na změnu stanov. Na radnici Prahy 8 se intenziv-
ně pracuje na změnách územního plánu. V komisích jsou podrobně 
diskutovány hlavní problémy Prahy 8, a to především vnější silniční okruh. 
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Opět „Zelený salónek“ v Senátu, tentokrát Návštěva chorvatských sociál-
ních demokratů ze Záhřebu 
 
Společných schůzí MO Karlín a Libeň se v roce 2009 uskutečnilo osm. 
V lednu proběhla diskuse o situaci s Palácem Svět, o dodávkách zemního 
plynu z Ruska a situaci na Blízkém východě. V únoru se živě debatovalo 
o sjezdových rezolucích. V březnu se na úvod schůze držela minuta ticha za 
zemřelého př. Hraběte. Dále se pak jednalo o akci „Petice proti parkovné-
mu.“ MO Libeň pověřila př. Tichého, aby zajistil podrobnosti týkající se 
současného stavu stavebních prací v objektu Paláce Svět. V květnu proběh-
la diskuse nad nominací nečlenů ČSSD do sněmovny – týkalo se to paní 
Brožové. V diskusi zaznělo, že tato nominace je nespravedlivá vůči členům 
ČSSD a v konečném důsledku může ČSSD poškodit. Toto usnesení ná-
sledně přijal i OVV. V červnu se pak diskuse točila kolem vzrůstající agre-
se lidí na mítincích ČSSD. V říjnu obě MO vzpomněly na zemřelého čelna 
př. Hálu. Př. Tichý podal zprávu o Paláci Svět, kterou získal na stavebním 
úřadu. V reakci na nabídku př. Fiřtíka MO Libeň přijala následující usnese-
ní: „MO ČSSD Libeň pověřuje př. Fiřtíka, aby zjistil rozsah prací, pro které 
bylo vydáno stavební povolení v Paláci Svět.“ V listopadu bylo kvitováno, 
že prezident konečně podepsal tzv. „lisabonskou smlouvu.“ Na závěr jed-
nání členské schůze proběhla obsáhlá diskuse na témata „Kamerový systém 
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v Praze 8“ a „Hrozba ztráty volebních výsledků v důsledku vzniku stran 
SPO a TOP 09“. Do strany byli v roce 2009 přijati př. Pospíchalová, Másíl-
ko a Zemanová.  
 
O jednu schůzi méně, tedy jen sedm, měla v roce 2009 MO Kobylisy. 
V lednu se projednávala a schválila „Petice k placenému parkování.“ Dále 
proběhla diskuse o připravovaných dvou sjezdech ČSSD a o kandidátce do 
EP. V únoru se diskutovalo téma vznik MO Ďáblice. Nykonec byli čtyři 
členové uvolněni z MO Kobylisy do MO Ďáblice. K návrhům sjezdových 
rezolucí přijali členové MO následující stanoviska: „Klimatické změny: 
MO bere rezoluci na vědomí. Zahraniční politika: MO souhlasí a podporu-
je. Rozvíjení sociálního státu: MO podporuje záměr, nesouhlasí s formula-
cí. V březnu byla schůze zahájena minutou ticha za zesnulého zakládajícího 
člena ČSSD na Praze 8 př. Dobeše. Dalším bodem programu byla vzpo-
mínka na osobnost T. G. Masaryka a Karla Čapka u příležitosti jejich výro-
čí, kterou přednesl př. Vaněk. Následovala diskuse mimo jiné o odsunu 
němců. Řešila se také problematika odstranění laviček na Praze 8 a pro-
blematika lékařských poplatků v krajích. V květnu se hovoří o předvolební 
kampani do EP a př. Majerová informovala o založení MO Ďáblice a MO 
Trója. I v říjnu bohužel začínala schůze minutou ticha za zesnulé př. Loren-
covou a Heřmana. V rámci diskuse diskutoval př. Vaněk vztah odsunu 
Němců a spojenecké smlouvy, konkrétně ve vazbě na přijetí Lisabonské 
smlouvy a možné rozhodování soudů v této otázce. Dále členové navrhova-
li, aby pro volby do parlamentu v roce 2010 byly sestaveny nové kandidát-
ky, jelikož ty, které byly sestaveny, reagovaly na předčasné volby. 
V listopadu př. Zátopek podal informaci o nově schvalovaném územním 
plánu města Prahy, který je k dispozici též na internetu. Prahy 8 se týká 
zejména záměr stavby nových tramvajových tratí. Př. Dedecius upozornil 
na problematiku Ďáblického hřbitova, jež je unikátní kubistickou zdí, která 
jej obklopuje. Dlouhodobě se však rozpadá a nepočítá se s její opravou. Př. 
Slunečko podrobně komentoval obsazení Ústavního soudu ČR, který je dí-
ky svému personálnímu obsazení velmi silně zpolitizován. V roce 2009 by-
li do MO Kobylisy přijati př. Motov, Andrej, Bohata, Průdková, 
Prokopiusová a Kozlíková.  
 
MO Bohnice se sešla dohromady osmkrát a v této organizaci se v roce 2009 
děly velké změny. V lednu bylo kvitováno, že př. Ševčík se stal prvním 
místopředsedou OVV. Bylo konstatováno, že v Bohnicích se nedají najít 
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místnosti k pronajmutí na schůze. Př. Husák navrhuje, aby se MO scházela 
v jeho restauraci. Aktuální většina s tím souhlasí. V únoru je přijat za člena 
př. Křížek. V další části jednání proběhla obsáhlá diskuse k situaci 
v Afghánistánu, Iráku a plnění našich vojenských misí, dále také situace 
kolem umístění radaru armády USA na území ČR. Diskuse proběhla 
i o přípravě „Petiční akce k placenému parkování na Praze 8.“ Př. Ševčík 
vyzval přítomné k vyjádření se k nabídce př. Husáka na využití salonku 
v jeho restauraci ke konání příštích schůzí MO Bohnice. Hlasování dopadlo 
většinově, byť ne stoprocentně pro to, scházet se na Staroměstském náměs-
tí. To se ale řadě členů MO Bohnice vůbec nelíbí a nelíbí se jim i další věci. 
Vzniká dopis osmi členů, kteří v březnu žádají ostatní členy MO Bohnice, 
aby jim dovolili založit novou organizaci nazvanou Troja. Přestupujícími 
členy jsou: př. Barcuchová, Grygera, Kriner, Kubovič, Petrusová, Semotán, 
Štollová a Vašek. Jak je popsáno výše, nebyla to pro nikoho z účastníků 
zrovna jednoduchá schůze. Od března 2009 jsou MO Bohnice jedinou or-
ganizací, na níž pravidelně nedochází předseda OVV nebo tajemník ob-
vodní organizace. V dubnu bylo po diskusi přijato usnesení: „MO Bohnice 
chce revokovat na OK ČSSD Praha 8 usnesení o blokování prodeje obec-
ních bytů na Praze 8 (volební program) oprávněným vlastníkům.“ K tomu-
to návrhu však na OK nedošlo. V květnu pak bylo přijato hned několik 
usnesení: „Měli bychom se zabývat přistěhovalectvím a problematikou 
bezdomovců.“ Další pak: „Řešit výši nájemného v obecních bytech – sní-
žení.“ Poslední je pak toto: „Nesouhlas se zřizováním „psích luk“ – lepší je 
pořídit více košů se sáčky na psí exkrementy.“ V říjnu byl schválen převod 
př. Ženíška z Prahy 14 a vstup dalších čtyř členů. Členové MO Bohnice 
přijali po diskusi usnesení: „MO Bohnice důrazně žádá o nové primární 
volby do Poslanecké sněmovny PČR.“ V listopadu pak byla schůze neu-
snášeníschopná a jen se diskutovalo, Na závěr byl vyjádřen všeobecný sou-
hlas všech přítomných, že vzhledem k obsahu a významu předložených 
materiálů a nutnosti zvolení nového vedení MO Bohnice je nutné svolat 
členskou schůzi MO ještě v tomto roce, a to v termínu první poloviny mě-
síce prosince, s ohledem na blížící se vánoční svátky. 
 
MO Čimice se scházela ve Chvatěrubské ulici v Čimicích, a to v roce 2009 
hned devětkrát. Průběh těchto schůzí si je velmi podobný. Kromě informací 
z vyšších orgánů a diskuse o bazénu Šutka a Obchodním centru Draháň, ve 
kterém byla v roce 2009 zrušena prodejna potravin, se MO zabývala i něko-
lika dalšími tématy. Pokud jde o „Petici proti parkovnému,“ MO navrhuje 
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počkat s akcí až do doby, kdy bude znám protinávrh ODS. MO konstatuje 
pravicovost v zaměření českých deníků a nedostatek podpory sociálně-
demokratických názorů v médiích.  Prakticky celý rok se na schůzích mluví 
o př. Bielanové, která přestala docházet do ČSSD. Na konci roku pak od ní 
přijde dopis, že vystupuje ze strany. V roce 2009 zemřel př. Hrabě, člen 
MO Čimice. MO rozhodla, že schůze se budou konat místo úterý vždy po-
slední čtvrtek v měsíci. Na červnovou schůzi dorazí jen tři členové. Hostů 
MO ČImice je stejný počet, a to tajemník, př. Petrus a Bartoloměj. V září 
MO zvažuje možnost připravit petici na podporu umístění potravin do „Ob-
chodního centra Draháň.“ V říjnu MO už podruhé navrhuje, aby v zájmu 
bezpečnosti zákazníků Bauhausu byl vybudován chodník od zastávky auto-
busů až k Bauhausu a chodník od konečné autobusu do Dolních Chaber. 
MO navrhuje, aby autobusy v Kobylisích směřující do Čimic vyjížděly ze 
stejného nástupiště (momentálně se musí přebíhat mezi 183 a 152). V listo-
padu vede za př. Dluhoše schůzi př. Petrus. Ten informoval o situaci ohled-
ně prodejny potravin v obchodním centru „Draháň“ – MČ Praha 8 vypsala 
druhé výběrové řízení na provozování prodejny potravin.   
 
Jak je zmíněno výše, na Praze 8 vznikly dvě nové místní organizace. Ta 
první z nich je MO Troja a vnikla oddělením části členů z MO Bohnice. To 
vše je popsáno výše. Těchto osm členů se poprvé sešlo dne 20. 4. 2009, 
pochopitelně v sekretariátu ČSSD Praha 8. Tito členové se následně roz-
hodli ustanovit novou MO Troja s tím, že OVV rozhodl, že územní působ-
nost této organizace bude shodná s katastrálním územím Praha – Troja. 
Dále byl zvolen výbor MO. Prvním předsedou se stal př. Grygera a člen-
kami výboru se staly př. Štollová a Petrusová. Dále se diskutovalo ke ko-
munální politice. Př. Vašek představil přítomným fotodokumentaci stavu 
„Trojského vrchu“, resp. počínání vedení Botanické zahrady Praha (BZP) 
ohledně oplocování svých pozemků. V závěru navrhl, aby na jednání ZMČ 
Praha 8 vystoupil s dotazem, jakým způsobem podporuje radnice Prahy 8 
aktivity Botanické zahrady. Dále se členové dohodli na přípravě petiční 
akce „Proti plotům a pro volný vstup do zeleně“. MO se sešla v roce 2009 
ještě dvakrát. V červnu vstoupil do MO př. Piekný. V říjnu pak vstupují do 
strany př. Bártová a Slivka. Př. Vašek předložil přítomným dopis od radní-
ho pana Vokála, který písemně odpovídal na dotaz, který př. Vašek jménem 
MO Troja přednesl na jednání zastupitelstva Prahy 8. Vzhledem k tomu, že 
pan Vokál nezodpověděl dotazy k BZP, požádali členové MO Troja př. 
Vaška, aby napsal dopis, kde na toto upozorní a znovu požádá o odpověď. 
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Připraví jej ke schválení na příští schůzi MO Troja. Dále byla diskutována 
možnost informovat obyvatele Troje a Bohnic formou letáku o aktivitách 
a postoji vedení MČ Praha 8. 
 

 
Zápis z ustavující schůze MO Troja  
 
Druhá nová místní organizace vznikla výrazně klidněji. MO Ďáblice založil 
př. Janek. Nejprve vstoupil do MO Kobylisy společně s př. Piterkou. Po 
čase se však domluvil s dalšími zájemci o vstup do ČSSD a požádali o vy-
stoupení z MO Kobylisy a vzniku nové organizace v Ďáblicích. Přestože 
tyto první aktivity vznikly již v lednu 2009, k oficiální zahajující schůzi 
došlo kvůli byrokratickému přístupu KVV až dne 28. 4. 2009. Stejně jako 
členové z MO Troja, ustanovili novou MO Ďáblice s územní působností 
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danou dle rozhodnutí OVV katastrálním územím Prahy 8 – Ďáblice a Bře-
ziněves.“ Ustavující schůze se zúčastnil pan Dohnal, který se následně stal 
i členem ČSSD. Byl zvolen výbor místní organizace. Předsedou se stal př. 
Janek, místopředsedou př. Michálek a členkou výboru př. Janková. MO se 
schází v nekuřáckém salonku restaurace „Na Růžku“ v Ďáblicích každé 
čtvrté úterý v měsíci v 19:00 hod. MO se v Ďáblicích představila svými 
letáky, které členové organizace sami dávají občanům do schránek. Tak 
mohla MO uspořádat akce pod názvem „Ďáblické růže“ a předávání růží ke 
„Dni matek.“ V zápatí květnového letáku organizace anoncovala, že se 
snaží sehnat muže a ženy na hraní volejbalu a fotbalu. Další akcí pořádanou 
MO v Ďáblicích by se měl stát „Ďáblický úklid“. Jedná se o úklid chodníku 
v ulici Ďáblická. Akce se nakonec uskutečnila až na konci roku v několika 
sobotních blocích a za finančního přispění OVV. Př. Michálek seznámil na 
první schůzi přítomné s návrhem řešení na omezení rychlosti projíždějících 
vozidel ulicí Chřibskou. Jedná se o umístění retardérů. Před podáním této 
žádosti se přítomní dohodli, že k ní vznesou připomínky.  Př. Janek sezná-
mil přítomné s již proběhlou rekreačně sportovní akcí „Ďáblický dortík.“ 
Jednalo se o volejbalovo-fotbalové utkání mezi ČSSD, „Sdružení ďáblic-
kého míče“ a „MS ODS Ďáblice.“ Utkání proběhlo v přátelském duchu 
a celá akce byla členy MO vyhodnocena co do zviditelnění aktivit ČSSD 
jako přínosná. 
 
V květnu př. Janek zhodnotil další akci „Turnaj ve volejbalu“, který probě-
hl dne 23. 5. 2009 na hřišti za hospodou „U krále Holce.“ Akci pořádalo 
„Sdružení ďáblického míče.“ Družstvo MO ČSSD se umístilo na čtvrtém 
místě. Dále se diskutovalo o akci „Ďáblické růže“, která proběhla dne 7. 5. 
2009 v odpoledních hodinách. Akce byla hodnocena pozitivně a jako zvidi-
telnění ČSSD v Ďáblicích. Př. Janek informoval ostatní členy, že se mu po-
dařilo získat sponzorský dar 2 000,- Kč pro SK Ďáblice na nákup pračky. 
Dárcem byla ďáblická firma Flopp s. r. o. Př. Janek konstatoval, že poda-
nou žádostí o stanovení dopravního značení v ulici Kostelecká/Chřibská 
Silničnímu správnímu úřadu Hl. m. Prahy, se docílilo umístění tří doprav-
ních informativních značek směrujících nákladní vozidla zásobující skládku 
odpadem na cestu mimo území Ďáblic. Dále informoval přítomné o jednání 
s protihlukovou koordinátorkou p. Ing. Pavlou Úlovcovou, které proběhlo 
dne 12. 5. 2009 v budově Magistrátu hl. m. Prahy. Jedná se o vybudování 
protihlukové stěny na katastrálním území Ďáblic při ulici Cínovecká. Čle-
nové se jednohlasně shodli, že je třeba iniciovat jednání s Technickou sprá-
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vou komunikací, které má do roku 2013 odstranit nadlimitní hluk od ulice 
Cínovecká. Př. Janek informoval členy o tvorbě internetových stránek. 
V říjnu byla vyhodnocena akce „Rozloučení s prázdninami“, která proběhla 
v Ďáblicích dne 5. 9. 2009 na hřišti za hospodou „U krále Holce.“ Akce se 
zúčastnilo asi 250 občanů a z hlediska zviditelnění byla velice přínosná. 
Byly představeny internetové stránky MO Ďáblice na odkazu 
www.dablice.estranky.cz. Na schůzi byla odsouhlasena akce „Ďáblický 
úklid“ na listopadové období. V listopadu byla bohužel schůze MO neusná-
šeníschopná, ale úklid probíhal.    
 

 
Inzerce MO Ďáblice pro občany   
 
Tato kniha končí na konci listopadu 2009. V roce 2009 bylo uspořádáno 
méně akcí než předchozí roky. Důvodem byly především nejprve zrušené 
a později přesouvané volby do PSP ČR. Jako v minulých letech proběhly 
bytové poradny, zastupitelské dny i kluby deskových her. Opět se konaly 
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i společenská setkání. Tentokrát však obě v Grábově vile, protože tradiční 
vánoční setkání na Staroměstském náměstí př. Husák zrušil. Proběhly i val-
né hromady obou občanských sdružení, které mimo jiné změnily stanovy 
a valné hromady budou jednou za dva roky. Jak bylo zmíněno výše, pro-
běhly dva brainstormingy na komunální témata a návštěvy Poslanecké 
sněmovny, Tunelu Blanka a Památníku na Vítkově. Během první poloviny 
roku pak vícekrát členové organizace sbírali podpisy pro „Petiční akci 
k parkovnému.“ Následovaly převolební akce ve dvou kampaních. V galerii 
na sekretariátu ČSSD proběhly v roce 2009 tyto výstavy: Miroslava Hájka, 
Zuzany Tenzerové, Ladislava Chabra, Petra Pokorného a výstava České 
komiksy. 
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Celostránková prezentace ČSSD Praha 8 v časopisu Čas volby 
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Volební výsledky ČSSD na Praze 8 
 
Data k volebním výsledkům jsou získány z webových stránek Českého sta-
tistického úřadu na adrese www.volby.cz. Pouze komunální volby v roce 
1990 nejsou na těchto www stránkách zachyceny, protože se ještě nedělaly 
elektronicky. Údaje byly získány z tisku.   
 
 
 

Druh voleb 
Získané 
platné 
hlasy 

Získaná 
procenta 

Stran 
ve vol-
bách 

Pořadí 
ČSSD 

Volební 
účast 

      
Volby do Sněmovny 

národů FS 
8. - 9.6.1990 

3 923 4,68 % 15 5 94,74 % 

      
Volby do Sněmovny 

lidu FS 
8. - 9.6.1990 

3 877 4,61 % 15 5 94,75 % 

      
Volby do zastupitel-
stev obcí 24.11.1990 

ČSSD kandiduje v Občanské 
koalici 

6 59,60 % 

      
Volby do ČNR 
8. - 9.6.1990 

4 097 4.90 % 11 4 94,73 % 

      
Volby do Sněmovny 

národů FS 
5. - 6.6.1992 

3 957 5,37 % 20 5 81,05 % 

      
Volby do Sněmovny 

lidu FS 
5. - 6.6.1992 

3 906 5,30 % 20 5 81,05 % 

      
Volby do ČNR 
5. - 6.6.1992 

3 969 5,39 % 19 5 81,04 % 
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Druh voleb 
Získané 
platné 
hlasy 

Získaná 
procenta 

Stran 
ve vol-
bách 

Pořadí 
ČSSD 

Volební 
účast 

Volby do zastupitel-
stev obcí 18. - 

19.11.1994 
63 356 9.80 % 15 4 49,36 % 

      
Volby do PS PČR 
31.5. - 1.6.1996 

13 493 20,21 % 14 2 64,53 % 

      
Volby do Senátu 

PČR 
15. - 16.11.1996 

7 869 19,57 % 7 2 39,65 % 

2. kolo 14 075 37,37 % 2 2 37,10 % 
      

Volby do PS PČR 
19. - 20.6.1998 

17 156 25,33 % 18 2 68,04 % 

      
Volby do zastupitel-

stev obcí 13. - 
14.11.1998 

95 638 20,48 % 5 2 35,45 % 

      
Volby do Senátu 

PČR 
12.11.2000 

4 026 14.22 % 6 4 30,07 % 

      
Volby do PS PČR 

14. - 15.6.2002 
14 782 27,50 % 29 2 57,58 % 

      
Volby do zastupitel-

stev obcí 01. - 
02.11.2002 

58 109 15,02 % 10 2 31,08 % 

      

Volby do Evropské-
ho parlamentu 

11. - 12.06.2004 
2 415 8,05 % 32 4 32,82 % 
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Druh voleb 
Získané 
platné 
hlasy 

Získaná 
procenta 

Stran 
ve vol-
bách 

Pořadí 
ČSSD 

Volební 
účast 

Volby do PS PČR 
2. - 3.6.2006 

14 807 24,54 % 26 2 66,62 % 

      
Volby do zastupitel-

stev obcí 20. - 
21.10.2006 

66 188 14,97 % 11 2 38,76 % 

      
Volby do Senátu 

PČR 
20. - 21.10.2006 

4 126 12,83 % 12 3 38,58 % 

      
Volby do Evropské-

ho parlamentu 
05.  06.06.2009 

4 601 16,36 % 33 2 33,81 % 
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Zvolení kandidáti za Prahu 8 (část 1) 
 
Zde najdete všechny zvolené členy ČSSD na Praze 8 ve volbách od roku 
1990. Po výčtu vždy následuje přehled, kolik času strávili ve funkci do 25. 
1. 2010. Uvedené datumy značí den volby. 
 
Poslanci Parlamentu 
 
30.01.1990  Rudolf Battěk - koptován do Sněmovny lidu 
09.06.1990 Rudolf Battěk - zvolen ve volbách do Sněmovny 

lidu za Občanské Fórum, 
dne 22. 6. 1990 - vyloučen z ČSSD 

  
od 21. 09. 2004 Miloš Máša – stal se poslancem po rezignaci Petry 

Buzkové na funkci poslankyně 
  

Miloš Máša   1 rok, 8 měsíců, 12 dní 
Rudolf Battěk  0 let, 4 měsíce, 23 dní 
 
 
Magistrát Hlavního města Prahy 
 
od 1. 2. 1990  Jiří Kucler - kooptace 
od 1. 2. 1990  Tomáš Kaiser - kooptace 
  
24.11.1990  Tomáš Kaiser - do 11.4.1991 - odchod z ČSSD 
  
19.11.1994  Miloš Máša 
  
14.11.1998  Miloš Máša 
  
2.11.2002  Tomáš Novotný 
do 20. 10. 2006  
 
Miloš Máša  7 let, 11 měsíců, 13 dní 
Tomáš Novotný  3 roky, 11 měsíců, 18 dní 
Tomáš Kaiser  1 rok, 2 měsíce, 10 dní 
Jiří Kucler  0 let, 9 měsíců, 23 dní 
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Zvolení kandidáti za Prahu 8 (část 2) 
 
Radnice Městské části Praha 8 
 
24.11.1990  
Michal Duda   (do 9. 12. 1993 - odchází z ČSSD) 
Jaroslav Kovařík  (do 11/1991 – rezignuje na práci) 
František Sion   (do 26.10.1992 - úmrtí) 
Tomáš Kaiser   (do 11. 4. 1991 – odchází z ČSSD) 
  
19.11.1994  
Jan Havlík 
Miroslav Markvart 
Petr Tax 
Soňa Teplá 
Karel Zemek 
  
od 21. 3. 1995 Jiří Vogel - původně zvolen za KDU-ČSL/ODA 
od 4. 6. 1996 Michal Duda - původně zvolen za DEU 
od 13. 5. 1997 Jiří Reiner - původně zvolen za SD 
  
14.11.1998  
Michal Duda 
František Matyáš 
Miloš Máša 
Tomáš Novotný 
Jiří Reiner 
Soňa Teplá 
Ladislav Štrupl 
Jiří Vogel 
Karel Zemek 
  
2.11.2002  
Milan Hejkrlík 
František Matyáš 
Tomáš Novotný 
Roman Petrus 
Eva Prošková 
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Soňa Teplá 
Karel Zemek 
  
21.10.2006  
Milan Hejkrlík 
Petr Kilian 
Lenka Majerová 
Tomáš Novotný 
Roman Petrus 
Daniel Rödig 
Zdeněk Ševčík 
Radim Zátopek 
 
1,2 Soňa Teplá  11 let, 11 měsíců, 2 dny 
1,2 Karel Zemek  11 let, 11 měsíců, 2 dny 
3 Tomáš Novotný  11 let, 2 měsíce, 11 dní 
4 Michal Duda  9 let, 5 měsíců, 11 dní  
5 František Matyáš 7 let, 11 měsíců, 7 dní 
6 Jiří Vogel  7 let, 7 měsíců, 11 dní 
7,8 Milan Hejkrlík  7 let, 2 měsíce, 23 dní 
7,8 Roman Petrus  7 let, 2 měsíce, 23 dní 
9 Jiří Reiner  5 let, 5 měsíců, 19 dní 
10-12 Jan Havlík  3 roky, 11, měsíců, 25 dní 
10-12 Miroslav Markvart 3 roky, 11, měsíců, 25 dní 
10-12 Petr Tax  3 roky, 11, měsíců, 25 dní 
13 Eva Prošková  3 roky, 11 měsíců, 19 dní 
14,15 Miloš Máša  3 roky, 11 měsíců, 18 dní 
14,15 Ladislav Štrupl  3 roky, 11 měsíců, 18 dní 
16-20 Petr Kilian  3 roky, 3 měsíce, 4 dny 
16-20 Lenka Majerová 3 roky, 3 měsíce, 4 dny 
16-20 Daniel Rödig  3 roky, 3 měsíce, 4 dny 
16-20 Zdeněk Ševčík  3 roky, 3 měsíce, 4 dny 
16-20 Radim Zátopek  3 roky, 3 měsíce, 4 dny 
21 František Sion  1 rok, 11 měsíců, 2 dny 
22 Jaroslav Kovařík  0 let, 11 měsíců, 18 dní 
23 Tomáš Kaiser  0 let, 4 měsíce, 18 dní 
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Předseda OVV 
 
Zde najdete přehled předsedů OVV. Po výčtu následuje přehled, kolik času 
strávili ve funkci do 25. 1. 2010. Uvedené datumy značí den volby. 
 
25.01.1990 nebyl nikdo zvolen 
26.03.1990 Vladimír Prokopius   
21.02.1991 František Matyáš 
19.12.1992 František Matyáš 
04. 10 1993 Miloš Máša 
15.11.1995 Miloš Máša 
02.12.1996 Jan Havlík 
21.05.1997 Jan Havlík 
10.12.1998 Zdenka Chromíková 
25.05.1999 Jiří Vogel 
25.01.2001 Tomáš Novotný 
11.12.2002 Zdeněk Ševčík 
04.11.2004 Roman Petrus 
25.11.2006 Roman Petrus 
08.11.2008 Roman Petrus 
 
 
 
 
Zdenka Chromíková 0 let, 5 měsíců, 15 dní 
Vladimír Prokopius 0 let, 10 měsíců, 26 dní 
Jiří Vogel  1rok, 8 měsíců, 0 dní 
Tomáš Novotný  1 rok, 10 měsíců, 16 dní 
Zdeněk Ševčík  1 rok, 10 měsíců, 24 dní 
Jan Havlík  2 roky, 0 měsíců, 8 dní 
František Matyáš 2 roky, 7 měsíců, 11 dní 
Miloš Máša  3 roky, 1 měsíc, 28 dní 
Roman Petrus  5 let, 1 měsíc, 20 dní 
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Členové OVV 
 
Zde najdete přehled členů OVV v jednotlivých letech. Po výčtu následuje 
přehled, kolik času strávili ve funkci do 25. 1. 2010. Uvedené datumy značí 
den volby. Bohužel tři jména členů OVV nejsou kompletní, nepodařilo se 
je zjistit ani u pamětníků. 
 
25.1.1990 
Volba přípravného výboru  
Vladimír Prokopius  
Vlastimil Kaluha  
Miroslav Markvart  
Michal Tietz  
   
21.3.1990  
Vladimír Prokopius   do 6.6.91 
Vlasta Balcarová do 6.6.91 
Zdeněk Drozd  do 6.6.91 
Foltýn  
Miroslav Horák  
O. Jirásek  
Tomáš Kaiser  do 11.4.91 
Vlastimil Kaluha do 6.9.90 
Jaroslav Kovařík  
Jar. Krčál  
Jiří Kucler  do 6.6.91 
Josef Leden  
Miloslav Markvart  
František Matyáš od 20.9.90 
Boris Růžička  
Zdeněk Ševčík  
Eduard Škubal  od 20.9.90 
Soňa Teplá  od 20.9.90 
Michal Tietz  do 6.9.90 
Jaroslav Zima   
   
 
 

21.2.1991  
Volba jen předsedy OVV a jed-
noho člena OVV 
František Matyáš  
Václav Villon  
   
27.5.1991  
Doplnění členů OVV  
Libor Juška  
Miloš Máša  
Jaroslav Panocha od 6.6.91 
Josef Pekárek  
   
6.2.1992 
František Matyáš  
Libor Juška  
Miloš Máša  
Jaroslav Panocha  
Josef Pekárek  
Boris Růžička  
Zdeněk Ševčík  
Pavel Talíř  
Soňa Teplá  
Václav Villon  
Petr Vobořil  
   
19.12.1992  
František Matyáš  
Vlastimil Bartoněk  
Miloslav Horák  
Jan Hron  
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Václav Král  
Vasil Lenděl  
Miloš Máša  
Jaroslav Mazánek  
Jaroslav Panocha  
Božena Stará  
Pavel Talíř  
Soňa Teplá  
Helena Urbanová  
Václav Villon  
Petr Vobořil  
Karel Zemek  
   
4. 10. 1993  
Miloš Máša  
Jan Havlík  
Miloslav Horák  
Jan Hron           od 25.1.94 
Václav Král  
František Matyáš  
Jaroslav Panocha  
Boris Růžička  
Božena Stará  
Pavel Talíř  
Soňa Teplá  
Zdeněk Teplý  
Václav Villon  
Petr Vobořil  
Zdeněk Ševčík          do 25.1.94 
Karel Zemek   
   
12.1.1995  
Miloš Máša  
Josef Běle  
Jan Havlík  
Jiří Horák  

Jan Hron  
Václav Král  
František Lahovský  
Miroslav Markvart  
František Matyáš  
Jarmila Pachmanová od 29.6.95 
Jaroslav Panocha  
Martin Profant  
Boris Růžička  
Pavel Talíř  
Soňa Teplá  
Zdeněk Teplý  
Karel Zemek  
  
15.11.1995  
Miloš Máša  
Josef Běle  
Branko Černý  
Jiří Eichler  
Přemysl Hadrava od 28.8.96 
Emil Jansa  
Bohumil Jedlička  
Václav Král  
František Matyáš  
Jarmila Pachmanová  
Jaroslav Panocha  
Petr Pokorný  
Boris Růžička  
Jiří Vogel  
Karel Zemek  
   
2.12.1996  
Jan Havlík  
Miroslav Bechyně  
Branko Černý  
Michal Duda  
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Přemysl Hadrava  
Emil Jansa  
Viktor Kouba  
Daniel Koval  do 5.3.97 
Václav Král  
Miloš Máša  
František Matyáš  
Jarmila Pachmanová  
Petr Pokorný  
Zdeněk Ševčík  
Petr Tax  od 5.3.97 
Jiří Vogel  
   
21.5.1997  
Jan Havlík  
Miroslav Bechyně  
Branko Černý  do 18.3.98 
Michal Duda  
Přemysl Hadrava do 17.9.97 
Emil Jansa  
Viktor Kouba  do 3.6.98 
Václav Král  
Miloš Máša  
František Matyáš  
Jarmila Pachmanová  
Petr Pokorný  
Jana Rajdlová  od 4.11.98 
Zdeněk Ševčík  
Růžena Šináglová od 3.6.98 
Petr Tax  
Jiří Vogel  
   
10.12.1998  
Zdenka Chromíková  
Jan Hradecký  
Tomáš Novotný  

František Matyáš  
Michael Moravec  
Josef Pekárek  
Ivan Tichý  
   
14.1.1999  
Zdenka Chromíková  
Tomáš Braun  od 7.4.99 
Jan Havlík  
Jan Hradecký  
Václav Janeček  od 24.3.99 
Michael Moravec do 24.3.99 
Miloš Máša   
František Matyáš  
Tomáš Novotný  
Josef Pekárek  do 7.4.99 
Eva Prošková  
Růžena Šináglová  
Ladislav Štrupl  
Soňa Teplá  
Ivan Tichý  
Jiří Vogel  
Karel Zemek  
  
25.5.1999  
Jiří Vogel  
Miroslav Bechyně od 22.9.99 
Tomáš Braun  
Jan Havlík  do 22.9.99 
Milan Hejkrlík  
Jan Hradecký  
Václav Janeček  
Miloš Máša   
František Matyáš  
Tomáš Novotný  
Eva Prošková  
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Růžena Šináglová  
Ladislav Štrupl  
Soňa Teplá  
Ivan Tichý  
Karel Zemek  
    
25.1.2001  
Tomáš Novotný  
Miroslav Bechyně  
Milan Hejkrlík  
Jan Hron  
Lenka Majerová  
Miloš Máša   
Roman Petrus  
Eva Prošková  
Tomáš Sýkora  do 17.4.02 
Zdeněk Ševčík  
Růžena Šináglová  
Ladislav Štrupl  
Soňa Teplá  
Jiří Vogel  
Karel Zemek  
   
11.12.2002  
Zdeněk Ševčík  
Miroslav Bechyně       do 12.10.03 
Milan Hejkrlík  
Václav Janeček  
Michaela Kozlová        od  19.5.04 
Lenka Majerová  
Miloš Máša   
Tomáš Novotný  
Roman Petrus  
Eva Prošková  
Jaromír Šída  
Ladislav Štrupl  

Soňa Teplá  
Ivan Tichý  od 20.8.03 
Jiří Vogel  
Miroslava Votrubová od 19.11.03 
Karel Zemek  do 18. 6. 03 
     
4.11.2004  
Roman Petrus  
Vladimír Baumel  
Ferdinand Fric  od 15. 3. 06 
Milan Hejkrlík  
Václav Janeček  
Michaela Kozlová do 21.12.05 
Lenka Majerová  
Miloš Máša   
František Matyáš  
Jiří Mitošinka  
Eva Prošková  
Daniel Rödig  
Karel Šašek  
Ladislav Štrupl  od 15.3.06 
Soňa Teplá  
Ivan Tichý     od 31.1.06 do 19.5.04 
Radim Zátopek  
    
25.11.2006  
Roman Petrus  
Josef Baxa  od 17.10.07 
Milan Hejkrlík  
Václav Janeček  
Petr Kilian  
Kateřina Kubešová  
Jiří Kubovič  do 20.6.07 
Lenka Majerová  
Miloš Máša  
Daniel Rödig  
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Eva Rudová  
Karel Šašek  
Zdeněk Ševčík  
Radim Zátopek  
   
8.11.2008  
Roman Petrus  
Milan Bartoloměj  
Josef Baxa  do 19.10.09 
Martin Dluhoš  

Jaromír Grygera  
Milan Hejkrlík  
Kateřina Kubešová  
Lenka Majerová 
Petr Pokorný  
Daniel Rödig  
Eva Rudová  
Zdeněk Ševčík  
Radim Zátopek  
   

 
 
Součet je proveden k 25. 1. 2010. V té době organizace má rovných  
20 let 0 měsíců 0 dní 
    
1 Miloš Máša  17 let, 4 měsíce, 18 dní 
2 Soňa Teplá  13 let, 0 měsíců, 16 dní 
3 František Matyáš 12 let, 5 měsíců, 5 dní 
4 Zdeněk Ševčík  12 let, 0 měsíců, 9 dní 
5 Milan Hejkrlík  10 let, 8 měsíců, 0 dní 
6,7 Lenka Majerová 9 let, 0 měsíců, 0 dní  
6,7 Roman Petrus   9 let, 0 měsíců, 0 dní  
8 Jiří Vogel  8 let, 10 měsíců, 16 dní   
9 Karel Zemek  8 let, 4 měsíce, 27 dní  
10 Eva Prošková  7 let, 10 měsíců, 10 dní 
11 Václav Janeček  7 let, 8 měsíců, 28 dní 
12 Ladislav Štrupl  6 let, 6 měsíců, 1 den 
13 Miroslav Bechyně 6 let, 1 měsíc, 1 den  
14 Václav Král  6 let, 0 měsíců, 1 den 
15 Boris Růžička  5 let, 11 měsíců, 7 dní  
16 Tomáš Novotný  5 let, 10 měsíců, 25 dní  
17 Jaroslav Panocha 5 let, 6 měsíců, 6 dní  
18,19 Daniel Rodig  5 let, 2 měsíce, 20 dní  
18,19 Radim Zátopek  5 let, 2 měsíce, 20 dní  
20 Jan Havlík  4 roky, 10 měsíců, 8 dní 
21 Jan Hron  4 roky, 6 měsíců, 2 dny 
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22 Růžena Šináglová 4 roky, 5 měsíců, 1 den 
23 Petr Pokorný  4 roky, 3 měsíce, 12 dní 
24 Ivan Tichý  4 roky, 1 měsíc, 11 dní 
25 Karel Šašek  4 roky, 0 měsíců, 3 dny 
26 Miloslav Horák  3 roky, 11 měsíců, 9 dní 
27 Václav Villon  3 roky, 10 měsíců, 22 dní 
28 Pavel Talíř  3 roky, 9 měsíců, 19 dní 
29 Jarmila Pachmanová 3 roky, 6 měsíců, 11 dní  
30,31 Kateřina Kubešová 3 roky, 2 měsíce, 1 den 
30,31 Eva Rudová  3 roky, 2 měsíce, 1 den 
32 Emil Jansa  3 roky, 0 měsíců, 25 dní 
33 Michaela Kozlová 3 roky, 0 měsíc, 11 dní 
34 Petr Vobořil  2 roky, 11 měsíců, 6 dní  
35 Miroslav Markvart 2 roky, 10 měsíců, 23 dní   
36 Branko Černý  2 roky, 4 měsíce, 1 den 
37 Zdeněk Teplý  2 roky, 1 měsíc, 21 dní 
38 Jan Hradecký  2 roky, 1 měsíc, 15 dní 
39 Božena Stará  2 roky, 0 měsíců, 23 dní  
40,41 Vladimír Baumel 2 roky, 0 měsíců, 19 dní 
40,41 Jiří Mitošinka  2 roky, 0 měsíců, 19 dní 
42 Michal Duda  2 roky, 0 měsíců, 8 dní 
43 Josef Baxa  2 roky, 0 měsíce, 3 dny 
44 Petr Kilian  1 rok, 11 měsíce, 14 dní 
45 Josef Běle  1 rok, 11 měsíců, 0 dní 
46 Jaromír Šída  1 rok, 10 měsíců, 19 dní 
47-52 Foltýn   1 rok, 10 měsíců, 16 dní 
47-52 O. Jirásek  1 rok, 10 měsíců, 16 dní 
47-52 Jaroslav Kovařík 1 rok, 10 měsíců, 16 dní 
47-52 Jar. Krčál  1 rok, 10 měsíců, 16 dní 
47-52 Josef Leden  1 rok, 10 měsíců, 16 dní 
47-52 Jaroslav Zima   1 rok, 10 měsíců, 16 dní 
53 Tomáš Braun  1 rok, 9 měsíců, 18 dní 
54 Petr Tax  1 rok, 9 měsíců, 5 dní 
55,56 Libor Juška  1 rok, 6 měsíců, 23 dní 
55,56 Josef Pekárek  1 rok, 6 měsíců, 23 dní 
57 Viktor Kouba  1 rok, 6 měsíců, 2 dny 
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58 Eduard Škubal  1 rok, 4 měsíce, 17 dní  
59 Vladimír Prokopius 1 rok, 4 měsíce, 10 dní 
60 Tomáš Sýkora  1 rok, 2 měsíců, 23 dní 
61-63 Milan Bartoloměj 1 rok, 2 měsíce, 17 dní 
61-63 Martin Dluhoš  1 rok, 2 měsíce, 17 dní 
61-63 Jaromír Grygera 1 rok, 2 měsíce, 17 dní 
64-66 Vlasta Balcarová 1 rok, 2 měsíce, 16 dní 
64-66 Zdeněk Drozd  1 rok, 2 měsíce, 16 dní 
64-66 Jiří Kucler  1 rok, 2 měsíce, 16 dní 
67 Tomáš Kaiser  1 rok, 0 měsíců,, 21 dní 
68 Přemysl Hadrava 1 rok, 0 měsíců,, 20 dní 
69,70 Bohumil Jedlička 1 rok, 0 měsíců, 17 dní  
69,70 Jiří Eichler  1 rok, 0 měsíců, 17 dní  
71 Miroslava Votrubová 0 let, 11 měsíců, 16 dní  
72-74 Martin Profant  0 let, 10 měsíců, 10 dní 
72-74 František Lahovský 0 let, 10 měsíců, 10 dní 
72-74 Jiří Horák  0 let, 10 měsíců, 10 dní 
75-78 Vlastimil Bartoněk 0 let, 9 měsíců, 15 dní 
75-78 Vasil Lenděl  0 let, 9 měsíců, 15 dní 
75-78 Jaroslav Mazánek 0 let, 9 měsíců, 15 dní 
75-78 Helena Urbanová 0 let, 9 měsíců, 15 dní 
79 Ferdinand Fric  0 let, 8 měsíců, 10 dní 
80,81 Vlastimil Kaluha 0 let, 7 měsíců, 10 dní 
80,81 Michal Tietz  0 let, 7 měsíců, 10 dní 
82 Jiří Kubovič  0 let, 6 měsíců, 25 dní 
83 Zdenka Chromíková 0 let, 5 měsíců, 15 dní 
84 Josef Pekárek  0 let, 3 měsíc, 26 dní 
85,86 Michael Moravec 0 let, 3 měsíce, 3 dny 
85,86 Daniel Koval  0 let, 3 měsíce, 3 dny 
87 Jana Rajdlová  0 let, 1 měsíc, 6 dní
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Člen MěVV, RVV, KVV 
 
Přehled členů Městského výkonný výboru, přejmenovaného na Regionální 
výkonný výbor a v následně na Krajský výkonný výbor. Po výčtu následuje 
přehled, kolik času strávili ve funkci do 25. 1. 2010.  
25.01.1990  Vladimír Prokopius 
21.02.1991 Václav Villon  

Soňa Teplá  
19.12.1992 Soňa Teplá  
04.10.1993 Miloš Máša  

Soňa Teplá  
12.01.1995 Soňa Teplá   
15.11.1995 Petr Tax  
02.12.1996 Branko Černý  
21.05.1997 Branko Černý  
14.01.1999 Zdeněk Ševčík  
25.01.2001 Roman Petrus  
20.04.2001 Tomáš Novotný  
11.12.2002 Milan Hejkrlík  
04.11.2004 Eva Prošková  
25.11.2006 Petr Pokorný  
08.11.2008 Milan Bartoloměj  
 
Roman Petrus  0 let, 2 měsíce, 26 dní 
Petr Tax  1 rok, 0 měsíců, 17 dní 
Vladimír Prokopius 1 rok, 0 měsíců, 26 dní 
Milan Bartoloměj 1 rok, 2 měsíce, 17 dní 
Miloš Máša  1 rok, 3 měsíce, 8 dní 
Tomáš Novotný  1 rok, 7 měsíců, 21 dní 
Václav Villon  1 rok, 9 měsíců, 28 dní 
Milan Hejkrlík  1 rok, 10 měsíců, 24 dní 
Petr Pokorný  1 rok, 11 měsíců, 14 dní 
Zdeněk Ševčík  2 roky, 0 měsíců, 11 dní 
Eva Prošková  2 roky, 0 měsíců, 21 dní 
Branko Černý  2 roky, 1 měsíc, 12 dní 
Soňa Teplá  4 roky, 8 měsíců, 25 dní 
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Člen ÚVV 
 
Přehled členů Ústředního výkonného výboru. Po výčtu následuje přehled, 
kolik času strávili ve funkci do 25. 1. 2010. Uvedené datumy značí den 
volby. 
 
25.01.1990  Vladimír Prokopius 
21.02.1991 František Matyáš  
19.12.1992 Jan Hron  
04.10.1993 Miloš Máša  
12.01.1995 Miloš Máša  
15.11.1995 Miloš Máša  
02.12.1996 Petr Tax  
21.05.1997 Miloš Máša  
14.01.1999 Ladislav Štrupl  
25.01.2001 Soňa Teplá  
11.12.2002 Miroslav Bechyně  
13.10.2003 Soňa Teplá  
14.11.2004 nebyl nikdo zvolen  
08.12.2004 Karel Šašek  
25.11.2006 Karel Šašek  
08.11.2008 Karel Šašek  
 
 
Petr Tax  0 let, 5 měsíců, 19 dní 
Jan Hron  0 let, 9 měsíců, 15 dní 
Miroslav Bechyně 0 let, 10 měsíců, 2 dny 
Vladimír Prokopius 1 rok, 0 měsíců, 26 dní 
František Matyáš 1 rok, 9 měsíců, 28 dní 
Ladislav Štrupl  2 roky, 0 měsíců, 11 dní 
Soňa Teplá  2 roky, 11 měsíců, 17 dní 
Miloš Máša  4 roky, 9 měsíců, 22 dní 
Karel Šašek  5 let, 1 měsíc, 17 dní 
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Tajemník OVV 
 
Přehled tajemníků OVV. Zde je potřeba říci, že př. Panocha měl sice ofici-
ální funkci hospodář OVV, ale ve skutečnosti vykonával funkci tajemníka. 
Po výčtu následuje přehled, kolik času strávili ve funkci do 25. 1. 2010. 
Uvedené datumy značí den volby. 
 
 
od 26. 03. 1990  Miroslav Markvart 
do 28. 04. 1994  
  
od 28. 04. 1994  Jaroslav Panocha  
do 31. 12. 1994  
  
od 19. 01. 1995  Boris Růžička 
do 31. 11. 1995  
  
od 20.12. 1995  Petr Pokorný 
do 31. 01. 2005  
  
od 01.02. 2005  Zdenka Richterová 
do 31.01. 2006  
  
od 01.02. 2006  Jaromír Tischer 
do 31. 07. 2007  
  
od 01.09.2007  Jan Vašek 
 
 
Jaroslav Panocha  0 let, 8 měsíců, 3 dny 
Boris Růžička  0 let, 10 měsíců, 12 dní 
Zdenka Richterová 1 rok, 0 měsíců, 0 dní 
Jaromír Tischer 1 rok, 5 měsíců, 30 dní 
Jan Vašek  2 roky, 4 měsíce, 25 dní 
Miroslav Markvart 4 roky, 1 měsíc, 2 dny 
Petr Pokorný  9 let, 1 měsíc, 11 dní 
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Členové OKK 
 
U Obvodních kontrolních komisí se v devadesátých letech dá velmi těžko 
s určitostí určit začátek a konec jejich volebního období. Navíc členové se 
v nich měnili, aniž by tyto změny byly někde zaznamenány. Od 14. 1. 1999 
jsou pak na prvním místě napsáni předsedové OKK. Uvedené datumy značí 
den volby. 
 
27.5.1991  
 
Revizní komise volená OVV 
Libor Juška 
Boris Růžička 
   
19.12.1992  
Zdeněk Teplý 
František Horák 
Ivana Vilonová 
  
4. 10 1993 
František Horák 
Vasil Lenděl 
Jaroslav Mazánek 
    
12.1.1995  
Václav Valeš 
Jaroslav Mazánek 
Vasil Lenděl 
Emil Jansa 
Karel Kvasnička 
   
15.11.1995   
Václav Valeš 
Jaroslav Mazánek 
Vlasta Vašků 
Karel Kvasnička 

Milan Kopecký 
   
2.12.1996  
Boris Růžička 
Václav Valeš 
Vlasta Vašků 
Hana Wildová 
Zdeněk Kout 
   
21.5.1997  
Boris Růžička 
Václav Valeš 
Vlasta Vašků 
Hana Wildová 
Zdeněk Kout 
   
14.1.1999  
Václav Valeš 
Miroslava Horáková 
Jaroslav Mazánek 
Vladimír Remeš 
Vlasta Vašků 
   
25.1.2001 
Vladimír Remeš 
Miroslava Horáková 
Jaroslav Mazánek 
Václav Valeš 
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Vlasta Vašků 
   
11.12.2002   
Václav Valeš 
Jaroslav Mazánek 
Vlasta Vašků 
Vladimír Remeš 
František Matyáš 
   
4.11.2004  
Vladimír Remeš 
Jaroslav Mazánek 
Petra Petrusová 
Martin Pros 
Václav Valeš 
   
25.11.2006   
Vladimír Remeš 

Jaroslav Mazánek 
Oldřich Pospíšil 
Rostislav Mach 
Václav Valeš 
   
22. 11. 2007 
Václav Valeš 
Jaroslav Mazánek 
Oldřich Pospíšil 
Rostislav Mach 
Petr Pokorný 
 
8.11.2008  
Vladimír Remeš 
Jaroslav Mazánek 
František Matyáš 
Oldřich Pospíšil 
Rudolf Sailer 
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Sekretariáty OVV 
 
Kupodivu pátrání k tomuto přehledu bylo snad nejvíce obtížné. Bohužel se 
především v počátcích sekretariáty velmi rychle měnily a nedochovaly se 
žádné smlouvy, ani přesná datace. Přesto níže můžete nalézt přehled, kde 
všude sídlil sekretariát.  
 
Dělnický dům, Klapkova 1 od 25.1.1990 do 30.6.1990  
V tomto případě se spíše jednalo o obsazení než pronájem. 
    
OKD Severka, Trousilova 2 od 15.9.1990 do 31.12.1991  
Zde není možno vůbec dohledat termín přesného ukončení nájmu. 
    
Dělnický dům, Klapkova 1 od 1.2.1992 do 27.9.1993  
Zde není možné zjistit přesný začátek pronájmu. 
    
Družstvo Elektroprogres-Telmoct, Kundratka 17 
od 1.10.1993 do 15.11.1993  
Nájemné bylo velmi velké, a tak se sekretariát stěhoval již po měsíci.  
    
Dům, Konšelská 21  od 25.11.1993 do 31.12.1997 
Sekretariát byl v domě, kde bydlel př. Panocha. Byly to sklepní prostory.
     
Frýdlantská 1310/23  od 1.1.1996 do 1.7.1997 
Prostory byly propůjčeny zdarma od př. Pokorného. V té době měl OVV po 
delší dobu dva sekretariáty najednou. 
    
Dělnický dům, Klapkova 1 od 1.7.1997 do 30.6.2002 
Prodáno ministrem ČSSD př. Rusnokem firmě provozující kasíno.  
    
Dům, Náhorní 6  od 1.7.2002 do 31. 11. 2005 
Dům patřil Městské části Praha 8. V roce 2005 se jej rozhodla prodat 
a ČSSD byl nabídnut jiný prostor.  
 
Dům Zenklova 27  od 1.11.2005 dosud 
Největší sekretariát v historii. 
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