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Slovo úvodem 

Klub společenských věd žije; i v této nepříznivé době, bez možnosti 

scházet se, osobně kontaktovat a diskutovat. Zdálo by se, že 

dochází k útlumu, že zájem o dění ve světě i doma klesá. 

Nicméně telefony zvoní, až zdržují, e- maily zaplňují obrazovky a 

paměť počítačů. Máme si totiž stále co sdělovat, vracet se 

k napsanému a nové popisovat. O četných problémech se 

dohadovat, leccos zpřesňovat a stále mnohé doplňovat. Je tomu 

tak i v oboru regionální historie, v sekci Klubu společenských věd, 

která má za sebou několikaletou plodnou činnost, a stará se o 

vydávání Bulletinu KSV. 

Vychází další v pořadí šestý Bulletin KSV jako informační sborník o 

tématech spojených s historií, ale také o informacích aktuálního 

charakteru, například k novým internetovým stránkám Klubu. 

Obsah Bulletinu je různorodý. Jsou tu statě zaměřené logicky 

převážně k historii. Prezentované texty seznamují s osobnostmi 

spojenými s dějinami komunistického hnutí, s Františkem 

Kovandou, nestorem studia komunistické regionální historie a 

s nedávno zesnulým Jiřím Kašem. Jsou tu dokumentární pojednání o klíčových úsecích a dějinných 

událostech naší minulosti. Připomínky historických dat v podobě pamětních desek na místech událostí. 

Nejde jen o pouhé vzpomínání, o nostalgii a stesk, ale i o protest proti zkreslování dějin, proti 

jednostrannému hodnocení minulého vývoje. Proti tomu, co například běžně předkládá předpojatá 

veřejnoprávní televize v rozsáhlých pořadech, často obsahujících řadu lží a polopravd. Obsah statí ve 

sborníku považuji za skromnou věcnou odpověď na takové pořady. 

Studium historických událostí podaných v objektivním kontextu jsou tím vědeckým pohledem zpět, 

pohledem, který umožňuje správně připravovat budoucí vývoj společnosti. Stále platí, že zkušenosti, zážitky 

a znalosti z časů minulých mají podstatný význam pro současnost a budoucnost. Má smysl je i takovouto 

formou krátkých sborníkových sdělení znovu prokazovat. 

Právě teď je vhodné, že ve sborníku je veřejnosti připomenuto na konkrétních příkladech stoleté působení 

komunistické strany. Že komunisté nedělali jen chyby, ale že téměř polovinu celé doby existence strany vedli 

českou společnost k nevídaným úspěchům. Od povznesení ekonomiky, přes dosažení vysokého standardu 

sociálního zabezpečení života lidí až po úžasné výsledky v kultuře a vědě. 

Bulletin informuje o možnostech další badatelské práce, která povede k razantnějšímu prosazování 

objektivního hodnocení naší minulosti. Na obnovených internetových stránkách Klubu, v častěji vydávaném 

Informačním listu se dočítáme stále nové poznatky a také možnosti k rozšíření spolupráce. K té může přispět i 

nově vzniklý Institut české levice, který má v plánu zabývat se rozsáhle činností v oboru společenskovědního 

dění. 

Sekce regionální historie, v současné době vedená Ing. Zdeňkem Štefkem a Ing. Václavem Tomešem, 

pokračuje v práci a zpracovává další dokumenty pro zájemce společenskovědních oborů – aktuálního i 

historického zaměření. Koná záslužnou činnost v období, kdy není možné vyměňovat si poznatky osobním 

kontaktem. 

          

-Ing. Lubomír Vacek, CSc.- 
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Pohled do života osmadvacátníka 

 

23. 1. 2021 nás opustil báječný kolega, skvělý člověk Jiří Kaše. Dlouhá léta patřil k jádru Sekce regionálních 

dějin KSV. Ještě začátkem ledna nám předal k archivaci a využití své paměti, které nazval POHLED DO 

ŽIVOTA OSMADVACÁTNÍKA. Přinášíme z nich na ukázku dvě kapitoly. 

 

KONTRAREVOLUCE Z LISTOPADU 1989 

O co ve skutečnosti v roce 1989 šlo, nám dokládá pohled zpět na dobu, která zatím uplynula. Ti, kteří se 

dušovali, že jim nejde o získání majetků, ale o blaho lidí a lepší socialismus, mají své Lucerny, o které se ještě 

dědicové handrkují. Nedivme se, vždyť jde o stamilionové částky a potvrdilo se, že události listopadu 1989 

byly pouhým majetkovým převratem a řeči o svobodě a lásce byly jen zastíracím manévrem. 

Jak se „prodával“, lépe snad by bylo říci rozkrádal, majetek státu, chci uvést jeden příklad. Nově začínající 

podnikatel koupil tehdy od armády skříňový automobil VS s vybavenou dílnou a pochlubil se mi, jak dobře 

nakoupil za 30 tisíc korun. Ve výbavě dílny byl totiž také soustruh, který v té době měl sám cenu 150 tisíc 

korun. Ostatní vybavení opravářské dílny, včetně svařovacích souprav, vrtačky, kompletního nářadí i 

samotné nákladní VS bylo jako přívažek zadarmo. Tak to bylo i s prodejem továren cizím zájemcům, kdy za 

celou továrnu nově vybavenou zahraničními stroji včetně pozemků, na kterých továrna stála, se prodávala 

za méně, než stála poslední modernizace. Osud kladenské Poldovky, chebské Esky i úplně nových a 

nejmodernějšími stroji vybavených jatek Praha– Libuš, jsou jasným dokladem o „úspěšném“ hospodaření 

nové elity. Odhaduje se, že tak zvaná materiálně–technická základna socialismu, která sloužila všem lidem, 

představovala několik bilionů korun. Ano bylo z čeho financovat bezplatné zdravotnictví, důstojné 

důchody, bezplatné školství, dostupnou kulturu, péči věnovanou rozvoji vědy a výzkumu, stavět sídliště pro 

lidi, rozvíjet dálniční síť a výstavbu Metra, ale i poskytovat pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami. 

Při protržení hráze na Dunaji, byly postiženým lidem Žitného ostrova postaveny státem celé vesnice nových 

domů. O tom se dnešním postiženým ani nesní, aby se dočkali stejného řešení. 

Také o „úspěšnosti“ nové zemědělské politiky svědčí především to, že základní potraviny, ve kterých jsme 

byli soběstační, dnes dovážíme. Takže na polích, kde rostla pšenice a ječmen, se nyní daří pěstovat plevel. 

Za to, že není půda obdělávána, dostávají majitelé od státu finanční příspěvek – odměnu. Varování 

odborníků o ohrožení tvorby krajiny nejsou brána vážně – spíše s posměchem. V Čechách a na Moravě bylo 

přes padesát cukrovarů, které stačily zásobovat republiku cukrem, a ještě jsme přebytek vyváželi. Podle 

informací zůstaly dva až tři a cukr musíme dovážet. Prý je skoupili Francouzi a okamžitě zlikvidovali, aby se 

zbavili nepříjemné konkurence. Totéž se týká i našeho obilnářství, mlékárenství s výrobou prvotřídních sýrů, 

jogurtů, sušeného mléka, ovocnářství i výroby masa. 

Však téměř každý den čtete v novinách stanoviska a nářky našich zemědělců k zemědělské politice 

současných vlád. Likvidace soběstačnosti v potravinách pokračuje, platí se za to, že se půda 

neobhospodařuje, a téměř u každé vesnice varují trosky kravínů, prasečáků i drůbežáren. Začíná se 

prodávat půda cizincům, úrodná orná půda je zastavována sklady nadnárodních společností. Likvidace 

zemědělství i potravinářství pokračuje. 

Likvidace družstev přinesla i zajímavé paradoxy. Můj švagr dostal zpátky v restituci pole, která jeho otec 

vložil do Jednotného zemědělského družstva. Zpočátku družstvo fungovalo, a tak se s předsedou dohodl, že 

ročně dostane několik pytlů pšenice. Po pár letech bylo družstvo zlikvidováno a dohoda skončila. Pole byla 

po několik let neobdělávána a byla do výšky člověka zarostlá plevelem. Švagr se rozhodl, že pole alespoň 

zorá a tím alespoň zčásti zlikviduje plevel. Zapůjčil si traktor s pluhem a vjel do pole. Za deset minut pokusu 

z pole odjel, protože kořeny plevelů mu orbu znemožnily. 

Nedivme se tedy tomu, že dnes stojí rohlík místo 30 haléřů dvě až dvě koruny padesát, mléko místo dvou 

korun čtrnáct až sedmnáct korun, sýr Romadúr místo korunu šedesát nyní téměř dvacet korun. V průměru 

tedy zvýšení 8 až 10krát. Totéž platí o elektřině, plynu, vodě, nájmu za byt. Kupříkladu elektřina z třiceti až 
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šedesáti haléřů na čtyři až pět korun, voda za kubík z devadesáti haléřů na třicet až padesát korun. Za byt 

jsem tehdy platil tři sta padesát korun, včetně záloh na topení, teplou i studenou vodu. Nyní za totéž platím 

šest až sedm tisíc korun.  

Důchodce, který v roce 1989 měl dva tisíce korun důchodu, by tedy dnes měl mít důchod šestnáct až 

dvacet tisíc korun. A protože důchody od té doby zdaleka nedosahují takového nárůstu, snížila se tedy 

podstatně životní úroveň důchodců. Přitom jsme denně přesvědčováni a krmeni sdělovacími prostředky o 

tom, jak nám roste výroba – všichni bohatneme. Porovnejme u většiny lidí hluboký propad v životní úrovni. 

Průměrný plat je údajně dvacet dva až dvacet tři tisíc korun. Jistě – jestliže si ředitel ČEZ přizná odměnu ve 

výši přes šest set milionů a pár desítek tisíc lidí má příjmy sto až dvě stě tisíc korun měsíčně, pak chudák 

prodavačka v supermarketu se svými sedmi až osmi tisíci, se kterými dnes živoří, má také v průměru oněch 

dvacet dva až dvacet tři tisíc korun. Argumentaci, že neodvádí tolik práce jako výše uvedení vyvolenci, se 

musí rozumně uvažující člověk jen zasmát. Vždyť pan ředitel ČEZ jasně argumentuje, že není rozhodující 

skutečnost, že se jedna kilowat hodina vyrobí za jeden haléř, ale prodávat se musí za téměř čtyři koruny, 

protože taková je cena na trhu. Již vidím jak nezaměstnaná matka i prodavačka takovou argumentaci 

uznává a ráda panu řediteli přispěje na zaslouženou odměnu. 

Ale hlavně, že máme – jak říká stále ještě dost lidí – svobodu. Ano mluvme o svobodě, ale ne s lidmi, kteří 

jsou přesvědčeni, že svoboda je to, co oni si myslí a představují. Máme v rodině podnikatele, který 

zaměstnává od patnácti do třiceti lidí, podle toho, jak je práce. Podle něj, kdo by chtěl v jeho podniku 

založit odborovou organizaci, okamžitě letí z práce. Pracovník tedy má na výběr – svobodně se rozhodnout 

a vystavit tak rodinu živoření a bídě, nebo držet „hubu a krok“ a podle požadavku majitele firmy pracovat 

dvanáct až šestnáct hodin denně i o sobotách a nedělích, aby rodina mohla trochu žít. 

Jak je asi svobodná jedna z našich známých, která se manželce svěřila, že pracovala v jednom kožešnictví, 

kde šedesátiletý majitel ji měl nejen jako prodavačku, ale i jako dívku „k ruce i tělu“ jak se této skutečnosti u 

nás říkávalo. Když se ke starému majiteli připojil i jeho syn, naše známá již dále takto pokračovat nechtěla. A 

představte si – jako náhodou – se z obchodu ztratil kožich za šedesát tisíc korun. Tak takhle si pan majitel 

představuje svobodu, a ne jak by si ji nějaká prodavačka představovala. 

Je všeobecně známým faktem, že Česká republika má v Evropě a zejména v okolních státech pověst 

nejlacinějšího „bordelu“. Jak k tomuto počtu údajně šedesáti tisíc lehkých děv mohlo dojít? Jistě, je mezi 

nimi určitá část, která toto řemeslo vykonává velmi ráda. Ale co ty ostatní? V nastoleném společenském 

řádu není problém vytvořit pro samoživitelku, matku s dětmi, takovou situaci, kdy jí nezbývá, pokud chce 

udržet rodinu na zvyklé životní úrovni, než aby si šla přivydělat. 

Republika se také stala rejdištěm pedofilů z celé Evropy. Jistě jste viděli v televizi matku, jak nabízí cizincům 

své děti, či chlapce chlubící se svými „úspěchy“ na pražském Hlavním nádraží. Se svědomím lidí nepohne 

zřejmě ani nedávno zveřejněná zpráva, že se v České republice ztratilo a pohřešuje tisíc pět set dětí. Co se 

jim stalo – žijí vůbec ještě? Nenapadnou vás myšlenky na rozvíjející se obchod s lidskými orgány pro bohaté, 

kteří si mohou dovolit, na co si zamanou. Anebo děti ještě žijí a jsou jako potěcha pedofilů v zemích Evropy? 

V předvánoční době přišla zpráva ze Slovenska, kde matka nabízí své zdravé orgány za peníze na záchranu 

svého nemocného dítěte. Tak toto má být ta svoboda a láska, která údajně zvítězila? 

Ale podívejme se i na další fakta, která se dnes prezentují. Jako oběti totality jsou uváděni i vrahové 

obyčejných lidí. Lidí, kteří v oněch čtyřiceti letech normálně žili, pracovali, starali se o děti a celé své rodiny. 

Byly to stovky úkladně zavražděných pokladníků, funkcionářů státní správy, policistů či pohraničníků. Dnešní 

argumenty vrahů jsou, že vedli svou soukromou válku s tehdejším režimem, protože s něčím nesouhlasili, 

nelíbil se jim tehdejší společenský řád a připravovali aktivně třetí světovou válku. Svou dnešní argumentací 

vlastně potvrzují svoji činnost, za kterou byli podle tehdejších zákonů odsouzeni. Za to, čím se dnes chlubí, by 

byli odsouzeni v každé civilizované zemi světa. Pokud se argumentuje studenou válkou, pak oběti této 

skutečnosti byly na obou stranách, a nejen na jediné (dnes té pravé) straně. Pokud dnešní mocní odmítají 

uznat i oběti druhé strany z určité historické etapy, pokračují v argumentaci studené války. Žijí v minulosti a 

počátkem 21.  století nejsou schopni přijmout nové reality současného života. Pokud by byl člověk trochu 

škodolibý, řekl by, že je nutné je v této argumentaci podporovat a nepřipustit ukončení antikomunistické 

hysterie. Jen tak odkryjí své nedemokratické ledví a rozumně uvažující lidé si z toho své závěry vyvodí. 
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To, co současná moc předvádí, může však být argumentací a inspirací pro řešení problémů dnešního života 

po vzoru třetího odboje. K čemu se mohou odvážit rodiče, kteří nastolením současného řádu neuživí své 

děti? Zaměstnanci, kteří měsíce nedostanou své mzdy? Neprávem pro své přesvědčení vyhození 

zaměstnanci z práce, odsouzení k živoření na okraji společnosti? A co statisíce nezaměstnaných, kteří 

nemají na živobytí, bydlení nejen pro sebe, ale celé své rodiny. Zdůvodnění třetího odboje se může stát – ve 

stejném duchu – zdůvodněním odboje čtvrtého. Ale to přeci rozumně uvažující člověk nemůže chtít či 

připustit!!! 

Již slyším argumentaci o tom, že o současných skutečnostech rozhodli lidé svobodně ve volbách. Již cudně 

se pomlčí o kupování přeběhlíků a tím zvrácení vůle lidí. Také ony svobodné volby jsou novodobými 

zbohatlíky usměrňovány pomocí získaných – někdy nakradených – finančních prostředků. Jako příklad jsou 

známá fakta o pivu zadarmo za donesený volební lístek určité politické strany, či přímá finanční odměna za 

takovýto lístek. Pan podnikatel také samozřejmě (a nikdo ho nemůže donutit) nezaměstná lidi odlišného 

politického názoru, který otevřeně vyjadřují. Prostě svobodný je ten, kdo má peníze a ostatní mu – za úplatu 

– tuto svobodu zajišťují. Tedy obráceně, kdo nemá peníze, nemůže, ale ani nesmí být svobodný. 

EUROATLANTICKÁ CIVILIZACE? 

Často se v poslední době zamýšlím nad současným světem. S úsměvem vnímám prohlášení našich čelných 

představitelů, že musíme dokázat naši příslušnost k euroatlantické civilizaci. Co to vlastně má být? Po svých 

více jak 80letých zkušenostech již předem říkám: děkuji pěkně – nechci. Podívejme se, pokud možno 

nezaujatě, na výsledky činnosti této euroatlantické civilizace v praxi. Miliony lidí – hlavně dětí – umírají 

hladem a žízní. Před pár lety se podařilo České televizi nechtěně uvést dva příklady výsledků euroatlantické 

civilizace. V prvém případě šlo o zprávu, kolik dětí umírá hladem v jedné africké zemi a kolik milionů US 

dolarů by bylo třeba k záchraně těchto dětí. Druhý příklad, který bezprostředně následoval, informoval o 

tom, kolik Američané vynaloží milionů dolarů na psí hotely. Prostředky na psy několikanásobně převyšovaly 

potřebné miliony na záchranu dětí. V některých zemích se okázale spotřebovávají zdroje zeměkoule – lidé 

tam nevědí co roupama dělat. Myslí si někdo, že situace, kdy dvacet procent lidí naší zeměkoule 

spotřebovává sedmdesát, až devadesát procent přírodních zdrojů se dá udržet? A aby si toto privilegium 

zachovali, jsou ochotni a připraveni toto privilegium i bránit. Další rakety, letadlové lodě, modely hvězdných 

válek mají být řešením pro život na naší planetě? 

Podíváme-li se na původ bohatství třeba USA, stojí na počátku loupež území původním obyvatelům. Za 

odměnu mohou žít – pár zbývajících Indiánů – v laskavě zřízených rezervacích. Dále pro využití ukradeného 

území musely být dovezeny miliony černých otroků. Údaje o mrtvých, kteří nepřežili cestu přes moře 

v hrozných podmínkách, se raději neuvádí. Nucená otrocká práce byla pečlivě hlídána a střežena pány, 

kteří si otroky koupili. Při náznaku útěku byli otroci stříleni a věšeni bez jakýchkoliv důsledků. Dokonce se otrok 

nesměl oženit či vdát bez svolení pána. Jaké hodnoty desítky milionů černých otroků vytvořilo a kdy budou 

po vzoru České republiky – restituovány? Spravedlivé by bylo, aby Američané polovinu svého majetku a 

prostředků vrátili na území, odkud otroci pocházeli a odkud byli nelidsky do otroctví uneseni. Zaregistroval 

snad někdo vůli Američanů po vyrovnání či urovnání, i když miliony životů už nikdo nevrátí? 

Od roku 1989 jsme prý svobodni, ale již nikdo neřekne, proč jsme byli „osvobozeni“ a co to dnes 

představuje. Odhaduje se, že deset milionu Čechů vytvoří ročně sto až dvě stě miliard korun čistého zisku 

vyvezeného do zahraničí. Při ročním rozpočtu naší republiky kolem tisíce miliard to představuje zhruba deset 

až dvacet procent rozpočtu. Tyto prostředky by plně pokryly nejen pravidelné schodky státního rozpočtu, 

ale vyřešily by i to, čím naše vlády hrozí, totiž, že není na zdravotní péči, rozumnou zemědělskou politiku, 

bezplatné školství, rozvoj vědy, důchodové zabezpečení a další potřebné věci pro rozvoj a klidný život 

občanů. 

V roce 1989 převzala kontrarevoluční elita sdružená v OF tuto zemi prakticky bez dluhů. K tomu základní 

majetek – tak zvaná materiálně–technická základna socialismu představovala několik bilionů korun. To vše 

bylo rozkradeno, rozdáno či za hubičku prodáno vládami, které se tu celé období dvaceti let střídaly. 

Přitom se vlády této země za posledních dvacet let přičinily o vznik zatím přibližně jeden a půl bilionu korun 

dluhů. Takováto fakta lze plným právem nazvat „tureckým hospodářstvím“. Přitom samozřejmě nechci Turky 
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urážet. A vidíte „People“, jak já říkám „pípl ani nepípl“, dál umožňuje stávajícím garniturám v takovémto 

hospodářství pokračovat. 

Ale vraťme se do historie, kterou jsem sám zažil. O provokacích Američanů proti nám v padesátých letech 

dvacátého století jsem již napsal. Dnes je také již jasno kolem tak zvané Tonkinské provokace, která se pro 

Američany stala záminkou k válce s Vietnamem. Známé jsou také výroky amerického velícího generála, že 

„vbombarduje severní Vietnam do doby kamenné“. Ale nešlo jen o výrok, on skutečně na severní Vietnam 

svrhnul více bomb, než bylo celkem použito ve druhé světové válce. Nechci se již zmiňovat ani o vyvraždění 

obyvatel vietnamské vesnice My Lai, za kterou se Američané dodnes neomluvili, ani neuhradili škody. 

Známé jsou také metody US armády s válečnými zajatci, kdy jich několik naložili do vrtulníku a z výšky je 

postupně vyhazovali. Také případ, kdy vedou ulicí válečného zajatce a Američan jej – před kamerami – střílí 

do hlavy. Neomluvitelné je použití chemických zbraní, které ničily zeleň džunglí a měly účinek i na 

obyvatelstvo. Dodnes se jejich vlivem rodí znetvořené děti postižené použitým jedem. Žádná země by si 

neměla dávat za cíl ovládnout svět, a kdo se jí znelíbí, nebo lépe řečeno má důležité strategické suroviny, 

se stává její kořistí. 

A to se přitom ani neohlíží na systém bezpečnosti vytvořený všemi státy po hrozné druhé světové válce, totiž 

OSN a její Radu bezpečnosti. Lžou o zbraních hromadného ničení v Iráku, ale zejména skutečnost, že pokud 

Rada bezpečnosti nerozhodne o použití síly – rozhodne Kongres USA. A jak je to tedy s faktem, že pokud 

někdo použije síly bez souhlasu Rady bezpečnosti je válečným zločincem? Proč tedy nikdo ve světě 

nepřijme žalobu někdejšího prokurátora USA obviňující presidenta USA z válečných zločinů. A to včetně paní 

Ponteové, která soudí válečné zločince, ale v tomto případě odmítá tuto žalobu s tím, že tento soud není 

kompetentní. 

Proč tedy naše republika nevystoupí na protest z OSN, kde platíme statisíce dolarů ročně jako členský 

příspěvek s tím, že světové problémy řeší Kongres USA a další udržování světové organizace je zbytečné. 

Pokud si někdo představuje pro život na zemi takovýto marasmus pod názvem euroatlantická civilizace, 

znovu říkám pěkně děkuji – nechci. 

Mám poněkud odlišný názor na to, jak by měl svět v jednadvacátém století vypadat. A jsem přesvědčen, 

že za dnešního rozvoje prostředků a sil, by svět měl, ale i mohl vypadat úplně jinak. 

 

-Jiří Kaše- 

 

Archivy a vzpomínky hraničářů 

 

Do e-mailové schránky nám přišlo další číslo občasníku AVH Archivy a vzpomínky hraničářů, č. 1/2021. 

Časopis, zpravodaj historie OSH [ochrany státních hranic] v Novohradských horách, vydává skupina 

veteránů PS. Je o pohraničnících pro pohraničníky a jejich přátele. Jak je napsáno v nultém (pilotním) čísle 

1/2018, přináší události, příběhy, vzpomínky nebo archiválie, které by bylo škoda ponechat v šuplíku. 

Požadavkem je, aby příspěvky respektovaly fakta doložená materiály z archivů bezpečnostních složek a 

výpovědi pamětníků. Časopis je neprodejný a je rozesílán mailem. Je také dostupný na webu Vojensko.cz. 

Nulté číslo bylo monotématické a obsahovalo studii o Františkovi Hovorkovi, dozorci finanční stráže 

Československé republiky, který zemřel při výkonu služby v r. 1920. Autor Jiří Císař se zevrubně zabývá 

okolnostmi této smrti. Na 19 stránkách (včetně bohatého obrazového vybavení) byl zaznamenán příběh 

dokreslující situaci v pohraničí po vzniku nového státu. Další čísla jsou, v souladu s cíli časopisu, 

sestavována ze vzpomínek osobního charakteru, kronikářských záznamů, i obecnějších charakteristik 

jednotlivých rot. Samostatnou přílohu tvoří za č. 2/2020 Seznam zahynulých pohraničníků 15.bPS České 

Budějovice 1951-1990, který je pro badatele dobře využitelný jako referenční pomůcka. 
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Obsah časopisu je primárně zajímavý pro vojenské historiky. Přináší však i dost zajímavých podnětů pro 

zájemce o regionální dějiny, kteří se sdružují v KSV. 

Přetiskujeme z obsahu nejnovějšího čísla AVH dva střípky, ze kterých se skládá obraz československého 

pohraničí (v tomto případě v okolí obce Romava). 

Život v letech 1938-1945. 

Zde musím ještě vzpomenout vyprávění strážmistra četnictva Balouna, který byl začátkem září odvelen 

k praporu do funkce motospojky k objíždění družstev SOS na svém motocyklu ČZ 175: Dne 29. 9. ještě za tmy 

jsem vyjel z Jindřichova Hradce na obvyklou trasu Horní Pěkná, Číměř, Nová Bystřice, Artoleč, Staré Hutě, 

Romava, Rajchéřov, Návary, Košťálkov, Staré Město, Konrač, Klášter a přes Novou Bystřici zpět do 

Jindřichova Hradce. Na Romavě jsem byl přepaden na křižovatce u Romavského rybníka střelbou šesti 

příslušníků Freikorpsu, kteří mne zajali. Odvedli mne kolem budovy FS na Romavě, kde už vlál prapor 

s hákovým křížem, do Radschina, kde bylo místní velitelství Freikorpsu. Tady mne spoutaného na rukou   a 

nohou v černém plášti, tak jak jsem byl oblečen na jízdu, nechali stát na slunku bez vody a jídla. Několikrát 

jsem omdlel a spadl. Politého vodou mne postavili na nohy. Chtěli na mně znát rozmístění družstev a 

překážek, což jsem neprozradil. Druhý den mne odvezli autem učitele Langa z Košťálkova, který uprchl z ČSR 

a nyní sloužil u Freikorpsu, do Kautzen. Po výslechu mne potom odvezli do vězení do Vídně a Lince k dalším 

výslechům. Zde byla celá řada dalších vězňů. Zde jsem byl při výsleších trýzněn a bit gestapem, měl jsem 

samovazbu a stále spoután. Výslech jsem míval 2x až 3x denně. Chtěli znát rozmístnění čs. jednotek a výstroj 

a výzbroj. Snažili se mne také zlomit pro spolupráci a vyhrožovali nějakou zpronevěrou peněz. Vše prokládali 

bitím rákoskou, obuškem, lískovkou po celém těle, přes ruce, chodidla, při pádu na zem následovaly 

kopance kamkoli do těla. Hygiena byla mizerná, všude špína, vši, blechy a jiná havěť. Z těchto věznic 

odcházeli vězni do transportů do koncentračních táborů. Někdy to byli antifašisté a Židé, jindy vězni přímo 

od výslechů. Za vzpomínkovou oslavu 28. října jsme měli jít všichni aktéři do Dachau. Byl jsem z toho před 

odjezdem vyjmut a gestapákem spoutaný odvážen autem. Bylo to 1. 11. a byl jsem překvapen po projetí 

Nové Bystřice směrem na Horní Pěnu, kde jsem byl na nových hranicích předán z obsazeného území zpět 

do ČSR. Byl tam i můj motocykl bez SPZ a v nedobrém stavu. Poté jsem odjel do Jindřichova Hradce, kde 

jsem byl už hlášen. Po provedené očistě se vypisovaly protokoly. Byl jsem dle německého předání obviněn 

ze zběhnutí a zpronevěry a dáván k soudu. K tomu nakonec nedošlo pro nenaplnění skutkové podstaty.  

Zdroj: R.Láska: Jednotka určení SOS 

Pozn. SOS = Stráž ochrany státu byly speciální jednotky vzniklé v roce 1936 na obranu státní hranice před 

pronikáním teroristických organizací a jednotlivců z území sousedních států, jejichž cílem bylo provádět u 

nás záškodnickou a teroristickou činnost a rozvracet státní systém. 

 

Romavští handlíři. 

 

Stanoviště strážného roty bylo vybudováno na střeše roty, mezi komíny. Údajně bylo vybudováno ještě 

v době, kdy budova sloužila jako úřadovna československé Finanční stráže. Jedno podzimní dopoledne 

roku 1956 strážný ohlásil, že naše koně, čtyři jezdečtí a dva tažní jsou přivázáni za čárou v Radschinu u 

prvního domku. Prošli tam asi březovým hájkem, když se volně popásali. Velitel roty vběhl za mnou do jídelny 

a vyhrkl: „Nech všeho, vezmi pistoli a jdeme!“ 

Po zarostlé cestě jsme se rychle dostali až ke státní hranici a skutečně jsme uviděli, že naše koně jsou uvázáni 

ke stromům na rakouské straně. Bylo tam několik lidí, kteří uměli trochu česky, a tak jsme se dozvěděli, že 

koně nemohou vydat, až jak rozhodne šéf četníků. Na místě nebyl a měl přijet až odpoledne. Vrátili jsme se 

na rotu a událost jsme ohlásili veliteli praporu. Pěkně nás zpražil: „V sedmnáct hodin jsem u vás na rotě a 

jestli koně nebudou doma, tak uvidíte!“  

Co se dalo dělat? Vzali jsme s velitelem basu piv a odnesli ji na hranici a postavili na hraniční kámen. Jedné 

babce, která stála opodál, jsme řekli, že to je za ty koně a šli jsme zpátky. Po druhé hodině odpolední volá 

strážný, že na čáře jsou Rakušané a mávají směrem k nám. Tak jsem musel zase všeho nechat a jít 

s velitelem znovu na čáru.  Čekali tam už na nás naše koně se starostou, a že na četníky se čekat nebude, 

že on to s námi vyřeší sám, když budou chtít četníci něco podepsat, tak že to podepíše sám. Vzali jsme si 

koně a odvedli je domu. 
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Asi ve čtyři hodiny odpoledne hlásí opět strážný, že Rakušané na nás znovu mávají, že máme přijít na čáru. 

Bylo tam asi patnáct lidí s jedním četníkem, na mezníku stála basa s prázdnými lahvemi od piva a dvě láhve 

vína. Starosta za potlesku ostatních řekl, že děkují a dávají na ochutnání a na zdraví. Poděkovali jsme, 

podali si ruce a odešli na rotu. 

Před 17.00 hod. přijel velitel praporu a už od Procházkových vrat volal: „Kde jsou koně?“ 

„Ve stáji.“ Odpověděl velitel roty. 

„To vám tak budu věřit. Za chvíli jsem u vás.“ 

Po chvíli se objevil v kanceláři, odmítl hlášení a rovnou se zeptal: 

„Tak jak to vyřešíme?“ 

„Jako co? Koně jsou ve stáji a tady máte přípitek.“ Odpověděl velitel roty a podal mu láhev vína. Pak mu 

vysvětlil, jak jsme celou situaci vyřešili. 

„To jste nemohli zavolat? Já se sem ženu úplně zbytečně. Tak to teď pěkně sepište do hlášení a pozítří před 

poradou ať to mám na stole!“ 

Nějakou dobu nám potom říkali Romavští handlíři.     

-Antonín Novotný- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

František Kovanda 

(18. 2. 1928 Dobříš – 31. 3. 2019 Praha).  

František Kovanda byl dlouhá léta duší Klubu společenských věd. Z jeho iniciativy 

vznikla kartotéka levicových osobností. V první řadě se o ni zasloužil pečlivým sběrem 

novinových výstřižků o osobnostech známých i neznámých. Aby nikdo nebyl 

zapomenut. O někom však takový informační poklad nezanechal: o sobě. Chceme to 

napravit v Bulletinu, který založil. 

František se narodil v Dobříši. Velkou část života však strávil v Mladé Boleslavi. Po vyučení pracoval 

v mladoboleslavské Škodovce, v té době zestátněné jako AZNP (Automobilové závody n. p.). Jeho úkolem 

bylo mj. zajíždět nové vozy. Angažoval se v odborech, stranické práci i v mládežnickém hnutí na místní i 

krajské úrovni. Byl jedním ze zakladatelů poválečného Svazu české mládeže na Mladoboleslavsku a účastnil 

se dlouhodobě sjezdů SČM. Od prvního Světového festivalu mládeže v r. 1947 byl jejich pravidelným 

účastníkem. Měl zásluhu o to, že se pracovníci Škodovky zapojili do libčického hnutí. V závodě nazvaném 

po generálu Ludvíku Svobodovi organizoval 90 úderek, které měly dohromady 403 členů. Byl také velitelem 

brigády, která se stala první průkopnickou brigádou na Stavbě mládeže ve Vizovicích (část plánované trati 

mezi Vizovicemi a Valašskou Polankou). Jeho aktivita byla oceněna čs. vyznamenáním práce II. stupně, 

tj. medailí Za zásluhy o výstavbu. 

Ještě v době zaměstnání ve Škodovce se zúčastnil mezinárodní brigády na pomoc Jugoslávii. Brigáda 

čs. mládeže, která nesla jméno Jana Švermy, pracovala v létě 1947 na výstavbě železniční trati Samac-

Sarajevo, poblíž města Visoko. Stavba byla nazvána Omladinska pruga. František Kovanda byl velitelem 

jedné z čet a měl na starosti 30 lidí. 

Po základní vojenské službě František zůstal u vojenské profese. Pracoval v politickém aparátu Pohraniční 

stráže, Vnitřní stráže a u Federálního ministerstva vnitra. Absolvoval Vojensko-politické učiliště Josefa Hakena, 

Ústřední komsomolskou školu v Moskvě a Vysokou školu politickou ÚV KSČ. 

František Kovanda byl účastníkem IX. sjezdu a dalších sjezdů KSČ. O IX. sjezdu napsal také svůj příspěvek ve 

sborníku Spravedlivý svět je možný: vybrané kapitoly z dějin KSČ (Orego, 2016). 
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Jeho hlavním zájmem byly dějiny komunistické strany a mládežnického hnutí. Pečlivě a soustavně 

dokumentoval současné dění, údaje o osobnostech a v poslední době také projevy antikomunismu. 

Zanechal rozsáhlé kartotéky a další archivní materiály: něco přešlo do Knihovny Miloslava Ransdorfa, něco 

zůstalo ve fondu KSV. Část materiálů byla digitalizována a také tyto digitalizáty jsou dostupné v klubovně 

KSV. 

Autorsky i redakčně zpracovával publikace, novinové články, přednášel a přednášky či konference 

organizoval. Jmenujme např.  

 KOVANDA, František a kol. Kapitoly z dějin Komunistické strany v Praze 4: 90. výročí založení 

Komunistické strany Československa. [Divišov]: Orego, 2011. ISBN 978-80-87528-00-6. 

 KOVANDA, František a kol. Druhá celostátní konference k regionálním dějinám: sborník vystoupení 

na druhé celostátní konferenci k regionálním dějinám, konané 29. a 30. října 2016 v Čelákovicích. 

[Divišov]: Orego productions, 2017. ISBN 978-80-87528-41-9. 

 KOVANDA, František a kol. Podotýkání ve stínu století. [Praha]: Orego, 2019. ISBN 978-80-87528-48-8. 

Podotýkání bylo jeho posledním projektem. Jiným jeho velkým dílem bylo založení Sekce regionálních dějin 

Klubu společenských věd, kterou řídil s neuvěřitelnou energií. 

 

(redakce, s využitím podkladů KSV a KČP) 

 

Komunistická strana po Sametové revoluci 

 

Slavíme výročí vzniku KSČM. Zní to 

jednoduše, a přitom to jednoduché není. 

Když porovnáte vzpomínky pamětníků a 

fakta z dokumentů, uvidíte, jak často se 

neshodují. Řadoví členové strany neviděli 

do politického zákulisí a turbulentní dění 

události, které se říká Sametová revoluce, 

vnímali různě. Mluví o neinformovanosti, 

což je překvapující při tehdy husté síti ZO a 

při existenci (alespoň zpočátku) velkého 

celostátního deníku. 

 

Změny v KSČ 

V prosinci 1989 byl svolán mimořádný sjezd 

KSČ (řádný byl plánován na březen 1990). 

V době, kdy se konal, byl už zrušen článek 

4 Ústavy ČSSR, v němž byla uzákoněna 

vůdčí úloha KSČ. Tento článek zrušila 

společná schůze obou sněmoven 

Federálního shromáždění ústavním 

zákonem, pro který hlasovali i komunisté. 

Dnes je známo, že si mnozí soudruzi již před 

listopadem 1989 uvědomovali potřebu 

reforem, dokonce je připravovali. Bohužel, 

po 17. listopadu už reformní kroky nutně 

dělaly dojem vynucených ústupků. Navíc 

v mnohých lidech odblokovaly nedůvěru 

a obavy z kontrarevoluce. KSČ jimi 

ukazovala, že i ona je pro změny. 

Začal se řešit majetek KSČ. Na jednání se 

zástupci OF 30. 11. 1989 bylo dohodnuto, 

že KSČ předá prostory Vysoké školy 

politické (VŠP) na Malé Straně Akademii 

múzických umění a rozestavěnou budovu 

ubytovny VŠP v Praze 6 dostane MŠMT 

s možností využití jako koleje. Nová 

budova OV KSČ v Praze 8 byla dána 

k dispozici ONV pro potřeby zdravotnictví 

a kultury. Nový stranický hotel Praha měl 

zůstat v majetku KSČ a být provozován na 

komerčním základě. To byl začátek, další 

vydávání majetku bylo zahájeno od 

dubna 1990 a zejména 1. 1. 1991 po přijetí 

ústavního zákona č. 496/1990 Sb O 

navrácení majetku Komunistické strany 

Československa lidu České a Slovenské 
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Federativní Republiky z 16. 11. 1990. Týkalo 

se nejen veškerého majetku, ale i všech 

archiválií včetně evidence členů a všech 

nemovitostí, které KSČ získala 

v „komunistickém“ období. (Obdobně byl 

vydán zákon č. 497/1990 Sb. O navrácení 

majetku SSM lidu ČSFR). 

Začalo i štěpení komunistické strany. 

27. 11. 1989, ještě před mimořádným 

sjezdem, se konala ustavující schůze 

Demokratického fóra komunistů (DFK), 

první z odštěpených skupin, které kladly 

důraz na výraznější reformování strany. DFK 

bylo pouze názorovým proudem uvnitř 

strany, které mělo svou činností a členskou 

základnou přesahovat rámec KSČ. 

Zdůrazňovalo se, že přihláška má jen 

evidenční význam a vstup do DFK 

nezbavuje členství v KSČ. Od KSČ žádalo 

DFK určité finanční zabezpečení včetně 

možnosti platit spolupracovníky, zároveň 

požadovalo naprostou svobodu 

v rozhodování. 

Za těchto okolností se mimořádný sjezd 

konal bez ohledu na stanovy. Nebyl svolán 

ÚV KSČ; návrhem se zabývalo 

předsednictvo ÚV na svém zasedání. 

Delegáty volily přímo okresní konference. 

Sjezd se konal 20.-21. 12. 1989 pod heslem 

Za demokratickou socialistickou 

společnost. Byl schválen nový Akční 

program, jehož návrhy byly v předstihu 

předkládány veřejnosti v tisku, a prozatímní 

organizační řád. Funkci generálního 

tajemníka nahradila funkce předsedy, 

která byla vnímána méně odtažitě, 

lidověji. Předsedou, který měl stranu vést 

do voleb, byl zvolen Ladislav Adamec. 

Místopředsedou s úkolem starat se o vnitřní 

organizaci činnosti strany byl zvolen Vasil 

Mohorita. 

Na mimořádném sjezdu bylo rozhodnuto 

vytvořit územní organizaci KSČ v České 

republice. Během roku 1990 KSČ změnila 

svou oficiální zkratku na KSČS. Hlavním 

důvodem bylo vytvořit symetrii v rámci 

federace. Na sjezdu v listopadu 1990 se 

KSČS definovala jako federace dvou 

samostatných subjektů: nově vytvořené 

Komunistické strany Čech a Moravy a již 

dříve existující Komunistické strany 

Slovenska (KSS). Založení KSČM (ustavující 

sjezd se konal 31. března 1990) původně 

nevzbudilo velký rozruch, protože v té 

době lidé přednostně vnímali KSČS jako 

celek. V listopadu to bylo jinak: KSČS vůči 

oběma stranám neměla pravomoci 

nadřízeného orgánu. Měla je pouze 

zastupovat vůči federálním úřadům apod. 

Rozvolňování vazeb mezi českými a 

slovenskými komunisty pokračovalo i po 

sjezdu a v září 1991 se poslanecký klub 

KSČS ve Federálním shromáždění rozdělil 

na dvě části. Slovenská KSS se 

transformovala na Stranu demokratické 

levice. V prosinci 1991 pak zcela opustila 

KSČS. Vzhledem k ohlášenému rozložení 

společného státu to není nepochopitelné. 

KSČS zanikla právním výmazem z registru 

politických subjektů k 23. dubnu 1992. 

Jaká byla atmosféra ve společnosti, 

ukazují sociologické výzkumy. V průběhu 

r. 1990 se množily snahy o perzekuci KSČ, 

což tehdy nebylo veřejností přijímáno jen 

kladně, někdy naopak to vyvolávalo 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1991
https://cs.wikipedia.org/wiki/Feder%C3%A1ln%C3%AD_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_demokratickej_%C4%BEavice_(1990)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_demokratickej_%C4%BEavice_(1990)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992
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sympatie vůči slabším. Např. průzkum 

IVVM na jaře 1990 udává mj., že si 72 % 

občanů myslelo, že by KSČ jako politická 

strana měla mít stejná práva a povinnosti 

jako jiné politické subjekty. 59 % 

respondentů se domnívalo, že by KSČ 

neměla být zrušena. Uvnitř strany samotné 

vznikaly názorové proudy a spory o míru 

reforem, které vedly k jejímu dalšímu 

štěpení. Nemůžeme zde podrobně 

zmapovat všechny názory a hnutí, a proto 

se spokojíme výčtem těch nejvýraznějších. 

Vznik KSČM 

KSČM vznikla jako územní organizace 

v březnu 1990. První samostatný program 

byl přijat v říjnu 1990, kdy se v Olomouci 

konal I. řádný sjezd. Za předsedu strany byl 

zvolen Jiří Svoboda. Za datum založení 

KSČM jako samostatného politického 

subjektu můžeme také považovat její 

oficiální zaregistrování Ministerstvem vnitra 

ČR dne 28. 11. 1990. 

Významný je II. sjezd KSČM, který se konal 

12.-13. 12. 1992 v Kladně. Na něm byl přijat 

tzv. Kladenský program KSČM. Ten se 

oproti olomouckému programu snažil 

výrazněji vyjádřit komunistickou orientaci 

strany v nových podmínkách. 

III. sjezd KSČM byl svolán do Prostějova na 

26. 6. 1993 s cílem vyřešit rozpory, které 

začaly vznikat uvnitř strany. Sjezd rozhodl o 

zachování názvu. Významný byl výsledek 

referenda o názvu strany – z 354 545 

tehdejších členů strany se referenda 

zúčastnilo 292 783 členů, tedy 82,3 %. Pro 

zachování názvu strany se vyslovilo 221 575 

členů, pro změnu názvu bylo 69 007 členů 

(23,65 % ). Dále se sjezd přihlásil se ke 

Kladenskému programu. Novým 

předsedou strany byl zvolen Miroslav 

Grebeníček. Členové, kteří nebyli 

s výsledky sjezdu spokojeni, se oddělovali a 

zakládali vlastní strany. Tak vznikly Strana 

demokratické levice (SDL), Levý blok (LB), 

později i Strana československých 

komunistů (SČK). 

Otázka kontinuity 

Za nástupnickou organizaci KSČ je 

obecně pokládána KSČM. V základních 

dokumentech však prohlášení o kontinuitě 

nenajdeme, takže se z právního hlediska 

jedná o nový, samostatný politický subjekt. 

Někdy se tím argumentuje v debatách 

s antikomunisty, a je to trochu defenzívní 

argument. Když necháme stranou právní 

hledisko, které je nezpochybnitelné, 

zůstává ještě fakt, že KSČM sotva může 

vystupovat jako strana bez historie. Mnozí 

pamětníci uvádějí, že vnímali přechod 

z KSČ do KSČM jako prosté přejmenování 

strany. Takže pravda je i to, že KSČM 

skutečně je pokračovatelkou letos stoleté 

tradice komunistické strany. 

S úvahou o nástupnictví je spojena i 

otázka, kdy zanikla KSČ. V obecných 

internetových zdrojích se mluví o 

rozpuštění či zrušení. Zřejmě nejsprávnější 

bude, když se přidržíme zmíněného data 

výmazu KSČS z registru politických subjektů 

k 23. 4. 1992. 

Další výklad říká, že KSČ nezanikla. Ten se 

opírá o fakt, že i dnes působí stejnojmenná 

strana. Byla založena jako Strana 

československých komunistů v dubnu 

1995 a v r. 1999 obnovila Komunistickou 

stranu Československa. Hlásí se k tradicím 
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KSČ a užívá historické symboly práce a 

spojení dělníků, rolníků a inteligence. Své 

sjezdy čísluje v návaznosti na sjezdy KSČ, 

přičemž tzv. mimořádný sjezd KSČ byl 

prohlášen za neplatný. Prvním generálním 

tajemníkem byl zvolen Miroslav Štěpán, 

současným je Jiří Vábr. KSČ byla 

registrována 17. 2. 2000, kdy Ministerstvo 

vnitra opatřilo Stanovy doložkou o 

registraci jejich změny a změny názvu 

strany na Komunistická strana 

Československa. Tiskovým orgánem je 

Československý komunista/Jiskra. Více 

informací o programu a postojích KSČ 

včetně archivu periodika lze nalézt na 

www.ksc.cz. 

V roce 2001 se od KSČ odštěpila 

Komunistická strana Československa – 

Československá strana práce (KSČ-ČSSP), 

jejímž předsedou byl zvolen Ludvík Zifčák, 

představitel role mrtvého studenta na 

Národní třídě. Ta působí jako 

mimoparlamentní hnutí, které nebylo 

oficiálně zaregistrováno. I tato strana se 

hlásí k nástupnické tradici za KSČ 

s důrazem na léta 1929-1956. 

Strana demokratického socialismu 

9. 4. 1990 bylo oficiálně registrováno 

politické hnutí Demokratická levice ČSFR 

(DL). Ve volební kampani v roce 1992 toto 

hnutí vytvořilo s KSČM volební koalici Levý 

blok. Po prostějovském sjezdu KSČM v r. 

1993 část nespokojených členů požadující 

změnu názvu strany vstoupila do hnutí DL 

a přetvořila je na politickou stranu Stranu 

demokratické levice (SDL). První 

shromáždění SDL se sešlo v r. 1993. V r. 1997 

tato strana spolu se stranou Levý blok 

vytvořila Stranu demokratického 

socialismu (SDS). SDS byla označována za 

stranu třetí cesty, která nesdílí plně politický 

program ČSSD ani KSČM. Aktuálně 

sloučením SDS s novou občanskou 

iniciativou Skutečná levice vznikla v r. 2020 

strana Levice. Ve funkci předsedy SDS se 

vystřídali Marie Stiborová, Vasil Mohorita, 

Jiří Hudeček a Milan Neubert. Strana 

demokratického socialismu patřila 

k zakládajícím členům Strany evropské 

levice, jejímž je členem, zatímco KSČM 

zůstává pozorovatelem. Více o programu 

Levice  na URL www.levice.org. 

 

-Eva Bartůňková- 

Zdroje: 

WWW stránky zmiňovaných politických stran: KSČM, 

KSČ, Levice, SDS 

Informace o KSČ-ČSSP na Dictionaries and translators 

on dictionary.sensagent.com), 

Rudé Právo, listopad a prosinec 1989, dostupné 

v digitální knihovně Kramerius. 

(PDF) Otázka zákazu KSČ(M) po listopadu 1989 

(researchgate.net) 

KOM163_K (ksc.cz) 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/2001
http://www.levice.org/
http://dictionary.sensagent.com/
http://dictionary.sensagent.com/
https://www.researchgate.net/publication/317823146_Otazka_zakazu_KSCM_po_listopadu_1989
https://www.researchgate.net/publication/317823146_Otazka_zakazu_KSCM_po_listopadu_1989
https://www.ksc.cz/Vnitrostranicky%20mesicnik/JISKRA/163.pdf
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Založení KSČ v okrese Kroměříž 

 

100. výročí založení Komunistické strany Československa v roce 2021 je významnou událostí 

jak pro Komunistickou stranu Čech a Moravy, tak i pro dnešní i budoucí společnost. 

Otázkou bylo, jak co nejdůstojněji oslavit toto výročí a připomenout práci KSČ v okrese 

Kroměříž. Nechtěl jsem zpracovávat další sborník k výročí vzniku KSČ v okrese. Spíše jsem 

chtěl shrnout stěžejní data a nabídnout jména funkcionářů z tohoto období, doložit je 

původními, případně současnými, fotografiemi a texty. Chtěl jsem plně využít vzpomínek 

pamětníků, získat další informace z různých dostupných zdrojů, a tak charakterizovat práci 

komunistů a celé strany v okrese Kroměříž. 

Začal jsem s časovým předstihem připravovat sborník ve formě prezentace v PowerPointu, 

kterou jsem nechal vytisknout. Přitom jsem si byl vědom, že zpracování přichází ne „za 5 

minut 12, ale spíše 10 minut po 12. hodině“. Strávil jsem řadu hodin v okresním archivu 

pročítáním a hledáním informací ve stranických dokumentech a v obecních kronikách o 

činnosti komunistů a KSČ, především v období první republiky. Chybí více osobních 

vzpomínek pamětníků, chybí původní fotografie a předměty z té doby. Jak přibývaly 

informace, bylo nezbytné se vracet a hledat doplňující či zpřesňující poznatky k vyplnění 

bílých míst. 

Při zpracovávání podkladů jsem se setkával s řadou jmen komunistů, kteří poctivě pracovali 

na zlepšování podmínek pracujících, bojovali proti útlaku a násilí fašistického Německa. Přes 

represe vykonávali celou řadu funkcí ve straně či zastupitelských sborech nebo v různých 

spolcích zaměřených na zájmovou, kulturní či sportovní činnost. Byla to i práce v odborech či 

v různých sdruženích k vzájemné pomoci nezaměstnaným. Na druhé straně to byla 

každodenní persekuce orgány státní moci jak vůči politické straně jako takové, ale 

především proti jednotlivým členům strany. Na růžích ustláno neměli ani komunisté ve 

výrobním procesu, pokud byli zaměstnáni. 

 

K 100. výročí založení strany jsem připravil čtyři sborníky z okresu Kroměříž: 

První sborník jsem nazval 100. výročí vzniku KSČ v okrese Kroměříž. Člení se do následujících 

kapitol: 

 Sociální demokracie po 1. světové válce a vliv legionářů po návratu z Ruska. 

 Ustavení KSČ v okrese, souhlas s 21 podmínkami Komunistické internacionály. 

 Období první republiky, 20. a 30. léta boje za lepší postavení pracujících. 
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 Období Mnichovské zrady, okupace a vzniku protektorátu Čechy a Morava, období 

2. světové války. 

 Cesta po roce 1945. 

Uvádím zde některé zápisy nalezené v obecních kronikách nebo dalších dokumentech: 

Bystřice p/H - dne 11. 4. 1921 byla přijatá rezoluce: „Přijímáme s nadšením podmínky 

III. internacionály a hlásíme se hrdě a před celým světem k revoluční straně komunistické. 

Jsme si vědomi všech následků z toho vyplývajících, jsme si vědomi všeho pronásledování a 

vší persekuce, ale jsme odhodláni pro své přesvědčení přinášeti všechny oběti, jakých jsme 

schopni. Pryč se zrádnou sociální demokracií! Ať žije revoluční Československá strana 

komunistická!“ 

Pamětní deska na budově hotelu Jarošov, kde se sešla plenární schůze sociální demokracie - 

levice a přijala podmínky III. internacionály (Kominterny). Text uvedený na pamětní desce: 

„V tomto domě přijala dne 26. 3. 1921 plenární schůze sociální demokracie levice 21 

podmínek pro vstup do komunistické internacionály. Dne 28. 3. 1921 schválila toto rozhodnutí 

okresní konference delegátů organizací soudních okresů Bystřice pod Hostýnem, Holešov, 

Kroměříž a Zdounky. Ve dnech 21. 5. 1921 a 19. 6. 1921 se zde konaly po ustavujícím sjezdu 

KSČ místní konference delegátů. Zvolením obvodního výboru byl tak dovršen proces založení 

KSČ v okrese Kroměříž.“ (viz.foto 2) 

Citáty z obecní kroniky obce Zdounky: 

„V létě 1920 vznikly spory v sociální demokracii mezi levicí a pravicí i do jednoty. Vlivem 

mladších členů bylo rozhodnuto přistoupit k Federované jednotě na mimoř. valné hromadě 

(komunistická). Zbytek členstva, který se změnou nesouhlasil, vystoupil. Tím zanikla původní 

DTJ, která vyvíjela v celku dobrou činnost. I veřejná cvičení a divadlo. V r. 1921 se ještě cvičilo 

v tělocvičně. Byla navštěvována veřejná cvičení (Morkovice, Kroměříž, Přerov). V r. 1922 bylo 

ve Zdounkách uspořádáno i veřejné cvičení FDTJ“. 

„KSČ byla vždy jediným obhájcem práv dělnictva v obci. Hned po vzniku organizovala 

stávku na zdejším velkostatku. Ve volbách v r. 1924 dosáhla 84 hlasů. Její zástupci v obecním 

zastupitelstvu nekompromisně hájili práva dělníků na práci, zvláště v době nezaměstnanosti.“ 

Vzpomínky na založení KSČ v Lutopecnách: 

„Mezi lidmi se nám dařilo. Dokladem byly volby r. 1946. V obci kandidovaly 4 strany a 50% 

hlasů dostala KSČ. Manželka jednoho sociálního demokrata přišla s návrhem, aby starosta se 

volil z klobouku. Všichni na to přistoupili. KSČ si vytáhla předsedu MNV a prvního náměstka.“. 
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Druhý sborník jsem nazval Průmyslové a potravinářské závody, okresní a zemědělské 

podniky služeb, jednotná zemědělská družstva a významné organizace v okrese Kroměříž. 

Jedná se o přehled organizací působících v okrese v období od roku 1945 až do roku 1989. 

Třetí sborník jsem nazval Kolektivizace zemědělství v letech 1945 až 1960 v bývalém okrese 

Kroměříž 

Zde jsem digitalizoval a následně též vytiskl kolektivní dizertační práci čtyř autorů z roku 1963, 

aby bylo zajištěno uchování a využití v ní obsažených informací. Autoři charakterizují a 

hodnotí vývoj přechodu socializace vesnice, vznik, vývoj a rozvoj JZD v podmínkách 

bývalého okresu do roku 1960. 

Čtvrtý sborník nese název Osobní vzpomínky pamětníka. 

Je poctou těm, kterých si vážím, kteří: 

 v období první republiky svou každodenní prací se snažili poctivě a obětavě mírnit 

negativa dopadající na široké vrstvy pracujících, 

 v období 1939 až 1945 bojovali za naše osvobození a pro vítězství dali to nejcennější - svůj 

vlastní život, 

 po roce 1945 začali budovat jinou než kapitalistickou společnost. 

-Jiří Hovadík- 

          

 

budovy, kde byla založena KSČ 

Fotografická příloha: 

1. Holešov: KSČ byla ustavena dne 16. 6. 1921 v domě na Palackého třídě 531/31, původně 

hotel Moravia, nyní obytný dům. Okresní hejtmanství v Holešově vydalo povolení k činnosti 

Obr.1 – Holešov, Palackého Třída Obr. 2 – Kroměříž, Stoličkova 
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organizace KSČ až 12. 2. 1922, proto je možné se setkat i s tímto datem ustavení KSČ 

v Holešově; 

2. Kroměříž: 26. března 1921 se v hotelu Mostar (později Jarošov) ve Stoličkově ulici 1742/5 

konala plenární schůze soc. demokracie-levice. Hotel byl zbourán v 70. letech, nyní je tam 

autobusové nádraží; 

 

          

3. Kroměříž, Milíčovo nám. Zde se v neděli 27. 3. 1921 konala demonstrace za přijetí 

Podmínek III. internacionály a proti persekuci. Rezoluce končila slovy: „Pracující lid v Kroměříži 

projevuje své sympatie Rusku tím, že se dnes přihlašuje pod prapor III. internacionály. Ať žije 

III. komunistická internacionála! Ať žije Komunistická strana v republice československé!“. 

4.  Kroměříž, Sněmovní náměstí. Zde se za první republiky konaly prvomájové i jiné tábory a 

manifestace lidu. Zde byla umístěna pamětní deska (po r. 1989 odstraněná) s tímto textem: 

„Na tomto pamětním místě konala komunistická strana Československa prvomájové i jiné 

tábory a bojové manifestace lidu. Zde se sešel v třicátých letech mohutný tábor na obranu 

vykořisťovaných zemědělců pod Gottwaldovým heslem SJEDNOTIT - BOJOVAT - ZVÍTĚZIT“ 

(Pozn.: Citáty z kronik a desek nejsou redakcí upraveny) 

(redakce) 

 

 

 

 

Obr. 3 – Kroměříž, nám. Milíčovo, kino Nadsklepí 

Obr.4 – Kroměříž, Sněmovní náměstí 
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Národní kulturní památka Kobyliská střelnice 

Je to tiché místo uprostřed rušného města. 

Kobylisy leží na území 

Prahy 8 a střelnice není 

daleko od paneláků, mezi 

ulicemi Žernosecká a 

Čumpelíkova. 

Obdélníkový prostor je 

uzavřen náspy. Rozsáhlý 

areál z konce 19. století sloužil ke cvičným 

střelbám. Za první republiky střelnici 

spravovala armáda. Pokud se nestřílelo 

nebo necvičila pěchota, směli dovnitř i 

civilisté: veřejnost sledovala vojenské 

přehlídky, lidé cvičili v Sokole a učili se tu 

jezdit na koni. Zároveň mohli poslouchat 

armádní či jiné orchestry. Za okupace 

areál připadl Wehrmachtu. Sloužil ke 

střeleckému výcviku okupantů, ale 

i českého četnictva a policie.  

Popravištěm se Kobyliská střelnice stala za 

heydrichiády. Z konírny se stalo poslední 

vězení čekatelů na popravu. Podle 

seznamů, které nejsou úplné, zde bylo v 

období od 30. 9. 1941 do 

7. 5. 1945 popraveno více než 755 lidí. Mezi 

nimi byli mimo jiné i obyvatelé Lidic včetně 

dvou chlapců, Josefa Doležala a Josefa 

Nerada, kteří nemohli být zastřeleni v době 

německého běsnění v Lidicích, protože jim 

tehdy nebylo ještě 15 let. Na popravišti byli 

zastřeleni lidé významní i obyčejní. Ze 

slavných jmen tam padli např. Vladislav 

Vančura, Františka Plamínková, Otto Synek 

nebo protektorátní premiér Alois Eliáš. 

Z Kovandovy kartotéky ve fondu KSV 

můžeme vybrat několik dalších jmen: 

Anna Jirásková. (24. 8. 1901 - 23. 6. 1942). 

Manželka Jaromíra Jiráska, syna 

spisovatele Aloise Jiráska, brzy ovdověla a 

sama pečovala o dvě děti. Za okupace 

vykonávala zpravodajskou činnost pro 

SSSR prostřednictvím sovětské ambasády a 

rodiny Zdeňka Nejedlého. V jejím bytě se 

konaly ilegální schůzky, zajistila 

např. osobní zbraň Juliu Fučíkovi, léčení 

Jana Černého při zápalu plic apod. Jako 

důvod jejího odsouzení bylo uvedeno 

přechovávání proviantu osobám 

nepřátelským Říši.  

Miloš Krásný (1. 11. 1909 - 30. 5. 1942). Člen 

Komsomolu a KSČ, spoluzakladatel a 

funkcionář Svazu mladých. Ve 30. letech 

vyvíjel aktivní činnost proti fašismu a za 

okupace byl členem vedení Národního 

hnutí pracující mládeže, s nímž přešel do 

ilegality. Působil na Ostravsku, kde 
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pomáhal s přechody ilegálních 

pracovníků do emigrace. Dále pracoval 

v Komunistickém svazu mladé generace, 

patřil k předním organizátorům na Moravě 

a v Praze. Zatčen byl v r. 1941. 

Viktor (též Vítězslav) Felber (11. 10. 1880 - 

1. 6. 1942). Profesor technické mechaniky 

a termomechaniky na ČVUT v Praze. 

V letech 1920-24 byl děkanem VŠ strojního 

a elektrotechnického inženýrství, 1930-31 

rektorem ČVUT. V r. 1935 odešel do 

předčasné penze. Za okupace působil 

v Národně revolučním výboru inteligence 

a jako předseda Národně revolučního 

výboru vysokých škol. ČVUT uděluje 

Felberovu medaili za významné zásluhy o 

rozvoj ČVUT ve vědeckovýzkumné, 

pedagogické nebo organizační oblasti. 

Hlavní nápor poprav se odehrál za 

stanného práva po atentátu na 

Heydricha. 

Po osvobození připadla střelnice 

československé armádě, později přestala 

technicky vyhovovat pro cvičnou střelbu a 

využíval ji Armádní film. Vlastní popravčí 

místo bylo symbolicky označeno 

dřevěným křížem s trnovou korunou. 

V r. 1978 byla ke kříži umístěna bronzová 

plastika Nepokořená vlast od 

akademického sochaře Miloše Zeta. 

Památník byl doplněn deskou s osobními 

daty. Nápisy uvádějí kromě jména také 

hodinu, den, měsíc a rok popravy a 

dovršený věk života. V prostoru bývalé 

konírny je dnes kamenná mozaika, kterou 

na stěně vytvořil akademický malíř Martin 

Sladký. Tu doplňují verše básníka Miroslava 

Floriana vtesané do betonového valu: 

„Zastav se na chvíli… krev naše vstoupila 

do této země, ale my znovu se vzpřímili.“ 

Architekturu areálu s valy a dekorativní 

branou vytvořili ing. arch. L. Todl a J. Polák. 

Celé místo památníku, a to včetně 

plastiky, bylo dne 28. 2. 1978 prohlášeno 

usnesením české vlády za národní kulturní 

památku. 

V roce 1990 byl dřevěný kříž s trnovou 

korunou obnoven a znovu vztyčen. Po 17 

letech byl dřevěný kříž napaden hnilobou 

a v polovině listopadu 2007 byl se 

souhlasem památkářů na náklady radnice 

osmé městské části na kobyliské střelnici 

vztyčen nový kovový pietní kříž s trnovou 

korunou. 

Zdroje: 

https://www.praha8.cz/kobyliska-strelnice-narodni-kulturni-

pamatka.html 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/kobyliska-strelnice-na-

praze-8 

Kovandova kartotéka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.praha8.cz/kobyliska-strelnice-narodni-kulturni-pamatka.html
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Publikace o Srpnu 1968 

POVOLNÝ, Daniel. Vojenské řešení Pražského 

jara. I, Invaze armád Varšavské smlouvy. 1. vyd. 

Praha: Ministerstvo obrany České republiky - 

Agentura vojenských informací a služeb, 2008. 

167 s. ISBN 978-80-7278-470-7. 

POVOLNÝ, Daniel. Vojenské řešení Pražského jara 

1968. II., Československá lidová armáda v srpnu 

1968. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační 

centrum MO, 2010. 199 s. ISBN 978-80-7278-525-4. 

O Pražském jaru a invazi vojsk Varšavské smlouvy bylo vydáno množství publikací. 

K tomu tématu se vyjadřují politici, publicisté i historici z řad levice i pravice, komunisté i 

antikomunisté. Erudovaně, nebo emotivně či dokonce ideologicky. Ani na straně levice 

nepanuje naprostá jednota v tom, jak na tyto události nahlížet. Stále je tedy prostor pro nové 

zpracování. 

V obou na sebe navazujících knihách (každá je logicky uzavřená a lze je číst 

samostatně), autor mapuje události, které ovlivnily vývoj Pražského jara. Popisuje období od 

podzimu 1967 do konce roku 1968. Nový, a proto přínosný, je úhel pohledu: Jednak 

v souladu s názvem knihy sleduje především vojenské aspekty událostí, samozřejmě 

v souvislostech s politickým děním. Jednak se více zabývá postoji sovětských politických a 

vojenských špiček a tím, jak reagovaly na události Pražského jara, jakou roli hrála KGB a 

nakolik ČSLA a StB o těchto přípravách věděly. 

Kniha začíná pádem prezidenta a 1. tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného, zmiňuje 

údajné i skutečné pokusy o puč už od podzimu r.1967, aféru generála Šejny. Prochází 

jednotlivými kroky, které přibližovaly vojenské řešení. Mluví o více pokusech o vstup, tedy 

momentech, kdy už byl vojenský zákrok na spadnutí, ale sovětské vedení ještě počkalo: 

příprava operace Dunaj a cvičení Šumava, první pokus o vstup v květnu 1968, cvičení 

Šumava jako druhý pokus v květnu až srpnu 1968, situace v armádě, vojenská 

kontrarozvědka a KGB, jednání v Čierné nad Tisou a dohody, které nebyly plněny. První kniha 

končí skutečným vstupem vojsk v srpnu 1968. 

Ve druhém díle autor podrobně popisuje dění v armádě v srpnu 1968: Generální štáb a 

Ministerstvo národní obrany a vojenské okruhy. Dále postoje politiků a občanů v období mezi 

srpnem a prosincem 1968. 

 

Historik Daniel Povolný se zaměřil na dějiny českých zemí ve 20. století, zvláště pak 

problematice Československé lidové armády, StB a VB v letech 1968-1969, ale zabývá se i 

regionálními dějinami či osobou zakladatele značky Jawa Ing. Františka Janečka. Podobnou 

tématiku jako Vojenské řešení má Nejhorší den Československé lidové armády: 21. srpen 1968 

(Academia, 2020) nebo Operace Dunaj: Krvavá odpověď Varšavské smlouvy na pražské 

jaro 1968 (Academia, 2018) a Den hanby: 21. srpen 1968 v ulicích českých a moravských 

měst (Mladá fronta, 2019). Dále vydal např. publikace Operativní technika v rukou STB (Úřad 

pro vyšetřování zločinů komunismu, 2001), Historie československého a českého vrtulníkového 

letectva od roku 1945 po současnost (VHÚ, 2014), Biografický slovník náčelníků operativních 

správ Státní bezpečnosti v letech 1953-1989. (Academia a ÚSTR, 2017). 

Publikaci Vojenské řešení má ve fondu Šmeralova knihovna. 

 

(redakce) 
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Květnové povstání 

Co předcházelo…? 

Slovenské národní povstání. Fašistickou přesilou bylo zatlačeno do hor, ale boj pokračoval. 

Vzpomínám, jak jsme s hrdostí i obavami poslouchali vysílání povstaleckého vysílače v Bánské 

Bystrici. To byl i signál pro české země k přípravě na zúčtování s nacistickými vrahy, jejich 

agenty, kolaboranty a zrádci českého národa. Vedoucí představitelé odbojových 

organizací si byli vědomi, že bude třeba vytvořit politický a vojenský orgán, který bude se 

souhlasem nové československé vlády povstání řídit a usměrňovat. Konzultace a přípravy 

začaly již v prosinci 1944. 

Rozhlasové stanice Moskvy a Londýna vysílaly dne 26. 2. 1945 provolání stejného obsahu jako 

jednotné pokyny vlády NF pro poslední období národněosvobozeneckého boje. Tím měly 

být všechny odbojové složky i obyvatelstvo jednotně orientovány a připraveny na poslední 

fázi boje. Na pomoc domácímu odboji vyslalo velení sovětských vojsk od počátku roku 1945 

další zkušené partyzánské organizátory, velitele, zbraně, léky, střelivo a další materiál. 

V přípravě povstání existovaly dvě různé koncepce. 

Myšlenka ozbrojeného povstání nevznikla v českém hnutí odporu až na konci druhé světové 

války. Její kořeny sahají do počátků protifašistického odboje. Obě koncepce počítaly s tím, 

že domácí hnutí odporu vyvrcholí ozbrojeným povstáním. Lišily se však rozdílným pojetím a 

formou přístupu k němu. 

 Buržoazní koncepce: 

Vycházela ze zkušeností po skončení 1. světové války a jejím cílem bylo uhájit třídní zájmy 

buržoazie, proto nepočítala s masovým odbojem lidu. Nešlo jí pouze o aktivní účast na 

porážce fašistického Německa, ale o získání konkrétní mocenské pozice v okamžiku porážky 

okupantů. To měla zabezpečit vojenská velitelství Alex a Bartoš. Hlavní oporou se měly stát 

tradiční prvky buržoazního zřízení: protektorátní státní aparát, bezpečnostní aparát, tj. policie, 

četnictvo, finanční stráž, vojáci z povolání a vládní vojsko. Měli zabezpečit převzetí moci, 

využít přítomnosti vlasovců a zabezpečit příchod americké armády. Ve sdělovacích 

prostředcích měly být zdůrazněny zásluhy londýnské vlády a západních spojenců. 

 Koncepce KSČ: 

Naproti tomu KSČ a ROH vypracovaly variantu ozbrojeného povstání v souladu se zájmy lidu. 

Tato koncepce především počítala s dělnickou třídou a ostatními pracujícími, orientovala 

domácí odbojové hnutí na masové formy boje – sabotážní, partyzánský boj, pomoc těm, 

kdo byli postiženi perzekucí. To vedlo k vytvoření morálních, organizačních a politických 

předpokladů k povstání. KSČ ve spolupráci s Ústřední radou odborů (ÚRO) vedla dělnickou 

třídu, aby se stala hegemonem protifašistického boje a mohla tak v osvobozené republice 

prosadit i své třídní zájmy. Za tím účelem organizovala výstavbu revolučních národních 

výborů (RNV), odborové hnutí, závodní milice a závodní revoluční gardy (ZRG). KSČ vytýčila 
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heslo „komunisté do čela povstání“. Odbojová koncepce komunistické strany odpovídala 

zájmům a představám většiny národa. Byla v plném souladu s Košickým vládním 

programem. Proto o Květnovém povstání českého lidu hovoříme, že mělo masový a lidový 

charakter. 

Počátkem roku 1945 se vojenská situace na frontách rychle měnila ve prospěch spojenců. 

Rudá armáda se blížila k Berlínu, také ostatní spojenci již operovali na německém území. 

Československý armádní sbor po boku Rudé armády bojoval na Slovensku. 

Významná výzva domácímu odboji zazněla od vedoucích představitelů zahraničního 

odboje z Londýna a Moskvy v již zmíněném rozhlasovém vysílání dne 26. 2. 1945: „Nesmí se 

stát, aby se československý národ nepostavil na ozbrojený odpor proti ničení našich měst a 

vesnic ustupujícími nacistickými hordami, proti zničení Prahy.“ Stejnou výzvu otisklo ilegální 

Rudé právo (poslední číslo vyšlo 1. 5.). Byla národem vyslyšena. Na Moravě a v Čechách 

operovalo na 95 partyzánských oddílů, desítky ilegálních organizací a další výsadky Rudé 

armády, které ničily železniční spoje a další objekty. Tato revoluční situace vytvořila 

podmínky, aby koncem dubna 1945 došlo k ustavení České národní rady (ČNR), která 

sdružovala domácí odbojové organizace, za vrcholný orgán pro řízení povstání. Předsedou 

byl zvolen prof. Albert Pražák, generálním tajemníkem Josef Kubát za ÚRO, pětičlenné 

předsednictvo (za KSČ Josef Smrkovský) a v plénu bylo 24 zástupců odbojových skupin. 

Ustaveno bylo Vojenské velitelství Velké Prahy Bartoš (zkráceně Velitelství Bartoš) a štáb ÚRO 

pro střediska protifašistického odporu v závodech. Pod tlakem Rudé armády se na české 

území začala stahovat rychle ustupující nacistická vojska. Začátkem května tu bylo 

soustředěno na milion vojáků s veškerou technikou. Nacisté byli rozhodnuti tento prostor 

bránit za použití všech prostředků a s uplatněním taktiky spálené země. Prahu chtěli vyhlásit 

za frontové město. 

Již v průběhu dubna, jak je uvedeno 

v hlášení pražského gestapa a SD 

(Sicherheitsdienst) do Berlína, byly 

v protektorátu zaznamenány nepokoje a 

aktivita ilegálních organizací. 

 

Vypuklo povstání 

 

První povstali 1. 5. 1945 občané Přerova. 

Jejich povstání bylo krvavě potlačeno (54 občanů bylo zavražděno), ale následovalo 250 

měst a obcí od Přerovska-Olomoucka, přes střední Čechy až po západní část republiky 

včetně Plzně. Na mnoha místech vyhlásili Československou republiku a moci se ujaly místní 

národní výbory. Ve Svatobořicích a Nymburce daly signál k povstání dělnické stávky. 
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Po hlášení pražského gestapa a SD o situaci v protektorátu byl urychleně povolán K. H. Frank 

k novému říšskému vůdci admirálu Dönitzovi, kde 

dostal za úkol povstání likvidovat s veškerou brutalitou 

a zabezpečit armádě maršála Schörnera možnost vést 

ústupový boj s Rudou armádou na západ. Při ústupu 

měl být realizován tzv. plán ARLZ – taktika spálené 

země. Rozsáhlé ničení historických a významných 

objektů bylo připraveno i v Praze. Uskutečnění těchto 

zvrhlých plánů zabránilo Květnové povstání. 

 

Povstání v Praze 

 

V Praze lidé odmítali německé peníze, ignorovali němčinu, ničili německé nápisy a 

vyvěšovali československé vlajky. Situace se vyhrotila po známém vysílání českého rozhlasu. 

Urychlil se tím původní plán ÚRO a pražského vedení KSČ zahájit povstání dne 7. 5. Začaly 

tvrdé boje: o rozhlas, ale i na dalších místech Prahy. ČNR, Velitelství Bartoš a štáb ÚRO se ujaly 

řízení povstání. Povstalci obsazovali objekty důležité pro řízení povstání a významné závody. 

Do objektů, kde sídlily nacistické posádky, byl přerušen přívod vody, plynu, elektřiny i 

telefonní spojení. 

Důležitým úkolem bylo získat zbraně, kterých byl velký nedostatek, muselo se o ně bojovat. 

Významným zdrojem zbraní byla nádraží. Zásluhou železničářů byly získány zbraně, 

pancéřové pěsti, granáty, ale i tři pancéřové vlaky pojmenované Orlík, Praha, Moskva. Ty na 

mnoha místech úspěšně zasáhly do bojů. Slibované shozy zbraní z Londýna, které dojednali 

členové ČNR (ilegální organizace Rada tří a štábní kapitán Jaromír Nechanský, velitel 

desantu Platinum–Pewter s vlastní vysílačkou), se neuskutečnily. Podle vyjádření britského 

historika Martina D. Browna (při telemostu v rámci konference České národní povstání 1945, 

kterou pořádal Senát spolu s ČSBZS 31. 12. 2012) nebylo povstání v protektorátu v plánu, tedy 

ani jeho vyzbrojení. 

Navečer 5. 5. vydala ČNR pokyn ke stavbě barikád. Pražané jich přes noc vybudovali na 

1 600 a dalších 200 na přístupech ku Praze. Jako ozbrojená složka povstání byly organizovány 

Revoluční gardy, dále zdravotní a zásobovací služba. 

Důležitým organizátorem povstání byl rozhlas. Za jeho činnost položilo mnoho občanů své 

životy. Byl také několikrát bombardován. Bohužel ve svých zprávách nedbal pokynů ČNR a 

mnohdy vysílal neověřené zprávy, které zkreslovaly situaci v Praze. Pouštěl do éteru i zprávy 

vlasovců, což vzbuzovalo v zahraničí nedůvěru, jak to zaznělo ve vysílání BBC. Protože 

nedošlo k nápravě, rozhodla ČNR a ÚRO zřídit vlastní vysílače v Husově sboru na 

Vinohradech a ve strašnickém závodě Telefunken-Tesla. Více byl využíván Městský rozhlas, o 

který se sváděly tvrdé boje na Staroměstském náměstí. Všechny vysílače žádaly ve svých 
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relacích spojence o pomoc. ČNR nevěděla, že Rudá armáda zahájila útok na pomoc 

povstalecké Praze, na přímý rozkaz Stalina maršálu Koněvovi, přesto, že štábní kapitán 

Nechanský byl ve spojení s Ministerstvem obrany v Londýně. 

Ve dnech 7. a 8. 5. se povstání ocitlo ve složité situaci. Proti Praze nastoupily několika směry 

pěší a tankové divize SS. Jen v Praze bylo dislokováno na 46 000 německých vojáků a 

policistů i dalších německých občanů. Bojovalo se na mnoha místech Prahy: Pankrác-

Jezerka, Staroměstské náměstí, Trojský most, Žižkov, Chuchle, Dejvice i jinde. Nacisté ve své 

zuřivosti vraždili civilní obyvatelstvo včetně dětí, útočili tanky a samohybnými děly a jejich 

přesila byla zřejmá. Na mnoha místech se do bojů zapojili vlasovci, ale když nezískali podporu 

ČNR jako součást českého povstání, urychleně 7. 5. odešli na Západ. ČNR se od jejich 

činnosti distancovala. 

Dne 7. 5. odjel ze štábu velkoadmirála Dönitze plk. Mayer-Detrig (zástupce gen. Jodla) spolu 

s americkým zpravodajským důstojníkem Pratem do Schörnerova štábu. Informoval tam o 

přípravě kapitulace v Remeši a o rozkazu Dönitze, aby se východní jednotky probily na 

západ do amerického zajetí. 

Na základě toho nabídl velitel jednotek Wehrmachtu v Praze generál Rudolf Toussaint dne 

8. 5. v 11. hod České národní radě kapitulaci s požadavkem, aby byly zprůchodněny 

barikády, propuštěni zajatci a od 18 hod. zastaveny boje. Přestože tato dohoda 

neodpovídala požadavku bezpodmínečné kapitulace a někteří členové ČNR nesouhlasili, 

byla přijata. A tak bylo propuštěno přes 20 000 zajatců, mezi nimi řada gestapáků, kteří tak 

unikli spravedlivému trestu. Dohodu o zastavení bojů ignorovaly jednotky SS, Hitlerjugend, SA 

a část Wehrmachtu a pokračovaly v bojích, především 

na okrajích Prahy. Značné síly byly soustředěny 

v Krčském a Kunratickém lese, odkud děla ostřelovala 

Pankrác a střed Prahy ještě v ranních hodinách dne 

9.5. 

V noci na 9. 5. a po celý další den se tak na mnoha 

místech se těžce bojovalo, např. jižně od Smíchova, 

Žvahova a Zlíchova, kde úspěšně zasáhl náš obrněný 

vlak. Zde ještě padlo nebo bylo zavražděno 54 

bojovníků a civilistů. To je v rozporu s pozdějším 

tvrzením, že v Praze byl klid a mír, že se nebojovalo. 

Boj s nacisty ještě pokračoval do noci z 11. na 12. 5. u 

Milína na Příbramsku, kde padly poslední výstřely a 

poslední lidské oběti této války. Zde spáchal 

sebevraždu velitel tankových jednotek SS gen. Pückler, 

který chtěl povstání utopit v krvi, a tak i on se vyhnul spravedlivému trestu. 
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Závěr. 

Za dobu války zahynulo 400 000 našich občanů při obraně hranic z r. 1938, na frontách, 

v koncentračních táborech, při akcích gestapa, v partyzánských bojích, při povstáních a při 

bombardování. Za naše osvobození položilo životy 140 000 vojáků Rudé armády, 33 000 

rumunských vojáků, 300 polských a 180 amerických vojáků. 

Na straně nepřítele padlo v Praze 855 vojáků a občanů německé národnosti, zajato bylo 

Rudou armádou 860 000 německých vojáků. Při osvobozování ČSR bylo zničeno 122 

fašistických divizí. Květnového povstání českého lidu se od 1. 5. zúčastnilo asi 100 000 

bojovníků, padlo nebo bylo zavražděno 8 000 Čechů, Poláků, Bulharů a dalších národností. 

Jen v Praze zahynulo 3 700 občanů, z toho polovina v boji na barikádách. Mezi padlými bylo 

70 % mladých do 20 let. 

Prezident Beneš po svém návratu z exilu do vlasti řekl ve svém hodnocení odboje a 

Květnového povstání „Politický odboj v českých zemích i na Slovensku byl neobyčejně 

rozrůzněný a rozsáhlý – účastnil se ho skutečně národ jako celek ve všech možných formách. 

Nelze zatím krátce a synteticky zachytil ty nesčetné jeho formy a způsoby – byl to opravdu 

odboj národní – lidový, spontánní a ideově demokratický. Vojensky se projevoval vedle obou 

povstání (slovenského a pražského) především rozsáhlým hnutím partyzánským, jež vykonalo 

činy opravdového válečného hrdinství. Co se stalo v Praze o revolučních dnech květnových, 

byla věc mezinárodně i národně velmi důležitá. Zdůrazňuji, že pražské povstání mělo 

dalekosáhlý význam, že přes všechny obtíže a nedostatky bylo vcelku organizováno dobře, 

že mělo svůj účel – tak jako povstání pařížské a podobné jinde – a že svého cíle dosáhlo. 

Když jsme nemohli bojovat na začátku války, mohl svět aspoň vidět, že chceme bojovat na 

jejím konci a že duch odboje je v celém národě naprosto spontánní.“  

Naší povinností je i do budoucna nedopustit, aby význam povstání a osvoboditelské mise 

Rudé armády a dalších spojenců byl zpochybněn, zkreslován, nebo aby hrdinové byli 

zapomenuti. Tento úkol musí převzít další generace.  

-Jan Turek, účastník domácího odboje a Květnového povstání- 

 

 

 

Teď nám sice scházejí, ale 

jistě budou pokračovat 

 

Psáno 8. března 2021. Už je to víc než rok, 

co jsme mohli zatím naposled přijít 

do Klubu společenských věd na 

přednášku s diskusí. Bylo to v únoru, kdy 

Ing. Ladislav Šafránek mluvil o chybějící 

odvaze v rozhodování o české 

ekonomice. Jak aktuální je to téma i dnes! 

Ty přednášky mi hodně scházejí, už se 

nemůžu dočkat pokračování, a jistě 

nejsem sama. Jak široký měly záběr, jak 

byly rozmanité! Pro někoho to byla 
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příležitost vidět známé věci jiným 

pohledem, pro někoho třeba seznámení 

se s pro něj úplně novým oborem, jindy se 

nám otevřel pohled za kulisy toho, co je 

vidět na jevišti sdělovacích prostředků. Po 

přednášce se dostali ke slovu všichni, kdo 

chtěli diskutovat. Někdy to bylo klidnější, 

někdy se různé názory střetly, jen to třesklo, 

ale vždycky to člověku dalo podnět 

k přemýšlení.  

Jak spočítal dlouholetý předseda klubu 

Ing. Lubomír Vacek v dubnu roku 2019, za 

necelých třicet let od založení klubu 

proběhlo zhruba 530 přednášek, seminářů 

a podobných akcí. Připomeňme si aspoň 

přednášky toho posledního 

nekoronavirového roku pořádané klubem, 

které se týkaly našeho hospodářství (Ing. 

Ladislav Šafránek, CSc.: Extenzivní růst 

hospodářství a KSČM, prof. Ing. Václav 

Průcha, CSc.: Úspěchy národního 

hospodářství Československa, které se 

zamlčují (léta 1945-1989), Dr. Zdeněk 

Pernes, předseda Rady seniorů ČR: Uhájí 

stát důchodcům životní úroveň?), 

sociologie (Ing. Lubomír Vacek, CSc.: 

Struktura současné společnosti a její 

dopady) a etiky (JUDr. Čestmír Kubát, CSc. 

a RSDr. Ján Mišovič, CSc.: O vztahu práva 

a morálky), dějin (PhDr. Jozef Hrdlička, 

předseda Komunistické strany Slovenska: 

Česko-slovenské vztahy od roku 1918 do 

konce roku 1992), a v neposlední řadě 

kultury: (přednáška doc. PhDr. Věry 

Beranové, CSc.: Jak současné umění 

ovlivňuje náš životní styl (pokus o 

rekapitulaci posledních třiceti let) a 

beseda s básníkem Karlem Sýsem o 

možnostech a limitech současné 

umělecké literatury a postavení literátů v 

Česku). 

Vedle toho zval klub své členy a další 

zájemce na přednášky Klubu mezinárodní 

politiky, které se jako vždy i v roce 2019 

zabývaly aktuální situací v zemích, které 

ovlivňovaly náš svět. Představitelé zemí, 

politici, politologové a novináři mluvili o 

Ukrajině, Číně, Pákistánu, Maďarsku, Kubě, 

o vztazích EU a USA, o situaci před volbami 

do Evropského parlamentu u nás a pozici 

D. Trumpa před prezidentskými volbami 

v USA, i o výsledcích setkání dělnických a 

komunistických stran v Izmíru. 

Ani se dnes po roce omezení kvůli 

epidemii nechce věřit, že tak bohatě byl 

prostřen stůl poznávání a potkávání. Tak 

jistě jako po noci přijde den, i my se 

dočkáme obnovení plného klubového 

života. Už teď můžeme přemýšlet, o čem a 

s kým přednášky a besedy budou, a začít 

je chystat. 

 

-H. Sovová- 
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Nadace Rosy Luxemburgové / Rosa-Luxemburg-Stiftung 

V r. 2018 byla otevřena pražská kancelář Nadace Rosy Luxemburgové a stala se výrazným 

činitelem na české levicové scéně. Také některé akce Klubu společenských věd se konají ve 

spolupráci nebo pod záštitou Nadace Rosy Luxemburgové. Je proto vhodné ji stručně 

představit i v našem bulletinu. 

Nadace byla založena r. 1990. Své nynější jméno podle významné představitelky 

socialistického a dělnického hnutí nese od r. 1992.V Německu je nyní 6 nadací, které jsou 

blízké některé politické straně. Nadace Rosy Luxemburgové je jednou z nich a její 

partnerskou stranou je Levice (Die LINKE). Dostává však i finanční podporu ze strany spolkové 

vlády. Sídlí v Berlíně a má řadu zahraničních poboček, například v USA, Brazílii, Mexiku, Izraeli, 

Jihoafrické republice, Číně a Srbsku. Pražská pobočka spolupracuje s partnery v Česku, na 

Slovensku a v Maďarsku. Kontakty udržuje také v Rakousku. 

Politicky se nadace hlásí k demokratickému socialismu a podporuje společenskou kritiku 

v tradici dělnického a ženského hnutí, antifašismu a antirasismu. Podporuje dialog a 

propojování politických, sociálních a kulturních iniciativ, které usilují o emancipaci. 

Politické vzdělávání nadace chápe jako prostředek k rozvoji transformačních procesů pro 

vytvoření solidární, spravedlivé a ekologicky ohleduplné společnosti. Uskutečňuje vzdělávací 

projekty, pořádá konference, přednášky, výstavy. Také vydává publikace, např. od r 1990 

díla K. Marxe a B. Engelse v berlínském nakladatelství Karl Dietz). Její zpravodaj RLS Newsletter 

je dostupný na webové stránce nadace www.rosalux.de. Tamtéž lze získat i elektronickou 

verzi časopisu Luxemburg, který nadace vydává od r. 2009. 

Pro názornější představu o aktivitách nadace, a především jejího zastoupení v Česku, jsme 

vybrali dvě zprávy z jejího blogu (rosalux.cz/blog). Na stránkách blogu jsou dostupné kromě 

podrobnějších informací i konferenční materiály a studie. 

 Tři studie z České republiky, Slovenska a Maďarska, které mapují stav občanské 

společnosti z levicové perspektivy. Nadace zadala jejich zpracování. Studie se 

zaměřují na politické strany, odbory a rozličné organizace, které se věnují levicovým 

tématům, jako jsou například lidská a sociální práva, pomoc uprchlíkům, rovnost žen 

a mužů nebo ekologie a klimatická změna. Autory jsou Matěj Ivančík z Univerzity 

Komenského v Bratislavě, Szabina Kerényi z Centra pro sociální vědy při Maďarské 

akademii věd v Budapešti a Jiří Navrátil z Masarykovy univerzity v Brně. 

 Mezinárodní konference Lokální ekonomika: Návod k použití. Pořádala ji Alternativa 

zdola s podporou Nadace Rosy Luxemburgové. Byl to už druhý ročník konference, 

která se věnuje hledání podmínek pro využití nových technologií ve prospěch 

svobody a solidarity při obnově hospodářského života v místech opuštěných a 

přehlížených velkým kapitálem. V Praze se konkrétně zaměřila na družstevnictví a 

hospodaření na principech vzájemnosti. 

Klub společenských věd uspořádal s podporou nadace např následující akce: 

http://www.rosalux.de/
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Odborný seminář na téma: Dialektická metoda v řešení aktuálních společensko-politických 

problémů v ČR. 13. 12. 2018 v Praze na Vinohradech, Francouzská 171/28, v zasedacím sále 

nadace. 

Odborný seminář na téma: Vývoj levicového myšlení v ČR (od 90. let do současnosti). 

18. 4. 2018, Praha 1, Politických vězňů 9. 

Nadace je také partnerem Institutu české levice. 

(Zpracovala redakce podle WWW stránek nadace a KSV) 

 

 

 

Sekce Pohraniční stráže "Věrni zůstaneme" KČP Praha společně s 

Národní radou Klubu českého pohraničí připravily vydání knižní 

publikace o historii vzniku Pohraniční stráže s názvem Veteráni 

pohraniční stráže mají slovo 1951 – 2021. 

Vydání knihy je jednou z akcí, které KČP připravil k 70. výročí přijetí 

Zákona o ochraně státních hranic. Koronavirus zde zapůsobil jako ve 

všech činnostech spolků a klubů. Kniha je alespoň malým 

připomenutím. Více o knize najdete na webových stránkách Klubu 

českého pohraničí https://www.klub-pohranici.cz. 

 

 

 

 

 

Sociální demokrat Antonín Štochl 

Když „zalistujeme“ příspěvky Václava Bartíka v databází Pamětních desek, 

najdeme tam zajímavou pamětní desku na domě v pražských Košířích. 

Zastánci dělnických práv soudruhu Ant. Štochlovi umučenému nacisty 

19.11.1942 v Magdeburku Čs. Soc. dem. Košíře.  

Sociální demokrat Antonín Štochl se narodil 7. 6. 1885 v Košířích v dělnické rodině. Jeho otec 

Václav Štochl, syn kovářského pomocníka ze Smíchova, pracoval jako přádelník v Košířích. 

Rodina bydlela v ulici Pod Kavalírkou 

č.p. 299. V r. 1910 Antonín Štochl 

vystoupil z katolické církve a zůstal bez 

vyznání. V témže roce uzavřel 

občanský sňatek s Anastázií Benákovou 

ze Zlíchova. Jak ukazují i sporadické 

zmínky v Právu lidu, rozsah jeho zájmů a 

profesního působení byl poměrně 

široký. Pracoval jako úředník tiskového 

výboru strany sociálně-demokratické a 

 

https://www.klub-pohranici.cz/
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vedoucí tiskárny Práva lidu. Výrazně se angažoval v dělnické tělovýchově jako starosta DTJ 

v Košířích i jako cvičitel a (dnešními slovy) lektor. Účastnil se sjezdu Dělnických tělocvičných 

jednot českoslovanských v červnu 1912. V létě téhož roku se podílel na přípravě významného 

celostátního kurzu pro cvičitele DTJ jako organizátor, cvičitel i přednášející. Na sjezdu 

přednesl jeden z hlavních referátů zaměřený na stav odborného tisku. Konkrétně referoval o 

situaci v redakci Cvičitelských rozhledů, které vycházely jako příloha Tělovýchovného ruchu 

a byly věnovány odborné výchově cvičitelstva DTJ. 

Ještě dnes je v některých knihovnách dosažitelný sborník, který Antonín Štochl editoval, 

Dělnický zpěvník: sbírka písní dělnických nově upravená, písněmi národními a lidovými 

rozmnožená, který vydalo Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství v Hybernské ulici 

v Praze. 

Štochl byl také funkcionářem sociální demokracie a komunálním politikem. V letech 1913-

1923 působil jako starosta tehdejší Prahy 17, což byly Košíře, Motol a Jinonice. Kupodivu k nim 

nepatřil Smíchov, který je jinak s Košířemi značně propletený a obě čtvrti jsou si velmi blízké. 

Štochl byl v historii města Košíře sedmým starostou, prvním v nových podmínkách po vzniku 

Československa. V jeho funkčním období bylo postaveno několik významných budov, celý 

blok na Plzeňské a roh ulic Musílkova a Pod Kavalírkou. I dnes je poznáme: na fasádě 

rohových domů vidíme znak Košíř s nápisem Domy města Košíř. Později pokračoval ve funkci 

místostarosty, a to až do svého zatčení gestapem. Po rozpuštění sociálně-demokratické 

strany v r. 1938 zakládal organizaci Strany práce v Praze 17 a byl jejím předsedou. Národní 

strana práce působila jen do března 1939. 

Za německé nacistické okupace byl Antonín Štochl internován v koncentračním táboře a 

zemřel v Magdeburgu 19. 11. 1942. 

Na závěr je třeba se dotknout problematického návyku přejmenovávání ulic. Po válce byla 

jedna z uliček typických dělnických domků v Košířích nazvána Štochlova a na domě, kde 

Štochl žil, byla umístěna pamětní deska. V padesátých letech pamětní desku odstranili a ulici 

přejmenovali podle Slávy Horníka. Není pochyb, že Sláva Horník, hrdina protifašistického 

odboje, do historie Košíř patří. Mohlo se však najít jiné řešení, jak mu vzdát poctu. Po převratu 

v r. 1989 byla z iniciativy zastupitelů za ČSSD v nynější MČ Praha 5 hledána cesta, jak vrátit do 

Košíř Štochlovu ulici. Uvažovalo se o přejmenování Nepomucké na kraji Cibulek, nakonec 

byla v r. 2004 slavnostně pojmenována nová ulice po straně Jinonické. Na domě čp. 200/23 

v ulici Slávy Horníka byla odhalena nová pamětní deska. Jméno Antonína Štochla je 

uvedeno také na pamětní desce v Hybernské 1033/7 (palác Hybernia) s nápisem PADLI 

ABYCHOM VĚČNĚ ŽILI 1939 – 1945 

-Eva Bartůňková- 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

https://www.pametni-desky-v-praze.cz/ 

Archiv hl.m.Prahy [online], Dostupné na old.nacr.cz/Z-files/moznosti_14_ead-amp-kosire.xml 

Náměstek primátora Ing. Jiří Paroubek se účastní pojmenování nové ulice [tisková zpráva online] na 

portálu https://www.praha.eu/ 

Pražský přehled kulturních pořadů [online] Pražská kultura před 67 lety - leden 1953 (kampocesku.cz) 

Zápis z 3. jednání kulturní komise , konaného dne 10. 3. 2003 – MČ Praha 5 

NP5 - Naše Praha 5 - Festival (doczz.cz) 

Rybářské knihy Slávy Štochla - PALADIX foto-on-line 

http://old.nacr.cz/Z-files/moznosti_14_ead-amp-kosire.xml
https://www.praha.eu/
https://www.kampocesku.cz/clanek/27331/prazska-kultura-pred-67-lety-leden-1953
https://www.praha5.cz/zapis-z-3-jednani-kulturni-komise-konaneho-dne-10-3-2003/
https://doczz.cz/doc/413999/np5---na%C5%A1e-praha-5
https://www.paladix.cz/clanek.php?aid=11464&did=13845
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OŽIVIT/VYVLASTNIT 

akce pražských komunistů v listopadu 2020 

 

Jedním z největších problémů v Praze je nedostatek cenově dostupného bydlení. V hledání 

příčin tohoto stavu se názory různí. Primátor vidí jako příčinu regulované nájemné, které 

přinutilo městské části rozprodat bytový fond. My, komunisté, vnímáme příčiny této krize ve 

spekulacích s byty, v jejich nákupu za účelem investice namísto bydlení a v nárůstu 

krátkodobých pronájmů (Airbnb). Za posledních 6 let se cena bytů v Praze zvýšila podle 

statistik developerů o 100% a ceny nájmů rostly až o 12 % za rok. 

Jednou z dominant neschopnosti vedení Prahy je budova kulturní památky nádraží 

Vyšehrad, kterou vlastník nechává chátrat, aby mohl v budoucnu využít lukrativní pozemek 

v centru města. V hlavním městě jsou ale tisíce bytů, které jsou prázdné. Podle webu 

prazdnedomy.cz, který si dal za cíl zmapovat neobývané nemovitosti, je v Praze v březnu 

2021 nejméně 228 neobydlených bytových či rodinných domů. 

Nedostupné bydlení se nejen v Praze stalo zdrojem bezdomovectví, mnoho rodičů – 

samoživitelů končí v jeho důsledku i s dětmi na ubytovnách, osamělí senioři se nuceně stěhují 

za město. Právo na důstojné bydlení, jak jej známe z dob socialismu, se dnes stává 

privilegiem. 

Proto se pražská KSČM rozhodla na tento problém veřejně upozornit. V každé městské části 

jsme vytipovali jednu nemovitost, kterou je možné buď OŽIVIT – pokud je vlastníkem město, a 

nebo VYVLASTNIT - pokud je vlastníkem soukromý subjekt. 

Doporučili jsme také interpelovat s každým jednotlivým prázdným domem zastupitelstva 

městských částí. Na Poslanecké sněmovně pak leží úkol schválit nový stavební zákon, který 

zjednoduší stavební řízení pro výstavbu nových dostupných bytů a zároveň nezmění stávající 

zástavbu v neobyvatelnou džungli bez občanského vybavení a zeleně. 

Akce měla odezvu u některých majitelů chátrajících nemovitostí, kteří se snažili ospravedlnit 

havarijní stav nemovitosti s tím, že již pracují na nápravě. Vyzýváme k individuální aktivitě. 

Pokud víte o prázdném domě, zapište ho do databáze webu prazdnedomy.cz kde se 

kolektivně vytváří tlak na majitele či samosprávy. 

 

-Luboš Petříček- 

 

Pozn. Některé zanedbané nemovitosti si lze prohlédnout na adrese 

https://praha.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/17-listopad-diky-ze-muzem-vyvlastnit 

 

https://praha.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/17-listopad-diky-ze-muzem-vyvlastnit
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"O prudkosti bojů v Pražském povstání svědčí i dnes množství 

pamětních desek na zdech domů." 

 

1) Fotografie č.1: Zikova:  

Pamětní deska na domě v Zikově ulici v pražských 

Dejvicích na počest neznámého sovětského vojína, 

který padl při osvobozování Prahy. Podobných 

drobných památníčků je v této lokalitě, ve které se 

odehrávaly ostré boje, více. 

2) Fotografie č.2: Thákurova:  

Pamětní deska na budově Arcibiskupského semináře 

v Thákurově ulici v pražských Dejvicích. Dělník Vojtěch 

Městek (21. 3. 1907-9. 5. 1945) padl za Pražského 

povstání u tehdejší Německé techniky na rohu Salačovy a 

Sadové ulice. 

3) Foto č.3: Smíchov: 

Pamětní deska na počest zaměstnanců továrny Ringhoffer-Tatra na pražském Smíchově. 

Jsou uvedena jména popravených a jména padlých na barikádách v Pražském povstání. 

Pod reliéfem je uložena prsť z bojiště u Stalingradu. Po zbourání budovy továrny po převratu 

v r. 1989 byla deska přemístěna na novostavbu nákupního centra Nový Smíchov. 

4) Foto č. 4: Kavalírka: 

Pamětní deska padlým za Pražského povstání 5. 5. 1945. V této podobě byla odstraněna 

krátce po zbourání budovy. Tu vystřídala developerská výstavba. Samotná deska byla 

přemístěna o několik domů níže, stále v Musílkově ulici v pražských Košířích. 

5) Foto č.5: Vítězná 

Pamětní deska na domě ve Vítězné ulici v Praze na Újezdě. Připomíná 6 civilistů, které 

postříleli Němci z vozu projíždějícího kolem domu, v němž se schovali. Spolu s nimi je uvedeno 

i jméno úřednice Boženy Kurcové, která byla zatčena za podporu rodin odsouzených 

důstojníků a byla popravena za stanného práva r. 1942. 

 

 

Kavalírka Zikova Smíchov 

Vitězná 

Thákurova 
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Nový web KSV 

Jak již milí přátelé víte, tak v polovině ledna letošního roku byl spuštěn nový web Klubu 

společenských věd. Při jeho tvorbě jsme se zaměřili na jednoduchost a přehlednost. Web je 

oproti původnímu mnohem jednodušší na vyhledávání potřebných informací, materiálu 

v archivu fóra, ale také je mnohem modernější. Většina našich příznivců se pravidelně 

zapojovala do vyhlášených anket klubu, které jsme zveřejňovali. Letos to bylo zcela jiné. Bylo 

nutné nejen reagovat na současnou situaci, ale prostě a jednoduše, modernizovat. 

V původní verzi webu se anketa řešila s členy i nečleny způsobem, který se mnohým může již 

zdát velmi zastaralý. Anketu jste dostávali emailem, nebo jste si ji mohli stáhnout na stránkách 

, vytisknout, vyplnit, vložit do obálky a poslat. Ti co byli zručnější ji naskenovali a poslali 

mailem, nebo vyplnili v počítači a posílali jako přílohy v emailu. Bylo to velmi komplikované, a 

dnes , kdy nemůžeme pomalu vyjít ani přede dveře svého bytu, nebylo možné jít s dopisem 

na poštu a posílat. Nehledě na to, že poštovné za obyčejný dopis je dnes pro mnohé i velmi 

drahou záležitostí. 

Letošní první anketa byla zcela inovativní. Byla v elektronické podobě, přímo na stránkách 

klubu a stačilo jen kliknout na odpověď a odeslat . Ale pro milovníky tradic, byla možnost si 

stáhnout i anketu po staru… Anketa byla zaměřena na prognostickou úvahu o tom, jak to 

bude vypadat na konci roku 2021. Obsahovala 21 tipovacích otázek a bylo možné do 

volných polí vyplnit i vlastní poznámky k dané problematice. Anketa byla z taktických 

důvodů uzavřena 25. února , ale její vyhodnocení vás čeká na konci roku. Ten, kdo bude 

svými tipy nejblíže skutečnosti bude oceněn „PROGNOSTIKEM ROKU“.  Vzhledem k tomu, že 

inovujeme kompletně celý přístup klubu, tak oceněni budou i ostatní respondenti, kdy 

formou losování budou soutěžit o hodnotné ceny z tvořivé dílny naší členky, programátorky 

(tvůrkyně webu), ale i předsedkyně redakční rady Ladislavy Šimkové. Půjde především o 

polštářky, klíčenky, roušky, ale i jiné drobnosti s logem klubu. 

Cesta k tvorbě webu byla poměrně komplikovaná. Původní plán kdy měl být web spuštěn již 

v loňském roce se zhroutil na základě situací, které se sešly tak nějak, najednou. Nejdříve 

odešel náš velký „tahoun“ a „dříč“ František Kovanda, pak onemocněl Honza Mráz ,a 

nakonec se objevila „pandemie“, kdy práci na webu nebylo možné projednávat a řešit na 

schůzkách v kanceláři klubu.  

Nakonec se ale zadařilo. Web se zrodil 12.ledna 2021 a díky tomu, že se na něj těšilo hodně 

lidí, tak se na internetu můžeme pochlubit i velkou návštěvností. Od chvíle, kdy byl web 

spuštěn byl navštíven celkem 821x  a anketu navštívilo 305 lidí. Ta byla spuštěna 5. února.  

Vzhledem k tomu, že jsme díky Covidu přišli o poměrně dost příznivců a není nás vidět na 

veřejných akcích , je toto číslo velmi přívětivé. 

Stránky jsou aktualizovány pravidelně, je možné na nich vidět technické vylepšení, ale i 

grafické zázraky. Třeba během zimy vám na webu sněžilo .   Abychom v tomto duchu 

mohli pokračovat, tak žádáme všechny příznivce, aby se zapojili do korespondence, 

pravidelně přispívali do fóra, třeba i vzpomínkou, ale také věcnými informacemi a fakty. Dále 

budeme rádi, když nám pošlete připomínky ke vzhledu webu , nebo jeho vylepšení apod.  

Pro tyto účely jsou založeny i nové emailové schránky, které jsou součástí nového webu . 

Pro příspěvky do Fóra společenských věd : forum@klubspolved.cz    Příspěvky do bulletinu a 

redakce: redakce@klubspolved.cz  a email na všeobecné dotazy a připomínky: 

Info@klubspolved.cz  

Moc se těšíme na spolupráci a i vy se můžete těšit na další ankety a soutěže, které budou 

vždy o hodnotné ceny  

- Za redakci – L.Šimková -  

mailto:forum@klubspolved.cz
mailto:redakce@klubspolved.cz
mailto:Info@klubspolved.cz
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