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Vážení přátelé, soudružky a  soudruzi. 
 

v květnu se uskutečnil IX. sjezd KSČM, tato strana je jediným politickým subjektem 

v České republice, která své úsilí o vybudování sociálně spravedlivé společnosti, důsledně 

zakládá na velkém odkazu teoretiků marxismu-leninismu. Klub společenských věd jakožto 

organizace levicových vědců se již v minulosti mnohokráte vyslovovala pro posílení úlohy 

ideologie jak ve vnitrostranické práci, tak navenek směrem k občanům České republiky a 

především pracujícím, jejichž zájmy komunistická strana na všech frontách hájí. V tomto 

smyslu IX. sjezd KSČM otevřel pro práci Klubu společenských věd zcela nové prostory. 

Klub společenských věd soustavnou drobnou prací přispívá již dlouhá léta k udržování a 

rozvíjení marxistického proudu společenských věd, a nejen jich, prostřednictvím odborných 

seminářů, konferencí, výzkumné činnosti, osvěty i vzdělávání mladých členů strany. Zvláště 

je třeba vyzdvihnout  zásluhy sekce regionálních dějin a jejího předsedy soudruha Františka 

Kovandy, který je duší nejen této sekce, ale celého Klubu společenských věd. Je 

inspirátorem a zároveň neúnavným pracovníkem, který svým nasazením a nadšením 

podněcuje k práci nás ostatní.  

Nastává čas, kdy KSČM zaujímá stále významnější a důležitější místo v politickém systému 

naší země. Také mezinárodní i vnitropolitická situace zdá se obrousila hrany nenávistnému 

antikomunismu. Čeští občané, ale i obyvatelé ostatních zemí v Evropě i jinde ve světě  jsou 

konfrontování stále citelněji a osobněji s dopady kolabujícího imperialistického politického 

systému a oprávněně hledají alternativu ke zřízení, jehož protagonisté a zastánci se 

v devadesátých letech minulého století mylně domnívali, že již navždy triumfovalo. Místo 

toho ženou stále větší masy pracujících do chudoby a sociálního vyloučení, potácí se 

v neustálých ekonomických a politických krizích a pod slogany zvyšování produktivity 

práce vytváří nejen zástupy nezaměstnaných, ale i pracující chudobu. Klub společenských 

věd je připraven poskytnout KSČM své skromné síly při rozvíjení teoretických základů 

marxisticko-leninské ideologie pro současnou situaci a budoucnost ve všech svých sekcích a 

činnostech. 

Klub společenských věd ovšem očekává, že se zintenzivní spolupráce mezi KSČM a 

Klubem společenských věd. Spoléháme na větší podporu a zájem o naší činnost, ze stany 

nejvyššího vedení, zejména místopředsedů ÚV KSČM s. Josefa Skály a s. Petra Šimůnka, 

který nám již dlouhodobě poskytuje vydatnou podporu. Jen tak může Klub naplno využít 

potenciál svých členů, kteří jsou připraveni  i nadále s neutuchajícím úsilím a nadšením 

sloužit věci socializmu. Přál bych si, aby tato podpora přišla co nejdříve a Klub mohl naplno 

rozvinout svou iniciativu. 

 

Mgr. Jiří Boháček, Dr. 

Předseda KSV. z.s 

 

 

 

 

 



PŘIPRAVUJEME II. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI 

K REGIONÁLNÍM DĚJINÁM 

!!! 

 

 
 

V 1.čísle Bulletinu, který byl vydán v říjnu 2015 byla uvedena fakta o činnosti Sekce  

regionálních dějin Klubu společenských věd od jejího založení v dubnu 2010. Ve 13 statích 

byly zveřejněny výsledky a zkušenosti, které jsme v uplynulých letech získali v této 

významné části obecních dějin. Podařilo se nám za podpory výboru KSV a více jak 200 

spolupracovníků učinit dobré kroky kupředu, konkrétně v rozšíření naší sbírky dokumentů 

z míst, okresů, krajů, závodů a podniků (tento úkol považujeme za zvlášť důležitý), ve 

zpracovávání životopisů významných levicových osobností. V loňském i letoším roce jsme 

se zúčastnili mnoha setkání, např. okresních konferencí KSČM, Pražské a Středočeské 

krajské konference KSČM, řady setkání na sekretariátech okresních výborů KSČM. 

Vzájemně jsme si vyměňovali zkušenosti jak pečovat o regionální dějiny. Byli jsme vždy 

dobře přijeti a nikdy jsme se nevraceli „ s prázdnou“ – získali jsme vždy cenné historické 

dokumenty. 

Začátkem roku jsme přijali úkol: Uspořádat II. Celostátní konferenci k regionálním 

dějinám. Její obsah i základní organizační otázky projednal a schválil výbor KSV dne 

23.března 2016. Znova využijeme možnost jejího konání v Čelákovicích u Prahy ve dnech 

29.-30. října 2016. Chceme tak vytvořit tradici jejich konání s cílem přispívat ke zvyšování 

úrovně pojetí regionálních dějin ve společnosti, k vytváření prostoru pro efektivní 

komunikování odborníků v této oblasti, zkvalitňovat prezentaci regionálních dějin. Zvlášť 

pak přispívat k eliminaci vzniklých v oblasti současných regionálních dějin za posledních 26 

let a napomoci při uplatňování jejich výchovné funkce ve společnosti, zejména ve výchově 

mladé generace. V úvodu vyslechnou účastníci základní referát na téma:                          

„Úloha regionálních dějin v současné historické epoše“ , „Kronikářství – základní 

pramen pro zpracování regionálních dějin“, „Vliv regionálních dějin na výchovu 

mladé generace“, „Regionální muzea – obraz regionálních dějin“. K úvodním referátům 

budou předneseny i koreferáty. 

V rámci jednání konference plánujeme panelovou diskusi s obsahem:  

1. Úroveň zpracovávání regionálních dějin od poloviny 20. stol. do současnosti 

2. Regionální dějiny a výchova mladé generace 

3. Historie podniků a závodů – významná součást regionálních dějin 



Jako delegát IX. sjezdu KSČM jsme měl možnost v diskusi informovat delegáty a hosty o 

činnosti Sekce regionálních dějin KSV a o připravované II. Celostátní konferenci 

k regionálním dějinám. Vyzval jsem delegáty – funkcionáře krajských výborů KSČM, aby 

na její jednání vyslali své regionální historiky, pamětníky s tím, aby nezapomněli vyslat 

mladé.  

Obracím se i na vás – čtenáře II. čísla našeho Bulletinu – přispějte i vy svými názory i 

doporučeními k dobrému průběhu připravované konference, aby péče o tuto významnou 

oblast se v budoucím období dále rozšiřovala a zkvalitňovala. 

 

RSDr. František Kovanda 

 

 

 

CO PŘINESLO RESTAUROVÁNÍ KAPITALISMU 

 V ROCE 1989  

ČESKÉMU PRŮMYSLU 
 

 

S výjimkou druhé světové války v létech 1939 až 1945 v historii českého průmyslu 

zaznamenáváme stálý růst až do roku 1989, respektive do roku 1990. Od té doby, 

s postupným restaurováním kapitalismu, se český průmysl každým rokem stále propadal. 

Tento propad nemá v naší historii obdoby. Československý průmysl, který navázal na 

průmysl v období Rakousko – Uherské monarchie, se po celou dobu existence 

Československé republiky úspěšně rozvíjel tak, že jsme v průmyslové vyspělosti patřili mezi 

přední státy na světě. Výpadek průmyslového rozvoje za druhé světové války byl po jejím 

ukončení v roce 1945 rychle eliminován. V roce 1949 jsme byli již na předválečné úrovni a 

tento trend dále pokračoval. 

Zvlášť výrazný průmyslový růst českého státu byl zaznamenán v období výstavby 

socialismu, tj. v létech 1949 až 1990, kdy průmyslová produkce u nás vzrostla na 7,5 

násobek roku 1949. Bylo toho dosaženo rozsáhlými státními investicemi do výstavby 

nových průmyslových podniků i do modernizace zastaralého průmyslu. S rozvojem 

průmyslu rostla i produktivita a racionalizace práce. Pojem nezaměstnanosti se stal 

neznámým. Spíše jsme se potýkali s nedostatkem pracovních sil. Potřeba nových pracovních 

sil byla kryta zejména snižováním počtu zaměstnanců v zemědělství v důsledku rozsáhlé 

mechanizace. Na druhé straně bylo nutné krýt pracovními silami potřeby rozvíjejícího se 

odvětví služeb. 

V roce 1988 měla Česká republika 6 494 550 pracovních sil, z toho v průmyslu bylo 

zaměstnáno 2 019 950. Na tvorbě společenského produktu se průmysl podílel 68,7 %. To 

svědčí o velmi dobré výkonnosti českého průmyslu v tomto období. Ze statistických ročenek 

by bylo možné uvádět celou řadu dalších faktů o síle a úrovni českého průmyslu. Jen 

například se v roce 1987 v Čechách vyrobilo 524 motorových lokomotiv, 950 tramvají a 

39 026 nákladních automobilů. Bohužel s takovými údaji se již nesetkáme. ČKD PRAHA 

závod Sokolovo, výrobce motorových lokomotiv, byl totálně zlikvidován. ČKD PRAHA 

závod TATRA Smíchov, výrobce tramvají, byl rovněž zlikvidován. Stejně tomu bylo 

s výrobci nákladních automobilů PRAGA, LIAZ i AVIA. Malá výroba nákladních 

automobilů zůstala v podniku TATRA Kopřivnice. 



Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd, z.s. zpracovává přehled o 

zlikvidovaných a zredukovaných průmyslových subjektech v jednotlivých krajích, 

respektive v okresech. Zatím je zaznamenáno 966 subjektů ze všech krajů. Z těchto 966 

subjektů bylo totálně zlikvidováno 676 (70 %) a zbytek byl z hlediska počtu zaměstnanců 

výrazně zredukován. To je obrázek současného českého průmyslu. Další zpracování přinese 

jen zhoršení tohoto údaje. Očekáváme, že počet zlikvidovaných subjektů vzroste až na 80 %. 

Spolu se stavem průmyslových subjektů sledujeme rovněž otázku ztráty pracovních pozic. 

Z dosavadního zpracování zatím vyplývá, že jsme v důsledku likvidace a  redukce přišli cca 

o 1 144 000 pracovních pozic, tj. asi 57 % z celkového počtu bývalých zaměstnanců. To je 

přínos z restaurování kapitalismu v Čechách. 

RSDr. Karel Vrba, RNDr. Jan Mráz, CSc. 

 

Dům ve Všehrdově ulici 

 
Autoři Milan Špás a Jaroslav Šrait připravili k 95.výročí založení KSČ dokument 

s názvem „Dům ve Všehrdově ulici“ (vydal OV KSČM v Hradci Králové, Presstar, s.r.o. 

55 str.,12 stran příloh). V úvodu uvádějí historii Královéhradeckého hostince                         

„U Švagerků“,  který byl postaven v roce 1902, a který byl úzce spjat s dělnickým a 

komunistickým hnutím, s boji komunistů za práva dělnictva, proti fašismu a za osvobození 

republiky. V roce 1959 zde vzniklo Muzeum dělnického hnutí. V dalších letech zde po roce 

1990 rozvíjela svou činnost KSČM. 

Autoři vzpomínanou historii dokládají a dokumentují v příloze,kde zveřejňují fakta takřka 

v 80 dokumentech vč. fotografií z regionální historie Královéhradecka. 

Aktuální částí publikace je – dnes již historie – dokumentování činnosti KSČM. Jsou 

zveřejněna jména mnoha desítek funkcionářů, kteří se zasloužili o její činnost po roce 1990. 

Je skutečnou splátkou všem těm, kteří se podíleli a podílejí na obnově a práci sekretariátu 

strany „U Švagerků“.  

I další kapitoly publikace zasluhují ocenění, např. ta, která hodnotí vydávání stranického 

tisku Královéhradecka. 

Sekce regionálních dějin děkuje oběma autorům a OV KSČM v Hradci Králové za 

zpracování a vydání této publikace k 95. výročí založení KSČ. 

   
 

RSDr. František Kovanda 



 

TRADICE ZAVAZUJE 

 
        Dnešní volební zákony jsou velmi benevolentní. Dovolují vytvářet politické strany na 

jedno použití.  Těsně před volbami. Příkladem jsou především česká města. Strany  typu „Za 

město krásnější“ nespojuje program ale výkřik : „Děláme!“, „Makáme!“, případně tvrzení 

,že „ Všichni kolem kradou“, atd. Jde o určitý výraz bezradnosti českého politického 

systému. Dokonce možná krize. Za úvahu dokonce stojí, aby voliči měli povinnost volit. 

Jistě by se zvýšila vazba na favority, kterým dali hlas. 

 

       Do volebního klání se tak dostávají historická politická staletá uskupení s dlouhou 

tradicí a uskupení zcela neznámých kandidátů čisté jako „tabula rasa“. Vzpomínám si, že 

svého času zasedalo v České národní radě na straně OF asi 120 poslanců s komunistickými 

kořeny. Tvářili se však jako zmíněná antická vosková nepopsaná tabulka. 

       Po několika „celostátních titulech“ o čs. legiích, cestách po Sibiři, Černobylu a  českém 

XX. Století jsem se vrátil pokorně „domů“. Mohl bych napsat : „regionální literatura je 

grunt“. Spolu s Milanem Špásem, dlouholetým předsedou OV KSČM v Hradci Králové, 

vydáváme knihu nazvanou „Dům ve Všehrdově ulici“. Mapujeme historii 

královéhradeckého hostince U Švagerků. Býval od roku 1902 a znovu od roku 1990 je, 

sídlem okresních a krajských institucí sociální demokracie před Velkou válkou, později 

Pochodně a všech instituccí KSČ a KSČM. 

       Jak říká pamětní deska na domě : 

       „Dům u Švagerků byl již od roku 1902 sídlem dělnických organizací. Od října 1920 zde 

byla redakce Pochodně a sekretariát III. župy sociálně demokratické levice. V letech 1921 – 

1938 pracoval zde krajský sekretariát KSČ, redakce komunistické Pochodně, působil 

Komsomol, Rudé odbory, proletářská tělovýchova a divadlo.“   

       Důležité bylo, že Emanuel Švagerka (původně kovák vyučený ve Vídni) postavil 

hostinec na rozhraní tehdejších Kuklen a Pražského Předměstí. Na přelomu 19. a 20. Století, 

ještě značně vzdálených lokalit od historického centra Hradce Králové. Proč tam ?  Svoji roli 

hrála blízkost nádrží. Pár set metrů stály kuklenské strojírny, pozdější Škodovky a ZVÚ 

(viz.obr.1). To je však historie, kterou po roce 1989 odvál kapitalismus. Světoznámá firma je 

dnes již torzo. 

       Ještě jeden důvod měl Emanuel Švagerka. Přelom zmíněných století znamenal pro 

dělnickou třídu a občany vrchol boje za všeobecné hlasovací právo. Tehdejší 

královéhradecké úřady shromáždění povolovaly jen se značnými výhradami. Málokterá 

stranická a veřejná schůze se konala bez dozoru četníků. Situace se opakovala i za první 

republiky. Jen díky bystrým úředníkům politické správy máme přesné relace v archivech. 

       Všechny levicové organizace byly za první republiky nežádoucí a pronásledované. I 

proto se zrodila zmíněná FDTJ, FPT, kroužky tamburašů a dělnických ochotníků, ženského 

hnutí, sídlo Rudé pomoci a Výboru pro pomoc Španělsku. 

       Dramatický podzim 1938 se nevyhnul ani hostinci U Švagerků. Zastavení, zákaz a 

rozpuštění KSČ. Několik domovních prohlídek a  16.března 1939 i zatýkání. Prakticky 

všech, kteří se kolem strany pohybovali. Bohužel, přední funkcionáři se z nacistických 

koncentráků nevrátili. 

       Výčet okresních, krajských funkcionářů, poslanců a senátorů KSČ, kteří se U Švagerků 

„zastavili na kus řeči“ jde do stovek. Autoři řadu jmen dnešnímu čtenáři připomínají. Komu 

dnes říká jméno František Koza, Julie Prokopová…..? Od roku 1963 zde bylo regionální 



muzeum dělnického hnutí Královéhradecka. Patřím ještě ke generaci, která se setkávala 

s Emanuelem Švagerkou, synem zakladatele. 

       V roce 1990 se do hostince U Švagerků (obr.2) přestěhoval OV KSČM. Nastala nová 

etapa budovy.V počátcích si vyžádala stovky  brigádnických hodin obětavých soudruhů a 

soudružek. I o těch je v publikaci napsáno. Budova také několikrát musela odolávat nájezdu 

vandalů. Zázemí opět patří i levicovým organizacím. Návštěva hostince je doporučována i 

gurmánům. Dobře se zde vaří. Dodejme, že za příznivé ceny. To je však jiná kapitola.  
 

 

            
 
 

                                                                    Doc., PhDr. Jaroslav Štrajt,CSc., Hradec Králové 

 

 

 

 

 

O HISTORII POHRANIČNÍ STRÁŽE, ALE TAKÉ O 

REGIONÁLNÍCH DĚJINÁCH  

 
Zpracovávání historie Pohraniční stráže, pravdivému a objektivnímu hodnocení je věnována 

dobrá pozornost. V rámci Klubu českého pohraničí vyšla celá řada publikací, která je toho 

dokladem. Mezi jejich autory se právem řadí prof. PhDr. Stanislav Kábele, CSc., jeho díla : 

„Orosené vzpomínky aneb pohraničníci vzpomínají na službu k ochraně státních 

hranic „ (Orego 2011), „ Orosené vzpomínky nestárnou, aneb byli jsme ochránci 

státních hranic Československa“ (Orego 2012), „Zrcadlení paměti, aneb člověk 

v proměnách času“ (Orego 2013). 

Významně se podílel na zpracování velmi významné publikace o historii Pohraniční stráže 

pod názvem: „Ve šlépějích Chodů“ (Orego 2010), dále „Svoboda zrozená v boji – 

Revoluční léta 1944 – 1948“ (Orego 2015). 

V nejnovější publikaci „Pohraniční stráž v paměti a činech současníků“ (Orego 2016), 

která byla vydána u příležitosti konání V II. Celostátního Setkání ochránců 

československých státnícch hranic jako Řádového dne Klubu českého pohraničí a 65. výročí 

přijetí zákona o ochraně státních hranic v Nymburce 25.června 2016 se znova vrací 

s novými fakty, vzpomínkami na službu pohraničníku v kapitole „Pohraničníci v nových 



rolích“. Významná část této publikace je věnována činnosti Klubu českého pohraničí a také 

poválečnému odsunu Němců a národní paměti. 

Mnozí bývalí pohraničníci rádi vzpomínají na spisovatele Rudolfa Kalčíka, na jeho román 

„Král Šumavy“. Stanislav Kábele je jeho důstojným pokračovatelem. 

Stanislav Kábele je však i dobrým autorem regionálních dějin. Svědčí o tom jeho významné 

dílo: „Babice, dokumenty a polemiky“ (Futura 2011) i „Arogance moci – proti svobodě 

a svědomí, aneb Kapitol angažované publicistiky“ (Orego 2013). Ve všech jeho dílech 

najdeme fakta o situaci v  mnoha  místech pohraničních okresů, jak v nich žili obyvatelé po 

roce 1945, jak se rozvíjel jejich život, jejich práce, jejich vztah k místu, kde žili, co všechno 

vykonávali pro budování lidově demokratického a posléze socialistického Československa. 

A zde právě je možné nalézt mnoho příkladů, jak se na tom podíleli i samotní pohraničníci. 

Kdo dnes vypočte, zpracuje přehled kolik vykonali práce v rozvoji obcí, v pomoci při 

zemědělských pracích, pro práci mezi dětmi a mládeží, konkrétně mezi pionýry a tehdejší 

členy Československého svazu mládeže? Jak pomáhali ve sportovním a kulturním životě 

občanů v pohraničí? To vše najdeme v dílech Stanislava Kábeleho. Díky za to.  

 

     
        

 

RSDr. František Kovanda 

 

 

 

 MĚSTO POBĚŽOVICE MÁ MUZEUM POHRANIČNÍ STRÁŽE 

 
Není to muzeum státní, ale soukromé, které založil a stále o ně pečuje 

Miroslav Macháček, který se současně zabývá i regionální historií 

Poběžovicka  a  Domažlicka. Jako bývalý příslušník Pohraniční stráže, 

kterým byl  35 let, od vojenské základní služby a poté z povolání 

vykonával řadu služebních funkcí. V roce 1986, kdy v hodnosti 

podplukovníka odešel do důchodu začal pečlivě shromažďovat  

vojenské, přesněji řečeno pohraničnické dokumenty. A tak v roce 1988 



vzniklo jeho , tehdy ještě malé muzeum Pohraniční stráže. 

V současnosti jde již o několik tisíc dokumentů, cenných exponátů o službě a životě 

pohraničníků, jejich služební označení, více jak 500 medailí, odznaků, uniforem ( také jednu 

generálskou ), knih a publikací o historii PS, suvenýrů označených typickou hlavou 

hraničářského psa, mnoho set fotografií aj. Toto soukromé muzeum PS navštívilo takřka  

1 800 návštěvníků. 

 

Exponáty Miroslava Macháčka byly v období socialismu vystaveny v Sovětském svazu, 

Polsku, Maďarsku a Bulharsku. V Poběžovicích se stalo každoroční tradicí setkávání 

bývalých pohraničníků. Zde jsou  jeho péči vystavovány mnohé dokumenty z historie PS, 

doplňované o aktuality a také z regionálních dějin Poběžovicka a Domažlicka. Miroslav 

Macháček je aktivním občanem Poběžovic, pomáhá všude, kde to jeho město potřebuje. Za 

svou celoživotní práci o historii PS právem zaslouží ocenění. A k tomu se, jako Sekce 

regionálních dějin  Klubu společenských věd rádi přidáváme. 

 

                                                                                                             -redakce-      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRONIKA KOMUNISTICKÉHO A LEVICOVÉHO HNUTÍ 

MLÁDEŽE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1990 – 2015 

DOKONČENA 

 

 
Správně řečeno – připravena k dalšímu průběžnému doplňování a k využití pro zpracování 

dokumentu, který by měl celkově zhodnotit tuto 

významnou část mládežnického hnutí v České 

Republice po roce 1990. KRONIKA byla v rámci 

činnosti Sekce regionálních dějin KSV 

zpracovávána od března 2014 do května 2016. Má 

223 stran. K jejímu zpracování bylo využito 423 

dokumentů, článků z tisku 579 v rozsahu 5 599 

stran. Celkem je předáno k dalšímu využití 303 

dokumentů, 581 článků z tisku v rozsahu 5 023 

stran.  

Byla předána předsednictvu IX. sjezdu KSČM 

dne 14. května 2016. 

 

 -redakce-  

 



 

OBVODNÍ VÝBOR KSČM PRAHA 4  

K 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KSČ 

 
OV KSČM Praha 4 po tradičně předchozích řady publikací věnovaných regionální historii 

čtvrtého pražského obvodu předal na krajské konferenci KSČM Praha dne 20.února 2016 

dva příspěvky věnované 96. výročí vzniku KSČ. Prvním z nich pod názvem „Vznik 

Komunistické strany Československa v podmínkách pražského regionu“ se Josef Mik a 

kol. věnoval jak postupně se v hlavním městě Praze utvářely podmínky pro vzniky strany, 

jaká byla úloha zakladatelů, především Bohumila Smetala. Cennou částí příspěvku jsou 

uváděna fakta jak probíhalo ustanovení některých obvodních organizačí KSČ v Praze např. 

na Žižkově, Hrdlořezích, Malešicích, Nuslích, Michli, na Pankráci, Krči, Břevnově, 

Střešovicích, Liboci, Bubenči, Dejvicích, Sedlci, Vokovicích, Veleslavíně. Druhý příspěvek 

zpracovaný Petrem Kaifošem se věnuje již novodobé regionální historii a to činnosti 

základních organizací, komunistů na Jižním Městě, tedy KSČM po roce 1990. Je to dobrý 

pokus zmapovat historii KSČM na jenom z největších pražských sídlišť. Obě tyto práce 

doplnily archiv této obvodní organizace KSČM,  ve kterém je založeno k problematice 

regionální historie celkem 705 dokumentů v rozsahu 10 668 stran a 1 050 fotografií. 

 

-redakce-  

 

SPRAVEDLIVÝ SVĚT JE MOŽNÝ 

 

 
Krajský výbor  KSČM Středočeského kraje v nakladatelství OREGO vydal pod názvem 

„Spravedlivý svět je možný“  publikaci , jejíž obsah je věnován 95.výročí vzniku KSČ 

v roce 2016.Autoři a vydavatelé jsou přesvědčeni , že spravedlivý svět je možný. Proto  tak 

nazvali novou práci, věnovanou zápasům komunistů spolu s pracujícími za socialistickou 

společnost. Navazuje na předchozí knihu „Svoboda zrozená v boji“. Revoluční léta 1944-

1948. 

 

Historička Doc. PhDr. Hana Kráčmarová se věnuje počátkům činnosti  KSČ, mimořádnou 

pozornost věnuje osobě Bohumíra Šmerala, činnosti komunistů  v prvním období 

protifašistického odboje. PhDr. Karel Janiš v kapitole rozebírá hospodářskou krizi a 

nebezpečí fašizmu ve třicátých letech. RSDr. František Kovanda, jako delegát IX. sjezdu  

KSČ dokumentuje význam tohoto sjezdu , který vyhlásil generální linii výstavby socialismu. 

Významnou závěrečnou kapitolou je problematika sociální politiky a její výsledky v letech 

1945 – 1989, kterou zpracoval Prof. Ing. Václav Průcha, CSc.  Kniha je vhodně doplněna 

medailonky členů ilegálního vedení KSČ zpracovanými Evou Bartůňkovou a přehledem 

vybraných událostí  v letech 1918 – 1989. 

 

Úvodní slovo napsal PhDr. Josef Skála, CSc . ještě před zvolením do funkce tajemníka  

ÚV KSČM na IX. sjezdu KSČM. Nazval jej „Z kroniky kuráže, která to dokáže i v 21. 

Století“.  Slovo na závěr je od předsedy KV KSČM  Středočeského kraje  a poslance 

parlamentu České republiky JUDr. Stanislava Grospiče. V závěru zdůrazňuje : „Světem 

obchází znova hrozba válečného konfliktu, sílí neofašizmus. Boj proti těmto hrozbám je dnes 



základní výzvou pro komunistické hnutí a KSČM. Naše historie by nám k tomu měla být 

poučením a inspirací“. 

 

Publikace, kterou zpracoval kolektiv historiků pod vedením doc. PhDr. Hany Kráčmarové, 

CSc., je cenným příspěvkem pro analýzu období Československa v období let 1945 – 1989. 

Přesto zůstává stále mnoho otázek otevřených. Vyžadují další výzkum, zahraniční prameny 

a větší časový odstup. 

 

      
 

                                                                                             RNDr. Jan Mráz, CSc         

 

 

ZPRAVODAJ MATICE SLEZKÉ 

 
Z Opavy jsme dostali zpravodaj Matice Slezské (únor 2016 ), kde v úvodu je hodnocena 

bohatá činnost odboru v Opavě, ale také odborů v Dolní Lesné, Bystřici n. Olší , Hradci n. 

Moravicí a v Krnově. V letošním roce se bude mimo jiné zabývat oslavami  140 výročí 

založení Matice Opavské, které uplyne v příštím roce. Naši přátelé nám zaslali informaci o 

vzpomínkovém setkání, které se konalo k 71. Výročí osvobození Opavy dne  22.4.2016. 

Během ostravsko – Opavské operace : 

 
 



 Dopis Jaromíra Breuera:  

 

Během Ostravsko-opavské operace 4. ukrajinského frontu generála Jeremenka se podařilo 
prolomit houževnatou německou obranu až 15.4.1945 u Sudic v dnešním Moravskoslezském 
kraji. Odtud 38. armáda generála Moskalenka s 1.čs. samostatnou tankovou brigádou v SSSR 
postupovala jihovýchodně na Ostravu, 60. armáda generála Kuročkina se probíjela na jih 
k Opavě. Její střed rudoarmějci ovládli večer 22. dubna, ale boje na území dnes statutárního 
města trvaly až do počátku května. 
Ustupující wehrmacht při nich využíval zdejšího početného bývalého čs. opevnění a prováděl často 
nebezpečné protiútoky, podporované silným letectvem. Tomu čelila 8. letecká armáda gen. 
Ždanova, ve které byla začleněna i 1.čs.smíšená letecká divize pplk. Budína. 
Také letos si tyto události 22.dubna připomenuli početní občané, zástupci města, posádky 
Armády ČR a odbojáři s mládeží. U Památníku vítězství obnoveného v roce 2007 u Náměstí 
Osvoboditelů byli též přítomni hosté ze Sdružení čs. zahraničních letců-Východ s jeho přesedou 
plk. Janem Novákem. Mezi nimi byl i plk. Pavel Švec (1924), účastník SNP a palubní střelec 
bitevního letounu I1-2. S krátkými projevy vystoupili Tomáš Elis, tajemník Magistrátu, Jana 
Horáková, ředitelka Slezského Zemského muzea a plk.gšt. Miroslav Neuberg, bývalý velitel 
1.čs.stíhací letecké divize Zvolensko-ostravské. 
Město Opava následující den zajistilo bezplatnou autobusovou dopravu do Národního památníku 2. 
světové války v Hrabyni, kde byla otevřená nová výstava: „Odchody a návraty o našem 
zahraničním odboji.“ 
 
 

  
 

 

 
Jaromír Breur 

ČSBS Opava 

 

Ke snímku: Vzpomínkové 
setkání k 71.výročí osvobození 
Opavy 22.4.2016 
- zprava: plk.gšt.Neuberg, 
plk.Švec, plk. Novák, 
M.Kaštovská z 1.čs.partyzánské 
brigády Jana Žižky, 
por.Holuběvova, doprovod, 
náměstci primátora Josef 

Stiborský a Martin Víteček 



 

CENNÉ DÍLO SPISOVATELE JOSEFA HAVLA 

 
 

Josef Havel patří mezi české spisovatele, je autorem 

literatury faktu, filmař a publicista. Právem ho 

můžeme nazvat také regionálním historikem. Svůj 

život prožívá v Ústí n.Orlicí v podhůří Orlických 

hor.  Můžeme dodat, že jeho koníčkem je také 

astronomie a fotografování. Nahlédněme do jeho 

knižní tvorby :  „... in memoriam..“ – pojednává o 

životních osudech ústeckých rodáků Václava Pánka 

a Josefa Bohdana Mikuláštíka, čs. letců v řadách 

britské RAF, kteří se zúčastnili druhé světové 

války, dále „Z historie létání v Ústí n. Orlicí“, 

„Poupata ožehlá nenávistí“, zabývá se historií 

největšího internačního tábora v bývalém 

protektorátě ve Svatobořicích u Kyjova na Moravě, 

„Štvancem svědomí“ o čs. letci Jiřím Mikuleckým 

taktéž bojujícím ve druhé světové válce, „Oběti 

předcházející vítězství“ o historii domácího 

odboje v oblasti Podorlicka, „Nikdy se nevzdávat“ 

o životních osudech brigádního generála v.v. 

Zdeňka Škarvady, dalšího významného čs. pilota a taktéž v knize „Rebel v oblacích“  

zaznamenává životní příběh čs. pilota Otakara Hrubého. V knize „Ve službách Jeho 

Veličenstva“  se věnuje období první světové války a činnosti českých lékařů MUDr. 

Neklana Velebila a MUDr. Josefa Habálka. 

V amatérském filmovém studiu Závodního klubu ROH v Ústí n. Orlicí významně přispěl při 

vzniku tří desítek filmových kronik, obsahujících 110 reportáží ze života města Ústí n. Orlicí 

a dalších filmů, které zachytily významné události, mizející řemesla, zvyky a pod.  

Za svou činnost dostal řadu ocenění. V letech 2007 – 2013 cenu Ervína Kische a současně 

Cenu města ,čestné uznání Miroslava Ivanova v kategorii produkce literatury faktu. 

Josef Havel poskytl Sekci regionálních dějin cenné publikace o práci textiláků, mimo jiné i 

dokument o životě Václava Rohleny – hrdiny socialistické práce.       

-redakce- 

 

 

NAŠE PUTOVÁNÍ ZA REGIONÁLNÍ HOSTORIÍ 

 
 

Za šest let činnosti Sekce regionálních dějin KSV z.s. jsme zavítali do mnoha míst naší 

země. Cílem bylo seznámit se jaká je péče o regionální dějiny, získávat potřebné dokumenty 

o historii obcí, měst, okresů i krajů, závodů a podniků, životopisy významných levicových 

osobností. Hlavně pak seznamovat se s těmi , kteří se této problematice věnují , vyměňovat 

si s nimi zkušenosti, předávat si vzájemně potřebné informace. Těch míst bylo desítky. Tato 

setkání nám vždy umožnily okresní výbory KSČM. 



Na všechna tato setkání rádi vzpomínáme. Jedna „trasa“ (Bylo-li by to možné tak nazvat) 

byla Strakonice – Vyškov – Litoměřice – Louny. Na sekretariátě ve Strakonicích nás 

přivítal předseda Václav Smeták. Výkladu o regionální historii se ujal Stanislav Lenc, 

zejména nás zaujal připravenou výstavkou regionální literatury dělnického a komunistického 

hnutí Strakonicka. Zaujal nás i výklad Jindřicha Podhorského o historii města Strakonice, 

zvláště pak v období po roce 1945, dále z období výstavby socialismu. Připomněl jaké byly 

vybudovány závody, zdravotnická zařízení, sportovní a taktéž i kulturní a osvětová zařízení. 

Odjížděli jsme s pocitem nejen dobře uzavřeného přátelství, ale také s cennými publikacemi 

o regionální historii Strakonicka (celkem jich bylo 17), které obohatily dokumentaci naší 

sekce. Obdobně tomu bylo i ve Vyškově, kde nás přivítal předseda OV KSČM Filip 

Zachariáš a Marta Grecová. Besedy o regionální historii se zúčastnili Jan Štětina, Josef 

Mikš, Josef Machala a Jan Procházka. A to byli ti, kteří se významně podílejí na zachování 

historických dokumentů, ale i sami přispívají při zpracovávání faktů z regionální historie. 

Řada prací byla vytvořena kolektivem bývalých pracovníků  Vysoké školy pozemního 

vojska ve Vyškově, vedeného Václavem Šustkem. Také mnohé z těchto publikací 

„putovaly“ do naší dokumentace.  

Třetí setkání se 

uskutečnilo 

v Litoměřicích. O naši 

dopravu z Prahy se 

postaral poslanec PČR 

Josef Šenfeld. Již po cestě 

nás informoval o 

zajímavostech regionální 

historie Litoměřicka, 

zejména nás zasvětil do 

zemědělské problematiky 

tohoto regionu. Besedu 

s pamětníky 

zorganizovala tajemnice 

OV KSČM Soňa 

Grocholová. Zúčastnili se 

jí  Jan Dlouhý, Jan 

Lieber, Blanka Týřová, 

Zdeněk Dušek a Jaroslav Růžička. Mimořádně důležité pro nás bylo seznámení s historií 

Terezína. Také zde jsme byli obdarováni cennými regionálními dokumenty. 

A v Lounech ?  O naše setkání se postarala Alena Mádlová. Mezi účastníky besedy zde 

převládaly ženy : Jana Ingrišová, Iva Mrázková, Marie Lukášková  dále pak Karel Sláma a 

předseda OV KSČM Stanislav Rybák. Ten hned po zahájení nám předal také cenné 

historické dokumenty. Beseda, již tradičně, proběhla dobře.  Také i zde vyslovujeme své 

poděkování. 

To je stručný záznam z našich čtyř cest – našeho putování za regionální historií. Cest bylo 

podstatně více, zvláště po celém Středočeském kraji. Jsme rádi a vážíme si toho, že máme 

dobré spolupracovníky. A hlavně z toho že o tuto významnou oblast stranické činnosti bude 

postaráno i v budoucích letech. 

                                                                                           RSDr. František Kovanda 

                                                                                            Ing. Václav Tomeš   



 

Příklad z činnosti OV KSČM Strakonice 

- z oblasti regionálních dějin 

 

 

Záznam o jednání   zástupců  KSV z.s. na OV KSČM Strakonice, 

které se uskutečnilo dne 21.9.2015 v zasedací místnosti OV. 
 

Jednání se účastnili za KSV z.s.  RSDr.Kovanda a Ing.Tomeš, za OV KSČM Strakonice 

Stanislav Lenc, Jindřich Podhorský, Václav Dach, Ing.Josef  Křiváček a Jiří Strobo 

S.Kovanda seznámil přítomné s historií KSV, informoval o práci klubu  a jeho aktivitách. 

Podrobně se zabýval aktivitami sekce regionální historie. S.Tomeš informoval o sbírce 

regionálních tisků kterou KSV z.s. vede. Za OV vystoupil s.Podhorský a informoval o 

rozvoji Strakonic v uplynulých letech ( viz příloha č.2). V následující diskusi byla 

připomenuta historie Strakonicka a  vyjasněny otázky vzájemné spolupráce mezi KSV a OV. 

Bylo  dohodnuto, že při  OV bude založena skupina členů, která se bude věnovat regionální 

historii Strakonicka a bude s KSV spolupracovat.  

Pro sbírku regionálních tisků KSV z.s. jsme převzali od OV KSČM  17 publikací. 

 

Přílohy : 

- záznam vystoupení s. Podhorského 

- seznam účastníků jednání za OV KSČM Strakonice 

 

 
Příloha č.1         

 

Rozvoj Strakonic po roce 1945 

 
1) Strakonice se staly po roce 1945 nadějí a záchranou 

dělného lidu v získání pracovních příležitostí celého Pošumaví. 

       2)    Rozšíření stávajících závodů CZ a Fezka byly vytvořeny pracovní místa pro tisíce 

občanů. 

       3)    V prvé řadě byla řešena doprava autobusy, které zabezpečovaly spojení 

s nejzapadlejšími místy celého Pošumaví. 

       4)    Po roce 1945 v pán. období byla zahájena nebývalá výstavba bytů a rodinných 

domků ,kterou zabezpečoval OSP ( Přední Ptákovice, Šibeniční vrch ). Vznikly lidové názvy 

Př. Korea, Habeš, Libanon, Stará cihelna, za Rájem, Podsrp, sídliště Mír atp. Vznik nových 

sídlišť, které neměly v dějinách města   obdoby – řady ulic nesla slavná jména – Švermova, 

Jiřího z Poděbrad, Máchova, Mlýnská, 1.Máje,Šumavská, Jezárky. Veškerá výstavba – 

dálkově vytápěná a vodou zabezp. 

        5)   K Strakonicím byly připojeny : Starý a Nový Dražejov, Střela, Mutenice, Př. 

Ptákovice, Podsrp, Modlešovice, Hajská Dražetice, Řepice a Roudná a zabezpečena 

hromadná městská doprava  od Katovic. 

        6)   K zabezpečení bytové výstavby, která nemá  v dějinách města obdoby, byla 

uvedena do provozu vysokovýkonná teplárna ( původně určená pro ČZ a Fezko) 



        7)   Výstavba se rozšířila o kulturní dům, plavecký stadion, a nová sportovní hřiště a 

haly, letní kino atp. 

        8)   Vznikly 3 významné podniky a to : Mlékárna se zaměřením na export v roce 1955  

14,5 mil. v roce 1977 59 mil. l. 

        9)   Rozšířil a modernizoval se Měšťanský pivovar s kapacitou 150 000 hl.  piva 

několika značek 

      10)   Zdravotnictví dosáhlo vysoké úrovně nejen po stránce výstavbou nových pavilonů, 

zvýšením kapacity ošetřování, vyšetřování a modernizací veškeré léčebné techniky. Vznikla 

zdravotnická střediska a nové lékárny. 

      11)   Obrovské změny doznala městská silniční síť, přemostěním Otavy a Volyňky, 

regulace toků a opatřením proti povodním, které v minulosti často zatopily část města 

      12)   Postavena řada škol, školek a jeslí. 

      13)   Rozšířilo se všeobecné a odborné školství ( závody se podílely na přípravě svých 

učňů). 

      14)   Výstavba městské vodárny, která plně kryje spotřebu vody jak obyvatel tak závodů. 

      15)   Výstavba  Vajaxu zabezpečuje  100 000 slepic a  60 000 kuřat. 

      16)   Výstavba obchodního domu Otava (1976) Dům služeb, Hvězda, Jiskra .Na př. 

výroba ČZM byla rozšířena závody v Blatné, v Březnici a Protivíně. V roce 1959 vyrobila 

ČZM 100 000 moto  a  Motokros ČZM – mezinárodní reputace na Mistrovství světa. Po 

útlumu přešla na auto výrobu. 

Kultura – Dudácké festivaly, Lidová škola umění vychovala stovky hudebníků, kteří 

reprezentovali  Strakonice v hl.městech Evropy. Z umělců Strakonic Jarko Dvořák 

Šumavský, Rejžek, Benda, Polívka, Samec, Pešek, Sichinger, Hrubý 

Školy : postaveno 6 škol, nové reálné gymnázium, Lidová škola umění 

Zahájena restaurace hradu a muzea pokračuje. 

Tolik skutečnosti.                                                                                                J.Podhorský 

 

 

 
Příloha č.2 

 

Seznam účastníků jednání:  

Lenc Stanislav                      30.10.1933            stav.technik             Strakonice 

Podhorský Jindřich              17. 4.1930              voják                         Strakonice 

Dach Václav                         14.10.1946             technik                       Vodňany 

Ing.Křiváček Josef               10.11.1929            zeměděl.                    Strakonice   

Štrobl  Jiří                             10.10.1941             stav.tech.                  Strakonice 

 

Lenc Stanislav  -  Strakonice 1 ,Vrchlického 1196, PSČ  386 01 

                              Tel.: 731 031 713,  383 332 116 
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