
   

 

 

 

  

KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD, z.s. 

SEKCE REGIONÁLNÍCH DĚJIN 

Politických vězňů 9, BOX 836, 111 21 Praha 1 

Email: redakce.ksv@gmail.com 

 

mailto:redakce.ksv@gmail.com


   

 

Milí přátelé regionálních dějin, 

 

v minulém 3. čísle našeho Bulletinu jsme vás informovali o 

průběhu a výsledcích jednání II. Celostátní konference k regionálním 

dějinám v Čelákovicích v říjnu loňského roku. V tomto vydání 

přinášíme některá fakta 

a zajímavosti, jak je plníme. Od začátku roku jsme začali připravovat 

celostátní poradu regionálních historiků s cílem abychom zhodnotili, 

jakých dosahujeme výsledků v naší činnosti, co se daří a jaké 

problémy musíme 

řešit a abychom si vyměnili zkušenosti z péče o regionální dějiny v místech, okresech i krajích. Obsah 

tohoto čísla Bulletinu to ve stručnosti uvádí. Zejména nás těší rozšiřující se okruh spolupracovníků. To 

dokazuje i 

značný počet předem zaslaných příspěvků, dokumentů a dalších 

faktů k jednání naší pracovní porady. Již začátkem října jsme 

dostali více jak 160 materiálů, které doplňují obsah, kterým jsme se 

zbývali na jednání 

zmiňované II. Celostátní konference. Současně tvoří dobrý základ 

k jednání pracovní porady a jistě budou doplněny následující 

diskusí, která přinese zkušenosti a další návrhy v péči o regionální 

dějiny. A to zejména s přihlédnutím k významným jubileím naší 

země, na které budeme vzpomínat v příštím roce. Po zkušenostech z minulých let i současného roku budou 

mnohé vykládány různě, při nejmenším řečeno zkresleně a bez potřebné objektivity. 

V letošním roce jsme rozšířili naše poznání ze značného počtu získávaných dokumentů zpracovaných v 

období do roku 1989. Současně se průběžně seznamujeme s pracemi současných regionálních historiků, 

které jsou publikovány v odborných sbornících vydávaných okresními muzei a archivy. Sledujeme zprávy, 

informace a vzpomínky např. Pamětníků, které jsou zveřejňovány jak v odborném i denním tisku. Musíme v 

této souvislosti ocenit český levicový deník Halo noviny, který jen v letošním roce přinesl desítky zajímavých 

hodnocení, vzpomínek na různé dějinné události v regionech, že dobře o nich informuje, že není na ně 

zapomínáno, jsou dobře vysvětlovány oproti jejich znevažování v mnohých regionech. Dík zaslouží všichni, 

kteří takové informace zpracovávají a Halo noviny za jejich 

publikování. Toto je třeba zvláště připomenout v souvislosti s blížícím se 100. Výročím vzniku 

Československa. Proto i naše Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd bude získávat fakta z 

regionů, kdy vznikala naše republika, z různých historických období, kterými procházela. 

Velmi vážným úkolem, kterým se po celé období naší činnosti zabýváme je práce s mladými. Mezi našimi 

spolupracovníky jsou mnozí se kterými se setkáváme, objasňujeme jim význam regionálních dějin a 

získáváme je k aktivní spolupráci. Ne náhodou některé z nich oceníme na celostátní poradě v měsíci 

listopadu. Je to náš významný úkol, připravovat si naše nástupce. Současná politická situace a výsledky 

parlamentních voleb to dvojnásob vyjadřují. Ano, výsledky voleb pro nás, neváháme říci jsou významným 

momentem, zamyšlením nejen pro rozvoj péče o regionální dějiny a tuto oblast činnosti. Získávání 

mladých a práce s nimi je nutná k získávání jejich podpory a aktivní účasti v současném komunistickém 

hnutí a k jeho nutnému posílení. K tomu chce činnost naší Sekce regionálních dějin Klubu společenských 

věd svým dílem i nadále přispívat. 

Jsme, milí přátelé regionálních dějin přesvědčeni, že nás budete podporovat a těšíme se vaší spolupráci 

v nastávajícím roce 2018.                                                                                                 

 Sekce regionálních dějin 

Klubu společenských věd 



 

  
Putování za regionální historií, 

tak jsme nazvali jednu 

z forem činnosti naší sekce 

regionálních dějin v péči o 

rozvíjení této významné části 

obecných dějin. Měla své 

místo i v průběhu letošního 

roku. Konkrétně se 

seznamujeme se zajímavými, 

a je třeba dodat, 

s významnými fakty 

v regionální historii v řadě míst 

naší země. Při našich cestách 

jsme využili cenné zkušenosti 

z průběhu, jednání a výsledků 

II. Celostátní konference 

k regionálním dějinám, kterou 

Klub společenských věd 

uspořádal v říjnu loňského 

roku. S mnohými jejími 

účastníky jsme se tak setkali 

v místech jejich působení. 

Tato setkání využíváme 

k propagaci a zdůrazňování 

významu péče o regionální 

historii, sami získáváme 

zkušenosti a jak říkáme „ nikdy 

neodjíždíme s prázdnou“, 

tedy s mnoha cennými 

publikacemi, které rozšiřují 

naši bohatou dokumentaci. A 

to hlavní poučení a zkušenost. 

Jde o jedno slovo OSLOVENÍ , 

ano, oslovujeme mnohé 

z těch se kterými se 

setkáváme. A věřte, přijímají 

naši výzvu ke spolupráci. 

Kam tedy vedlo naše 

putování? Začátkem roku 

jsme informovali o naší 

činnosti delegáty stranických 

konferencí v okresech Praha 4 

(3. února) a Praha – západ (4. 

února), dále delegáty na 

krajských konferencích KSČM 

Středočeského kraje (18. 

února) a kraje KSČM Praha 

(25. února). A také na členské 

schůzi ZO KSČM Dobříš na 

příbramském okrese (23. 

února). 

Dne 13. března jsme se 

setkali s několika pamětníky 

okresní organizace KSČM 

v Prostějově. 

Vyslechli jsme zajímavé 

informace předsedy Ludvíka 

Šuldy a dalších přítomných. 

Zaznamenali mnohá fakta a 

získali cenné dokumenty 

z regionální historie 

prostějovského regionu. 26. 

března jsme zavítali do 

Olomouce na zasedání 

mladých členů KSM a dalších 

mladých levicově smýšlejících 

k projednávání příprav účasti 

české delegace na říjnový 

Světový festival mládeže 

v ruské Soči. Další naše kroky 

vedli do Strakonic (28. 

března), kde jsme díky 

předsedovi OV KSČM 

Václavu Smetákovi a 

Stanislavu Lencovi se setkali 

s širším okruhem pamětníků. 

Zde jsme vlastně byli již po 

druhé, takže naše společná 

debata, o výměně zkušeností 

byla již mnohem konkrétnější. 

Měsíc duben nám přinesl 

mnohé další zkušenosti. 3. 

KSV, Z.S. – SEKCE REGIONÁLNÍCH DĚJIN – BULLETIN Č. 4 

NAŠE PUTOVÁNÍ ZA REGIONÁLNÍ HISTORIÍ 

„Každému připadají 

hvězdy jiné. Tomu, kdo 

cestuje, ukazují cestu. Pro 

jiného jsou to jen světélka na 

nebi. Pro vědce je to problém 

k řešení.“ Antoine de Saint-

Exupéry 
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dubna nás přivítal předseda 

KV KSČM České Budějovice 

Petr Braný spolu se zástupci 

jihočeských okresních výborů. 

V průběhu jednání nás přišel 

pozdravit i předseda ÚV 

KSČM Vojtěch Filip, který měl 

poslanecký den. 

Našeho společného 

jednání se zúčastnila Květa 

Šlahůnková. Hned další den 4. 

dubna jsme byli přijati na 

sekretariátu OV KSČM 

Rakovník na zasedání 

výkonného výboru. Předseda 

OV KSČM Ctirad Sáček a další 

funkcionáři nás seznámili 

s významnými historickými 

událostmi tohoto regionu. 

Jako jeden z příkladů 

přijatých závěrů byla dohoda 

ke zpracování přehledu – 

seznamu vydané regionální 

literatury v tomto okrese po 

roce 1945 až do současnosti. 

8. dubna jsme na krajské 

konferenci Klubu českého 

pohraničí v Brně měli také 

možnost informovat o naší 

činnosti. 10. dubna za 

přítomnosti 1. místopředsedy 

ÚV KSČM Petra Šimůnka jsme 

stejnou možnost dostali i na 

plenárním zasedání OV KSČM 

v Blansku. Předseda OV KSČM 

Emil Pernica i členové pléna, 

tak jako všude, nás přijali 

dobře.  12. dubna jsme 

zavítali do Pardubic. Tento 

náš pobyt perfektně 

zabezpečili Jaroslav Fišer 

(člen krajského zastupitelstva) 

a předseda OV KSČM Roman 

Harmat. Zavítali  jsme nejdříve 

do budovy krajského úřadu 

Pardubického kraje, kde jsme 

měli možnost hovořit 

s vedoucím odboru kultury, 

sportu a cestovního ruchu 

Milanem Novákem o 

některých otázkách práce 

kronikářů, o činnosti okresních 

muzeí, o péči o udržování 

památky významných 

osobností kraje. Bylo to dobré 

jednání. Na sekretariátě OV 

KSČM jsme pak hovořili 

s mladými  členy strany o 

významu regionálních dějin. 

Dne 1. května předáváme 

pozdrav sekce a přejeme ke 

Svátku práce na shromáždění 

občanů v Dobříši. Podobně 

tomu bylo tak i na celostátním 

slavnostním shromáždění 

konaného u příležitosti 25. 

výročí vzniku vlasteneckého 

občanského sdružení Klubu 

českého pohraničí dne 3. 

června ve Žďáru nad 

Sázavou. Dne 17. června jsme 

se zúčastnili celostátního 

setkání mladých členů a 

sympatizantů KSČM v obci 

Březová (Karlovy Vary) a 

seznámili  je s naší činností. 20. 

června jsme zavítali do 

Prachatic, kde díky 

předsedovi OV KSČM 

Gustavu Janáčkovi jsme 

besedovali s několika 

pamětníky a získávali velmi 

cenné dokumenty o vzniku 

strany na Prachaticku. 

27. června jsme byli přijati 

na sekretariátu KV KSČM 

v Plzni předsedou Miroslavem 

Kavijem a dalšími funkcionáři 

okresních organizací 

Plzeňského kraje. Tohoto 

jednání se spolu s námi 

zúčastnil 1. místopředseda ÚV 

KSČM Petr Šimůnek a 

předseda Národní rady Klubu 

českého pohraničí Rudolf 

Peltán. 

1. července  jsme 

pozdravili účastníky jubilejního 

tradičního setkání občanů 

pod Velkým Blaníkem a to 

díky organizátorce 

předsedkyně OV KSČM 

Benešov Marii Krejčové.  

8. července taktéž 

tradičního setkání 

pohraničníků v Poběžovicích 

na domažlickém okrese.   8. 

srpna jsme zavítali, a zde díky 

předsedovi OV KSM Františku 

Švarcovi v Kolíně, do 

kolínského okresního muzea, 

kde jsme měli možnost 

seznámit se s vydávanou 

regionální literaturou a poté si 

vyměnit zkušenosti z péče o 

regionální dějiny se samotným 

předsedou OV. 22. srpna 

vedla naše cesta do 

Kroměříže. Zde jsme se těšili 

na setkání s funkcionářem OV 

KSČM Jiřím Hovadíkem, který 

pečlivě dokumentuje historii 

bojivníků proti fašismu, 

současně připravuje 

dokumentaci k blížícímu se 

100. výročí založení KSČ ve 

Zlínském kraji. Dobře se o nás 

postarala předsedkyně OV 

KSČM Zděňka Hlobilová, spolu 

s poslankyní Marií Pěnčíkovou 

a Jaroslavem procházkou. 

Přivezli jsme si cenný 

dokument o účasti 

europoslance Miloslava 

Ransdorfa ve zlínském kraji. 

26. srpna , tak jako 

v Poběžovicích jsme vyřídili 

pozdravy na setkání 
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pohraničníků, tentokrát 

v Chodové Plané 

(Tachovsko). 

12. září naše cesta vedla 

do okresu Tachov. Předseda 

OV KSČM Miloslav Šimánek 

nás seznámil s historií tohoto 

západočeského okresu. 

Předal nám některé historické 

dokumenty a zvedl nás 

k návštěvě Muzea Českého 

lesa v Tachově.  Zúčastnili 

jsme se i jednání výkonného 

výboru OV KSČM, který se 

zabýval aktuálními úkoly 

probíhající předvolební 

kampaně. V Plané jsme si 

prohlédli hasičskou zbrojnici, 

které „vládne“ Josef 

Švarcbek, aktivní funkcionář 

tachovské okresní organizace 

strany. 

Nemohli jsme vynechat 

den 16. září – 27. setkání 

občanů ve Svojšicíh, které 

organizovaly KV KSČM 

Pardubického a 

Královéhradeckého kraje. 

Mimo řady jednání, jak jinak, 

k regionálním otázkám, jsme 

od funkcionářů 

Komunistického svazu 

mládeže dostali dokumenty 

k jejich současné činnosti. 

18. září spolu se zástupci 

OV KSČM Benešov a Příbram 

zavítali do  jsme zavítali do 

Rožmitálu pod Třemšínem na 

skutečné putování po historii 

města, které pro nás 

zorganizoval starosta města a 

poslanec PČR Josef 

Vondrášek,  Samozřejmě bylo 

vzpomenuto významného 

občana Jana Jakuba Ryby, 

byli jsme velmi dobře přivítání 

ve zdejší škole, která nese 

jeho jméno. Zavítali jsme do 

sportovních zařízení města, do 

Centra celoživotního 

vzdělávání s knihovnou 

manželů Tomanových do 

Podbrdského muzea, do 

moderní velkovýroby 

dřevěných palet. Na závěr 

pak naší návštěvy do Hutě p. 

Třemšínem do nechráněné  

obory s mnoha sty jelenů, 

srnek a další vysoké zvěře. Po 

celý den naším dobrým 

průvodcem a znalcem 

historie města byl zmíněný 

starosta a poslanec PČR. 

19. září jsme byli přijati 

v sídle krajského úřadu Ústí 

nad Labem členem krajského 

zastupitelstva Pavlem 

Vodseďálkem. Zasvětil nás do 

současné činnosti krajského 

zastupitelstva, zejména svého 

oboru péče o národnostní 

menšiny. Dostatek času nám 

zbylo i k projednání stavu 

péče o regionální dějiny 

Ústeckého kraje. 

Tento „výčet“ našeho 

putování v období leden-září 

2017 za regionálními dějinami 

by nebyl úplný, kdybychom 

neuvedli, že pravidelně 

jednáme na sekretariátech 

KV KSČM Středočeského kraje 

a kraje Praha, na obvodních 

pražských sekretariátech 

(3,4,5,6), v Klubu historiků 

Hany Kráčmarové, 

Vzdělávacím středisku Jana 

Švermy, v Národní radě Klubu 

českého pohraničí, 

v Republikové radě 

levicových klubů žen v České 

republice, v Česko-ruské 

společnosti Praha a dalších. 

Zúčastnili jsme se také exkurze 

v Národním archivu ČR. 

Musíme se omluvit, že 

nebylo možné uvést jména 

všech našich přátel se kterými 

jsme se setkali, bylo jich 

skutečně několik set. Snažili se 

nám  svými návrhy, 

doporučeními, ale hlavně 

svými zkušenostmi přispět 

k naší činnosti. Všem, kteří nás 

přijali a vyslechli, patří naše 

upřímné poděkování. Těšíme 

se na společná setkání                      

i v příštím roce 2018. 

 

A k tomu našemu 

„putování“ dodáváme, že 

v období ledna – září jsme 

mohli propagovat regionální 

dějiny celkem na 49 

setkáních v mnoha míst naší 

země vč. hl. m. Prahy. 

 

 

-RSDr. František Kovanda- 
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HODNOCENÍ SBORNÍKU 
II. celostátní konference sekce regionálních dějin    

II. celostátní konference 

k regionálním dějinám 

Téměř po roce od konání 

 

(29. a 30. října 2016) 

v Čelákovicích vyšel sborník 

vystoupení z druhé celostátní 

konference k regionálním 

dějinám. Důvodem 

zpožděného vydání byl 

jednak poměrně jeho rozsáhlý 

obsah (364 stránek) a hlavně 

zajištění financí na jeho 

vydání. Naštěstí se vše 

podařilo úspěšně vyřešit, díky 

sponzorům. 

Konečně se tedy sborník 

vystoupení dostává do rukou 

členů Sekce regionálních 

dějin a hlavně i široké 

veřejnosti. Sborník byl vydán 

v dostatečném nákladu a 

jistě uspokojí poptávku. 

Samozřejmě všichni účastníci 

konference (i ti, kteří svůj 

příspěvek zaslali) a sponzoři 

buď již obdrželi nebo obdrží 

sborník v nejbližší době. 

Ostatní zájemci se mohou 

přihlásit v sekretariátu Klubu 

společenských věd z.s. na 

adrese Politických vězňů 9, 

111 21 Praha 1. 

Sborník mimo jiné obsahuje 

4 plenární přednášky 

s koreferáty a 56 diskusních 

vystoupení přednesených ve 

třech diskusních panelech 

(„Úroveň zpracování 

regionálních dějin od poloviny 

dvacátého století do 

současnosti“, „Regionální 

dějiny a výchova mladé 

generace“, „Historie podniků 

a závodů významná součást 

regionálních dějin“). 

Ve sborníku je publikovaná 

„Dohoda o vzájemné 

spolupráci mezi Národní 

radou Klubu českého 

pohraničí a Sekcí regionálních 

dějin Klubu společenských 

věd“ přijatá na této 

konferenci. Dále je tam 

publikována „Výzva 

k občanům České republiky“ 

a „Výzva k mládeži České 

republiky“. Závěr sborníku 

napsal předseda Klubu 

společenských věd z.s. Mgr.  

Jiří Boháček, Ph.D. 

 

 - RNDr. Jan Mráz, CSc. 

 

 

MAPOVÁNÍ ŽIVOTA OV KSČM TEPLICE 
 

Na myšlenku zachycovat život OV KSČM 

Teplice mě přivedla nevyužitá kronika místní 

skupiny KSČ Trnovany z roku 1948, kterou jsem 

objevila při stěhování sekretariátu OV KSČM 

v roce 1992. Ke kronikářství mám blízko již od 

školních let, kdy jsem vedla kroniku pionýrské 

skupiny. Řadu let jsem vedla kroniku v obci, kde 

žiji již 44 let. A tak jsem začala mapovat činnost 

okresní stranické organizace Teplice od roku 

1990. První krůčky po převratu byly nesmělé, 

komunisté byli zatracováni, lidi se báli na 

veřejnosti se ke komunistům hlásit. Akcí pro 

veřejnost bylo několik do roka, fotodokumentace 

byla jen na černobílých fotografiích. Jak šel čas, 

akcí přibývalo, až se ustálily zhruba na počtu 

šedesát v roce a podílí se na nich všech osm 

městských výborů působících v rámci OV KSČM 

Teplice, tj. Bílina, Duchcov, Dubí,  Hrob, Košťany, 

Krupka          a Osek. Je pravda, že ne na všech 

akcích byl pohotový fotograf, který by akci 
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zdokumentoval. Ale v kronice lze najít i pozvánky 

na akce, které přehled aktivit komunistů 

teplického okresu dokreslují. Každý rok kroniky byl 

zakončen rekapitulací akcí. Pro ilustraci v roce 

2016 chronologicky od počátku roku proběhl PA 

k výročí Nelsonské katastrofy v Oseku, PA k výročí 

střelby u Duchcovského viaduktu, Masopustní 

zábava v Teplicích,  oslavy MDŽ ve všech osmi 

městech, Den s Kubou, na kterém se vždy podílí 

několik městských výborů, Kuličkyáda v Dubí, 

Předmájová zábava v Teplicích a v Bílině,  oslava 

1. Máje v Teplicích, Krupce, Duchcově, Oseku a 

Dubí, cykloštafeta míru po památnících 

osvobození se zastávkami v Dubí, Hrobu, Oseku, 

Duchcově, Zabrušanech, Křemýži, Teplicích, 

Novosedlicích, Proboštově se zakončením u 

památníku 313 obětí pochodu smrti na Prokopce 

v Krupce, účast dvou autobusů na PA v Terezíně, 

PA k výročí osvobození ve všech městech i řadě 

obcí, Výšlap na Milešovku, PA k výročí hrdinné 

smrti Karla Aksamita v Teplicích, Vatra k SNP 

v Duchcově,  Václavská zábava v Teplicích a v 

Bílině, Malý dopraváček v Teplicích, Turnaj 

v petanque v Dubí,   Den horníků v Košťanech, 

zájezd na Slavnost Haló noviny do Prahy,  

Lampionový průvod v Dubí, Mikulášská zábava 

v Bílině,  Vánoční posezení ve všech osmi 

městech, šest Diskusních klubů na aktuální téma 

v Teplicích, Bílině a Krupce a samozřejmě průběh 

volební kampaně krajských voleb.  Protože do 

kroniky byly vlepovány až do roku 2006 

fotografie, stala se z ní úctyhodná „bichle“ 375 

listů formátu A3, která již nejde zavřít. Je 

vystavená v sekretariátu OV KSČM k volnému 

nahlédnutí a je k dispozici i účastníkům okresních 

konferencí, kam je vždy převezena. Kronika 

v této podobě byla vedena do roku 2011, i když 

od roku 2007 byly vlepovány foto soubory 

vytvořené v počítači. Od roku 2012 je vedena 

formou knih v kroužkové vazbě na každý rok 

zvlášť.  Listy jsou oboustranně lepeny na čtvrtky a 

každá kniha obsahuje cca   45-50 listů.  O kroniku 

je mezi členy zájem, kdokoliv se v sekretariátu 

zastaví, nebo přijde na členskou schůzi, 

neopomene se na chodbě zastavit ať už    u 

kroniky nebo bohatých nástěnek, které 

dokumentují aktuální činnost okresní stranické 

organizace. Ta je zdokumentována i v podobě 

zpravodaje OV KSČM, který je vydáván se 

čtrnáctidenní periodicitou již od roku 1991. Od 

roku 2007 i v elektronické podobě. V tištěné 

podobě vychází INFORMACE OV KSČM TEPLICE 

v počtu 240 ks a v elektronické je zpravodaj 

rozesílán na 268 adres. Určitou kronikou jsou i 

webové stránky www.ovteplice.cz, které od roku 

1994 dokumentují život v okresní stranické 

organizaci. Od února roku 2014 mají novou 

podobu, jsou přehledně rozděleny na  jednotlivé 

sekce a jejich návštěvnost je na solidní úrovni. 

Fotodokumentace ze života komunistů okresu 

Teplice je každé dva roky zpracovávána do 

slajdů pro potřeby okresní konference, které jsou 

účastníkům promítány prostřednictvím 

dataprojektoru. 

                                   Jitka Hanousková, tajemník OV KSČM Teplice 

 

 

 

 

VÝZNAM SBÍRKY REGIONÁLNÍCH TISKŮ A PÍSEMNOSTÍ  
 

Sbírka regionálních tisků a písemností Klubu společenských věd vzrostla v tomto roce o více jak 21%. 

Podařilo se nám získat opět řadu cenných písemností. Ve sbírce evidujeme ke konci října t.r. 2 399 položek. 

Nejpočetnější přírůstky (více jak 44%) jsou v tematické skupině „A“ za měřené na územní a hospodářskou 

problematiku regionů, památky, revoluční hnutí v regionu, protifašistický boj, atp. Další nejpočetnější 

přírůstky (35%) se obsahově týkaly především průmyslu v regionech a pracovní iniciativy, hospodářským 

úspěchům, zemědělství. 

http://www.ovteplice.cz/
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Sbírka se tedy vyvíjí k naší spokojenosti. Vyvstává nám však problém spočívající v technických možnostech 

klubu pro uložení tisků. Tomuto problému se budeme muset v nejbližší době věnovat. Bylo by škoda 

omezovat sbírku jen z tohoto důvodu. V příštím roce se chceme, mimo sběru tisků a řešení jejich uložení, 

věnovat doplnění informací o obsahu publikací v kartotéce. Cílem je usnadnit orientaci ve sbírce i pokud 

jde o věcný obsah publikací. Vzhledem k tomu, že máme celkem asi tři tisíce publikací (cca 500 ks není 

dosud evidováno, mají je v držení členové klubu) půjde o poměrně náročnou a rozsáhlou práci. Údaje 

bude třeba doplnit na evidenčních kartách. 

Význam sbírky vidíme nejen v tom, že skýtá řadu důležitých informací o historii regionů. Může posloužit jako 

informační zdroj proti současné propagandě, která si klade za cíl co nejvíce pošpinit minulost, zejména 

pokud jde o období socialistické výstavby, revoluční dělnické hnutí, boj komunistů proti fašizmu atd. 

Informace ze sbírky mohou být využity k uvedení těchto dezinformací na pravou míru. 

Pokud by vznikly obdobné sbírky tisků aspoň v některých regionech vytvořila by se base informací, která by 

podstatným způsobem pomohla otupit současnou propagandu. V budoucnu by pak tyto sbírky mohly 

posloužit k objasnění minulosti a připomenou úspěchy společnosti, která budovala socialismu. Věříme, že 

příští generace to bude velmi zajímat. 

- Ing.Václav Tomeš- 

 

 

 

 

 

 

 

BERLÍN - GEDENKSTÄTTE PLÖTZENSEE 
 

„Hle, i má hra se chýlí ke konci. Ten už jsem 

nenapsal. Ten už neznám. To už není hra. To je 

život. A v životě není diváků. Opona se zvedá. 

Lidé, měl jsem vás rád. Bděte!"  

Posledními slovy obdivovaného hrdiny skončil 

příběh, skončil dlouhým potleskem přihlížejících. 

Ale nebylo to divadlo a hrdinu ještě nečekal klid 

nicoty. Musel si i po spadnutí opony mnoho 

prožít. Fučíka ještě čekala cesta do Budyšína, 

nejspíš dobytčákem. A potom do Berlína. 

 

Posledního srpnového dne r. 1943 napsal 

Fučík rodičům a sestrám: „Jak už asi víte, změnil 

jsem bydliště... 25. 8. ráno byl soud, a v poledne 

to už bylo hotovo. Dopadlo to podle očekávání. 

Teď sedím ještě s jedním kamarádem v cele na 

Plötzensee, lepíme pytlíky, zpíváme si a čekáme, 

kdy na nás dojde řada... Naděje opadávají tiše    

a měkce jako uvadlé listí... Člověk se nestane 

menším, i když je zkrácen o hlavu. A přeji si 

vroucně, abyste nevzpomínaly se smutkem, 

nýbrž s takovou radostí, s jakou jsem vždy žil.“  

 

Věznici Plötzensee (Strafgefängnis Plötzensee) 

založil pruský král Vilém I. v r. 1879 a byla 

největším vězením v Prusku. Původně hostila 

kriminálníky       a v období císařství a Výmarské 

republiky se v ní popravovalo celkem 36 krát, a 

to vždy pro vraždu. Od nástupu fašismu v r. 1933 

se vše změnilo. Z věznice v Plötzensee se stalo 

jedno z jedenácti ústředních popravišť. Přibyli 

političtí vězni a k nim i provinilci z řad 

PPaammááttnnáá  mmííssttaa 
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Wehrmachtu, které odsoudil vojenský soud. 

Počet poprav stoupl – v Plötzensee zemřelo 

celkem 2 891 lidí. Nejprve se popravovalo 

sekyrou na dvoře, od r. 1937 nacisté přešli na 

gilotinu, kterou umístili v cihlovém přízemním 

domku, od r. 1942 byly ke stropu zavěšeny háky      

s oprátkou. Bylo to velmi výkonné – v holé 

místnosti velikosti prostornějšího obývacího 

pokoje mohlo naráz zemřít až 8 osob. 

Spojenecký nálet 3. 9. 1943 poničil část 

věznice a zničil i gilotinu. S náhle přebytečnými 

vězni si německá nacistická mašinerie poradila 

pohotově. Přikročilo se k masovým popravám. 

Dnes se to vraždění označuje jako Krvavé noci 

v Plötzensee. Od 7. 9. do 12. 9. 1943 tam stáli lidé 

frontu na smrt. Časně ráno 8. 9. 1943 přišla řada i 

na Fučíka. Člověk se skutečně nestane menším, 

jak napsal, ale žádná velikost a posmrtná sláva 

ho neušetří pomalého přibližování k těm zrůdným 

hákům s oprátkami, až nakonec stojí pod jedním 

z nich. Lze si to vůbec představit? 

Fučík nebyl sťat, jak se často uvádí, protože 

gilotina po náletu nefungovala. 

 

Smrt v Plötzensee ještě není certifikátem 

hrdiny odboje, jak vyplývá i ze složení vězněných. 

Umírali tam také kriminálníci. I to je však relativní, 

dávno to nebyli vrazi ze starého Pruska. Například 

Zdeněk Hájek, mladík, který nechal v Čechách 

ženu s dvěma malými dětmi a našel si práci 

v Berlíně. Chytili ho při krádeži králíků, takže si 

nějaký trest jistě zasloužil. Byl pár dní před svými 

24. narozeninami odsouzen k smrti. I když 

vezmeme v úvahu válečné hospodaření… 

Pokusil se o zoufalý útěk, kterým si jen pohoršil. Až 

do popravy ho drželi pod zostřeným dohledem, 

spoutaného na rukou i nohou. Také on zemřel 

během Krvavých nocí. 

V Plötzensee zemřelo nejvíc Němců (1 437). 

Je však třeba vzít v úvahu, že jde o údaje už od 

r. 1933, kdy se německý nacistický režim dalších 

zemí dosud netýkal. Byli tam doma. 

Bezkonkurenčně nejvyšší počet obětí z řad 

cizinců pochází z Československa (677). Může to 

mít souvislost i s tím, že protektorát byl říšským 

územím, odboj byl velezradou, napomáháním 

nepříteli apod. Třetí jsou Poláci (253) a čtvrtí 

Francouzi (245). U dalších národností jsou počty 

nesrovnatelně nižší, od desítek odsouzených 

k jednotlivcům. Českému odboji je věnována 

značná pozornost i v informační expozici. Julius 

Fučík tam má čestné místo. Na panelech je dále 

dokumentována vojenská Obrana národa, 

ÚVOD jako koordinační centrum a skupiny PVVZ, 

komunistický odboj. Z českých jmen: např. Josef 

Srstka (1895 Brumovice - 1943), člen Obrany 

národa, zpravodajec. Gustav Svoboda (1890 

Praha – 1943), podporoval rodiny odbojářů 

v rámci ÚVOD. Václav Adam (1905 Praha – 1943) 

z Obrany národa, Václav Hampejs (1894 

Trpoměchy - 1943), sokolský odboj. Můžeme 

přidat i jiná jména z Reportáže psané na 

oprátce. Fučíkův spoluvězeň Karlík – Karel Malec, 

který Fučíka předešel o čtvrt roku, byl popraven 

7. 6. 1943. Společně s Fučíkem byl popraven 

Jaroslav Klecan, onen Mirek, kterého Fučík 

odsuzoval za zradu a zbabělost. Fučík měl na to 

právo, my sotva. 

 

Po válce připadla oblast, kde se věznice 

nachází, do Západního Berlína. Byla součástí 

tehdejší čtvrti Wedding, která byla po pádu 

Berlínské zdi rozdělena mezi západní 

Charlottenburg a východní Berlín-Mitte. 

Obnovená věznice sloužila původnímu účelu, 

nejprve pro mladistvé provinilce, pak pro muže. 

V letech 2000-2003 si zde odpykával Egon Krenz, 

východoněmecký politik, trest za spoluvinu při 

usmrcení osob na německo-německé hranici. 

 

Oddělená část vězeňského areálu, cihlový 

domek s popravištěm a malou expozicí ve 

vedlejší místnosti obklopený nepěstěným, 

udupaným trávníkem, tvoří od r. 1952 

Gedenkstätte Plötzensee. Bývalé popraviště 

dnes vidíme v pietní úpravě po znovuvybudování 

věznice. Gilotina dnes chybí. Údajně zmizela po 

válce „v sovětské okupační zóně“. I citlivě 

upravená místnost je ponurá, temná, nabitá 

autentickou tísní. Pamětní místo spravuje 

muzeum Gedenkstätte Deutscher Widerstand se 

sídlem v blízkosti Postupimského náměstí. Oblast 

severního Charlottenburgu má stále převážně 

příměstský charakter, její plochu pokrývají 

zahrádkové osady, rekreační park Jungfernheide 

a sídliště Siemenstadt. V blízkosti věznice byl 

v šedesátých letech postaven pamětní kostel 
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Gedenkkirche Maria Regina Martyrum věnovaný 

obětem, zvláště pak obětem Krvavých nocí 

v Plötzensee. 

 

-Mgr.Eva Bartůňková- 

 

 

 

 

 

OSOBNOSTI ČESKOSLOVENSKÉ KOMUNISTICKÉ STRANY NA RUSI 
 

Existovali Češi, kteří zažili VŘSR přímo v Rusku. 

Byli to zajatci, přeběhlíci, z nichž mnozí se hlásili 

do carské armády, aby mohli bojovat za 

svobodu svého národa. Označovali se za 

Revoluční dobrovolná vojska. Označení legionáři 

se pro ně ustálilo až později. Za revoluce část 

z nich bojovala proti Rudé armádě. Ti se později 

vraceli domů se slávou. O nich promluvila paní 

senátorka Viková Kunětická takto: „naše 

československé legie se postavily proti 

dobrodružným samovládcům, kteří největší 

slovanský kmen uvrhli do ponižujícího a krvavého 

neštěstí“. 

Jiní Češi, kteří inklinovali k levici, se naopak 

postavili na stranu revoluce. Často to byli lidé, 

kteří se už před odvedením na frontu angažovali 

v dělnickém hnutí. Mnozí využili doby v ruském 

zajetí k rozšíření svého vzdělání. Získávali nové 

poznatky, zkušenosti, studovali marxismus. Stali se 

z nich českoslovenští komunisté ještě v době, kdy 

v Československu žádná komunistická strana 

nebyla. Založili, jako národnostní sekci 

Komunistické strany Ruska – bolševiků, 

Československou komunistickou stranu na Rusi. 

Stalo se tak na slučovacím sjezdu socialistických 

a komunistických organizací Čechů a Slováků 

v Rusku, který se konal v Moskvě od 25. do 27. 5. 

1918. Tiskovým orgánem strany byl týdeník 

Průkopník svobody a později Pravda. 

Českoslovenští komunisté působili mezi bývalými 

válečnými zajatci a organizovali jednotky 

československých rudoarmějců. 

Doma jim nikdo nestavěl slavobránu, vraceli 

se jako ti špatní, podezřelí, jako provinilí zrádci. A 

co hůř, vraceli se z budoucnosti do minulosti, 

z nové doby, ve které viděli splnění svých ideálů, 

se vrátili do kapitalistického Československa. 

Připomeneme si čtyři hlavní představitele 

Československé komunistické strany na Rusi. Byli 

to Alois Muna, Julius Volek-Choráz, Jaroslav 

Handlíř a František Koza-Permský. 

 

Alois Muna. 
Psal se též Alois Můňa. Narodil se 23. 2. 1886 

v Lysicích u Blanska. Krejčovský dělník byl členem 

Českoslovanské sociálně demokratické strany 

dělnické a funkcionářem její kladenské 

organizace. Zajat byl 

v r. 1915 v Haliči a stal 

se představitelem 

komunistického hnutí 

mezi Čechoslováky a 

spoluzakladatelem a 

poté předsedou 

Československé 

komunistické strany 

v Rusku. Po návratu 

domů do 

Československa 

pokračoval ve své práci v sociálně demokratické 

levici. Nebylo to nic snadného, Muna byl 

rozhodný levičák, a to velmi radikální. Pravicové 

vedení strany se od něho distancovalo. Vliv měl 

mezi řadovými levicově orientovanými členy na 

Kladensku. 

Osobnosti KSČ 
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V parlamentních tiscích se zachovalo vylíčení 

události, která ukazuje, jaký byl vztah hrdinných 

legionářů ke zrádcům bolševikům. V Rusku proti 

sobě obě skupiny Čechů bojovaly na bitevním 

poli. V demokratickém Československu legionáři 

pokračovali svépomocí. V posádkovém městě 

Olomouci s kasárnami nově obydlenými 

navrátilci legionáři, se konala schůze, na které 

měl vystoupit také „bolševický agitátor“ Muna. 

Bojůvka legionářů přemohla pořadatele, vtrhla 

dovnitř a Munu surově ztýrala. Legionáři ho 

odvlekli do kasáren. Naštěstí pro Munu se 

nepodařilo ho obvinit z nějakého konkrétního 

činu, kterým legionářům vznikla škoda, takže ho 

museli propustit. 

V letech 1919 - 29 byl vydavatelem                         

a šéfredaktorem kladenského listu Svoboda. 

Napsal brožury Ruská revoluce a československé 

hnutí na Rusi (1919) a Můj proces (1920). 

V době maďarské intervence v květnu 1919 

ho krátce zatkli a odsoudili pro velezrádnou 

činnost, a to pro jeho maďarské styky. Záhy však 

byl propuštěn. R. 1921 šel znovu do vězení jako 

jeden z protagonistů prosincových událostí 

r. 1920 na Kladensku. Ty jsou dnes líčeny přibližně 

jako řádění lůzy a operetní převrat, který mohl 

být nebezpečný, kdyby ho sami revolucionáři 

brali vážně. Jednalo se o generální stávku 

navazující na boj o Lidový dům. Nejvíc se 

angažovala jižní Morava a Kladensko, kde v čele 

levice stáli Antonín Zápotocký a Alois Muna. 

V r. 1923 na I. sjezdu KSČ řekl Muna toto:            

"V Moskvě nalezli jsme jediný poklad, který tam 

nalézá proletariát celého světa. Přesvědčení, že 

komunismus není utopií, nýbrž věcí možnou a 

naše generace že žije v dějinné epoše a je 

povolána, aby komunismus učinila skutkem." (viz 

Motýl). Lépe by se asi působení VŘSR na 

československé dělnické hnutí vyjádřit nedalo. 

V letech 1923-1924 byl předsedou výkonného 

výboru KSČ. Jako delegát se zúčastnil čtvrtého 

sjezdu Komunistické internacionály v listopadu 

1922, zde byl zvolen kandidátem Výkonného 

výboru. V parlamentních volbách v roce 1925 

získal mandát v Národním shromáždění za KSČ. 

V roce 1929 přišel zlom. Krize v KSČ, která se 

projevovala neúspěchem či oslabením 

některých protestních akcí, vyvrcholila střetnutím 

mezi reformistickým vedením a nastupujícím 

vedením na V. sjezdu KSČ. Bezprostředním 

spouštěčem střetu byl krach Rudého dne. 

Levicová opozice v KSČ v čele s Gottwaldem 

přišla s výtkou, že k tomu všemu došlo důsledkem 

chyb                           a nedostatků v činnosti KSČ, 

nahromaděných za poslední období, a teprve 

v druhé řadě důsledkem chyb učiněných v akci 

samé. Při střetu Jílkova vedení, označovaného 

v diskusi za „historickou pravici“ s Gottwaldem a 

„Karlínskými kluky“ se Alois Muna stavěl na stranu 

Jílkova vedení. Spolu s dalšími kritiky nového 

vedení KSČ vytvořil a v parlamentu zastupoval 

novou, radikálně levicovou stranu nazvanou 

Komunistická strana Československa (leninovci). 

Tiskovým orgánem byl list Komunista, později 

Obrana svobody, vydávaný v Kladně. Muna                 

a ostatní z této skupiny se v r. 1930 vrátili do 

sociální demokracie. V letech 1931-32 vydával 

časopis Unhošťské rozhledy. Zemřel 2. 8. 1943 

v Kladně. 

 

Jaroslav Handlíř 

 
Odborový předák a novinář Jaroslav Handlíř 

se narodil 20. listopadu 1888 v Praze. Vyučil se 

truhlářem. Od mládí byl činný v sociálně 

demokratické straně a odborovém hnutí 

dřevodělníků. V ruském zajetí se po vypuknutí 

revoluce přidal k organizátorům Československé 

komunistické strany na Rusi a oddílů 

československých rudoarmějců. V březnu 1919 

byl jedním z delegátů s hlasem poradním na 

zakladatelském sjezdu Kominterny. 

Po návratu do Československa pokračoval 

v politické činnosti. Zažil běžné politické 

pronásledování, za účast v generální stávce 

v roce 1920 byl vězněn. 

Stal se zakládajícím členem KSČ. 

Reprezentoval stranu na třetím sjezdu Kominterny 

v červnu-červenci 1921, kde byl zvolen členem 

sekretariátu výkonného výboru Kominterny. 

V KSČ zastával nejrůznější funkce a byl aktivní 

v odborech. 

V letech 1921-1929 byl sekretářem Svazu 

dřevodělníků. 

Po V. sjezdu byl i on ze strany vyloučen. 

V r. 1930 vstoupil do Československé sociálně-

demokratické strany dělnické. Ve 30. letech byl 

vedoucím funkcionářem sociálně 

demokratického Svazu dřevodělníků                             

a šéfredaktorem časopisu Dřevodělník. 

Od počátku německé okupace se aktivně 

účastnil domácího odboje. 6. 5. 1941 byl zatčen, 

vězněn na Pankráci a v terezínské Malé pevnosti; 

v létě 1942 byl převezen do koncentračního 

tábora v Osvětimi, kde 21. 9. 1942 zahynul. 
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František Koza-Permský 

 
Narodil se 17. 2. 1896 v Radíkovicích. V letech 

1918–1920 patřil k vedoucím činitelům 

Československé komunistické strany na Rusi. 

K jeho úkolům patřila mj. také agitace mezi 

československými legionáři, které přesvědčoval     

o třídní podstatě VŘSR. Mnoho času trávil mimo 

své moskevské stanoviště, převážně na frontě        

u Permu (odtud přidané příjmení), kde Rudá 

armáda bojovala proti bělogvardějcům a cizím 

interventům včetně čs. legií. Pracoval v kyjevské 

redakci týdeníku Pravda spolu s Juliem Volkem-

Chorázem a Jaroslavem Salátem-Petrlíkem. Po 

návratu do Československa v r. 1920 byl činný 

v dělnickém hnutí. Stal se hlavním redaktorem 

Pochodně. 

Koza Permský během svého pobytu v Rusku 

(v SSSR) do jisté míry zapustil v té zemi kořeny. Na 

ustavujícím sjezdu Čs. komunistické strany na Rusi 

se seznámil se svou pozdější manželkou Marií 

Michajlovnou Pěgovou-Kozovou. V r. 1924, když 

se jeho zdraví zhoršilo, se s rodinou vystěhoval do 

SSSR, kde mj. vydal dvě informativní brožury              

o Československu. Za 2. světové války pracoval 

v československém vysílání moskevského 

rozhlasu.  

Zemřel 1. 5. 1942 na, jímž se nakazil v době 

bojů u Moskvy. 

Julius Volek-Choráz 

 
Narodil se 20. 7. 1888 v Hustopečích nad 

Bečvou. Získal vzdělání v Učitelském ústavu 

v Příboře a od r. 1908 vyučoval na dvoutřídce ve 

Vranovicích u Prostějova, později v Horních 

Otaslavicích. Krátce poté, co narukoval na 

východní frontu, přešel s celou setninou do 

ruského zajetí. Byl poslán s vojenským 

transportem na Ural, kde pracoval v tajze při 

splavování dříví. Současně studoval politickou 

ekonomii, politické vědy a ruštinu. V r. 1916 se 

dostal do Kyjeva, kde na předměstí Darnica 

pracoval mezi českými zajatci jako pekařský 

dělník. Stal se tam členem sociální demokracie. 

Byl také redaktorem tamního sociálně 

demokratického časopisu Svoboda. Po VŘSR se 

v řadách Rudé armády účastnil bojů na obranu 

revoluce. Byl zakládajícím členem 

Československé strany na Rusi                          a 

redaktorem jejích listů Průkopník svobody               

a Pravda. Zastával také funkci tajemníka 

Mezinárodního výboru zajatců při Komunistické 

internacionále. 

Do Československa se vrátil v r. 1920 a zapojil 

se do práce marxistické levice v sociální 

demokracii. V prostějovské Stráži lidu z 6. 11. 1920 

napsal toto: „Bez diktatury proletariátu je 

vyloučena socializace, zrušení militarizace                 

a byrokracie. Osvojit si tuto jednoduchou pravdu 

znamená pochopit a docenit význam 

7. listopadu 1917 v Rusku.“ [viz Kovanda]. 

Byl zakládajícím členem KSČ, delegátem II.       

a IV. sjezdu KSČ. 

Svou učitelskou práci vykonával až do r. 1925, 

kdy byl donucen pro své politické názory odejít. 

Jeho hlavní aktivitou bylo psaní. K tomu 

projevoval vlohy už od studentských let, kdy také 

poprvé použil pseudonym Choráz podle 

Zeyerovy knihy Troje paměti Víta Choráze. 

Podepisoval tak své první literární pokusy na 

stránkách tajného studentského časopisu. 

Stejným jménem se později kryl, když byl ve 

20. letech sledován policií jako komunista a 

propagátor přátelství se SSSR. Spolupracoval 

s Rudým právem, Stráží lidu               a 

Komunistickou revuí. Od r. 1926 řídil brněnskou 

Rovnost, v níž dával prostor také mladým 

levicově orientovaným intelektuálům, jako byl 

např. Bedřich Václavek. 

Na V. sjezdu KSČ stál na straně Gottwaldova 

vedení. V létě r.  1928 se zúčastnil VI. kongresu 

Kominterny. Tam 24. 8. 1928 zemřel na srdeční 

záchvat. 

-Mgr.Eva Bartůňková- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KSV, z.s. – sekce regionálních dějin – bulletin č. 4 

 

 

 

 

Rozhovor s autorem publikace „Antonín Zápotocký a dělnická 

mládež“ RSDr. Františkem Kovandou, předsedou sekce regionálních 

dějin Klubu společenských věd. 

 

 

Jaké důvody Tě vedly ke zpracování 

příspěvku o Antonínu Zápotockém do naší 

Kladenské SVOBODY? 

- V prvé řadě vzpomenout života a práce 

jednoho z předních funkcionářů 

Komunistické strany Československa            

a revolučních odborů. A to u příležitosti 

60. výročí jeho úmrtí v listopadu tohoto 

roku. Dokumentovat jeho vztah a přínos 

k jednotě mládeže po osvobození 

Československa a jeho péči jako 

předsedy jeho Ústřední rady odborů            

a posléze předsedy vlády o dělnickou 

mládež v letech 1945 – 1948. 

Proč jsi zvolil jako hlavní téma o vztahu 

Antonína Zápotockého k dělnické mládeži? 

- Byl jsem jedním ze zakladatelů Svazu 

české mládeže na Mladoboleslavsku od 

května 1945. Patřil jsem také mezi mladé 

odboráře mladoboleslavské 

automobilky, kteří se tehdy sdružovali 

v Závodních komisích mládeže ROH. 

K tomu je třeba dodat, že my, mladí 

dělníci jsme byli organizováni v místních 

skupinách SČM. Bezprostředně po květnu 

1945 došlo k dohodě mezi ÚRO a 

vedením SČM, že v závodech nebudou 

zakládány závodní skupiny SČM. Ale stali 

jsme se současně kolektivními členy 

Svazu české mládeže. V letech 1945 – 

1948 jsme prošli, dá se to tak říci, 

politickou školou. Při zpracování 

vzpomínky na Antonína Zápotockého 

jsme právě vycházel z těchto zkušeností   

a navíc ze svého osobního archivu, který 

jsem již tehdy začal zakládat. Antonín 

Zápotocký patřil mezi přední funkcionáře 

strany a odborů, který k nám, dělnické 

mládeži, měl vřelý vztah a v naší činnosti 

v upevňování jednoty mládeže a 

v budování tehdy lidově demokratické 

republiky, nám radil a pomáhal, což 

v obsahu svého příspěvku se snažím 

dokumentovat. 

Měl jsi možnost účastnit se některých 

shromáždění na kterých vystupoval a hovořil 

A. Zápotocký a nebo se s ním i osobně 

setkat? 

- Ano, bylo jich několik. Ale předně je to 

vzpomínka na jeho vystoupení na sjezdu 

závodních rad a odborových skupin 23. 

února 1948 ve Sjezdovém paláci v Praze. 

Byl jsem tehdy členem desetičlenné 

delegace z naši mladoboleslavské 

automobilky a to jako člen závodní rady. 

Zastupoval jsem mládež závodu. 

Vzpomínám na jeho rozhodná slova za 

udržení výsledků, kterých tehdy dosáhla 

dělnická třída, pracující, proti těm, kteří 

tehdy si přáli návrat kapitalismu v naší 

zemi. Dále na jeho vystoupení k nám 

delegátům dělnické mládeže na I. 

Celostátní konferenci v říjnu 1948 

v Radiopaláci v Praze. Na jeho rady, ale     

i kritiku do našich řad. Brali jsme jeho rady 

vážně, např. k rozvíjení tehdy Libčicko-

myjavkého hnutí (to se již tehdy stalo 

předzvěstí hnutí brigád socialistické 

práce v roce 1958, které vzniklo 

v Kladenském okrese), Musím také 

dodat, že v roce 1948 osobně podpořil 

vznik závodních skupin Svazu české 

mládeže a to po únoru, ty vlastně byly 

Fakta a zajímavosti 
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vytvářeny na základě Závodních komisí 

mládeže. V našem závodě jsme ZS SČM 

ustavili již v březnu 1948. A osobní 

setkání? Stalo se to dne 19. prosince 1948 

v Průmyslovém paláci v Praze, kde A. 

Zápotocký u příležitosti prvého předávání 

čs. Vyznamenání práce předával 

Václavu Kolárovi, veliteli staveb mládeže 

a mně stříbrnou medaili Za zásluhy o 

výstavbu se slovy „Jen tak dál, svazáci“. 

K tomuto ocenění nás navrhl ústřední 

výbor SČM. 

Vzpomínku na A. Zápotockého jsi se rozhodl 

předat kladenské okresní organizaci KSČM. Co 

Tě k tomu vedlo? 

- Ano, to je správná otázka. Naše sekce 

regionálních dějin Klubu společenských 

věd pracuje od dubna 2010. Snažíme se 

nejen získávat dokumenty o regionálních 

dějinách, ale zejména dělnického                

a komunistického hnutí. Hlavně pak 

přispívat ke zvyšování péče o tuto 

významnou část obecných dějin. Od 

prvých kroků naší činnosti jsme dostávali 

pomoc Středočeské krajské organizace 

KSČM, všech okresních organizací, tedy     

i kladenské. Vážíme si péče OV KSČM 

v Kladně o uchování památky                       

A. Zápotockého. Není to snadná činnost. 

Vždyť každý den se setkáváme se 

záměrným zkreslováním našich dějin,            

i dějin dělnického a komunistického 

hnutí. K péči o regionální dějiny 

kladenská okresní organizace KSČM 

významně přispívá. Díky za to! 

 

 

Rozhovor s Františkem Kovandou vedla 

členka vedení Sekce regionálních dějin Klubu 

společenských věd Ladislava Šimková. 

Poznámka redakce: Příspěvek F. Kovandy je 

vydán nakladatelstvím OREGO 

 

 

-Ladislava Šimková- 

 

 

 

NEOBVYKLÝ DAR 

 

Těžko se dá dnes přesně určit kolik to bylo našich přátel, kteří od vzniku naší Sekce 

regionálních dějin v roce 2010 nám předalo, darovalo publikací a dokumentů 

vztahujících se k obsahu naší činnosti. Bylo a je jich stále hodně desítek. Všem patří náš 

dík. Přispívají tak k budování dobrého zázemí pro badatelskou činnost v oblasti 

regionálních dějin. V tomto roce nás však velmi mile překvapila Mgr. Marie Hrošová, CSc., 

z Kladna. Postupně jsme od ní převzali více jak 350 publikací. Při rozboru jejich obsahu můžeme sdělit, že 

z každého kraje a mnoha desítek okresů zde nacházíme značné množství faktů z různých období našich 

dějin, jednotlivých událostí a jak se promítaly v jednotlivých regionech naší země.  Marie, dala jsi nám 

hodně práce. Ale díky za to. Přátelé!!!  Přivítáme vaši pomoc při studiu velmi cenných dokumentů a při 

získávání poučení pro dnešní dobu. A jak víte, je výklad dějinných událostí velmi rozporuplný a zkreslující. 

Mnohokrát se jistě o tom přesvědčíme v roce 2018.                                                                 -Redakce- 
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PŘÍSPĚVKY SEKCE REGIONÁLNÍCH DĚJIN SPOLUPRACOVNÍKŮM 

 

Naše Sekce regionálních dějin „zásobuje“ důležitými dokumenty naše přátelé. Konkrétně. Z osobního 

archivu předal František Kovanda do knihovny OV KSČM Mladá Boleslav celkem 354 publikací a 

dokumentů ( v rozsahu 5 389 stran) z prvých poválečných let ( po roce 1945) ze stranické, odborářské a 

mládežnické činnosti mladoboleslavského regionu. Pro archiv Národní rady Klubu českého pohraničí 307 

dokumentů (18 162 stran) a na 1500 novinových výstřižků. Nezapomněl i na svůj obvod Praha 4, do jehož 

archivu věnoval kolem jednoho tišíce dokumentů a publikací. Pro naše mládežníky KSM (na 400 

dokumentů).  

Svého času přispěl i do osobního archivu Miloslava Ransdorfa 69 693 výstřižky z tisku pod názvem 

„OSOBNOSTI“. A kolik předal do naší Sekce regionálních dějin se raději neptejte…. 

Snad můžeme dodat, že Národnímu archivu ČR předal 673 dokumentů z mládežnické činnosti 

v Československu v rozsahu 52 145 stran. 

- Redakce-  

 

 

 

 

 

 

BLANÍK – HORA TAJEMNÁ 

 

Když v roce 1993 

uvažoval OV KSČM 

v Benešově o tom, kde 

uspořádat setkání komunistů 

a sympatizantů, padl návrh 

od MěR KSČM Vlašim na 

Velký Blaník, který je 

dominantou pro celé 

vlašimsko i okres Benešov. 

Termín byl stanoven 

na 5.7.1993 – Den upálení mistra Jana Husa, 

neboť Jan Hus na Blaníku i kázal. Toto první 

setkání a ještě i další dvě 3.7. 1994 a 6.7.1995 se 

uskutečnily na samém vrcholu Velkého Blaníku u 

rozhledny, jako setkání levicově a vlastenecky 

smýšlejících lidí. Na všech třech vystoupil 

Dr.Roman Raczynský – předseda českého 

národního hnutí za mír a lidská práva.  

Od čtvrtého setkání – 6.7.1996 se již tato 

setkání, která se konají pravidelně první sobotu 

v měsíci červenci, uskutečňují na úpatí Velkého 

Blaníka. Tím, jak naši členové stárnou a ubývají 

jim síly, posunuly jsme se o něco níže a tím se 

setkání mohou zúčastnit i ti méně pohybliví. 

Mladší ovšem každoročně na rozhlednu 

vystoupají a mají tak nádherný rozhled po okolí. 

Pátého ročníku setkání komunistů                  

a sympatizantů pod Velkým Blaníkem 5.7.1997 

se zúčastnil i Vojta Filip a Jan Minář. 

 Šestému ročníku 4.7.1998 nepřálo počasí 

a tak jsme se brzy přesunuli ještě níže do 

restaurace v Louňovicích pod Blaníkem, kde nás 

později objevil i Míla Ransdorf. 

 O rok později – 3.7.1999 se již setkání 

rozšířilo a naše řady opět troch vzrostly – měli 

jsme i bohatší kulturní program. Rovněž i více 

hostů – Václava Franka, Jaromíra Kohlíčka, Jana 

Mináře, ale i naše slovenské přátele z družebního 

okresu Žiar nad Hronom : Milana Barana – 

předseda OV KSS, Alenu Bartókovou, Juraje 

Grexu a Jána Marka. 

Osmý ročník – 1.7.2000 – představení 

kandidátů do VÚSC (Vyšších 

územně správních celků – 

později kraje). Hlavní projev 

měl Václav Frank a o zábavu 
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se tentokrát postarali opět Vlašimští harmonikáři. 

Devátého ročníku v roce 2001 se opět 

zúčastnila delegace OV KSS Žiar nad Hronom – 

tentokrát v počtu pěti soudruhů a soudružek. 

(Alena Bartóková, Ondrej Frický, Božena 

Majerská, Ján Marko a Julius Zachar. Tentokrát 

byl připraven kulturní program – vystoupil Alois 

Matoušek, který všechny účastníky pobavil. 

Desátý ročník  - 6.7.2002 – opět větší 

účast – Václav Frank, Stanislav Grospič, Jiřina 

Fialová, Hana Horvátová, družební hosté z ObV 

KSČM Praha 4. Celou akci perfektně moderovala 

Marta Semelová a o pobavení se postaral Jiří 

Černý          a tradičně i Vlašimští harmonikáři. 

Jedenáctý ročník – 5.7.2003 nám 

moderoval Vratislav Měchura a z hostů vystoupili: 

Vlastimil Balín (místopředseda ÚV), Jiřina 

Fialová, Marta Semelová, Jaromír Kohlíček, 

Stanislav Grospič i krajští zastupitelé – Jiří 

Svoboda, Hana Horvátová a Vilém Čechák. 

Dvanáctý ročník přinesl opět další 

vylepšení kulturního programu. S písněmi Michala 

Tučného vystoupil Drobek ( Standa Schwarz), 

který je Michalovi i podobný a všichni účastníci si 

s ním s chutí zazpívali. Rovněž folková skupina 

Klondajk z Českých Budějovic sklidila bouřlivý 

potlesk. Opět moderoval Vráťa Měchura, který u 

mikrofonu vyzpovídal Jiřinu Fialovou, Miloslavu 

Vostrou, Václava Franka i Standu Grospiče a Mílu 

Ransdorfa. 

Třináctka nám moc štěstí nepřinesla – po 

dlouhé době Blaník propršel i přesto se sešlo 

hodně lidí, který déšť nevadil a byli za to 

odměněni. Přijela mezi nás Jiřinka Švorcová              

a Milan Frýdl, kteří i pod deštníky dokázali 

účastníky pobavit i dojmout. O hudbu se opět 

postaral Drobek, který se přiznal, že na Blaníku se 

mu moc líbí…Vystoupili opět naši poslanci i krajští 

zastupitelé a rovněž Stanislav Fišer. 

Čtrnáctý ročník 1.7.2006 byl již opět plný 

sluníčka. Moderoval Vráťa Měchurka, hrál 

Drobek a hovořili např.František Ledvina, Míla 

Ransdorf, René David a mnoho dalších. 

Na OV KSČM nastoupila Jana Zelenková 

– hospodářka, která se chopila nelehkého úkolu 

– z velké krabice od bot, plné poznámek                       

a fotografií k 15. výročí  (7.2007) vytvořila krásnou 

kroniku, v  které do dnešní doby pokračuje. 

Tohoto setkání se opět zúčastnilo mnoho 

vzácných hostů – moderovala Marta Semelová, 

hrál Drobek             a Vlašimští harmonikáři. Opět 

byly i oba družební okresy – ObV KSČM Praha 4 

(Alenka Kovalová        a František Kovanda ….) i 

OV KSS Žiar nad Hronom – Ján Kučerka, Ondra 

Frický, Ján Marko, Pavel Tabernaus. 

Od 16. ročníku v roce 2008 se 

moderování této akce ujímá Marie Krejčová. 

K mikrofonu si zve poslance i krajské zastupitele, 

představuje kandidáty i milé hosty. Opět nás 

navštívila                    i delegace ze Slovenska – 

Helena Sláviková, Julius Bugár, Ondra Frický, přijel 

i Míla Ransdorf z Bruselu a další. 

Další tři ročníky – 17. – 19. (2009 – 2011) 

nám hudbu zajišťuje mladý Petr Toman – PT Styl. 

Představují se kandidáti, poslanci i krajští 

zastupitelé. 

Od roku 2012 doposud nám hudbu 

zajišťuje Posázavský band Josefa Vilímka z Týnce 

nad Sázavou. Hoši přijeli v modrých vestách a na 

další roky si již nechali ušít slušivé -  červené. Na 

20. setkání dokonce dorazil z hory Blaník i sám 

Svatý Václav v podání kandidáta do Senátu – 

Ivana Cinky. (moc mu to slušelo) Vystoupili – Petr 

Šimůnek, Stanislav Grospič, Marta Semelová, Jan 

Klán i Jiřina Fialová, Jiří Svoboda, Zdeněk Milata, 

Jana Šedivá a Václav Melša ml. 

V roce 2013( 6.7.) se na Blaníku potkala 

abatyše (Marie Krejčová) s rytíři (Ivanem Cinkou     

a Tondou Prchalem), aby jim vyměřila daně                  

a poplatky (církevní restituce). Hlavní projev 

k výročí upálení mistra Jana Husa přednesl Míla 

Ransdorf. 

22. ročník – 5.7.2014 – tentokráte senátní 

volby v obvodu Příbram – rytíře si vyzkoušel Josef 

Hála – kandidát KSČM, který se díky církevním 

restitucím opět dohadoval s abatyší na jejich 

plnění…. 

23. setkání navštívila opět delegace za 

Slovenska s novým předsedou – Štefanem Hrdým 

i předsedou Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov Jaroslavem Bulkou 

Zde se poprvé představila i kandidátka KSČM 

do Senátu za obvod Kutná Hora – Lenka 

Bochníčková . 

 Dalším setkáním – 24. (2.7.2016) jsme plně 

odstartovali volby do Senátu – obvod Kutná 

Hora, který se bezprostředně dotýká i okolí 

Blaníka, neboť k tomuto obvodu bylo přibráno i 

38 obcí vlašimska.. Lenka Bochníčková na toto 

setkání přijela i v krásných, vlastnoručně ušitých, 

šatech v barvě vlajky ČR. 
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Na 25. ročník jsme se také připravovali – byla zde 

odstartována volební kampaň Středočechů do 

Poslanecké sněmovny. Představili se zde 

kandidáti i stávající poslanci, krajští zastupitelé a 

další. 

Poděkování za zrod i dobré fungování 

této již 25 let staré akce patří zakladatelům 

Jaroslavu Durasovi a Josefu Vaňkovi (předseda     

a místopředseda OV KSČM) a především členům 

Klubu komunistů ze strojírenství (dříve i MěR KSČM 

Vlašim), kteří tuto akci připravují, zabezpečují i se 

starají o žaludky účastníků, dále  OV KSČM 

Benešov a Stř.KV KSČM hlavně za finanční 

pomoc. Samozřejmě i všem účastníkům, hostům                        

i vystupujícím bez kterých by toto vše nemohlo 

fungovat.

 

Akce „Blaník“, jak zní její pracovní název 

je zařazena do kalendáře krajských akcí. Je to již 

nyní tradiční setkávání se pod Velkým Blaníkem, 

na který se vždy všichni celý rok těší. Potkávají se 

zde přátelé, představitelé KSČM se svými voliči       

a voliči se svými kandidáty, poslanci, zastupiteli             

i představiteli vedení strany. Při prohlídce kroniky 

si mnozí vzpomenou i na ty, co již mezi námi 

nejsou. A že jich za ty roky není právě málo. Proto 

je velmi důležité tuto akci zachovat a najít další 

pokračovatele.¨ 

 

                         - Marie Krejčová- 

(nechyběla ani na jednom z ročníků) 

 

 

 

MÁLO ZNÁMÝ HRDINA – KOMUNISTA KALINA 
 

Futura a.s. vydala účelovou publikaci naší významné historičky Doc., PhDr. Hany 

Kráčmarové, CSc., kterou sepsala na památku osobnosti, jenž se významně zapsala do 

historie našich dějin záchranou téměř 1300 dětí židovského původu, ale i původu jiných 

etnik. Samotnému mu však šlo o život, jako většině buchenwaldských vězňů. Díky své 

pokoře a skromnosti se tímto činem nijak nechlubil a ve známost přišel až na sklonku 80. 

let minulého století. Jeho příběh, prostého, obětavého a nezištného člověka si můžete 

přečíst v publikaci vydané na jeho památku. 

-redakce- 
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Z tvorby Ing. Marie Pilkové z Jihlavy. 

Rosa Luxemburg 

5.3. 1871 – 5.1 1919 – Narodila se 

v Polsku. Pocházela 

z vícečlenné rodiny, měla silné 

sociální cítění. Začala se zajímat 

o marxistickou literaturu. V roce 

1886 se stala členkou levicové 

Dělnické strany. Podílal se na 

organizování stávky, která byla 

potlačena, a tak utekla do 

Švýcarska. Tam studovala 

filozofii, historii, politické a 

ekonomické vědy a 

matematiku. Poznala několik 

představitelů dělnického hnutí, hlavně Leo Jogichese 

z Litvy, který se stal jejím nejlepším přítelem. V roce 1899 

založili Sociálně demokratickou stranu Království Polského a 

Litvy. Provdala se za G. Lübecka a odešla do Berlína. 

Většinu svého života pak přežila v Německu. Nesouhlasila 

s politikou sociální demokracie před vypuknutím války a 

v srpnu 1914 založila společně s K. Liebknechtem a dalšími 

skupinami Spartakův svaz. Dne 1. května 1916 se zúčastnila 

demonstrace v Berlíně, následně byla zatčena a ve vězení 

byla až do listopadu 1918. Po propuštění z vězení K. 

Liebknecht vyhlásil v Berlíně Svobodnou socialistickou 

republiku, císař abdikoval a v Berlíně vypuklo povstání. Pod 

jejich vedením vznikla 1.1.1919 Komunistická strana 

Německa. Strana podpořila vznik ústavodárného 

shromáždění, které vyhlásilo Výmarskou republiku. V lednu 

1919 vypuklo druhé povstání v Berlíně, ve kterém se oni 

neangažovali. Odmítli násilí Spartakovců k dosažení moci, 

ale nakonec povstání podpořili. Oba byli v Berlíně zadrženi. 

Rosa byla po výslechu střelena do hlavy. Německá 

revoluce tím prakticky skončila. Pro své řečnické a 

argumentační schopnosti se Rosa stala přední teoretičkou 

dělnického hnutí v Německu, Litvě, Polsku a v mezinárodní 

organizaci Internacionála. 

 

 

 

 

 

 

RUDÁ ROSA 

Když píseň Komuny světem 

zněla Člověk chtěl důstojně žít 

Tehdy se dívka narodila 

Sudičky rozhodli 

Jak bude žít 

Krev z barikád smyl čas 

Odnesl 

Rovnost, bratrstvo, 

svobodu 

Jejich naléhavý hlas 

Se nesl dál 

Přes nepokojnou Evropu 

Válka vzplála Válka zuří 

Rosa prosí Žádá 

Složte zbraně křičí 

Ocelová mříž ji pak 

K sobě přichýlila 

Poslední výstřel padl 

Zas volně se dýchá 

Odvahu té malé ženy 

Ďábel nerozdýchá Na 

keřích kapičky Rosy 

Pláčou na zem padají 

Vítr je sebou nese 

O trní se zranily 

Byla jsem, jsem a budu 

Napsala den před svou 

smrtí 

Kro rozhodl o osudu? 

A proč jenom duše čistá 

trápením vždy platí? 
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12 LET AKTIVNÍ PÉČE O HORNICKÉ TRADICE 

Nejen historici Sekce regionálních dějin pečují o 

zachování historických dokumentů a tradic, 

nebo pravdy obecně. Je mezi námi i spousta 

dalších, kteří se tomuto věnují a ne zrovna 

ledabyle.  

KPHT – Klub přátel a hornických tradic je mezi 

námi již 12 let, ale oficiálně se o zachování tradic 

starají někteří členové více jak půl století. 

Klub vznikl podpisem zakládací listiny 

15.8. 2006. Zakládajícími členy byli Ing. Vladimír 

Čuřík, Ing. Štěpán Matula, Bořivoj Hasman, 

Jaroslav Grubner a Jan Uváček. Posláním Klubu 

přátel hornických tradic Kladno z.s. je sdružovat 

zájemce o hornickou historii a všechny ostatní 

příznivce industriálních památek kladenského 

a slánského regionu. Hlavní činností je vytváření 

podmínek pro pravidelné setkávání všech členů 

a zájemců o industriální historii. Pořádání 

přednášeks různou tematikou, vzpomínkové 

akce a další stavovské tradice. Klub úzce 

spolupracuje s Hornickým skanzenem Mayrau, 

pobočkou Sládečkova vlastivědného muzea 

v Kladně, p.o. Právě v Hornickém skanzenu 

Mayrau Klub pořádá oslavy Dne horníků, oslavu 

svátku Sv. Barborky, patronky horníků a jarní 

vycházku podle stejnojmenné písně Cestička 

k Mayrovce. Členové Klubu se rovněž účastní 

pravidelných setkání hornických a hutnických 

měst ČR. Statutární město Kladno hostilo 6. - 

8. září 2013 toto, v pořadí již 17. setkání.  

„Péče o památky -  Klub se aktivně podílí 

na záchraně industriálních památek regionu. 

Do expozice Hornického skanzenu Mayrau jsme 

převezli řadu technických zařízení z likvidovaných 

dolů. Máme vlastní odbornou knihovnu, sbíráme 

a archivujeme fotografie, plány a další 

dokumenty. Významný podíl naší práce je 

směřován k opravám pomníků, které jsou 

spojeny s hornickou činností např. havířům z jámy 

Kateřina ve Vrapicích datovaného rokem 

1874 nebo pomník obětem neštěstí na Dole 

Engerth v roce 1876. K těm nově instalovaným 

patří pomník obětem největšího důlního neštěstí 

v dějinách Kladenska, kdy při důlním požáru 

na Dole Nosek v roce 1960 zahynulo 20 horníků. 

Projekt Obnovy pomníků hornický neštěstí byl 

úspěšně dokončen v roce 2015 opravou 

posledního pomníku havířů z Dolu Amálie.“  

V jejich  činnosti jsou dvě naučné stezky 

Haldy Mayrau v areálu Hornického skanzenu 

Mayrau, která seznamuje s tváří industriální 

krajiny, geologickou stavbou hald, možnostmi 

její rekultivace, revitalizace, principy sukcese, 

faunou a florou hald. 

Po lesních cestách do historie dolování uhlí 

na Kladensku - seznamuje s historií dolování 

uhlí od nálezu uhelné sloje ve Vrapicích 

v roce 1772. Přibližuje chráněnou 

paleontologickou lokalitu Žraločí zuby 

Kalendarium 
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a některé státem chráněné dřeviny. Začátek 

stezky, která má celkem 14 zastavení, je 

u kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích . 

 

 

 Mayrau - Při záchraně památek 

spolupracují s Hornickým skanzenem Mayrau 

ve Vinařicích, kde je většina našich sbírek 

umístěna v rámci prohlídkové trasy. Důl 

Mayrau se řadí mezi výjimečné kulturní 

dědictví techniky. Historicky vzácný areál 

se snaží zachovat program posledního 

pracovního dne. Prohlídka je směřována 

po trase havíře před jízdou do podzemí dolu. 

Návštěvník má možnost projít cechovnou, 

řetízkovými šatnami, koupelemi, lampovnou, 

známkovnou až k jámovým budovám dolu. 

Zcela mimořádnou pozornost si zaslouží těžní 

stroj firmy Ringhoffer Smíchov z roku 

1905. Tento stroj je návštěvníkům předváděn 

v pohybu neboť je udržován  stále funkční. 

V neposlední řadě KPHT vydává svůj měsíčník   

 

 

 

HORNICKÝ ZPRAVODAJ, kde pravidelně 

informují o svých akcích, činnostech, schůzích 

klubu ,ale také o historických faktech 

minulosti, kolik uhlí vytěžil který důl, nebo jaké 

stroje se používali a k jakým účelům.    

Za členský poplatek 200 Kč (důchodci 100 Kč) 

ročně můžete tento měsíčník získávat také. 

 

Za sebe i za Sekci regionálních dějin děkuji, že 

stále se najdou tací, kteří nechtějí podlehnout 

iluzi moderního světa a chtějí zachovat to, co 

nám vždy patřilo  - tradice a lásku k vlasti, 

práci a rodině. 

 

- Ladislava Šimková - 

 

 

 

 

Dokud člověk nepřijme minulost, nemá budoucnost 

 

Předně žádám o prominutí tak trochu mé drzosti vypůjčit si onen sice 

krátký, ale zato pravdivý a výstižný citát. Neodolal jsem tomuto 

pokušení, protože si myslím a jsem hluboce přesvědčen, že tento 

výstižný citát přesně zapadá a hodí se k vaší tolik důležité činnosti. 

Dějiny jsou jakýmsi lakmusovým papírkem, který při maximálně 

objektivním vyhodnocení ukáže nedostatky, klady, chyby a úchylky ve 

vývoji společnosti. Dějiny     a to platí v plné míře i o regionálních dějinách nejsou nástrojem pro vytváření 

portrétů politiků dané doby, ale obrazu vývoje společnosti v daném historickém období. Je velice 

pravděpodobné, že v této pasáži si řeknete, vždyť toto není pro nás žádné nóvum. Ano plně souhlasím, 

vždyť velice dobře vím kdo a na jaké úrovni v tomto sále sedí. Vím také, že při své práci v regionech se 

setkáváte se spoustou různě zaměřených lidí a zde ta jistota správného chápání dějin není tak 

jednoznačná. Dějiny, ať ty globální světové i ty regionální zásadně netvoří pouze politika. Dějiny však 
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politiku ovlivňují a za jistých okolností dokonce spoluvytváří. Dějiny tvoří široká škála lidských činností 

vytvářející společenské prostředí. Určitě jste se již ve své činnosti setkali s názorem, že to byla právě politika, 

která vedla k událostem jenž poznamenali a ovlivnili dějiny. Není tak docela pravda. Dějinné události a 

jejich nerespektování společností předcházelo vzniku politické situace, která vyústila v různé společenské 

změny, ale i válečné konflikty.                                                                                                                                             

Dějiny a to i ty regionální mají tu moc, že ti, kteří nejsou schopni pochopit, respektovat ,ale hlavně se 

poučit z dějin a na místo politiky pouze politikaří nekompromisně končí jak se obrazně říká na smetišti dějin. 

Dějiny jsou především takovou studnicí ze které lze čerpat poznatky minulosti pro tvorbu přítomnosti a také 

blízké     i vzdálené budoucnosti. Toto v plné míře platí pouze za předpokladu, že dějiny v dané imaginární 

studnici nejsou subjektivními a zpolitizovanými přísadami pozvolna měněny na zakalenou zapáchající 

břečku. Proč má tak velký význam zaobírat se regionálními dějinami, zkoumat je, ochraňovat a využívat 

tyto poznatky pro současnost, ale i pro budoucnost? Pokud dopustíme, aby i regionální dějiny byly 

účelově zneužity pro politikaření, pak dojde k destrukci celé stavby dějin. Tak jako základem státu je 

rodina, tak základem dějin jsou dějiny rodů. které tvoří základ pro dějiny malých vesniček, obcí, malých i 

velkých měst. Toto jsou základní kameny regionálních dějin a ony vytváří nosnou konstrukci dějin národů 

potažmo i států, kontinentů a ve finální podobě tvoří světové dějiny. Sekce regionálních dějin Klubu 

společenských věd, která v roce 2011 uspořádala I. celostátní konferenci nejen že vydržela a neustala ve 

svém hledání v regionech onu čistou a nepáchnoucí pravdu dějin, ale ona se rok od roku zdokonaluje ve 

své činnosti, která má nedocenitelný význam zejména v současné době. Musíme připustit, že prožíváme 

opravdu hektickou dobu novodobých dějin. Nacházíme se doslova v prostoru bodu zlomu. Nejde jen o 

nebývalou eskalaci uměle oživené tak zvané Studené války, která se v některých situací začíná vymykat 

svým tvůrcům a nutí národy pohybovat se až na samé hraně světového konfliktu. Ve světě je zvyšován 

počet lokalit, které jsou uváděny do situace, která může, a to každá z nich vyvolat konflikt nebývalých 

rozměrů a účinků. Pro nás jako Evropany je v tomto směru situace velice politicky vyhrocována, a 

dokonce se zcela otevřeně hovoří o Evropě jako o příštím válčišti. Koncentrace Amerických základen 

prezentovaných USA jako základny NATO pro ochranu západní civilizace údajně zejména před 

rozpínavostí Ruska je varující. Ve skutečnosti jde o obchod s obrovskou produkcí zbrojního matriálu a zisky 

zbrojařských firem a rozšíření sféry vlivu. Vyrobené zbraně a zbrojní materiál ležící ve skladech výrobců 

nepřináší zisk a o ten jde především. Zbrojařské firmy zintenzivňují svůj tlak na politiky, který v současné 

době je dominantní až tak, že zásadně ovlivňuje směr vývoje společnosti. Máte dojem, že jsem odbočil od 

tématu regionálních dějin příliš? Domnívám se, že tomu tak není, protože jsme svědky snahy vykládat 

dějiny, a to i ty regionální přinejmenším prapodivným způsobem, který spočívá v tom, že se vezmou fakta 

a ta se prezentují vytržená z dějinné skutečnosti a použijí se ve službách té či oné politiky. To již nejsou 

dějiny to je cílená mystifikace. Tvůrci těchto subjektivních a politikařením upravených výkladů necílí na lidi, 

kteří jsou pamětníky období tak zvaných novodobých dějin, ale jejich cílem je mladá generace. Ano ta 

generace, pro kterou se vytváří iluzorní svět hazardu, sexu, počítačových her a zcela jednostranně 

tvořených filmů plných násilí a nepravd. Dějiny jsou ve velké míře používány k nepoctivé a vysoce účelové 

argumentaci tak zvaných politiků, politických stran a hnutí. Nic se nedělá s upadající morálkou a zcela 

plánovitě se udržuje tato generace v nevědomosti co se objektivních dějin týče. Z dějin zvláště těch 

novodobých se stal politický byznys a prostředek, jak se dostat k politickému korytu. Proto se dějiny 

podávané těmito rádoby politiky tolik liší od skutečnosti a zcela postrádají objektivní pohled na dobu v níž 

tyto dnes dějiny byly denním životem národa. V této oblasti je činnost sekce regionálních dějin téměř 

nezastupitelná. V době, kdy mladá generace převezme v tomto státě úlohu správce této země a jejího 

lidu bude již pozdě na debaty o správném pohledu na novodobé dějiny. Proto nemůžeme dopustit, 

abychom propásli příležitost a tuto nastupující generaci varovali před tendenčně upravenými dějinami a 

vedli je k objektivnímu vztahu k dějinám vlasti. Domnívám se, že se nebude jednat o lehkou práci v daném 
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politickém ovzduší naší společnosti. Vážení přítomní v pátek 19.10.2017 na TV NOVA od 19.45 hod. byla 

vysílána předvolební debata dvou politických stran, které měli ambice na sestavení vlády po volbách. 

Dnes již víme jak volby dopadly. Tyto strany ČSSD a hnutí ANO v tomto pořadu zastupovali Za ČSSD pan 

Zaorálek a za hnutí ANO pan Babiš. V celém pořadu moderovaném panem Korantengem, nepadla ani 

jediná otázka, která by se byť jen dotkla mladé generace, vlastenectví a vztahu k dějinám tohoto státu. 

Tento pořad vyzněl spíše jako hádka dvou trhovců o místo na prodejní stánek. Pořad, ač neúmyslně 

přesně identifikoval stav politiky u nás. Pro samé osobní invektivy a osočování uniká politickým stranám 

podstata věci. Toto není politika to je politikaření a cesta do pekel. Dnes již jsme po volbách a můžeme 

snad říci, že situace v tak zvané naší politice se zlepšuje? Zaznamenali jsme snad nějaké respektování a 

ponaučení se z dějin, které v současné době již neupozorňují, ale přímo řvou lidé respektujte nás a věnujte 

nám pozornost vždyť ty situace již zde byly a vy jste je ignorovali. Následky byly veliké. V tomto vidím to 

obrovské množství práce, které jste na sebe vzali. Nejde jen o záchranu čistoty regionálních dějin jde o to, 

aby lidé chápali jejich potenciál v nich ukrytý a změnili dosud mnohdy až lhostejný přístup k dění okolo 

nich. Zejména probudit mladou generaci z jakési euforie do každodenní reality. To však musí být úkol pro 

celou společnost. Sekce regionálních dějin může dát impulz, letité zkušenosti a pravdivý výklad nejen 

regionálních dějin. Ochránit nepokřivené regionální dějiny je velký a velice užitečný úkol, který bude-li 

splněn, bude pro dějiny nezpochybnitelným přínosem. 

 

                                                                                                    Josef Hrachovec, Rokycany 
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