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Milí přátelé regionálních dějin. 
 
Vstupujeme do roku 2017 s řadou cenných zkušeností, jak dále postupovat v péči o rozvíjení 

regionálních dějin. Poznatky z loňského roku, kdy jsme v říjnu uspořádali II. celostátní 

konferenci k regionálním dějinám, nás opravňují, 

že se stále velmi potřebné této významné oblasti 

obecné historie, věnovat stále značnou pozornost.  

Účastníci tohoto celostátního setkání a spolu s nimi 

mnoho dalších, se kterými jsme se setkávali 

v mnohých místech naší země, potvrzují, že se stále 

více projevuje jednostranný a neobjektivní výklad 

mnoha dějinných událostí, kterých jsme byli 

přímými svědky po osvobození naší republiky 

v květnu 1945. Stále dochází k jejich falsifikaci, k hanobení práce a životů poctivých občanů, 

kteří přispívali k budování sociálně spravedlivé společnosti. Významná fakta v životě naší 

společnosti jsou zamlčována nebo alespoň 

hrubě zkreslována. Postrádají objektivní 

historický výklad.  

Těmito slovy jsme se obrátili ve výzvě 

k mladé generaci, aby nepodléhala výkladu 

současných falzifikátorů našich národních 

dějin. Proto se obracíme na vás, kteří 

přispíváte k objektivnímu výkladu samotných 

regionálních dějin v místech, okresech a 

krajích. Velmi si vážíme vašeho zájmu a 

pomoci při vyhledávání historických 

dokumentů, publikací, kteří je dále rozšiřujete 

novými fakty a zajímavostmi. 

O tom svědčí obsah všech vystoupení účastníků II. celostátní konference k regionálním 

dějinám. Těch bylo celkem 84, z nichž 41 vystoupilo v diskusi a 34 příspěvků bylo zasláno 26 

autory, kteří se jednání konference nemohli zúčastnit ze zdravotních či pracovních důvodů. 

V letošním roce i v roce nastávajícím si budeme připomínat mnohé významné historické 

události, např. 100 výročí Velké říjnové socialistické revoluce, 70. výročí Února 1948, 100. 

výročí vzniku Československa a mnohé další. Připomeňme si a zpracujme, jak tyto významné 

události probíhaly v mnoha místech naší země, v obcích a městech. 

Obracíme se na mladé, kteří mají zájem o historii, aby přispěli svými pracemi, aby využili 

vzpomínek pamětníků, kterých již v současnosti nežije tolik, aby využili relevantní publikace, 

archivní dokumenty, které jsou uloženy v okresních a oblastních archivech. Na každém okrese 

jsou pamětníci a jsou i ti, kteří se soustavně věnují regionálním dějinám. Je možné je jistě 

využít. Současně se na ně obracíme, pomáhejte mladým objevovat nové zajímavosti, pravdivě a 

objektivně je zpracovat. 

Naše Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd má ve svém archivu a knihovně 

mnoho set potřebných dokumentů, které je možné využít. Rádi přijmeme vaše příspěvky 

k regionálním dějinám i dokumenty z období minulých desítek let. 

Vše nejlepší – alespoň dodatečně – v roce 2017. 

                                                                 Sekce regionálních dějin 

                                                                 Klubu společenských věd  



 

 
 

RSDr. František Kovanda, Praha 

Panelová diskuze č. 1 

„Úroveň zpracování regionálních dějin 

od poloviny dvacátého století do 

současnosti“ 
Obsah diskusních vystoupení a zaslaných příspěvků byl zaměřen 

ke zhodnocení péče o regionální dějiny a dalším úkolům v jejich 

rozvíjení. Staly se významným doplněním obsahu úvodní 

přednášky „Úloha regionálních dějin v současné historické 

epoše.“ 

Celkem bylo předneseno a zasláno 32 příspěvků. 

Význam studia a péče o regionální dějiny zdůraznil Josef  

Hrachovec (Rokycany), význam vzniku a ustavení sekce 

regionálních dějin Klubu společenských věd, že bylo vykročením 

správným směrem, že právě v regionech, městech a vesnicích jsou základní obrázky mozaiky 

dějin našeho národa, že však je nutné regionální dějiny oprostit od politického balastu, 

neobjektivního výkladu, že jsou zneužívány pro cíle, které nejsou totožné s míněním většiny 

národa, snahou vytvářet z odsouzených zločinců bratří Mašínů pro nový režim potřebné hrdiny. 

Jan Turek, jeden z nejmladších barikádníků v Praze v květnu 1945 dokumentoval nadčasové 

varování prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Fakta o boji KSČ na Olomoucku za národní a sociální 

svobodu v letech 1945 – 1948 uvedl doc. Ing. Jan Štěrba,CSc., Ing. Emil Kulfánek 

informoval o aktuální činnosti Svazu bojovníků za svobodu a předal dokument „Zlepšování 

komunikace s veřejností v oblasti seznamování s bojem Čechů za národní svobodu v roce 1918 

a v letech 1939 – 1945“. Jiří Hovadík pod názvem „Nezapomeneme aneb co nám zanechala II. 

světová válka v okrese Kroměříž“ dokumentuje svůj zájem a péči o zpracování sborníku 

bojovníků proti fašismu zmiňovaného okresu, který má 215 stran a obsahuje na 300 fotografií. 

Dále uvádí fakta o životě prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody a vzpomíná na významnou 

osobnost komunistického hnutí Miloslava Ransdorfa. Ve své badatelské a zpracovatelské práci 

dále pokračuje a tím, že toto své dílo chce dokončit ke 100. výročí založení KSČ v okrese 

Kroměříž. O vzniku KSČ na okrese Benešov uvedl zajímavá fakta  o začátcích činnosti 

komunistů v jednom z okresů Středočeský kraj JUDr. Jiří Vosáhlo.  

Ing. Jaromír Breuer přispěl dokumentem, který uvádí fakta z vojenské historie města Opavy 

ve 20. století. O založení KSČ v Jihlavě a Třešti, která sdružovala proletáře několika národností 

předal svůj příspěvek Václav Dvořák. K historii obce Třeštiny z okresu Šumperk přispěl JUDr. 

Miloš Frebort. Doc.PhDr. Josef Kůta, CSc. z Brna předal rozsáhlý a velmi cenný dokument 

k regionálním dějinám KSČ na Brněnsku. Josef Mik (Praha) předal konferenci zpracovanou 

Pamětní knihu obce Sobětice )1914 – 1917) z okresu České Budějovice. Ing. Zdeněk Zeman 

zpracoval historii kroniky městské části Praha – Kunratice od jejího vzniku až do současnosti. 



K významu péče o regionální dějiny zaměřil svůj diskusní příspěvek Ing. Vladimír Hejnic 

(Praha). Na válečná a prvá poválečná léta na Mladoboleslavsku vzpomíná Josef Haisler. Ing. 

Jiří Douša zpracoval osobní vzpomínka na rok 1945, které jsou spjaty s mladoboleslavskou 

automobilkou a na svůj další život, studium a práci při budování republiky. 

Byly předneseny diskusní příspěvky vztahující se k hl. m. Praha. Informaci o dokumentech 

k historii KSČ uložených v knihovně sekce přednesla Jitka Dvořáková, Alena Kovalová, 

předsedkyně OV KSČM hovořila o péči obvodního výboru v Praze 4 o péči tohoto stranického 

orgánu a její odborné skupiny pro regionální dějiny od roku 1990 až do současnosti. František 

Švarc přispěl k regionální historii Kolínska. RSDr. František Kovanda předal dokument o 

činnosti organizací KSČ pražských závodů v prvých létech osvobození republiky.  PhDr. Jiří 

Křesťan, CSc. informoval o aktuální činnosti Národního archivu České republiky.  

Mimořádná pozornost byla věnována významným pokrokovým osobnostem, zpracovávání 

jejich života a díla, boje za spravedlivý svět. PhDr. Karel Janiš předal dokument pod názvem 

„Nezapomínáme na ty, kteří šli před námi“ ve kterém uvádí fakta od mnohých významných 

zakladatelů a funkcionářů KSČ v Jihomoravském kraji. Dana Súlovcová přibližuje životy 

významných osobností Rožmitálska, Josef Havel z Ústí n. Orl. zpracoval dokument o životě 

brigádního generála Zdeňka Škavrady. OV KSČM Praha 3 předal Pamětník komunisty Zdeňka 

Karbana za období 1925 – 2015. Mgr. Eva Bartůňková hovořila o zkušenostech ze zpracování 

životopisů levicových osobností, kterých je v sekci již zpracováno kolem 500. ty tvoří 

významnou část shromažďovaných publikací (tisků) od jejího vzniku v roce 2010. 

K obsahu jednání v této panelové diskusi přispěly příspěvky o činnosti na úseku regionálních 

dějin Klubem českého pohraničí a jeho sekcemi bývalých pohraničníků. To bylo obsahem 

vystoupení předsedy Národní rady Klubu českého pohraničí RSDr. Milana Richtera, CSc., 

zaslaných diskusních příspěvků Stanislava Bršlici (Znojmo) o činnosti Klubu českého 

pohraničí v Jihomoravském kraji, Libuše Popelkové o činnosti stejné organizace v Horšovském 

Týně. Libuše velmi významně přispěla i darem , který jsme obdrželi – veliké perníkové srdce  

. K obsahu výstavy k 65. výročí vzniku Pohraniční stráže hovořil její autor RSDr. Ivan Keller. 

S velmi cennými zpracovanými dokumenty přispěl k jednání konference spisovatel prof. PhDr. 

Stanislav Kábele, CSc. a to v prvé řadě doplněním svého vystoupení k Babické tragédii na I. 

Celostátní konferenci k regionálním dějinám v roce 2011 a jím vydané publikaci, dále dílem „ 

Vypečené morality aneb člověk člověku vlkem“ a nejnovějším dílem „Několik črt k dějepisu 

Čechů“ ve kterém uvádí významné události našich nejnovějších národních dějin. 

Jaroslav Průšek z Hradce Králové také zaslal tři příspěvky. Ten prvý dokumentuje historii a 

význam měsíčníku královéhradeckého kraje KRAJÁNEK, který pravidelně přináší aktuální 

zprávy a informace o krajské stranické organizaci. Zpracoval i vzpomínku na činnost Václava 

Kopeckého, kosmonoského rodáka. Předal také informaci o obsahu jím vydané publikace 

„Ikarům skon mi v letu nezabrání“ o svém životě a činnosti bývalého příslušníka Čs. lidové 

armády. 

 

 

text: RSDr. František Kovanda 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ing. Lubomír Vacek, CSc., Praha 

Informace o průběhu jednání panelu 2 

„Regionální dějiny a výchova mladé generace“ 
Konference k regionálním dějinám Čelákovice                      29. 

a 30. 11 2016 

 

Panelového jednání bylo průběžně přítomno na 25 účastníků 

konference. Diskusí se zúčastnila více jak polovina z nich. V 5 

hodinovém jednání byla probrána témata:  

- Smysl a funkce seznamování s regionálními dějinami při 

výchově mladé generace.   

- Vliv regionálních dějin na výchovu a morálku mladé 

generace. Vliv deformací výkladu dějin na mladou 

generaci.  

- Způsoby a prostředky výchovy mládeže k pokrokovým 

dějinám ČR. Působení regionálních dějin na národní 

hrdost mladých. 

- Podíl mládeže na zpracování regionálních dějin.  

 

V úvodu jednání byly v kratší diskusi objasněny některé pojmy související s obsahem jednání, 

např. struktura a charakteristika mládeže, a dále pojem regionálních dějin. A to zejména ve 

smyslu konkrétnosti a blízkosti regionální problematiky - a tím její přitažlivosti a snadné 

pochopitelnosti pro občany, - na jejímž základě lze lépe pochopit a poznat společenské procesy. 

 

Diskuse byla rozdělena do dvou okruhů – 1. mládež v historii (neobvyklý příspěvek měl 

Karel Vrba – výběr z policejních archivů) a 2. mládež o historii. 

Zaujaly především diskusní příspěvky Stanislava Zemana, Jiřího Boháčka, Miroslava Maršálka, 

Soni Grochalové, Romana Blaška a dalších. 

Velká část diskuse byla věnována hodnocení minulosti a 

deformování jejího výkladu, vč. uvádění příkladů zejména ze 

školního prostředí. Současně s tím byla obrácena pozornost na 

vnímání historie mladou generací a na problematiku manipulování 

mládeže. Důraz byl opakovaně položen na nutnost využívání 

všech zdrojů – učitelů, médií, kultury, symbolů a vzorů z historie, 

ale i na působení rodin a společenských organizací.  

Silně byla v průběhu diskuse kritizována současná nejednota 

mládežnického levicového hnutí – s poukazem na opačnou situaci 

po válce a v období šedesátých let. Sjednocení mládežnických 

organizací je předpokladem pro úspěšnější výchovu mladých – i 

v oblasti poznávání historie.  

V diskusi zazněly příspěvky a dílčí připomínky k podílu mladých 

občanů při mapování, analýze a popisu místních historických událostí. 

V průběhu diskuse vystoupili zástupci ČSBS, a to s vystoupeními poněkud obsahově 

odbíhajícími od obsahu jednání panelu.  

 

V průběhu jednání byla účastníkům předložena anketa ke vztahu mládeže a historie. Vyplnilo 

ji 15 účastníků. A to k otázkám? 



Jak je občany vnímána česká minulost. Odpovědi byly rozdílné, avšak podstatná část 

dotázaných (téměř polovina) poukázala na lhostejnost veřejnosti. 

Nejčastěji se dotázaní setkávají s pomluvami a nadávkami na minulost, ale i s jinými 

deformacemi. Více jak polovina sdělila, že současná mládež historii příliš nezajímá, jednotlivci 

pak poukázali na neutrální nebo negativní postoj mládeže k dějinám.  Mládež by bylo dobré 

vést především k hrdosti na vlast, k pozitivnímu odkazu z dějin, ale i k výběru vzorů.  

A které období novodobých dějin byly v anketě hodnoceny za nejlepší a nejhorší?                  Za 

nejlepší byla považována jednoznačně šedesátá, a také sedmdesátá léta minulého století, za 

nejhorší pak období po roce 1990, zejména devadesátá léta.  

V anketě se projevily určité, menší rozdíly mezi staršími a mladšími dotázanými. Kritičtější 

názory měly starší účastnící. 

V průběhu panelového jednání účastníci obdrželi návrh textu výzvy k mládeži ČR -  k textu 

nebyly připomínky.  

 

Z jednání panelu vyplynulo několik závěrů, doporučení:  

- V rozsáhlé činnosti Klubu společenských věd soustavně zdůrazňovat funkci regionální 

historie jako významné oblasti pro pochopení vývoje společnosti zejm. mladou generací. 

Historické zkušenosti rodičů a starších generací brát jako zdroj poučení pro jednání a 

rozhodování v následujících letech. 

- V procesu politického vzdělávání a ideového působení Klubu společenských věd 

zdůrazňovat třídní charakter vývoje české společnosti.  

- Upozornit vedení KSČM na závažnost nejednoty levicového mládežnického hnutí, a na 

nutnost věnovat sjednocení mladé generace větší pozornost. V souladu s tím vést 

s mládeží soustavný a trpělivý dialog.  

 

 

Panelovou diskusi vedl, záznam pořídil Ing. Lubomír Vacek, CSc. 

 

 

Panelová diskuse č. 3 

„Historie podniků a závodů 

- Významná současná regionálních dějin“ 
V panelové diskusi č. 3, které se zúčastnilo 19 účastníků 

konference, bylo předneseno 13 příspěvků, 2 příspěvky byly do 

této panelové diskuse zaslány a jeden příspěvek nemohl být 

z časových důvodů přednesen. Příspěvky zahrnovaly širokou 

škálu problematiky historie i současnosti podniků a závodů. 

Novým přínosem bylo vystoupení Ing. Jana Jelínka, který se 

věnoval historii jednotných zemědělských družstev, v příspěvku 

nazvaném „Čtyřicet roků proměn středočeské vesnice“. Na 

vystoupení Ing.Jana Jelínka navázal příspěvek RNDr. Václava 

Exnera, CSc. „O zemědělských družstvech v období 1945 – 

1990“. Velmi objektivně zhodnotili proces zemědělské 

kolektivizace, včetně jeho nedostatků, ale vyzvedli také úspěchy, 

které družstevní zemědělství přineslo pro československou 

ekonomiku a pro zemědělské pracovníky. 



RNDr. Vojtěch Mádr, CSc. ve svých třech příspěvcích „Porovnání distribuce obyvatelstva dle 

krajů z hlediska vývoje (1988 a 2014) se zaměstnaností v průmyslu a dlouhodobého trendu 

(1950 – 2014) v zaměstnanosti podle výrobních sfér“, „Porovnání ekonomické úrovně České 

republiky s 28 zeměmi EU v letech 1980, 1989, 1995, 2004 a 2015, problematika 

ekonomického vývoje ČR v rámci EU a možné řešení“, „Možný růst HDP České socialistické 

republiky v létech 1990 – 2015, kdyby nedošlo k společenskému převratu 1989“, přinesl 

objektivní doklady o dobré výkonnosti československé ekonomiky a výrazném propadu 

českého hospodářství po roce 1990. Podle HDP jsme v roce 1988 byli na úrovni Finska, 

Rakouska a v roce 2014 jsme klesli na 18. místo v rámci zemí EU (28 států). 

O příčinách našeho hospodářského propadu v důsledku brutální likvidace podniků a závodů 

hovořila ve svých příspěvcích většina přítomných. Na příklad Richard Bartička (Ringhofer – 

Ringhofer Tatra – ČKD Tatra 1852 – 1996) popsal a doložil úspěšný rozvoj výroby tramvají 

v Praze a likvidaci tohoto oboru po prodeji podniku firmě SIEMENS. Uvedl, že znovuzrození 

českých tramvají probíhá v současné době v Číně. 

O tom, jak byl zlikvidován jeden z nejvýznamnějších 

československých podniků ZBROJOVKA BRNO hovořil Rostislav 

Králík, popsal celý proces i úsilí, které na likvidaci podniku bylo 

vynaloženo. K tomu přidal další příspěvek „Brno – nehezká tvář 

doby po roce 1989“ o likvidaci dalších významných brněnských 

podniků. 

 

Shodné praktiky při likvidaci československých podniků a závodů 

uvedl ve svém příspěvku poslední generální ředitel Rukavičkářských 

závodů v Dobříši Ing. Josef Šefránek. 

Ing. Helena Sovová, CSc. v příspěvku nazvaném „Stručně o historii několika českých 

chemických podniků“ popsala, jak byly některé československé chemické podniky 

zlikvidovány nebo převedeny do rukou zahraničních majitelů. 

Problematiku dopravy popsal Ing. Jaroslav Štástka v příspěvku „Vývoj jednotlivých druhů 

doprav od roku 1945 do roku 1989 a jejich zvrat v tzv. polistopadovém vývoji“. Ukázal, že 

nejen průmyslové podniky, ale i doprava je řízena zákonem dosahování maximálního zisku, bez 

ohledu na potřeby občanů. 

 

S neobyčejně zajímavým a hodnotným příspěvkem přispěl Ing. Petr Kaifoš, CSc. s názvem 

„Uran“, který popsal historii těžby tohoto důležitého nerostu a její útlum, rozvoj jaderné 

energetiky u nás i politické dopady jaderné energetiky v historii i dnes. 

 

Velmi emotivní bylo vystoupení Vladimíra Kopřivy, který nám přiblížil svá učňovská léta 

v ČKD PRAHA, období slávy závodu ČKD Elektrotechnika a bohužel i její pád. 

 

Zaslané příspěvky: 

Václav Francl „Závody 9. května – JAWA -Továrna na Zelené Lišce“ a 

Lukáš Vrobel „K dějinám vlastnictví a organizace autobusové dopravy s přihlédnutím 

k Praze“. 

Z časových důvodů nebyl přednesen příspěvek RSDr. Karla Vrby a RNDr. Jana Mráze, CSc., 

„Historie podniků a závodů významná součást regionálních dějin“. 

Všechny příspěvky jsou však uvedeny ve sborníku. 

 

RNDr. Jan Mráz, CSc., vedoucí panelové diskuse č.3 



 

                                                                                           20.1.2017 

HISTORICI NA MLÁDEŽ SPOLÉHAJÍ 

 
Počátek roku je pro většinu z nás příležitostí k bilancování. V organizacích, kterých jsme členy 

či funkcionáři, hodnotíme, co se povedlo, co 

naopak ne, a někdy se také zamýšlíme nad 

tím jak dál. 

Jako vedoucí dětských kolektivů posuzuji 

událost z pohledu spolupráce mezi 

generacemi. Z akcí, kterých jsem se v roce 

2016 zúčastnil, hodnotím vysoko 2. 

celostátní konferenci k regionálním dějinám, 

která proběhla ve dnech 29. a 30. října 

v Čelákovicích. O tom, že se uskuteční, a že 

se mnou v souvislosti s jejím konáním 

počítá, mne informoval předseda Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd (SRD) 

dlouho dopředu. 

Téma „Regionální dějiny a výchova mladé generace“ bylo jedním ze tří stěžejních témat na 

úvodním plenárním jednání. Svým referátem ho uvedla Ladislava Šimková. Věnovala se 

především úloze rodiny a školy. Hodilo se tedy, že jsem se v následujícím koreferátu věnoval 

především možnostem našeho podílu na mimoškolní výchově a příkladům našich aktivit při 

ovlivňování účelného trávení volného času dětí a mládeže. 

Velmi jsem ocenil, že pořadatelé připravili podmínky pro obrazovou prezentaci, takže 

posluchači měli možnost vidět i snímky z konkrétních akcí realizovaných v Pionýru, 

sportovních organizacích, v Klubu českého pohraničí a i v dalších spolcích. 

Mládeži byla věnována i jedna ze tří samostatných sekcí. V sobotu i v neděli probíhala ve velmi 

otevřeném duchu. Překvapilo mne, jak někteří účastníci mého věku (důchodového i 

předdůchodového) velmi kriticky hodnotili vztah některých levicových funkcionářů k mladým 

lidem komunistického smýšlení v nedávné době. Jsem 

přesvědčen, že účastníci této sekce bez ohledu na věk a 

postavení mají velký zájem na zlepšení situace. 

O tom, jakou důležitost věnuje vedení Sekce 

regionálních dějin mládeži, svědčí i skutečnost, že jedno 

ze dvou ocenění, které bylo přímo na konferenci 

uděleno, bylo předáno právě autorovi koreferátu 

k mládeži.                                                          

V průběhu jednání byla rovněž podepsána dohoda o 

spolupráci mezi Sekcí reg.dějin  a Národní radou KČP. 

Věřím, že se i díky jí, nejen sekci, ale i klubu a dalším 

institucím, podaří získat zpět důvěru mladých lidí, která 

později zákonitě vyústí v lepší spolupráci. 

Text– Miroslav Maršálek 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

                            

 

DRÁŽĎANY 
Místo úmrtí: Drážďany. 

(Gedenkstätte Münchner Platz Dresden) 

Budova, kterou postavili v letech 1902-

1907 pro Královský saský zemský soud, 

sloužila od nástupu fašismu jako soud, 

vězení a centrální popraviště. Při náletu 

na Drážďany 14. - 15. 2. 1945 byla také 

ona poničena. Dnes stojí v dekorativní 

impozantnosti uprostřed zeleně mezi 

nevýraznými obytnými domy. Tísnivý 

duch místa se mísí s ruchem studentů 

přilehlé Technické univerzity a studijním 

hemžením středoškoláků, kteří přicházejí 

vypracovat zadané úkoly. Po válce byl 

neblahý soudní dvůr a popraviště pietně 

upraven. Stálá expozice už svým názvem 

„Verurteilt. Inhaftiert. Hingerichtet. Politische Justiz in Dresden 1933-1945 || 1945-1957.“ 

propojuje tzv. totality a diktatury, jak je i v našich poměrech obvyklé. Vyjadřovat se k pojetí 

úspěšně završeného boje Rudé armády jako zvěrstva a dějin NDR jako diktatury náleží 

historikům se znalostí východoněmeckých dějin. Snad by znali i argumenty a věděli, jak ke 

svému názoru naši sousedé došli a proč se tím netají. O jejich korektnosti v jiných ohledech 

svědčí pomníček Salvatora Allendeho v parčíku před památníkem, který nutně šokuje 

návštěvníka ze země, v níž byl uctívaným hostem generál Pinochet. Spokojíme se skromně jen 

tou třetinou expozice, která se nás významně týká. Dvě třetiny obětí drážďanské gillotiny za 

2. sv. války byly totiž od nás. 

S pověstnou důkladností jsou fakta z jejich spisů 

roztříděna do vysouvacích fasciklů podél stěn. Věznění 

se dělí na politické (odbojáři) a kriminálníky. Zda se 

v některých osobách skupiny neprolínají, zda se 

např. peníze či přídělové lístky nepadělaly v zájmu 

odboje, to by mohlo to být tématem pro rozsáhlejší 

bádání. Expozici doplňují i působivé poslední dopisy, 

obrázky a fotografie na stěnách. 

 

Zastavme se letmo u několika jmen z těch, kterými se 

Florencie na Labi černě zapsala do českých dějin. Část z nich najdeme v materiálech Sekce 

regionálních dějin. 

František Bárta (9. 9. 1900-22. 10. 1943), truhlářský dělník z Plzně, zakladatel 

komunistického odboje v západních Čechách. 



Čeněk Pikulík (zemř. 30. 3. 1944), traťový dělník u dráhy, komunista z Kopřivnice, předseda 

ilegální organizace KSČ ve Štramberku. 

František Mařík (18. 11. 1917-28. 2. 1944), medik a po zavření vysokých škol pomocný 

dělník. Za okupace koordinoval činnost ilegálních stranických buněk v pražských závodech. 

Anna Štruncová (1895-1944), která byla popravena za ukrývání čtyř uprchlých sovětských 

zajatců. 

Stanislav Brunclík (17. 6. 1910-14. 2. 1944), redaktor, novinář a překladatel. Pracoval 

v redakcích Mladé gardy a Rudého práva jako specialista na zahraničně-politickou 

problematiku. Přispíval do Tvorby a Haló novin, přeložil mj. Eckermannovy Hovory 

s Goethem. Za okupace působil jako instruktor I. a II. ilegálního vedení KSČ a člen III. vedení. 

Kurt Konrad (15. 10. 1908-25. 9. 1941), vlastním jménem Kurt Beer, marxistický novinář, 

literární a divadelní kritik, jeden ze zakladatelů naší marxistické estetiky a historiografie. Jako 

novinář spolupracoval s Tvorbou a Juliem Fučíkem, Rudým právem a Haló novinami. Po 

krutých výsleších spáchal ve vězení sebevraždu. 

Strohost popravčího dvora sevřeného vysokými 

zdmi s bývalými celami čekatelů na smrt je 

mírněna svěží zelení. Uprostřed stojí od r. 1966 

pomník obětem od saského sochaře Arnda Wittiga 

(1921-1999). Návštěvník z bývalého protektorátu 

se k nim staví dobrovolně, není ohrožen a odejde 

podle své vůle, ale něco z ducha toho místa jde 

s ním na prohlídku krásných Drážďan. 

Zdroje: KOVANDA, František. Osobnosti: kartotéka 

výstřižků. Praha, cca 1960-2000. 3 lístkovnice. Expozice v 

Gedenkstätte Münchner Platz Dresden 

 

Text/foto: Mgr. Eva Bartůňková 

 

 

                        

 

HISTORIE MDŽ 

Historie Mezinárodního dne žen sahá až do 19. století. 

 
Historie MDŽ Mezinárodní den žen (MDŽ) připadá každý rok na 8. března. Není to nějaký 

umělý svátek vymyšlený komunisty, jak si mnozí naši spoluobčané mylně myslí. Počátky 

tohoto významného dne sahají hlouběji do historie a od jeho prvních oslav uplynulo více než 

sto let. 

Historie MDŽ započala v 19. století v USA, v prostředí pokrokově smýšlejících 

amerických žen. Za počátek tohoto svátku se považuje hned několik událostí. 

8. března roku 1857 stávkovaly americké švadleny z textilních továren v New 

Yorku za zlepšení pracovních podmínek. Stávka tehdy byla krvavě potlačena 

policií a několik žen bylo ušlapáno davem. Hlavní organizátorky byly 

uvězněny. 

Pomník v parčíku na Mathildenstrasse připomíná 

„Matyldu“, vyšetřovací vazební věznici, která byla 

pobočným ústavem justičního komplexu na Münchener 

Platz. 

 



V roce 1907 se konala 1. mezinárodní konference socialistických žen ve Stuttgartu a právě 

zde padl návrh, aby se ženy určitý den v roce scházely a veřejně požadovaly politickou a 

hospodářskou rovnoprávnost. 

Významnou událostí byla další stávka švadlen v New Yorku 8. března 1908. V průvodu 

městem si více než 15 tisíc žen připomnělo 

stávku z roku 1857, požadovalo volební právo, 

zkrácení pracovní doby, lepší platové podmínky a 

ukončení zaměstnávání dětí. Na připomínku této 

stávky vyhlásila v květnu téhož roku Americká 

socialistická strana každou poslední únorovou 

neděli jako “Národní den ženy“. (Tehdy bylo 

běžné, že se všechny svátky slavily v neděli, kdy 

měli pracující volný den). Poprvé byl takto 

svátek žen slaven 28. února 1909. 

V Evropě byl svátek žen zaveden v roce 1910, tehdy ještě bez určení pevného data. Stalo se tak 

na 2. Mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani na návrh Clary Zetkinové, německé 

socialistky a zakladatelky dělnického ženského 

hnutí, která vystoupila s myšlenkou 

Mezinárodního dne žen. Poprvé se ženy takto 

organizovaně sešly v několika evropských zemích 

následující rok, 19. března 1911 (v Německu, 

Rakousku-Uhersku, Dánsku a Švédsku). 

Po první světové válce se Mezinárodní den žen 

ustálil na pevném datu 8. března. Stalo se tak pod 

vlivem několikadenní stávky ruských žen a jejich 

protestních protiválečných akcí, konaných za 

dramatických okolností v Petrohradě od 23. února 1917 pod 

heslem "Chléb a mír". Zahájení protestů ruských žen bylo v 

Juliánském kalendáři 23. února, což je v našem Gregoriánském 

kalendáři právě 8. března. V posledním válečném roce v roce 

1918, už vítaly ženy v rakousko-uherské monarchii tento svátek 8. 

března. 

MDŽ byl oficiálně uznán mezinárodním svátkem na zasedání 

OSN v roce 1975, což byl Mezinárodní rok žen. Ve stejném roce 

svátek MDŽ přijalo mnoho národních vlád. V některých zemích, 

jako je Čína, Rusko, Vietnam a Bulharsko je MDŽ státním 

svátkem. V České republice byl svátek MDŽ po roce 1989 vytěsněn z kalendářů a nahrazen 

Dnem matek. V únoru 2004 však byl novelou zákona o svátcích vrácen zpět do kalendáře jako 

významný den. 

Mezinárodní den žen je tedy historicky významným svátkem, který ani dnes neztratil na 

aktuálnosti. Stále je demonstrací za odstranění diskriminace a lepší pracovní podmínky žen a 

připomínkou boje za jejich rovnoprávnost. Připomínat a oslavovat tento den je velice důležité, 

neboť to znamená podporovat a souhlasit s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v 

zaměstnání, politice, vzdělání, rodině a ve veřejném životě vůbec. 

        
 Oslavy MDŽ v dobách před r.1989, až komunisté oblékli tomuto svátku nezapomenutelný kabátek 

Text/foto: Ladislava Šimková, OV KSČM Cheb 

 



 

 

 

 

 

V březnu slavíme MDŽ,  proto  o ženách v politice i v té minulé. 

 

Rozálie Hajníková – komunistická senátorka 

Rozálie Hajníková, rozená Lébrová, se narodila 4. září 1874 v Tuchlovicích  v chudé dělnické 

rodině s hlubokými náboženskými tradicemi. Ona sama se však od dětství proti náboženství  

bouřila. Učila se výborně, ale na její studium rodina neměla peníze. Šla se tedy učit pletařkou. 

Tehdy učednice musely po pracovní době  uklízet dílnu,  mýt okna a drhnout podlahy. Tady se 

již projevil její organizátorský a agitátorský talent, protože přesvědčila své spolupracovnice aby 

společně žádaly o odměnu za přesčasovou práci. Její první 

agitační práce přinesla výsledek – od té doby byl učednicím úklid 

placen. 

   Byly jí sympatické pokrokové názory, tak se jako mladá 

dívka scházela s mladými lidmi, kteří se organizovali 

v revolučních skupinách. V revoluční  skupině dělnické a 

studentské mládeže „Omladina“ našla i svého budoucího manžela 

– horníka Františka Hajníka.  Bez vědomí rodičů místo do kostela 

chodila do divadelního kroužku. Pro ochotnické dělnické  divadlo 

získávala i své kamarádky. Divadlo bylo její velkou celoživotní 

láskou.  Když dosáhla plnoletosti (21 let) vystoupila z katolické 

církve, což způsobilo velké pozdvižení  nejen v její rodině, ale 

širokém okolí. 

   Po sňatku s Františkem, dělnickým aktivistou, se  zapojila do 

politického a veřejného života, Bylo to období utváření sociálně 

demokratických organizací. Patřila s manželem k těm dělnickým funkcionářům, o kterých psal 

Antonín Zápotocký ve svých románech, k těm bojovným Kladeňákům, kteří nikdy neuhýbali 

z nastoupené cesty. 

    Aktivně již  pracovala ve vedení  mohutné stávky horníků v roce 1900. Organizovala 

stávkové hlídky a sbírky pro stávkující horníky. V revolučním roce 1905  v celém okrese 

organizovala demonstrace, průvody  na podporu všeobecného hlasovacího práva. Byla již 

známou funkcionářkou sociální demokracie.  Ve volbách 1907 působila zejména mezi ženami. 

Stala se pak  členkou krajského výboru žen a vedoucí komise pro práci mezi ženami. Pro 

svoji činnost byly již v roce 1910 postavena před soud. Jednalo se o to, zda v Motyčíně, kde 

bydlela se svou rodinou, má být postavena škola nebo kostel. Svou houževnatostí vyhrála – 

postavila se škola. 

  V prosinci 1913 byla delegátkou XI. sjezdu sociálně demokratické strany. Během 

1.světové války stála v řadách dělnických žen, které bojovaly proti válce, hladu a bídě. VŘSR 

znamená pro Rozálii obrovskou podporu. Byla jednou z organizátorek velkých kladenských 

demonstrací proti válce, hladu a bídě v lednu 1918, na kterých se kladenští dělníci hlásili 

k revolučním idejím a cílům VŘSR.              

 Během rozkolu v sociální demokracii v letech 1919-1920 se přidala k levici. V prosincové 

generální stávce 1920, která měla na Kladensku skutečně revoluční charakter, pracovala stále 

mezi ženami. Patřila pak následně mezi zakladatele  KSČ.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/4._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1874
https://cs.wikipedia.org/wiki/1913
https://cs.wikipedia.org/wiki/1919
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920


 Pracovala v ženském hnutí, družstevním hnutí, dělnické tělovýchově, v Rudé pomoci, 

v divadelnictví i ve svazu bezvěrců. Jako vynikající propagandistka byla vyslána v roce 1931 

do SSSR. Po svém návratu absolvovala 272 schůzí a přednášek. 

    Po parlamentních volbách v roce 1929 získala senátorské křeslo v Národním shromáždění. 

Mandát ale nabyla až dodatečně roku 1932 poté, co senátor Petr Stránský byl zbaven mandátu. 

V senátu setrvala do roku 1935.  Znali ji na Mostecku, Ostravsku i na Slovensku a Zakarpatské 

Ukrajině 

 V roce 1939 po německé okupaci zbytku Čech a Moravy 

byla uvězněna. Později byla propuštěna, ale zůstala pod 

trvalým 

dohledem 

gestapa. Přesto i 

přes vysoký věk  

začala pomáhat 

ilegálním 

odbojovým skupinám. Kryla se háčkováním dámských 

rukavic, jejich barvy byly smluvenými hesly pro ilegální 

spojky. Pak byla znovu zatčena a spolu s odbojovou skupinou 

mládeže Předvoj, kterou pomáhala zakládat své vnučce, 

deportována do Terezína. 5. května 1945 měla být popravena, 

ale exekuce nebyla vykonána, protože Terezín byl převzat 

Červeným křížem. 

Tady je původ tradice, že po pietním aktu KSČM v Terezíně, Kladeňáci chodí položit věnec na 

popraviště, aby uctili památku zastřelených i vyjádřili dík, že kladenští přežili.  Domů 

z Terezína se Rozálie vrátila těžce nemocná. Politicky se ale dále angažovala. Byla jedním z 

iniciátorů sloučení dosud samostatných vesnic Motyčín a Hnidousy do obce Švermov. Ten pak 

od roku 1960 se stal  součástí Kladna.  

                 Rozálie Hajíková zemřela 12. listopadu 1951 v Motyčíně.  

 

     V roce 1975 byla na domě vedle jejího (mezitím zbořeného) domku v Motyčíně odhalena 

pamětní deska, která dosud  visí.  Občané si uhájili nejen  desku, ale i název Švermov.  Jsme 

hrdi na svou komunistickou senátorku! 

  Dle dostupných materiálů: 

 

RSDr. Eva Vlčková 

Doklad o jejím životě a činnosti: 
Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1934.   III. Voleb. období.  10. zas. Tisk 1249.                        

Zpráva  imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 15. listopadu 1933,  

č. j. Nt XX 7/33 za souhlas k stíhání sen. Rozálie Hajníkové pro přečin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 18, č. 1 

zákona na ochranu republiky (č. j. 9996/33 předs.). 

 

Skutková povaha 

     Podle oznámení okresního úřadu ve Slaném ze dne 31. srpna 1933 pořádala organizace KSČ 

ve Slaném dne 1. srpna 1933 veřejnou schůzi lidu, na které promluvila senátorka Rozálie 

Hajníková. Mluvila o významu 1. 8. jako mezinárodního dne protiválečného. Podle řečnice 

postupuje prý v celém světě buržoasie proti dělnické třídě, protože si je vědoma, že se její 

systém hroutí do propasti. Začalo to prý před fašismem v Itálii, vidíme to nyní v Německu a 

dochází k tomu i u nás. Proto přišel zmocňovací zákon. Potom uvádí řečnice, že jest u nás podle 

statistických výkazů 680 tisíc nezaměstnaných, pro které práce není a nebude, poněvadž 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_parlamentu_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky_1929
https://cs.wikipedia.org/wiki/1932
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Str%C3%A1nsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1935
https://cs.wikipedia.org/wiki/1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Terez%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Moty%C4%8D%C3%ADn&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnidousy
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vermov
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1951
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Moty%C4%8D%C3%ADn&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1975


buržoasie nemůže trpět, aby dělníci žádali práci, kterou se jen hromadí nadbytečné výrobky. 

Stát však nemá pro nezaměstnané peněz a proto dochází k odbourání podpor v nezaměstnanosti 

na podkladě zmocňovacího zákona. Stalo se to bez dělnictva, proti němu a dělnictvo musí 

jednotnou frontou protestovat. Všechny návrhy komunistů, směřující k odstranění bídy 

nezaměstnaných, byly všemi ostatními stranami zamítány. Dlužné miliardy na daních nelze 

exekuovat, protože prý nikdo nemůže stojící továrny koupit. 

Mluvíc o revisi hranic uvádí, že Japonci již revisi začali, načež porovnává poměry v Rusku a 

ostatním světě. Zprávy o velikém hladu a bídě v Rusku jsou nepravdivé. V Rusku prý není 

nezaměstnaných, ruský dělník je spokojený a je při tom ozbrojený, protože je v Rusku klid. U 

nás prý je všeho dost, dělník však nesmí nosit zbraň. (Protesty a výkřiky souhlasu). Po té líčí 

řečnice poměry na Podkarpatské Rusi, kde prý lidé nemají co jíst a kde bydlet. Naše buržoasie 

má plán, aby se tyto poměry rozšířily do Čech, dělnictvo tomu však brání a odrazí též všechny 

přípravy k válce, které jsou namířeny proti SSSR. Poměry a osud německého dělnictva jsou 

výstrahou pro naše dělnictvo. Přejdeme z obrany k útoku. Čsl. dělnictvo musí býti stále na 

stráži a sledovat, co se proti němu chystá. Zmocňovacím zákonem mají býti okresní úřady i jiné 

orgány zmocněny, aby vyhlašovaly stanné právo a výjimečný stav, vláda na jeho podkladě nám 

odnímá ústavou zaručená práva, práva na volný projev, právo shromažďovací, svobodu tisku. 

   Za řeči sen. Roz. Hajníkové projevovalo shromáždění s jejími slovy souhlas takovým 

způsobem, že bylo nebezpečí ohrožení veřejného klidu a pořádku. Proto bylo shromáždění 

intervenujícím úředníkem rozpuštěno. 

Návrh: 

Imunitní výbor navrhuje, aby slavný senát souhlas k trestnímu stíhání senátorky Rozálie 

Hajníkové ve smyslu § 24 ústavní listiny nedal. 

Důvody: 

Podle nepřesné zprávy intervenujícího úředníka nelze dojíti k přesvědčení, že sen. R. Hajníková 

překročila právo volné kritiky člena zákonodárného sboru. Z toho důvodu nelze také dáti 

souhlasu k trestnímu stíhání jmenované senátorky R. Hajníkové. 

V Praze, dne 10. dubna 1934                                                        A. Šelmec v. r.,  předseda. 

 
 

V březnovém vydání Bulletinu vám představíme tři osobnosti, které 

mnohé spojuje. Zapsaly se do dějin dělnického hnutí, položily život 

v protifašistickém odboji za německé okupace a, ačkoli pocházely 

z různých míst Česka, působily v jedné oblasti, která odpovídá 

přibližně obvodu (dnes MČ) Prahy 5. Jsou tak součástí regionálních 

dějin této části Prahy, jejíž obyvatelé se k nim – dříve – vděčně 

hlásili. 

 

Jožka Jabůrková 
(16.4.1896-31.7.1942). Novinářka a  

pracovnice komunistického ženského hnutí, účastnice protifašistického 

odboje. Vlastním jménem Josefa. Narozena v Ostravě. Pracovala jako 

učitelka v mateřské školce, v pražských Košířích jako cvičitelka DTJ. 

Jak vychovávala své svěřence, o tom vypráví pamětnice: „Pořádala 

v tělocvičně dětské besídky, hrála s dětmi divadlo a dovedla vybírat kusy 

právě z jejich prostředí. Vychovávala tak děti k tomu, aby se nestyděly za své prostředí, ale aby 

chápaly a všude dovedly správně obhajovat boj svých rodičů za šťastnou budoucnost.“
2
  V 

letech 1929-1939 řídila časopis Rozsévačka a po jeho zákazu v říjnu 1938 nový časopis Kytice. 



Psala povídky a romány na pokračování, které většinou využívaly oblibu ženského čtení, 

Některé napsala pod pseudonymem Ida Ostravská. V letech 1932-38 působila v Ústředním 

zastupitelstvu hl. m. Prahy. Za okupace byla vězněna v Drážďanech a v koncentračním táboře 

Ravensbrücku. Tam se stala členkou internacionálního vedení ilegální komunistické 

organizace. V r. 1942 zahynula v táborovém vězení - bunkru. Vyšly o ní knížky: Božena 

Holečková-Dolejší: Komunistická novinářka Jožka Jabůrková. Marta Pilná: Reportáž o 

novinářce. Její osud inspiroval režiséra Juraje Herze k natočení filmu Zastihla mne noc.  

Pomník v Košířích byl odstraněn po Listopadu 1989. 

 

Sláva Horník 

 
(22. 6. 1907-18. 3. 1940). Významný pracovník komunistického mládežnického hnutí za 

první republiky a bojovník proti fašismu. 

Plným jménem Ladislav Horník. Narodil se ve Zbrašíně u Loun. Po skončení studia vyučoval 

na obecných školách v Hrdlořezích, Košířích a Jinonicích (dnes vše Praha 5). Zároveň byl i 

politicky činný, byl sekretářem Svazu přátel SSSR a členem Učitelské unie. Spolupracoval 

s redakcí unijního tiskového orgánu, Učitelských novin. Pracoval s dělnickou mládeží 

v oddílech Rudých průkopníků, a to spolu s manželkou Annou Horníkovou. Jako komunista byl 

za svou politickou činnost režimem první republiky perzekuován a v r. 1934 mu bylo zakázáno 

vykonávat učitelské povolání. Po zákazu KSČ pracoval ilegálně na Moravě, na Olomoucku pod 

jménem Václav Hamouzek (Hanousek). Ihned po zabrání zbytku Československa se zapojil do 

odboje. Střídal jména, jeho krycím jménem v okamžiku zatčení bylo Vojta. Po zatčení byl 

vězněn na Špilberku a popraven. Podobný osud postihl i jeho nevlastního (vyženěného) syna 

Jaroslava Sekyrku. 

Novou dobu přečkaly některé veřejné památky po Horníkovi: zůstal např. název ulice Slávy 

Horníka na Cibulkách v blízkosti jeho košířské školy. Pamětní deska s bustou z této školy je 

dnes údajně uložena ve skladu městské části.  

 

František Ježek 
(10. 9. 1905-25. 3. 1943). Účastník odboje za německé fašistické okupace. 

Narodil se ve Žďáru nad Sázavou. Pracoval jako kovák, zámečník, dílenský mistr v jinonické 

Waltrovce. Stál v čele politického vedení kováků ve smíchovských závodech. Aktivity ve 

Waltrovce vyvrcholily v r. 1936 velkou stávkou zaměstnanců. Za okupace stál Ježek v čele 

odboje ve Waltrovce, byl vedoucím ilegální organizace kováků a pod krycím jménem Mucha 

pracoval také v krajském vedení KSČ v Praze. Vedl práci v závodech a redigoval ilegální 

časopis Signál. Vydávání ilegálních tiskovin popisuje pamětník takto: „S Ježkem jsem byl ve 

velmi úzkém styku. Dával mi články k rozmnožování a přejímal ode mne vzorky zhotovených 

letáků. Pamatuji si, že byl vždy velmi stručný – přinesl články a jenom se ptal, kdy to vyjde. 

Žádné zbytečné řeči se nevedly. Nikdy jsem se nedozvěděl, kde se uvedené věci tiskly.“
1
 Ježek 

také zajišťoval podporu skrývajících se odbojářů. Jeho nejznámějším chráněncem byl člen 

ilegálního vedení KSČ Jan Zika, kterého ubytoval ve svém vlastním domku. Když pro Ježka 

přišlo na jaře 1941 gestapo, byl Zika právě přítomen a tehdy se mu podařilo o vlásek uniknout. 

Ježek však byl zatčen a v březnu 1943 a popraven.  



Vzdělávací centrum a knihovna Miloslava Ransdorfa, 

z.s. Vyhlašujeme veřejnou sbírku pro zachování knižního 

fondu, názorů a myšlenek Miloslava RANSDORFA. 

Prosíme o Vaší pomoc.     

                A to třeba jen symbolický příspěvek, rozeslání emailu všem, kteří 

měli Miloslava Ransdorfa rádi, nebo pomoc s evidencí. bankovní účet 

veřejné sbírky je: 277813450/0300 ČSOB, a.s. Radlická 333/150, 150 57 

Praha 5. 

 Účelem sbírky jsou reprografické a knihařské práce, služby studijní a 

vědecké knihovny, uchování knih, CD, DVD, korespondence a rukopisů 

PhDr. Miloslava Ransdorfa, archivně-badatelská a dokumentační činnost pro 

vzdělávání, publikační činnost na základě dokumentační činnosti. 

Děkujeme všem za jakoukoliv pomoc.         knihovnaMR@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladí přátelé, 

členové Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd se řadu let zabývají vyhledáváním a 

uchováváním historických dokumentů z období existence Československa a později i České 

republiky v jednotlivých místech, obcích, městech, školách, podnicích, závodech, okresech i 

krajích našeho státu. Získáváme fakta ze života a bojů osobností, často i málo známých či 

neznámých, které bojovaly za naši samostatnost, usilovaly o lepší postavení pracujících, 

účastnily se boje proti fašizmu, za osvobození republiky, podílely se 

na jejím budování po květnu 1945 a v dalších létech. V letošním roce 

si budeme připomínat 100. výročí Velké říjnové socialistické 

revoluce,  jaký byl její vliv na dějiny našeho státu. Stejně tak 70 let 

od února 1948. V příštím roce to pak bude 100. výročí vzniku 

samostatného Československa. Nezapomínáme ani na mládežnická 

výročí jako např. 70 let od uspořádání I. světového festivalu mládeže 

v Praze. 

Obracíme se na vás mladé, zda můžete i vy přispět zpracováním 

svých příspěvků vztahujících se k vašemu regionu a zaslat je naší sekci. Při zpracování vám 

rádi poradíme, případně poskytneme dostupnou literaturu. Vaše příspěvky pečlivě 

prostudujeme, zařadíme do naší databáze a také oceníme. 

Příspěvky prosíme poslat nejpozději do konce září 2017 na naši adresu. 

Předem vám všem, kteří se ozvete děkujeme. 

 

Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd, z.s. 

Politických vězňů 1531/9, PO BOX 836 

Nové Město, 111 21 Praha 1 

Tel: 737 504 341 

Email: gemeo.prag@volny.cz 

nebo redakce.ksv@gmail.com  

mailto:knihovnaMR@gmail.com
mailto:gemeo.prag@volny.cz
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Dohoda o vzájemné spolupráci 
 

mezi 

Levicovými kluby žen z.s.  
a 

Sekcí regionálních dějin Klubu společenských věd 

 

na základě vzájemné informovanosti o činnosti Levicových klubů žen a Sekce regionálních 

dějin KSV, o rozvíjení jejich zájmové činnosti v místech, městech, okresech i krajích bylo s 

přihlédnutím k významným výročím v letech 2017 - 2018 přistoupeno k uzavření následující 

dohody v těchto oblastech činnosti: 

 

1) Levicové kluby žen od svého ustavení před 25 lety věnují pozornost 

organizování zájmové činnosti svých členek v mnoha místech České republiky. 

Za tu dobu získaly cenné zkušenosti a to zejména v obhajování práv žen v současné 

společnosti, aktivně vystupují proti znevažování pokrokových tradic našeho národa, včetně 

tradic ženského hnutí. Vzhledem k úzké spolupráci LKŽ s územními (regionálními) orgány a 

organizacemi KSČM se významně podílejí na rozvíjení regionálních dějin míst, okresů a krajů, 

ve kterých rozvíjejí 

svou činnost. 

 

Podle možností budou zpracovávat příspěvky, dokumentovat fakta o své činnosti, které budou 

využívány v činnosti Sekce regionálních dějin při zpracovávání podkladů k regionální historii 

Komunistické strany Čech a Moravy. 

 

 

2) Sekce regionální historie KSV bude průběžně poskytovat Republikové radě 
fakta o své činnosti, o získávaných dokumentech k regionálním dějinám. K případnému využití 

je bude poskytovat pro činnost LKŽ, např. životopisy žen, které se významně zapsaly do dějin 

našeho národa i mezinárodního pokrokového hnutí. 

 

3) Podle potřeby uskutečníme výměnu zkušeností či vzájemnou pomoc při pořádání 

archivních dokumentů 

V Praze dne 5. března 2017 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                                      ……………………………. 

     Květa Šlahúnková                                                                            František Kovanda 
   za Levicové kluby žen z.s.                                                                        za Sekci regionálních dějin KSV 

 

 

 

 
 



 
 



SOUTĚŽNÍ Křížovka KSV o zajímavé ceny 

 

           1  M              S             

  2                                  

          3                   

        4  L                     

    5 K         K                     

6  I                                      

         7  S                          

        8  M                           

         9 B                            

    10 J. V.                          

      11                                     

         12                              

    13                               

  14  T              B                    

           15                    

 16                  Š                     

      17 Č                              

 
 

1. Který zpravodaj jsme zmínili v II. čísle bulletinu? (zabýval se oslavami 140. výročí Matice Opavské)  

2. Místo konání II. celostátní konference k regionálním dějinám 

3. zkr. Sovětský zväz mladých – vyvíjejí svou činnost na Slovensku od r. 2008 

4. Autor díla „Co dělat?“ z r. 1901-1902 

5. Komunistický novinář (Tvorba, R.Právo, HaNo), vl. Jménem Beer, účastník protifašistického odboje, 

jeden ze zakladatelů české marxistické historiografie (* 1908 - †1941) 

6. Národní organizace socialistických stran, založena r. 1864, První …… 

7. Jaký svět je možný dle knihy Hany Kráčmarové? 

8. Generální tajemník KSČ, zvolen v prosinci 1987 

9. Jaký název nesl program obsahující politické úkoly K. Gottwalda z července 1946 

10. Osobnost vlastním jménem Džugašvili? 

11. Osobnost KSČ, narozena 19.12.1884 (letos 60 let výročí úmrtí) 

12. Osobnost – zakladatel Marxismu, žijící v letech 1820 – 1895 

13. Křestní jméno historika, člen KSV od doby jeho založení, 50 let věnováno historii a sběratelství, 

18.2.2017 oslavil 89. narozeniny 

14. Východoněmecká revolucionářka známá jako Tania la Guerillera (* 1937 - †1967) 

15. Jiří Weil , revoluční spisovatel. Jeho dílo (doplňte v křížovce) ……. s hvězdou, vydáno r. 1949, které 

znázorňuje příběh o stíhání židů gestapem. Velmi slavné dílo i dnes. 

16. První šéfredaktor Rudého Práva? 

17. Kulturně politický měsíčník, vydávaný KNV v Ostravě v letech 1956 – 1962 (r.1965 přejmenován na 

„Profil“) 

 tajenku zašlete nejpozději do 31.5.2017 poštou na adresu redakce: (viz zadní strana ) nebo emailem na 

adresu: redakce.ksv@gmail.com – ke křížovce uveďte své jméno, příjmení, věk, adresu a telefonický 

nebo emailový kontakt.  

 Slosování proběhne na konferenci KSV z.s. v listopadu 2017. Soutěže se nesmí zúčastnit členové 

redakční rady, ani členové KSV, z.s. podílející se bezprostředně na vydávání bulletinu   

mailto:redakce.ksv@gmail.com
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RSDr. František Kovanda při oslavě svých 89. narozenin (18.2.2017) s partnerkou Věrou Hrdličkovou 

(vpravo) a dlouholetou kolegyní Marií Krejčovou ( předsedkyně vzdělávacího centra a knihovny Miloslava 

Ransdorfa, z.s.). Dodatečně Františku VŠE NEJLEPŠÍ za všechny přátelé, kolegy a celou redakci   

 

Na co se můžete těšit příště? 

 

 
 

Klub společenských věd, 

z.s. 13. března navštívil OV 

Prostějov, kde jsme získali 

mnoho cenných informací 

včetně rozhovoru s tamními 

pamětníky. 

Více na webu a v bulletinu 

č. , který vyjde na 

přelomu listopadu a 

prosince 2017. 

Těšte se   

http://www.klubspolved.cz/
http://www.facebook.com/klubspolved

