
 



Vážení čtenáři Bulletinu KSV. 

 

 Již se píše rok 2022 a je to opravdu dlouho, co 
jste naposledy čítali stránky předchozího čísla.  

Klub společenských věd zaznamenal v minulých 
měsících velké výpadky. Covidová situace, ač to 
slovo již neradi slyšíme, společně s dalšími 
restrikcemi, které k ní patří, vyvolala značné 
ztráty v našich řadách. Nejenže nás navždy 
opustili někteří naši členové a pracanti držící 
chod klubu, hodně našich členů také bylo 
nemocných, ale také díky omezením, která zde 

byla, jsme nemohli některé úkony dokončit, protože to prostě nebylo možné.  

 

Další z negativních faktorů, které měly vliv na chod klubu byla a je politická situace vně strany KSČM. 
Každým dnem šla ke dnu více a více, až si členové vyžádali mimořádný sjezd, který se uskutečnil 23. 
října 2020. Podílení se na přípravě sjezdu a pohyby ve straně s tím související vyvolalo řadu nových 
úkolů, které jsme museli řešit přednostně.  

Byla jsem dokonce delegátkou sjezdu za Kladno, mé angažmá v řešení problémů ve straně a samotná 
účast na sjezdu mi poskytlo mnoho zkušeností, o které se s Vámi podělím v odděleném článku uvnitř 
Bulletinu. 

 

Propad ve volbách, epidemická situace, nemoci, omezení, propouštění a mnoho dalšího, co na nás 
mohlo mít vliv, dokážeme ustát. Klubovna KSV v budově KSČM dále zůstává, podařilo se nám udržet, 
ač omezený, chod webu www.klubspolved.cz, podařilo se nám získat nové členy, velmi významné 
svou profesí, znalostmi a zapálením pro historii, vědu a poznávání, kteří posílí naše řady. Podařilo se 
nám, ač s odstupem a  omezeným rozpočtem, opět vydat Bulletin. 

 

Proto bych touto cestou chtěla vyslat omluvu za dočasný výpadek činnosti klubu, ale zároveň bych si 
dovolila pronést VELKÉ DÍKY všem našim přátelům, kolegům, dopisovatelům, členům klubu i 
virtuálním návštěvníkům za podporu v těchto časech, které nás provázely. Nebýt vás, tak bychom 
možná zapomněli na smysl naší práce. 

Redakce věří, že tyto a další problémy nebudou neřešitelné a činnost KSV i Sekce regionálních dějin 
bude pokračovat v původní kvalitě. To, že vychází nové číslo Bulletinu KSV je dobré znamení.  

 

Předsedkyně RR, Ladislava Šimková 



Nezapomínáme lidických obětí 
 

Na počest 40. výročí lidické tragédie, kdy byla německými fašisty vyhlazena a 
z map vymazána česká hornická vesnice poblíž města Kladna, byl 10. června 
1982 ve městě Uherské Hradiště založen Sad míru. Tento sad, který se nachází 
na náměstí Míru, poblíž kina Hvězda tvořilo při jeho založení 40 růžových 
keřů. Co keř, to rok vzpomínek na oběti této hrůzné tragédie našich dějin. Při 
slavnostním otevření Sadu míru byl odhalen taky pomníček, u jehož paty byla 
urna s prstí pocházející z obce Lidice. 
 Pietní vzpomínku oficiálně zahájil předseda Městského národního 

výboru v Uherském Hradišti s. Jaroslav Bráblík.V hlavním projevu připomněl předseda České mírové 
rady profesor Antonín Stejskal události vedoucí k vypálení obce Lidice po úspěšném atentátu na 
zastupujícího protektora                  SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha, jehož následkem byl 
bezprecedentní teror německých okupantů vůči obyvatelům Čech, Moravy a Slezska. Při tomto 
bestiálním aktu pomsty došlo i k vyhlazení obce Lidice, kdy byla obec smetena z povrchu země a 
přišlo o život 340 lidických obyvatel, z toho 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. 
 Při slavnostním shromáždění vystoupil pěvecký sbor Svatopluk a báseň přednesli studenti 
Gymnázia v Uherském Hradišti. Na ukončení shromáždění, jehož se účastnilo asi 4 000 obyvatel 
z Uherského Hradiště a okolí, byli vypuštěni poštovní holubi a svazky pestrobarevných balónků, načež 
byl tajemnicí Československého svazu žen s. Jiřinou Foriškovou přečten dopis, který byl následně 
odeslán Československému mírovému výboru v Praze. 
Původní památník měl podobu svislé černé kamenné desky, ale protože ta byla snadným cílem 
vandalů, byl památník upraven do dnešní podoby. 
Na podstavci je umístěn žulový kvádr se zkosenou horní stranou, která nese zobrazení větve s trny 
a nápis: LIDICE ŽIJÍ – PRSŤ Z LIDIC – LIDICE BUDOU ŽÍT 
– SAD MÍRU ZALOŽEN U PŘÍLEŽITOSTI 40. VÝROČÍ 
LIDICKÉ TRAGÉDIE 1942-1982. 
Pod kruhovou deskou v levé části památníku je 
umístěn otvor s vloženou prstí z Lidic. Kolem pomníku 
jsou vysazeny záhony růží, které symbolicky odkazují 
na Růžový sad v Lidicích. 
Pak přišla doba "posametová" a bylo nevhodné 
připomínat si zločiny "našich německých přátel" 
a na památníček se poněkud pozapomnělo. O sad 
pečují, tak jako o ostatní zeleň v Uherském Hradišti, 
Technické služby města Uherské Hradiště. 
 V roce 2016 vznikl v Uherském Hradišti Levicový 
klub žen. Jeho členky nosí dvakrát ročně k památníku květiny. Zavedly tradici pokládání kytice 
8. března u příležitosti Mezinárodního dne žen, protože hodně žen z Lidic zahynulo v koncentračních 
táborech, po zničení jejich domovů. 
V tento den pokládáme kytici i k pomníku obětem druhé světové války v Uherském Hradišti (tento je 
v těsné blízkosti lidického památníku), protože během fašistického řádění zahynula spousta žen buď 
na popravištích, anebo v koncentračních táborech. Nezapomínáme tak ani na ženy, které položily své 
životy v období okupace naší vlasti fašistickým Německem. 
V letech nepandemických se položení kytic účastnili i zástupci a zástupkyně KSČM (mimo jiné také 
europoslankyně s. Kateřina Konečná). 
Podruhé v roce nosíme kytice k lidickému památníku u příležitosti výročí vypálení Lidic 10. června. 
Toto zvěrstvo spáchané na našem lidu nesmí být nikdy odpuštěno ani zapomenuto! 
 S radostí kvitujeme, že poslední roky nenosíme kytice k pomníku samy, ale je tam taky kytice 
z OV KSČM v Uherském Hradišti a taky kytice ze ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti. 

Rubrika: 

 

Lidické oběti 



Jsme si vědomy, že v dnešní době překrucování dějin je obzvláště nutné nezapomínat a předávat své 
vědomosti o zločinech fašismu a nacismu a o krutosti války svým dětem a vnukům, aby se něco 
podobného už nikdy neopakovalo a naši potomci nebyli lhostejní k žádnému násilí a agresi ve světě. 
Jak praví americký filozof španělského původu Jorge Augustín Nicolás Ruiz de Santayana: "Ti, kdo si 
nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat." 

Lenka Kunčarová Dítková 
 
 

Josef Paleček - politik 
Narodil se23. 2 1902 ve Vlkavě. Byl nejstarším synem zedníka Josefa Palečka a 
Marie Černíkové, dcery domkáře z Vlkavy. Vyučil se v Mladé Boleslavi strojním 
zámečníkem. Od r. 1918 pracoval jako dělník v akumulátorce, dále byl 
zámečníkem, soustružníkem kovů nebo topičem. 
V r. 1923 se stal členem Komsomolu na Mladoboleslavsku a v r. 1925 vstoupil 
do KSČ. V r. 1929 byl delegován na slavný V. sjezd KSČ, kde se postavil na 
stranu Klementa Gottwalda. Ve třicátých letech pracoval jako oblastní tajemník 
strany v Mladé Boleslavi. Mj. pomáhal organizovat stávku textilních dělníků 
v Bělé pod Bezdězem. 

Koncem r. 1932 byl Paleček poslán na studia na Mezinárodní leninskou školu do Moskvy. Tam se 
seznámil s Jožkou Jabůrkovou, která se r. 1937 stala jeho manželkou. 
Po návratu do Prahy pokračoval v práci jako instruktor krajského výboru KSČ v Praze. Ve 30. letech, 
době rostoucího ohrožení republiky fašismem, Paleček organizoval řadu protifašistických akcí. 
V únoru 1938 např. předsedal veřejné schůzi KSČ v Národním domě na Smíchově, na které mluvil 
Antonín Zápotocký. 
 
Když pomnichovské Československo zakázalo KSČ, pracoval Paleček v poloilegalitě, jako mnoho 
dalších komunistů. Po zatčení své ženy, kterou Němci sebrali 18. 3. 1939 na základě policejních 
seznamů (akce Gitter), přešel do hluboké ilegality. Přesto byl 4. 3. 1940 zatčen za odbojovou činnost 
a vězněn až do konce války. Provlekli ho celkem deseti věznicemi a koncentráky a přežil díky pomoci 
českého lékaře. Posledním místem jeho zajetí pobytu byl koncentrační tábor Buchenwald, kde se 
zúčastnil ilegální odbojové práce. 

 
Po osvobození pokračoval ve stranické práci. Zastával četné funkce. 
V letech 1945–1950 byl vedoucím tajemníkem Krajského výboru KSČ 
v Českých Budějovicích, od r. 1951 ve stejné funkci pokračoval v Brně. 
V listopadu 1945 byl kooptován za člena ÚV KSČ, ve funkci ho potvrdil VIII. 
sjezd KSČ v r. 1946. Stal se členem Ústřední kontrolní a revizní komise KSČ. 
V období od června 1958 do prosince 1962 byl členem Komise stranické 
kontroly. Od 30. 5. 1948 do 27. 11. 1954 působil Josef Paleček v Národním 
shromáždění, kam byl zvolen za XIII. volební kraj České Budějovice. Byl 
členem výboru hospodářského plánování a zahraničního. 
V r. 1955 mu byl udělen Řád republiky, v r. 1961 Řád Klementa Gottwalda. 
Josef Paleček zemřel po dlouhé nemoci 13. 11. 1965 v Praze. 
 

(redakce) 
 
Zdroje:Wikipedia HEMZA, Tomáš. Dějiny ÚV KSČ v éře Antonína Novotného. [Disertační práce].Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav 
hospodářských a sociálních dějin Studijní obor: Moderní hospodářské a sociální dějiny:,140074819.pdf (cuni.cz) 
Dokumenty Parlamentní knihovny, www.psp.cz 
KOVANDA, František. Kartotéka osobností: výstřižky z denního tisku. Praha, 1970- 1999. 2 lístkovnice kartotéčních listů. 
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Josef Paleček a           
Rudolf Appelt 



K významným podzimním výročím patří i vzpomínka na Mnichovskou dohodu mezi hitlerovským 
Německem a západními demokraciemi.Neblahou roli německé 
menšiny v
německých komunistů, kteří se v
nacionalistickými hesly a postavili se proti fašismu a na obranu 
republiky.
demokraté a němečtí komunisté odhodili německé cítění. Češi se z
nestali. Je známo, že KSČ v
30.
v Československu. I Julius Fučík v
sudetských Němců na sebeurčení až do odtržení. Otázka menšin byla 
ve skutečnosti složitější, než se jevilo kongresu K
menšina jako menšina. Naše německá minorita byla původně 
vládnoucím národem, na kterém česká majorita sotva vybojovala svá 
práva. Je i otázkou, v
Národnostní politika Československa nebyla bez chyb

Čechů bylo úplné národní vyrovnání poměrně krátkou dobu. Do r.
postarat vládnoucí Němci. 
 
V materiálech Sekce regionálních dějin KSV najdeme i údaje o některých německých komunistech. 
Výraznou osobností mezi nimi b
(německy Niederhanichen)na Liberecku. Byl jedním z
sociální demokraciepřijala 21 podmínek Kominterny av
konal zakládající sjezd německého oddělení KSČ.
 
Appeltův otec byl truhlářem a Rudolf Appelt se stal obchodním příručím. První úřednické místo našel 
v administrativě Reichenberger Zeitung
v Liberci v letech 1860-1938. Po založení KSČ se plně věnoval politické činnosti. Stal se redaktorem 
komunistického tisku, byl administrátorem časopisu 
sekretářem KSČ v Karlových Varech, později v
podporoval práci komunistů mezi dělníky v
se stal členem ústředního výboru strany. V
politického byra ÚV KSČ. Staral se o hospodaření, vydavatelskou činnost, byl instruktorem pro 
pohraničí. Byl členem československé delegace na VI.
 
Ve 30. letech rostly problémy s
hospodářská krize zasáhla ničivěji méně průmyslově vyspělé části republiky. Dopadla tedy zvláštěna 
Slovensko, Podkarpatskou Rus a české pohraničí. Krize postihla i české dělníky a zaměstnance, ale 
kdo z postižených o tom takto uvažoval! Nebylo obtíž
národnostního útlaku. Využívali toho nacisté s
demokrata Wenzela Jaksche. 
 
Po parlamentních volbách v r. 1935, ve žhavé době rostoucího fašismu a vzestupu henleinovců, 
působil Appelt jako poslanec Národního shromáždění za KSČ.Jeho mandát skončil zákazem KSČ 
v prosinci r. 1938. 
V digitální knihovně Poslanecké sněmovny jsou zachyceny jeho řeči a interpelace. Pro představu o 
tématech, kterými se zabýval, zmíníme: zabavení čas
tiskopisu Zpráva o sporu v trestní věci trockisticko
podporuje štvaní proti Československu a pronásleduje časopis 

Rudolf Appelt 

významným podzimním výročím patří i vzpomínka na Mnichovskou dohodu mezi hitlerovským 
Německem a západními demokraciemi.Neblahou roli německé 
menšiny v českém pohraničí známe. Musíme si však připomínat i roli 
německých komunistů, kteří se v té době nedal
nacionalistickými hesly a postavili se proti fašismu a na obranu 
republiky. Nemůžeme to vnímat tak, jako by němečtí sociální 
demokraté a němečtí komunisté odhodili německé cítění. Češi se z
nestali. Je známo, že KSČ v duchu tehdejší linie Kom
30. letech žádala úplnou rovnoprávnost německé menšiny 

Československu. I Julius Fučík v Reportáži napsal, že podporoval právo 
sudetských Němců na sebeurčení až do odtržení. Otázka menšin byla 
ve skutečnosti složitější, než se jevilo kongresu K
menšina jako menšina. Naše německá minorita byla původně 
vládnoucím národem, na kterém česká majorita sotva vybojovala svá 
práva. Je i otázkou, v čem přesně spočíval útisk německé menšiny. 
Národnostní politika Československa nebyla bez chyb

Čechů bylo úplné národní vyrovnání poměrně krátkou dobu. Do r. 1918 se o ně mohli vzorově 

materiálech Sekce regionálních dějin KSV najdeme i údaje o některých německých komunistech. 
Výraznou osobností mezi nimi byl Rudolf Appelt. Narodil se 5. 12. 1900 v
(německy Niederhanichen)na Liberecku. Byl jedním z těch, kdo se zasloužili, že levice německé 
sociální demokraciepřijala 21 podmínek Kominterny av březnu 1921 se v Nových Pavlovicích u Liberce 

al zakládající sjezd německého oddělení KSČ. To se na slučovacím sjezdu stalo součástí KSČ.

Appeltův otec byl truhlářem a Rudolf Appelt se stal obchodním příručím. První úřednické místo našel 
Reichenberger Zeitung, nacionálně-liberálně orientovaného deníku, který vycházel 

1938. Po založení KSČ se plně věnoval politické činnosti. Stal se redaktorem 
komunistického tisku, byl administrátorem časopisu Volkstimme v Bratislavě a od r.

ých Varech, později v Chomutově.Soustředil se na práci s
podporoval práci komunistů mezi dělníky v závodech. V r. 1929 s nástupem Gottwaldova vedení KSČ 
se stal členem ústředního výboru strany. V letech 1931–35 byl kandidátem a 1936

KSČ. Staral se o hospodaření, vydavatelskou činnost, byl instruktorem pro 
pohraničí. Byl členem československé delegace na VI. kongresu Kominterny. 

letech rostly problémy s německou menšinou a Henleinem. Je nutno přiznat, že
hospodářská krize zasáhla ničivěji méně průmyslově vyspělé části republiky. Dopadla tedy zvláštěna 
Slovensko, Podkarpatskou Rus a české pohraničí. Krize postihla i české dělníky a zaměstnance, ale 

postižených o tom takto uvažoval! Nebylo obtížné podat sociální útisk jako projev 
národnostního útlaku. Využívali toho nacisté s Henleinem, ale tento pohled vidíme i u sociálního 

1935, ve žhavé době rostoucího fašismu a vzestupu henleinovců, 
sobil Appelt jako poslanec Národního shromáždění za KSČ.Jeho mandát skončil zákazem KSČ 

digitální knihovně Poslanecké sněmovny jsou zachyceny jeho řeči a interpelace. Pro představu o 
tématech, kterými se zabýval, zmíníme: zabavení časopisu Rote Fahne ze dne 19.

Zpráva o sporu v trestní věci trockisticko-zinověvského teroristického ústředí
podporuje štvaní proti Československu a pronásleduje časopis Arbeiterzeitung, kaplický okresní úřad 

významným podzimním výročím patří i vzpomínka na Mnichovskou dohodu mezi hitlerovským 
Německem a západními demokraciemi.Neblahou roli německé 

českém pohraničí známe. Musíme si však připomínat i roli 
té době nedali zavést 

nacionalistickými hesly a postavili se proti fašismu a na obranu 
Nemůžeme to vnímat tak, jako by němečtí sociální 

demokraté a němečtí komunisté odhodili německé cítění. Češi se z nich 
duchu tehdejší linie Kominterny ve 

letech žádala úplnou rovnoprávnost německé menšiny 
napsal, že podporoval právo 

sudetských Němců na sebeurčení až do odtržení. Otázka menšin byla 
ve skutečnosti složitější, než se jevilo kongresu Kominterny. Není 
menšina jako menšina. Naše německá minorita byla původně 
vládnoucím národem, na kterém česká majorita sotva vybojovala svá 

čem přesně spočíval útisk německé menšiny. 
Národnostní politika Československa nebyla bez chyby, ale v rukou 

1918 se o ně mohli vzorově 

materiálech Sekce regionálních dějin KSV najdeme i údaje o některých německých komunistech. 
1900 v Dolním Hanychově 

těch, kdo se zasloužili, že levice německé 
Nových Pavlovicích u Liberce 

To se na slučovacím sjezdu stalo součástí KSČ. 

Appeltův otec byl truhlářem a Rudolf Appelt se stal obchodním příručím. První úřednické místo našel 
ientovaného deníku, který vycházel 

1938. Po založení KSČ se plně věnoval politické činnosti. Stal se redaktorem 
Bratislavě a od r. 1925 krajským 

Chomutově.Soustředil se na práci s nezaměstnanými a 
nástupem Gottwaldova vedení KSČ 

35 byl kandidátem a 1936–38 členem 
KSČ. Staral se o hospodaření, vydavatelskou činnost, byl instruktorem pro 

německou menšinou a Henleinem. Je nutno přiznat, že velká 
hospodářská krize zasáhla ničivěji méně průmyslově vyspělé části republiky. Dopadla tedy zvláštěna 
Slovensko, Podkarpatskou Rus a české pohraničí. Krize postihla i české dělníky a zaměstnance, ale 

né podat sociální útisk jako projev 
Henleinem, ale tento pohled vidíme i u sociálního 

1935, ve žhavé době rostoucího fašismu a vzestupu henleinovců, 
sobil Appelt jako poslanec Národního shromáždění za KSČ.Jeho mandát skončil zákazem KSČ 

digitální knihovně Poslanecké sněmovny jsou zachyceny jeho řeči a interpelace. Pro představu o 
ze dne 19. 9. 1935, zabavení 

zinověvského teroristického ústředí, rakouská vláda 
, kaplický okresní úřad 



úplně bez důvodu zakazuje veřejná shromáždění komunistické strany, úředníci státní policie ve 
Frývaldově ztýrali mladistvého dělníka Rudolfa Erglera. 
Při pročítání jeho parlamentních řečí, si nelze nevšimnout, že Appelt nepřijal označení Čechoslovák za 
své a otázka „skutečného národního vyrovnání“ byla pro něho stále otevřena. Důležité je, že ji 
spojoval s nápravou sociálních a politických poměrů v Československu. 
Toto řekl v parlamentním projevu 16. 3. 1938 k anexi Rakouska: 
„Rakouská dělnická třída, která může pohlížeti na svou hrdou a slavnou tradici a která společně 
s dělnickou třídou naší země zvítězila nad Metternichem a Habsburky, bude hotova i s Metternichy 
naší doby.“ 
Takto varoval před příklonem k Henleinovi: „Sudetskoněmecký lid odmítá ve své většině zcela 
rozhodně každé vměšování ze zahraničí do svých životních otázek a do vnitřních poměrů republiky. …. 
Státoobčanská rovnoprávnost, kterou ústava Československa zajišťuje všem svým občanům, tvoří 
všechny předpoklady, aby bylo uskutečněno národnostní vyrovnání prakticky v rámci země bez cizího 
vměšování. Je věcí sudetskoněmeckých demokratů a socialistů, aby národnostní vyrovnání konečně 
prakticky provedli. Toho dnes vyžaduje obrana republiky.“ 
Appelt se podílel na vypracování dokumentů, jako bylo Memorandum KSČ k sudetoněmecké otázce 
(zveřejněno 6. 11. 1936), které bylo také varováním a zároveň návodem, jak fašisty v pohraničí 
morálně odzbrojit. 
 
Po Mnichovu Appelt pomáhal zachraňovat majetek KSČ v obsazeném území. V listopadu 1938 odletěl 
do Moskvy, kde se stal členem zahraničního vedení KSČ. Působil jako propagandista. Od listopadu 
1941 řídil rozhlasové vysílání, které mělo zapůsobit především na německé obyvatelstvo. Stejně tak 
byl pověřen ideologickou prací mezi německými zajatci. 
 
Po návratu domů krátce pracoval na ÚV KSČ. Antifašisté nepodléhali odsunu, takže němečtí 
komunisté mohli zůstat. Mnozí se však rozhodli odejít dobrovolně a jedním z důvodů v té složité době 
bylo pomoci denacifikovat Německo. Byli i takoví, kteří zůstali a pomáhali s obnovou své rodné země, 
např. Karel Kreibich a Josef Pötzl. Rudolf Appelt se zařadil k těm prvním a svůj další osud spojil 
s Německem. Dostal na starost organizaci dobrovolného odchodu německých antifašistů do sovětské 
okupační zóny. Na jaře 1946 tam přesídlil i on. Stal se členem německé komunistické strany. Pracoval 
v Ústředním sekretariátu KPD. Od srpna 1947 působil ve vedení Německé hospodářské komise. Po 
založení NDR v říjnu 1947 se stal šéfem diplomatické mise v Moskvě a prvním velvyslancem NDR 
v SSSR. V r. 1953 byl současně akreditován jako velvyslanec NDR v Mongolsku. Zemřel v Moskvě 
2. 7. 1955. 
 

Eva Bartůňková 
Zdroje: 
WWW Poslanecké sněmovny www.psp.cz 
KOVANDA, František. Kartotéka osobností: výstřižky z denního tisku. Praha, 1970- 1999. 2 lístkovnice kartotéčních listů, fotografie: APPELT 
Rudolf 5.12.1900-2.7.1955 – Personal (cas.cz) 

 

LÍPA 
Čas oponou trhnul a změněn svět, jak pravil básník. Doba se skutečně změnila a 
museli jsme se proto změnit i my s naší Lípou. Jakákoliv stagnace by byla chybou, 
která by se nám vzápětí vrátila jako bumerang. Výsledným tvarem změn koncepce 
zpravodaje Výboru národní kultury je dnešní periodikum. Na jeho stránkách se 
věnujeme a nadále budeme věnovat především literatuře, ale nejen jí. Třeba básníci 
dnes mají v každém čísle k dispozici 12 dvoustránek pro prezentaci své tvorby. 
V naší republice neexistuje tištěný časopis, který by věnoval poezii tolik prostoru. 
Přibylo rovněž více hodnotících statí a komentářů k současné situaci u nás i ve 
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světě. Volíme často i kontroverznější či aktuálnější témata, která lidi dnes skutečně zajímají a kterými 
žijí. Ze čtvrtletní periodicity našeho časopisu se 

snažíme udělat přednost díky možnosti hodnocení 
kulturního a společenského dění z určitého časového 
odstupu.  
Máme své spokojené čtenáře, kteří k nám občas 
přivedou i nové zájemce, ale bohužel jich z důvodu 
stáří daleko více nevratně ztrácíme, což je asi 
problém vícero spolků nejen na levici. Všichni 
hledáme způsob, jak oslovit i mladší čtenáře, kteří 
tištěná či elektronická média hlavního proudu příliš 

nesledují. Čeká nás tu ještě nemálo práce. 
Finanční podpora ze strany státu nám podle všeho nadále nehrozí. Důležitá je pro nás (vedle České 
nadace 2000) v tomto směru podpora a pomoc našich čtenářů a členů VNK, čehož si velmi vážíme. 
Naše finanční situace se ale tímto nijak nemění, příspěvky autorů do Lípy proto nadále nejsou 
honorovány.  
Od získání našich webových stránek www.vybornarodnikultury.cz  zpět jsou zde k dispozici všechna 
starší čísla Lípy (od roku 2012) ve formátu PDF, vždy až s dvouletým odstupem od aktuálního vydání 
tohoto našeho periodika. 
Rádi uvítáme nové zájemce o tištěnou Lípu, objednávku předplatného je možné zaslat e-mailem na 
mou adresu vnk.jp@seznam.cz  nebo poštou na adresu Výbor národní kultury, z. s.,Politických vězňů 
9, 111 21 Praha  

 
Jan Poláček 

 šéfredaktor časopisu Lípa a člen předsednictva VNK 
 

PARTYZÁNSKÝ VELITEL TEODOR POLA 
 
Sekce regionálních dějin uchovává mezi svými fondy řadu zajímavých dokumentů, 
které nejsou vždy snadno dostupné. Týkají se regionálních dějin od 19. století a 
dokumentují vývoj mezinárodního dělnického hnutí, komunistické strany a 
protifašistického odboje. K těm posledním patří tato publikace: 
 
TRUPAR, Maxmilián a KREMER, Jiří.Partyzánský velitel kapitán Teodor Pola. 
V Opavě: Dům politické výchovy OV KSČ, 1984. 24 s. 

 

Kniha je medailonem partyzánského velitele, který se účastnil bojů za Slovenského národního 
povstání. Teodor Pola se narodil 5. 2. 1922 ve Vávrovicích u Opavy.Po smrti otce v r. 1937 nemohl 
pokračovat ve studiu a vyučil se dlaždičem. V té době byl v kraji na vzestupu fašismus. Polův šéf byl 
německé národnosti a po vypuknutí války se firma dala k dispozici fašistickému Německu. Pracovníci 
byli posíláni na práci do Polska a Běloruska; mladý Pola, také. V Bělorusku se mu podařilo přejít 
k partyzánům.Aby matka a sourozenci nebyli potrestáni za jeho zběhnutí, fingoval vlastní únos. 
Německé úřady uvěřily a do konce války byl veden jako nezvěstný, možná mrtvý. Bohužel musel ve 
stejné nejistotě nechat i svou rodinu, aby nikoho neohrozil. Domů se odvážil poslat pozdrav, a to 
velmi konspirativně, až na samém konci války. Pola se stal 136. partyzánem 10. Žuravičské brigády, 
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která se v r. 1943 sešla s Rudou armádou. V ní se Pola stal kapitánem 1. čs. armádního sboru. Když se 
schylovalo k Slovenskému národnímu povstání, byl pověřen vedením výsadku na Slovensko, který 
seskočil v blízkosti Martina. Jedním z jeho úkolů bylo také sjednotit partyzánské skupiny. 
K nejvýznamnějším patřila Partyzánská brigáda M. R. Štefánika s velitelem Petrem Alexejevičem 
Veličkem. Polova skupina operovala v prostoru Bánovce nad Bebravou – Trenčín- Povážská Bystrica. 
Dne 29. 8. 1944 vypuklo SNP. Jak se boje šířily, z původního výsadku se stala Partizánská brigáda Jana 
Žižky, která měla 8 oddílů. Teodor Pola byl jejím velitelem.(Občas je označována jako „Partyzánská 
brigáda Jana Žižky – Pola“, aby se odlišila od brigády téhož názvu na Valašsku). V průběhu bojů se 
partyzáni stáhli do Necpalské doliny u Martina.V horách pokračovaly boje. To už se blížila Rudá 
armáda a činnost Partizánské brigády Jana Žižky na Slovensku skončila v dubnu 1945 spojením 
s 1. čs. armádním sborem v SSSR. Po válce Poladál sloužil v čs. armádě jako plukovník-inženýr. Působil 
v Aši a Prešově, žil v Praze. Zemřel 9. 9. 1974 na srdeční infarkt. 

Publikace není klasickým životopisem Teodora Poly. Biografické údaje jsou načrtnuty poměrně 
stručně a pozornost je soustředěna na partyzány: bojové operace a formování partyzánských skupin. 
V knížce najdeme i statistické údaje, záznam slov partyzánské hymny a slibu. Československý svazek 
partyzánských oddílů Jana Žižky uskutečnil 185 bojových akcí, vyřadil přes 2 000 fašistů. Měl přes 200 
mrtvých a 400 nezvěstných. 

Publikace je spolu s ostatními dokumenty uložena v klubovně KSV 
v ulici Politických vězňů.Má signaturuC/139a je dostupná 
k prezenčnímu studiu po domluvě s vedením Sekce regionálních 
dějin. 
 
Ke klasické výpůjčce existuje alternativa. Na stránkách vydavatele 
jsme našli digitalizovaného zástupce publikace, který je zatím volně 
dostupný: 

https://www.okpb.cz/el_databaze/archiv_svazu_bojovniku/pola_teo
dor_partizansky_velitel/photos/photo1.html 

(redakce) 

 

Publikace o banderovcích 
 

FIALA, Jan. Zpráva o akci B. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1994. 255 s. ISBN 80-7021-066-4. 

Tuto knihu jsme nově zakoupili do fondu Sekce regionálních dějin. Téma banderovců se regionálních 
dějin v českých zemích dotýká spíš okrajově, protože hlavní zápas s nimi se odehrával na Slovensku. 
Přesto se v některých místech jejich činnost projevovala. Kromě toho jsou i dějiny regionů a obcí 
součástí „velkých“ dějin a jejich výkladu. A v nich mají banderovci významné místo. 

Rok vydání publikace vzbuzuje rozpaky, zda nejde o výklad poplatný vítěznému režimu. Posuďte sami, 
ale autor PhDr. Jan Fiala, CSc. (1929–2010) nemůže být nálepkován jako „režimní historik“, což se 
vztahuje na oba režimy jeho pracovního života. V letech 1959-1970 byl Jan Fiala vědeckým 



pracovníkem Vojenského historického ústavu a profesně se zabýval moderními dějinami a 
vojenskými dějinami. V 70. letech byl z práce propuštěn. 

Přínos knihy je v práci s prameny – primárními doklady, vzpomínkami pamětníků, dobovým tiskem. 
Fakta jsou vzorně ozdrojována, a proto působí věrohodně, i když třeba svědectví pamětníků nemusí 
být automaticky objektivní. Problematika banderovců je zasazena do širšího kontextu: 
např. národnostní politika SSSR, chyby sovětského vedení. Autor polemizuje s pojetím banderovců 
jako neorganizovaných band a vyzdvihuje roli československé armády při jejich porážce. Je toho 
názoru, že tato role nebyla poctivě odměněna (kniha je věnována Bohumilu Bočkovi a Heliodoru 
Píkovi). Dokládá, že banderovci jsou právem označováni za fašisty, i když spravedlivě uvádí i 
historické kořeny národně osvobozeneckého hnutí Ukrajinců. Jsem na rozpacích v oblasti obecnějšího 
zasazení problematiky do světových dějin. Např. pojetí válečného utrpení sovětského lidu, které 
zavinila neschopnost stalinského vedení a jeho zločiny. Ne že by vedení nedělalo chyby –ale 
zmiňujeme-li se třeba o popravě důstojníků, kde je zmínka o roli CIA a tím i demokratického světa? 
Pasáž o počátku 2. sv. války vůbec dost připomíná dnešní oficiální výklad. Stránky věnované 
Československu přinášejí zajímavý pohled na náš poválečný vývoj, ale problém je v interpretaci faktů. 
My taktiku KSČ chápeme jako snahu dospět k spravedlivému řádu v souladu s přáním většiny lidí. 
V autorově podání máme možnost sledovat cynické metody „jimiž se komunistická strana probíjela 
k moci“. Citát je z anotace na obálce knihy, tedy zřejmě ne z pera autora, ovšem vystihuje  pojetí 
problematiky v knize. 

Kniha o banderovcích vzbudila v době svého vydání nevoli jiného historika, Jána Mlynárika (pověstný 
Danubius). Ten v úvodu k práci Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve (Praha, Libri 2005) 
vytýká Fialovi jeho tvrzení: „…že ukrajinské nacionální hnutí bylo fašistické, resp. bylo plodem 
„ukrajinského fašismu“. To ovšem tvrdila i komunistická propaganda. Tvrdit něco podobného pět let 
po listopadu 1989 je nejenom anachronismus, ale i urážka spravedlivého boje jednoho ze slovanských 
národů“ Ve stejném duchu Mlynárik cituje z Fialova dopisu redakci Lidových novin (poslaný v reakci 
na recenzi): „přes pozornost, kterou jsem věnoval ukrajinskému fašismu a jeho představitelům, 
Zpráva o akci B je prací především o československé armádě, jejíž podíl v bojích s banderovci byl 
opomíjen, snižován nebo zcela popírán, ačkoli představovala jejich rozhodující, nejpočetnější a 
především řídicí složku, bez níž byl úspěch akce B nemyslitelný“. 

Zkušenější členové KSV už knihu nepochybně znají. Zařadili jsme ji pro úplnost obrazu v našem fondu. 
Na webu je autor chválen za objektivitu („kniha vyvrací komunistické lži“). Obávám se však, že 
objektivita je dnes chápána jako nahrazení komunistického pohledu pohledem vítězů. Ale fakta 
týkající se působení banderovců u nás jsou zajímavá. A není vůbec na škodu s vyslovenými názory 
počítat. 

Eva Bartůňková 

 

 

 

 



Z tvorby Márie Václavjakové  z Jihlavy 

MARIE KUDEŘÍKOVÁ 
(24. 3. 1921 – 26. 3. 1943) 

Narodila se jako nejstarší dcera legionáře. Na gymnáziu ve Strážnici se 
seznámila se spolužákem, který se hlásil ke komunismu a pro tyto ideály získal 
i Marušku. Oba úspěšně maturovali v roce 1940. Na české vysoké školy 
nemohli, Němci je zavřeli. Marie nastoupila na jazykovou školu do Brna, pak 
se škola přestěhovala do Veverské Bítýšky. Tady se zapojila do ilegální práce 
ve Svazu mladých a komunistické strany. Maruška pracovala po přestěhování 
do Brna v jeho vedení. Gestapo ji zatklo 5. 12. 1941 a vyslýchalo ji v Brně i 

v Praze. Hrdá dívka však nepromluvila. Po dlouhých výsleších a věznění následoval soud ve Vratislavi. 
Soudu se zúčastnili oba rodiče. Byla odsouzena k trestu smrti stětím sekyrou. Po soudu následovalo 
více než sto dní pobytu v cele smrti. V cele smrti napsala celkem 32 dopisů, které pomohla vynést její 
kamarádka a jedna obětavá dozorkyně. Škrabky, jak svým dopisům říkala, nazvala Zlomky života a 
myšlení. Poprava se konala 26. března 1943. Potupný způsob popravy otřásl známou společností. 
Výbor z dopisů byl vydán v roce 1961 pod názvem Zlomky života. O Maruščině statečnosti podává 
nejprůkaznější svědectví její poslední dopis. „Měla jsem vždy odvahu žít, neztrácím ji ani tváří v tvář 
tomu, co se v lidské řeči nazývá smrtí. Chtěla bych na sebe vzít celý váš zármutek, bolest. Cítím sílu 
nést ji za vás, touhu odnést ji s sebou.“ 

ODVÁŽNÉ SRDCE 
 

Pod těžkým břemenem sedlák padal  

ještě pod těžším dělník sténal 

bosé a hladové děti poznávaly bídu 

jak rády by držely v ruce školní křídu 

 

Maruška chtěla rozdávat radost 

postavit mezi lidi společný most 

poznala, že všechny dary země 

přináší slunce a všem je dopřeje 

 

Maruška vzala do svých rukou kříž 

vydala se těžkou cestou jako Ježíš 

slova prosby a lítosti od ní neuslyšeli 

ti co jí krutou bolest připravili 

Zvedala právě křídla k letu 

otvírala své mladé srdce světu 

tehdy na zem padl černý mrak 

strašnější než v pohádce drak 

 

Beznaděj zahalila českou krajinu 

strach a bolest zastínily odvahu 

čas vážných rozhodnutí nastal 

někdo se skrýval a jiný povstal 

 



Je to Jožka Jabůrková, nebo to není Jožka Jabůrková? 
Znáte tuto pražskou sochu?  

Měli by se k ní hlásit Pražané ze Žižkova. Jedná se o pomník Olbrachtovy literární hrdinky Anny 
proletářky. Autorem je sochař Ladislav Kovařík (nar. 9. 9. 1932 
ve Veselíčku). Socha vznikla v r. 1962. Stojí naproti Parukářce 
v parčíku mezi ulicemi Jana Želivského a Jeseniova, před 
budovou základní školy. Zatím je to přirozená travnatá plocha 
osázená keři. Radnice se chystá parčík zkultivovat a učinit ho 
obyvatelnějším. Dnes se tudy spíš prochází, i když i v současné 
podobě je to příjemné místo ve velkoměstě. Co je podstatné: 
z veřejné ankety k rekonstrukci vychází najevo, že v tomto čase 
bourání pomníků si obyvatelé ve velkém množství přejí, aby 
socha zůstala na místě. A s jejím zachováním se skutečně počítá. 

Zajímavé je, že mnoho místních lidí pokládá sochu za pomník 
Jožky Jabůrkové. Toto je jeden z ohlasů z ankety k plánované 
úpravě parčíku: „Zazněl také návrh uvést na pravou míru 
pojmenování sochy: Zkuste prosím nazývat sochu v parku 
správným jménem. Nejde o žádnou Annu proletářku, ale o 
Jožku Jabůrkovou“. Oficiálně to potvrzeno není a v soupisech 
památek a uměleckých děl se socha vždy uvádí pod názvem 

Anna proletářka. 

Jožka Jabůrková na Žižkově bydlela, proto by tam její pomník nepřekvapil. Ale když se hledalo důstojné 
nové umístění odstraněného košířského pomníku Jožky, žižkovské úřady argumentovaly tím, že Žižkov už 
má pamětní desku na domě v Biskupcově ulici. Nikdo se neodvolával na existující pomník. Ztotožňování 
Anny proletářky s Jožkou je tedy spíš lidovou slovesností. Je to celkem pochopitelné, když srovnáme 
Kovaříkovu sochu s košířským pomníkem Jožky Jabůrkové (nyní umístěn na Olšanech). Na obou stojí 
odhodlaná mladá žena v nesmiřitelném postoji, bojovnice. Jestli se ta z žižkovského parčíku jmenuje Anna 
nebo Jožka, to je poměrně druhořadé. 

(Použity informace z materiálu PLÁNOVÁNÍ PARČÍKU U ZŠ JESENIOVA Praha 3 Zpráva z participace.) 

-eb- 

  
 

 

 

 



 PUBLIKACE LUBOMÍRA VACKA 
 

VACEK, Lubomír: Hovořit o socialismu má smysl: Příspěvky, statě, články, texty a rozhovory z let 1998 
až 2021. Praha: Orego, 2021. Vlastním nákladem. 79 s. 

Publikace může navzdory vydařené, barevné obálce uniknout pozornosti, protože se jedná o výběr 
starších textů. Od jejich napsání došlo k výraznému vývoji, který prozatím skončil katastrofickou 
porážkou levice v letošních parlamentních volbách. 

Kdo publikaci otevře, zjistí, že do ní byly vybrány texty, které nezastaraly. Naopak jsou vysoce 
aktuální nyní, kdy máme v rámci komunistické strany i celé levice co vyhodnocovat a o čem 
diskutovat. Otázka, co je socialismus, je klíčová. Pravici se podařilo nastavit obecné vnímání slova 
socialismus jako synonyma pro nudu a šeď. Za hlavní rysy jsou podsouvány chudoba, nemožnost 
cestování, paneláky a fronty na banány. Naši levicoví partneři někdy vnímají socialismus ve spojení 
s minulým režimem, konkrétně s jeho chybami. Vackovy fundované texty můžeme brát jako 
příspěvky a/nebo podklady k současné diskusi. Důležité je, že obsahují nikoliv dojmy, ale fakta získaná 
reprezentativními průzkumy. Také autorovy vlastní úvahy jsou takto podloženy. 

Příklady z obsahu: 

- Hlavní charakteristické rysy socialismu: ze zprávy o výsledcích anket odborníků k dokumentu 
„Socialismus 21. století.“ 

- Pohled populace na sociální spravedlnost: ze zprávy z reprezentativního šetření populace ČR 
realizovaného v roce 2016 výzkumným týmem Klubu společenských věd… 

- Socialismus ve 21. století: alternativní verze dokumentu „Socialismus pro 21. století.“. 
- Richtrovy prognózy dalšího vývoje společnosti: z koreferátu na konferenci k 75. výročí 

narození Radovana Richty pořádané Klubem ekonomů 15.6.1999. 
- S profesorkou WeiXiaoping o rozvoji Číny: článek v Haló novinách v roce 2018, napsáno 

s Janem Klánem.[Obsahuje také upoutávku na knihu respondentky Ekonomická a politická 
transformace Číny: nové rozbory]. 

Publikace je zakončena stručnými myšlenkami – výňatky z různých vystoupení, přednášek a textů. 

Malá ukázka (s. 72-3):  

„Představy občanů o budoucí společnosti jsou dlouhodobě rozporné. Z různých sociologických 
výzkumů vyplývá, že příklon ani k jedné variantě není dominantní. Pro současnou kapitalistickou 
společnost se vyjadřuje soustavně necelá třetina dotázaných, přibližně stejně jsou zastoupeny i 
názory na tzv. třetí cestu, nový systém ani kapitalistický, ani socialistický. Moderní socialistický režim 
preferuje v různých výzkumech kolem 15 procent občanů. I když relativně velká část populace 
hodnotí předlistopadové zřízení vcelku pozitivně, možnost návratu zpět by si přála pouze 3 až 4 
procenta občanů, jejich počet se stále snižuje. Velká část dotázaných občanů se k otázce z různých 
důvodů nevyjadřuje.“          

     (redakce) 

 



Knihovna Miloslava Ransdorfa 
 

„Po Mílovi zůstalo na 50 tisíc svazků, často mimořádně 
hodnotných publikací, v roztodivných jazycích, neboť byl 
polyglot, a já jsem zařídil, že jsme je soustředili a založili 
právnickou osobu, která se jmenuje Vzdělávací středisko 
a knihovna Miloslava Ransdorfa,“  sdělil pro  Blesk.cz 
někdejší místopředseda KSČM pro ideologii a propagandu 
Josef Skála.  

Podobně Josef Skála odpovídal i na mimořádném sjezdu 
dne 23.10.2021 v Praze na dotaz Ladislavy Šimkové. 

Pravda je však trochu jinde a ono místo byla v podstatě kancelář a místnost o rozloze 3 x7 metrů kam 
50 000 svazků vtěsnáte jen velmi těžko a provozovat tu vzdělávací centrum a knihovnu jednoduše 
není možné.  

Snad ještě v době, kdy Josef Skála působil jako místopředseda ÚV KSČM, by se našlo místo na ústředí 
KSČM v jeho poměrně rozsáhlé budově .  Knihovna tak působí v  Plané u Mariánských Lázní , kde se 
již delší dobu potýká s finančními problémy . V usnesení ÚV  KSČM je sice několikrát zmínka o 
nutnosti tuto situaci řešit, dokonce termínovaně, ale pokud vím, situace je stále stejná a je celkem 
jedno proč a z čí viny. Řešení , alespoň pro záchranu nejcenějších svazků, vidím ve veřejné sbírce, 
která  umožní zaplatit nájemné za prostory, alespoň do doby, než se podaří situaci odkazu Miloslava 
Ransdorfa skutečně vyřešit . Řešením je  program na katalogizaci svazků, který umožní knihovně , 
respektive dnes institutu, čerpat dotace na činnost tohoto zařízení.  

V opačném případě se stane to nejhorší a svazky z knihovny budou rozprodány a rozebrány těmi, kdo 
si již dnes na ně brousí zuby a zbytek bude odborně zkoumat ,, Odpovědná komise", někde na 
skládce. 

 Veřejný, transparentní účet na podporu Knihovny Miloslava Ransdorfa je : 278071348/0300  

Děkuji Vám všem za podporu a doporučuji Vám  knihovnu, respektive Vzdělávací institut  Miloslava 
Ransdorfa v Plané u Mariánských lázní  navštivit a vidět na vlastní oči. Personál knihovny Vás rád 
uvítá. Návštěvu lze i objednat s výkladem osoby nejpovolanější na  tel. 737 458 192 

 Ing. Petr Žáček   

Předseda OV KSČM Domažlice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mimořádný sjezd KSČM 
 

Jak je již v úvodu psáno, zúčastnila jsem se Mimořádného sjezdu KSČM, který byl vyvolán na popud 
nespokojených členů strany  vnímajících potápějící se koráb strany. Jako delegátka, ale také 
šéfredaktorka Bulletinu KSV a zástupce své ZO vnímám , že nejsem jen obyčejným vyslancem na 
„jednu z židlí“. Mé poselství bylo zřejmé. Vyjádřit se k plánům budoucího vedení, vyjádřit svůj 
nesouhlas či souhlas a případně přednést námitky, nápady, plány, tipy , a to nejen jménem svým , ale 
jménem všech, které jsem ten den zastupovala.  

Průběh sjezdu byl plný emocí, křivd , polopravd a obviňování a z úhlu, ve kterém jsem vše vnímala mi 
sjezd přestal dávat smysl . Přišlo mi to, jako by si všichni tam vyřizovali účty, ale fakticky se moc věcí 
neřešilo. Celý průběh sjezdu mě zavaloval pocity volání o pomoc, které nikdo nevyslyšel. Naivní 
představa K. Konečné o možné záchraně potápějící se lodi plné děr mě možná i trošku pobavila, ale 
bylo nadmíru jasné, že ač se stane cokoliv, strana je na konci svých sil.  

Další, co mě docela vyděsilo, bylo vystoupení odcházejícího s. Filipa. Ač nejsem jeho fanatickým 
příznivcem a neznám všechny zákulisní informace, tak tento člověk byl ve vedení strany asi 20 let. 
Dvacet let, které nebyly jednoduché. Polistopadová propaganda antikomunismu a šíření nenávisti 
směrem k nám bylo rok od roku záludnější a účinnější. Přepsali učebnice dějepisu a již od útlého 
dětství „hučí“ do dětí ve školách okleštěné pravdy a vylisované lži. Veškeré pozitivní bylo zapomenuto 
a to špatné omíláno tak často, že i někteří naši členové začali pochybovat. To se také projevilo rok od 
roku ve všech volbách, kterými jsme prošli.  V takových podmínkách vydržet dvacet let je úctyhodné , 
a i když ne vždy bylo vše tak jak by si představovali ostatní, tak by si odcházející předseda zasloužil 
slušné rozloučení.  

Namísto toho ho řídící nenechal plynule mluvit, neustále mu skákal do řeči a upozorňoval na 
překročení časového limitu. Když předseda domluvil, rozhostilo se ticho, bez reakcí , bez díků, bez 
rozloučení. To mi přišlo tak líto, že jsem se postavila a začala tleskat. Přidali se i ostatní a doufám, že 
během potlesku pochopili, že nemůžeme házet na lidi jen to špatné, ale je třeba uznat ty dobré části.  
Nakonec předsedovi dali i kytici a dárkový koš, o kterém jsem si do poslední chvíle myslela, že jej ani 
nedostane vzhledem k atmosféře v sále kongresového centra. 

V médiích byl tento potlesk odsouzen, ale je to zase jen  jejich pohled na věc.  Třeba na webových 
stránkách Marxisticko-Leninského Odborného Klubu bylo uvedeno, cituji:  „Svědčí o tom chování 
většiny delegátů sjezdu, kteří vystoupení Vojtěcha Filipa, s jeho snahou vylhat se z osobní 
zodpovědnosti, odměnili ovacemi ve stoje, nehledě na předanou kytici, a dokonce dárkový koš, mající 
symbolizovat vděčnost jednotlivých krajských organizací KSČM.“  

A tato tvrdá kritika zněla z úst členů a příznivců KSČM. Zřejmě jim úcta k druhému nic neříká, protože 
kdyby ano, vypadal by stav naší společnosti zcela jinak.  Možná jsem naivní, možná až příliš mnoho 
věřím v „lepší zítřky“, ale držím se celý život jednoho citátu: „ Prohraješ ve chvíli, kdy se vzdáš!“   

Vzdávat se rozhodně nebudu. Věřím lidem, že se dokážou poučit, a že jsou schopni sebereflexe . 
Mýlit se je lidské a omyly se dají v mnoha případech napravit. I v případě KSČM jsme toho schopni. 
Jen to chce malinko více času     

Ladislava Šimková 



OHLÉDNUTÍ ZA ANKETOU „CO BUDE ZA ROK …“ 

Klubu společenských věd 

 

Od roku 1998 se uskutečnilo 22 ročníků ankety. Celkem se zapojilo cca 400 členů a nečlenů 
Klubu společenských věd.  

Dotazníky obsahovaly vždy kolem 20 otázek převážně politického obsahu, mj. i ze 
sportovního a kulturního světa. Otázky byly formulovány otevřeně anebo alternativně 

k určitým událostem, které mohou v průběhu 
daného roku nastat. Respondenti měli odpovědět 
na otázky podle svého názoru a představ, jak se, 
co během roku uskuteční. 

Ankety byly vyhlášeny vždy na začátku roku, a 
dotazníky po vyplnění uschovány do konce 
daného roku. Poté byly odpovědi vyhodnoceny a 
odpovídající, jejichž odpovědi se nejvíce 
shodovaly se skutečností, byli vyhlášeni za vítěze 
a „Prognostika KSV příslušného roku“. 

Prvním vítězem byl v r. 1998 Jiří Zelina. V dalších 
letech přibývali další, většinou velmi známá 
jména mezi členy KSV. Mnozí účastníci vyhráli 
opakovaně, např. Richard Bartička, Pavel Sirůček 
nebo Miroslav Prokeš. V některých letech byl jen 
jeden Prognostik roku, jindy se o titul dělilo více 
výherců. 

Pro představu o charakteru anketních otázek 
zveřejňujeme odpovědní arch prvního vítěze J. Zeliny. 

 

Pro bulletin sekce regionální historie KSV 
připravil Lubomír Vacek 

(kráceno redakcí) 

Pozn: Vítěz ankety získává ručně 
vyrobený polštářek s logem KSV z dílny L. 

Šimkové 
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Stálé rubriky: 

Památná místa: 

 Nezapomínáme lidických obětí, autorka Lenka Kunčarová – Dítková  

Osobnosti KSČ: 

 Rudolf Appelt  
 Josef Paleček  

Přečetli jsme: 

 Čtvrtletník Lípa ,autor Jan Poláček 
 Časopis Hraničář, autor Václav Tomeš  

Z malé knihovny KSV: 

 Partyzánský velitel Teodor Pola (publikace TRUPAR, Maxmilián a KREMER, 
Jiří. Partyzánský velitel kapitán Teodor Pola. V Opavě: Dům politické výchovy OV 
KSČ, 1984. 24 s. 

 

Mimo stálé rubriky 

 Z tvorby Márie Václaviakové z Jihlavy ,Marie Kudeříková (báseň a medailonek). 
 Je to Jožka Jabůrková, nebo ne? 
 Publikace Lubomíra Vacka, Hovořit o socialismu má smysl 
 Ing. Petr Žáček – O knihovně Miloslava Ransdorfa 
 Ladislava Šimková – Mimořádný sjezd KSČM 

 

 

 


