
Vážení přátelé, 
 
             V prvním čísle Vám předseda 
OVV Roman Petrus představoval prv-
ní číslo našeho interního zpravodaje. 
Záměrně nepoužívám Romanovo 
označení „časopis“, nemyslím si, že 
by tento plátek, za jehož realizaci 
jsem spoluodpovědný mohl na tak 
vznešené označení aspirovat. Prosté 
a jednoduché slůvko zpravodaj mys-
lím vystihuje přesně jeho účel - ales-
poň rámcově Vám podávat zprávy o 
dění na úrovni obvodního výkonného 
výboru. V tomto vydání jsme se za-
měřili na aktuální problém - fungová-
ní Fakultní nemocnice Bulovka, což 
je téma, které v posledních několika 
měsících hýbe nejen naším obvo-
dem, ale prakticky celou sociálně 
demokratickou Prahou. 
             Uplynulo zhruba třicet dní, co 
jste drželi v rukou předchozí číslo. Za 
těch třicet dní se toho v rámci praž-
ské sociální demokracie mnoho udá-
lo. Především se deset delegátů z 
naší obvodní organizace zúčastnilo 
krajské konference, na které bylo 
zvoleno nové pražské předsednictvo 

pražského krajského výkonného vý-
boru. 
             I naše obvodní organizace 
měla svá želízka v ohni — JUDr. Ing. 
Tomáše Novotného a JUDr. Michaelu 
Kozlovou, kteří kandidovali na post 
místopředsedy KVV. Po výsledku vol-
by jsem mohl gratulovat alespoň jed-
nomu z nich - Míše. Pár slov o praž-
ské konferenci, především volební 
výsledky najdete o pár řádků níže. 
Sláva vítězům, čest poraženým.  
             Vedle tohoto zpravodaje, je-
hož podoba neumožňuje okamžitou 
reakci na čerstvé události, bych Vám 
doporučil i jiné zdroje informací o 
dění v ČSSD, především internetové 
stránky www.socdem.czwww.socdem.czwww.socdem.czwww.socdem.cz a všem, co 
to ještě neučinili a mají možnost pří-
stupu na internet, doporučuji si vyžá-
dat od nové tajemnice přístupové 
jméno a heslo na stranický intranet. 
Vedle rychlého a spolehlivého zdroje 
informací tím získáte i možnost oka-
mžité výměny svých názorů.  
             Vážení přátelé, přeji Vám 
především klidný předsjezdový mě-
síc. 

Milan Hejkrlík,    
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Již v minulém čísle jsme Vám přinesli zprávu o tom, že pan Ing. Petr Pokorný, náš dlouholetý tajemník, 
se rozhodl jíti jiným směrem a rezignoval na funkci tajemníka organizace. Dovolujeme si tímto poděko-
vat Petru Pokornému za jeho devítiletou intenzivní práci pro ČSSD na Praze 8. Jsme rádi, že přítel Po-
korný dále zůstane velmi aktivním členem, což zaznělo při OVV, kde mu předseda Roman Petrus podě-
koval za jeho práci.    
 
Novou tajemnici vybrala výběrová komise, kterou jmenoval místopředseda ČSSD Starec. Stala se jí pa-
ní Zdeňka Richterová z MO Kobylisy. Paní Richterová je tajemnicí od 1. 2. 2005. Přejeme jí do náročné 
práce tajemníka velmi pevné nervy.     

ČSSD Praha 8 má novou tajemniciČSSD Praha 8 má novou tajemniciČSSD Praha 8 má novou tajemniciČSSD Praha 8 má novou tajemnici    
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Jak je to s Fakultní nemocnicí na Bulovce.Jak je to s Fakultní nemocnicí na Bulovce.Jak je to s Fakultní nemocnicí na Bulovce.Jak je to s Fakultní nemocnicí na Bulovce. 
             Požádali jsme o vyjádření ke kauze personálního propojení tří velkých pražských nemocnic — Vše-
obecného fakultní nemocnice, Thomayerovy nemocnice a Fakultní nemocnice na Bulovce zainteresované 
členy pražské organizace.  
             Článek neodmítl př. Ing. Miloš Máša, poslanec Parlamentu ČR, který se v poslední době touto pro-
blematikou zabývá. V příštím čísle bychom rádi zveřejnili názor př. Mgr. Evy Proškové, radní pro zdravot-
nictví Městské části Praha 8 

    
    
    

PROPOJENÍ TŘÍ PRAŽSKÝCH PROPOJENÍ TŘÍ PRAŽSKÝCH PROPOJENÍ TŘÍ PRAŽSKÝCH PROPOJENÍ TŘÍ PRAŽSKÝCH 
NNNNEEEEMOCNICMOCNICMOCNICMOCNIC    

(Ing. Miloš Máša)(Ing. Miloš Máša)(Ing. Miloš Máša)(Ing. Miloš Máša)    
    
    
    
    

    
             V červnu 2004 ministr zdravotnictví České 
republiky Jozef Kubinyi odvolal ředitele dvou fakult-
ních nemocnic v Praze – Fakultní Thomayerovy ne-
mocnice a Fakultní nemocnice na Bulovce. Řízením 
těchto nemocnic pověřil nedávno jmenovaného ře-
ditele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. To 
bylo oznámeno jako první krok plánovaného slou-
čení těchto tří nemocnic, které by mělo být defini-
tivně rozhodnuto po dokončení podrobné analýzy 
výhod a nevýhod v průběhu roku 2005. Tyto tři ne-
mocnice jsou přičleněny k 1. Lékařské fakultě Uni-
versity Karlovy v Praze, jejíž děkan uvedený postup 
doporučil. 
 
             Všechny tři nemocnice vykazují významnou 
ztrátu s tím, že kumulovaná ztráta tří nemocnic z 
předchozích let dosáhla 1,8 mld Kč. Z uvedeného 
je patrno, že je nutné řešit problematiku zadluže-
nosti. 
 
             Pro sjednocené Universitní nemocnice 
v Praze byly uváděny tyto důvody uváděné ve pro-
spěch sloučení : 
 
 
• Integrace zdravotní péče a redukce nadměr-

ných kapacit v Praze 
• Vědecké řízení pod vedením 1. lékařské fakulty 

UK 
• Větší výkonnost, méně duplicit 
• Redukce managementu a nákladů na řízení a 

administrativu 

• Zvýšená úroveň péče 
• Zajištění dostatečného počtu pacientů pro úče-

ly výuky 
• Lepší alokace investic 
• Redukce nemocničních lůžek v příštích čtyřech 

letech nejméně o 1 000 
• Prodej nevyužitého majetku za minimálně 500 

milionů Kč. 
 
Oproti těmto důvodům sloučení nemocnic má tyto 
rizika : 
 
 
• Zvýšení ekonomických ztrát 
• Negativní vliv na morálku zaměstnanců 
• Nedostatek energie, času a financí na inovaci 
• Další zvětšení může učinit velké nemocnice ne-

ovladatelnými 
• Zvětšení příležitosti k podvodům a zneužívání 
• Snížená citlivost k potřebám pacientů a zpož-

dění v rozhodování 
• Nemožnost zvýšit výnosy od zdravotních pojiš-

ťoven 
• Výnosy z procedurálně komplikovaného prode-

je státního majetku budou nižší než se očekává 
anebo nebudou ponechány sloučené nemocni-
ci (podle aktuální legislativy výnos z prodeje 
státního majetku je výnos státního rozpočtu, ne 
prodejní organizace ).  

 
             Od začátku však toto opatření provází kriti-
ka a obavy, která oddělení se budou rušit a kdo 
kvůli tomu všemu přijde o práci. 
 
             Nás občanů Prahy 8 se týká zejména pro-
blém Fakultní nemocnice Bulovka, která je přiroze-
ným garantem komplexní nemocniční péče nejvyš-
šího typu pro svou přirozenou spádovou oblast. Její 
dostupnost díky heliportu a přilehlé síti rychlostních 
komunikací je, zvláště v případech život ohrožují-
cích onemocnění, pro vozy Záchranné služby hl. m. 
Prahy nedoceněna, a to nejen pro městské části 
Prahy 7, 8, 9 a poměrně nepokrytou Prahu 14, ale i 
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pro severní oblast bývalého okresu Praha-východ a 
jižní část Mělnicka. 
 
             Na nemocnici byla zpracována "Koncepce 
rozvoje nemocnice" s výhledem až do roku 2008, 
která byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy v 
říjnu 2001 a schválena tehdejším ministrem zdra-
votnictví prof. MUDr. Bohumilem  Fišerem, Csc. 
 
             Většinovým vlastníkem nemovitého majet-
ku FNB je hl. m. Praha. Ve schváleném státním roz-
počtu na rok 2005 jsou zahrnuty finanční prostřed-
ky a to formou systémové dotace na FN Bulovku ve 
výši cca 84 mil. Kč (např. zdravotnická technika, 
rekonstrukce ortopedie, vybavení centrální sterili-
zace, heliport) v souladu se schválenou „Koncepcí“ 
ministerstvem zdravotnictví. Uvedeným problémem 
se intenzivně zabývá odborová organizace FNB ze-
jména s ohledem na plnění závazků zaměstnavate-
le vůči svým zaměstnancům. 
              
             Problematiku spojení pražských fakultních 
nemocnic jsem za účasti Ing. K. Kořínkové, Csc. 
projednal dne 22. listopadu 2004 s ministryní zdra-
votnictví  Doc. MUDr. Miladou Emmerovou, Csc., 
která k uvedenému konstatovala následující sku-
tečnost. Především se v současné době nejedná o 
sloučení nemocnic – Všeobecné fakultní nemocni-
ce na Karlově náměstí, Fakultní nemocnice Bulov-
ka a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4-
Krči. 
 
             Ministr dr. Kubinyi nejprve na základě vý-
sledků hospodaření Fakultní Thomayerovy nemoc-
nice odvolal z funkce tehdejšího ředitele Ing. Pubr-
leho a pověřil řízením nemocnice ředitele Všeobec-
né fakultní nemocnice.              Ředitelem Horákem 
byl předložen projekt restrukturalizace Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze, Fakultní Thomayerovy 
nemocnice s poliklinikou a Fakultní nemocnice Na 
Bulovce, který byl i zmíněn v koncepci řízení Všeo-
becné fakultní nemocnice, k výběrovému řízení na 
ředitele této nemocnice. V dalším období byl tento 
návrh společně předložen dr. Horákem a tehdejším 
ředitelem Fakultní nemocnice Bulovka dr. Štrofem 
jako součást možného řešení pražského zdravot-
nictví.Ministr Kubinyi projekt převzal a jmenoval dr. 
Horáka ředitelem všech tří výše zmíněných praž-
ských nemocnic. 
 
             Po nástupu současné ministryně MUDr. M. 
Emmerové byl zpracován návrh přípravné fáze pro-
jektu restrukturalizace Všeobecné fakultní nemoc-
nice v Praze, Fakultní Thomayerovy nemocnice 

s poliklinikou a Fakultní nemocnice Bulovky, který 
byl projednán na Ministerstvu zdravotnictví a před-
ložen k vyjádření primátorovi hl. m. Prahy MUDr. P. 
Bémovi. V současné době probíhá analytická fáze 
projektu, sběr dat. 
 
             Po vyhodnocení bude rozhodnuto o varian-
tách dalšího postupu. Součástí projektu je jmeno-
vání dozorčí rady složené ze zástupců Ministerstva 
zdravotnictví, Zdravotně sociálního výboru Parla-
mentu ČR, University Karlovy, Magistrátu hl. m. 
Prahy, Středočeského kraje a dozorčích rad jednot-
livých nemocnic. V této chvíli budou výše uvedení 
partneři osloveni, aby jmenovali své zástupce. Při 
jednání s primátorem hl. m. Prahy MUDr. P. Bé-
mem vyjádřil pan primátor s tímto postupem sou-
hlas a Hlavní město Praha se hodlá zapojit do roz-
šířené komise, která by spolupracovala s komisí 
původní. 
 
             Dále pí. ministryně upozornila na názor řa-
dy přednostů, např. prof. Michaela Halaška, DrSc., 
který ve svém dopise poukazuje na klady této spo-
lupráce komplexu pražských nemocnic 
v probíhajícím projektu a vítá možnosti reorganiza-
ce zdravotnických služeb s výrazným omezením 
stávajících triplicit některých oborů. Tentýž názor 
sdílí i prof. Svačina, děkan 1. Lékařské fakulty Uni-
versity Karlovy, který byl u založení tohoto projektu. 
Výhody tohoto projektu vidí v možných úsporách 
v obslužných a technických provozech a rovněž 
v koncentraci některých oborů do jedné ze tří ne-
mocnic. Přednostové a primáři těchto nemocnic se 
snaží ve vzájemné diskusi s novým vedením ne-
mocnic najít cestu z jejich obtížené ekonomické 
situace. 
 
             Paní ministryně sdělila, že bude zpracová-
na Analýza systému pražského zdravotnictví a návr-
hy na její řešení s tím, že by se mohla stát podkla-
dem pro tvorbu zdravotnického plánu Prahy.  
V závěru paní ministryně přislíbila předání potřeb-
ných podkladových materiálů pro jmenování dr. Ho-
ráka ředitelem fakultních nemocnic tak, aby mohlo 
být Ing. K. Kořínkovou zpracováno stanovisko 
k dosavadnímu stavu řízení fakultních nemocnic 
pro ministryni zdravotnictví.  
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Krajská konference ČSSD PrahaKrajská konference ČSSD PrahaKrajská konference ČSSD PrahaKrajská konference ČSSD Praha 
             Krajská konference ČSSD Praha proběhla v sobotu 22. 1. 2005. Praha 8 uspěla na konferenci 
stejně jako při posledních dvou volebních konferencích. Získali jsme místopředsedu KVV a jednoho další-
ho delegáta Sjezdu ČSSD. Všechny ostatní funkce jsou pro nás bohužel stále zakleté. Na postu místo-
předsedy KVV vystřídala Michaela Kozlová dosavadního místopředsedu Tomáše Novotného. Delegát Sjez-
du je pak právě Tomáš Novotný. Připravili jsme Vám výsledky všech voleb a některé zajímavá usnesení.  

Krajská konference zvolila: 
 
předsedu KVV:               př.         Petra Hulinského 
 
místopředsedy KVV:      př.         Karla Klímu  
                                                    Miroslava Svobodu  
                                                    Michaelu KozlovouMichaelu KozlovouMichaelu KozlovouMichaelu Kozlovou 
                                                    Jana Choděru 

 
předsedkyní KKK:         př.         Radmilu Kleslovou 
 
volí členy KKK:             př.         Evžena Swidera  
                                                    Robina Tampu  
                                                    Pavla Válečka  
                                                    Ondřeje Dolínka  
                                                    Martina Hejtmánka 

              Rostislava Přibyla  
                                                    Zbyňka Sedláka  
                                                    Martina Suchánka  
 
člena P ČSSD:              př.         Petra Hulinského 
 
člena ÚVV ČSSD:          př.         Jana Kavana 
                                
náhradníka ÚVV:          př.         Zdeňka Trojana 
 
delegáty XXXII.sjezdu:   př.         Milana Tarabu  
                                                    Karla Ptáčníka  
                                                    Daniela Hodka  
                                                    Jiřího Metelce  
                                                    Jana Dufka  
                                                    Petra Želízka  
                                                    Tomáše Novotného Tomáše Novotného Tomáše Novotného Tomáše Novotného  
 
volí seniory XXXII.sjezdu: př.      Vojtěcha Mencla  
                                                    Erazima Koháka 
 
člena ÚKK:                     př.         Františka Adámka  
 
náhradníka ÚKK            př.         Robina Tampu     
 
 
Krajská konference rovněž schválila všechny členy 
KVV a jejich náhradníky zvolené na Obvodních kon-
ferencích. 

Krajská konference přijala usnesení:  
 
KK nominuje př. Stanislava Grosse na funkci před-
sedy ČSSD, na XXXII. Sjezdu ČSSD 
                              
KK nominuje př. Petru Buzkovou na funkci místo-
předsedkyně ČSSD, na XXXII. Sjezdu ČSSD 
 
KK nominuje př. Jana Kavana na funkci místopřed-
sedy  ČSSD, na XXXII. Sjezdu ČSSD 
 
KK nominuje př. Františka Adámka na funkci mís-
topředsedy ÚKK ČSSD, na XXXII. Sjezdu ČSSD 
 
KK  ČSSD v Praze požaduje změnu Stanov tak, aby 
každý zájemce o vstup do ČSSD se hlásil v MO, kte-
rou si vybere 
 
KK  ČSSD v Praze vyslovuje znepokojení nad sta-
vem řízení a vývojem ve VFN, FTN a FNB a obrací 
se na ministryní  zdravotnictví ČR s žádostí, aby ne-
prodleně zvážila možnost ukončení experimentu 
řízení tří pražských fakultních nemocnic do jednoho 
centra a vytvořila podmínky pro účinnou nápravu 
stávajícího stavu. KK ČSSD v Praze apeluje na mi-
nistryni zdravotnictví, aby ve spolupráci 
s Magistrátem hl. města Prahy urychleně vypraco-
vala model restrukturalizace pražského zdravotnic-
tví. 
 
 
Pro všechny členy jsou v sekretariátu k dispozici 
materiály, které dostaly delegáti před Krajskou 
konferencí. Z nichž vybíráme např. část textu býva-
lé předsedkyně KVV Petry Buzkové: 
 
Kluby zastupitelů musejí být úžeji propojené se 
stranickými orgány na úrovni KVV a OVV, musí dale-
ko citlivěji respektovat jejich politickou vůli. Kluby 
zastupitelů jsou výkonným orgánem politické struk-
tury, funkce v nich nejsou ani dědičné ani na věčné 
časy a každý zvolený funkcionář je zodpovědný ne-
jen voličům, ale i straně, která jej do funkce vybrala 
v přesvědčení, že bude hájit zájmy voličů a politiku 
sociální demokracie.   
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 Obvodní výkonný výbor si Vás dovoluje pozvat na 
diskusi se senátory ČSSD.  
 
V rámci rozbíhající se diskuse o budoucím kandidá-
tovi do Senátu na Praze 8 v Senátních listopadových 
volbách 2006 jsme se rozhodli připravit tuto akci.   
 
Diskuse by měla probíhat v rámci bodů:  
A) Význam Senátu České republiky 
B) Práce senátora 
C) Osobní zkušenosti senátorů z volebních kam-

paní 
 
Pozvání na tuto diskusi přijal místopředseda Senátu 
České republiky pan ing. Petr Smutný a další senáto-
ři za ČSSD. 
 
Diskuse bude probíhat v úterý dne 22. 2. 2005 od 
18.30 hodin v sekretariátu ČSSD Praha 8 —Náhorní 
6.  

Zprávy z Obvodního výkonného výboru Zprávy z Obvodního výkonného výboru Zprávy z Obvodního výkonného výboru Zprávy z Obvodního výkonného výboru ———— 19. 1. 2005 19. 1. 2005 19. 1. 2005 19. 1. 2005 

• Předseda OVV poblahopřál př. Jaromírovi Šídovi k významnému životnímu jubileu — osmdesátým naro-
zeninám. 

• OVV žádá vyšší stranické orgány o vytvoření týmu, který by připravoval funkcionáře ČSSD pro mediální 
vystupování a to jak z hlediska PR, tak z informačního hlediska a to systematikou přípravou, ale zejmé-
na před konkrétním vystoupením. 

• OVV na návrh př. Majerové doporučuje delegátům KK projevit jednoznačnou podporu př. Novotného 
na místopředsedu KVV. 

• OVV bere na vědomí výsledek jednání výběrového řízení, jak je výše uvedeno a schvaluje na funkci ta-
jemnice OVV ČSSD v Praze 8 př. Zdeňku Richterovou. Dále OVV bere na vědomí nabídku končícího ta-
jemníka př. Ing. Petra Pokorného novou tajemnici postupně dle svých časových možností seznámit 
s funkcí a uvést ji do procedur potřebných k zajištění činnosti obvodní organizace s cílem zachovat do-
sažené hodnoty. (10,0,1). 

• OVV schvaluje předložený návrh koncepce „ Komunální politika“ a pověřuje místopředsedkyni př. Soňu 
Teplou postupovat v souladu s tímto návrhem.   

• OVV ČSSD Praha 8 schvaluje časový harmonogram postupu při tvorbě „Dlouhodobé strategie“ a uklá-
dá 1. místopředsedovi zajistit jeho plnění.   

• OVV ČSSD Praha 8 schvaluje složení Programové skupiny, která se bude podílet na zpracování materi-
álu „Dlouhodobá strategie“ v navrhovaném složení. Koordinací činnosti této skupiny je pověřen 1. mís-
topředseda.  

• OVV nedoporučuje delegátům KK, aby vyjádřily podporu jakémukoliv kandidátovi na předsedu ČSSD a 
vyzývá delegáty, aby na Sjezdu vyslechli všechny kandidáty a rozhodli se podle svého vědomí a svědo-
mí.  

Pozvánka na diskusi se Pozvánka na diskusi se Pozvánka na diskusi se Pozvánka na diskusi se     
senátory ČSSD  senátory ČSSD  senátory ČSSD  senátory ČSSD   

Předseda KVV přítel Petr Hulínský                Foto: Petr Pokorný 

Foto Petr HulínskýFoto Petr HulínskýFoto Petr HulínskýFoto Petr Hulínský 
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 Vzpomíná Jaromír Šída z místní organizace Libeň Vzpomíná Jaromír Šída z místní organizace Libeň Vzpomíná Jaromír Šída z místní organizace Libeň Vzpomíná Jaromír Šída z místní organizace Libeň    

             Na Prvního máje se libeňští sociální demo-
kraté každoročně shromažďovali na Primátorské 
(dnešní Zenklově) třídě před svým dělnickým do-
mem. Každý účastník si do klopy připnul rudý kara-
fiát, v čelo průvodu se postavil praporečník sou-
druh Fanta (tenkrát jsme si ještě tak říkali, než 
nám to oslovení ukradli komunisté). Měl na sobě 
tmavý oblek, modrou košili, rudou kravatu a na 
hlavě černý široký tvz. socanský širák. Přes rame-
no měl zavěšený bandalír s patkou na zavěšení 
rudého praporu se zlatým nápisem libeňské orga-
nizace. Za Fantou se zařadila hudba DTJ Libeň, ve-
dená kapelníkem Hajným. Ten byl učitelem hudby 
a bydlíval v ulici Kotlaska č. 4. V hudbě DTJ hrával i 
můj strýc Vítězslav Hnátek, foukal klarinet. 
             Když se průvod v hojném počtu seřadil, ka-
pelník dal znamení, hudba spustila svižný pochod 
a celý průvod libeňských sociálních demokratů vy-
kročil směrem k Palmovce a pak po Královské tří-
dě prošel Karlínem, středem Prahy a skončil na 
Střeleckém ostrově, kde se konal prvomájový mí-
tink. 
             Dodnes si vzpomínám na pozdější první 
poválečný 1. máj roku 1946. Tehdy hned za hud-
bou DTJ Libeň jsem kráčel spolu s mladými sociál-
ními demokraty. Náš průvod končil na Náměstí Re-
publiky, kde jsme s nadšením tleskali projevům 
představitelů naší strany a ještě jsme netušili, že 
za dva roky nás někteří v čele s Fierlingerem zradí. 

——– 
             V období mezi světovými válkami se libeň-
ští sociální demokraté starali i o kulturní a spole-
čenské vyžití svých členů. Jednou z takových oblí-
bených akcí byl každoroční květnový výlet do Či-
mického háje. Sraz účastníků byl obdobně jako na 
1. máje před libeňským Dělnickým domem „U 
Deutschů“. Do průvodu se řadily celé rodiny. Matky 
nesly tašky s jídlem na celý den a otcové nesli ma-
lé děti na rukou nebo na ramennou. Vepředu se 
zařadila kapela DTJ a když byli účastníci seřazeni, 

kapelník Hajný dal pokyn a hudba začala hrát do 
pochodu. Výletníci se vydali Primátorskou třídou do 
horní Libně přes Tyršovo náměstí, Fügnerovou tří-
dou k Vychovatelně a pak stoupali vzhůru do Koby-
lis. Tam odbočili vlevo do Čimického háje, kde byl 
rozchod. 
             Rodiny s dětmi zůstaly většinou na pokraji 
lesa, kde byly travnaté plochy vhodné k utáboření. 
Děti si hrály s míčem, nebo mezi stromy tehdy oblí-
benou hru „škatule, škatule, hejbejte se“. Dospě-
lejší mládež se rozprchla po lese a starší muži do-
šli s kapelou až k hájence uprostřed lesa, kde byly 
stoly a lavice sbité z hrubých prken a tam se také 
čepovalo pivo přímo ze sudu do hliněných půllitrů. 
Dala se tam koupit také malinovka a citrónovka. 
Opodál hájenky se nacházel provizorní taneční par-
ket, který byl stále plný tancechtivé mládeže. Vedle 
parketu se na lavicích rozestavěla kapela DTJ, kte-
rá vyhrávala k tanci. K hudbě se často přidávala 
mládež se svým zpěvem. 
             Veselo bylo v Čimickém háji snad až do 
soumraku. Pak se všichni vydali na zpáteční cestu. 
Do Libně k Dělnickému domu dorazili skoro až za 
tmy. Muzikanti DTJ ještě na rozloučenou zahráli 
Píseň práce, kterou nám později komunisté také 
ukradli, a všichni se rozešli do svých domovů. 

——– 
             S německou okupací skončilo nejen obdo-
bí československé samostatnosti, ale i doba plura-
litní demokracie. Zastavila se činnost nejen celé 
ČSSD, ale i libeňské organizace. Četní a hlavně 
stateční funkcionáři přešli do ilegality. 
             Jedním z nich byl JUDr. Václav Holý, který 
bydlel v Libni v tehdejší Kaplířově ulici (dnešní Svě-
tova). Dr. Holý byl u Libeňáků velice oblíben. Bohu-
žel ho dne 23. Dubna 1941 zatklo Gestapo a za 
stanného práva byl 30. září 1941 popraven. K 
uznání jeho zásluh bylo po válce jeho jménem na-
zváno Blanické náměstí v Libni. 

Pokračování příštěPokračování příštěPokračování příštěPokračování příště    

Důležité termínyDůležité termínyDůležité termínyDůležité termíny 
Pravidelně každé úterý v měsíci schůze místních organizací. 
16. 2. 2005 od 18:00 schůze OVV v Náhorní ulici 
19. 3. 2005 od 19:00 ples pražské sociální demokracie na Žofině 
25.— 27. 3. 2005 Sjezd ČSSD v Brně 
Během měsíce února bude uspořádán seminář na téma „postavení a funkce senátu v České republice“, 
přesný termín bude operativně sdělen SMS nebo emailem. 


