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Slovo úvodem. 

 

Lidstvo dokázalo již téměř vše. 

Překonalo zemskou přitažlivost, 

usídlilo se ve vesmíru. Pohybuje se 

rychle po zemi, ve vzduchu, na 

vodě i pod vodou. Informačními 

dálnicemi se přenášejí bity a bajty 

neuvěřitelnou rychlostí. Jsme 

zahlceni technickými 

vymoženostmi, máme možnost být 

neustále online, roboti nám 

ulehčují namáhavou fyzickou práci 

a vědeckotechnický rozvoj slibuje 

další pokrok, v nanotechnologiích, 

3d tisku i třeba v nových zdrojích 

energie. 

Přesto probíhají válečné konflikty, 

přesto probíhají i konflikty jiné. 

Přesto lidé hladoví, umírají, nemají 

základní zdravotní péči, přístup 

k pitné vodě či ke vzdělání. Přes 

všechen pozitivní posun 

v přírodních vědách se nezměnil 

přístup lidské civilizace nejen 

k sobě, ale i k přírodě. Více než 

polovina všech lidí žije ve městech, 

z nichž mnohá vznikla v úrodných 

nivách velkých řek a narušila 

původní vazby.  Biologicky aktivní 

půda je nahrazována betonovými 

stavbami, solárními panely či 

asfaltem. Vymírají biologické 

druhy, zmenšují se přirozené 

ekosystémy i zásoby surovin. Naše 

civilizace si zkrátka počíná, jako by 

Zemi dobyla. Onen predátorský 

syndrom naší kultury opřený o 

nejnovější výdobytky vědy 

ohrožuje lidskou budoucnost. A 

v tom je i jádro dnešní globální, 

nejen ekologické krize. Řešením 

není jen další rozvoj v oblasti 

přírodních věd. Ale rozvoj a posun 

naší civilizace, naší kultury. Řešením 

je rozvoj našeho myšlení, v kterém 

má mamutí roli právě rozvoj 

společenských věd. Ty by měly 

usilovat o určité procitnutí ze snu o 

nadřazenosti člověka nad 

přírodou.  

Rozpoznání opaku, totiž 

podřízeného vztahu člověka k naší 

planetě, ale neznamená návrat 

do minulosti, ale začátek další éry 

našich dějin. 

Právě dnes je proto více než 

aktuální teze Claude Lévi-Strausse, 

že "nebude-li 21. století stoletím 

společenských věd, nebude 

vůbec". Stejně tak je aktuální i další 

teze, tentokrát Rosy 

Luxemburgové - „socialismus nebo 

barbarství.“ 

To si uvědomujeme i my v Klubu 

společenských věd. Rozvíjíme 

publikační i odborně osvětovou 

činnost, a to především v oborech 

jako filozofie, sociologie, 

ekonomie, historie, politologie, 

psychologie, kulturologie a vědy o 

informacích a řízení. 

Nedílnou součástí naší civilizace je 

naše vlastní historie. Má sloužit 

nejen jako vodítko k našim 

kořenům, ale i jako obrovská 

studnice možného poučení. Jak 

říkal George Santayana, „Ti, kdo si 

nepamatují minulost, jsou 

odsouzeni k tomu ji opakovat.“ A 

jiný George, tentokrát Orwell 

k tomu dodává: „Kdo ovládá 

minulost, ovládá budoucnost. Kdo 

ovládá přítomnost, ovládá 

minulost.“  

Historii se věnuje v rámci Klubu 

společenských věd Sekce 

regionálních dějin. Disponuje stále 

doplňovanou knihovnou plnou i 

unikátních dokumentů naší historie. 

Zejména té regionální, protože ta 

je často dost podceňovaná.  A 

přitom právě osudy a činy 

konkrétních historických postav, 

události v nám známých místech, 

v obcích, ale i v podnicích mohou 

hrát klíčovou roli při diskusích o 

pochopení a porozumění naší 

vlastní historie. Obzvláště dnes, kdy 

se i dosud neměnné pohledy na 

klíčové a nezpochybnitelné 

okamžiky posledních staletí 

dostávají pod taktovku divokých 

přepisovačů dějin. 

Nemohu nezmínit velkou osobnost 

Sekce regionálních dějin, Františka 

Kovandu, který stál u všech 

klíčových aktivit sekce a přetěžko 

lze najít tak nadšeného 

pokračovatele jeho díla. Jeho 

entuziasmus je ale stále mezi námi 

živým hnacím motorem. 

 

Zdeněk Štefek 
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Dva obyčejné životy 

Říká vám něco jméno Josef 

Šelmát? 

Historie by odpověděla: „Ne, 

neříká.“ Historie vůbec málo ví o 

obyčejných lidech. Všímá si 

nejvýznamnějších událostí a jejich 

příčin, ale z lidí jen mimořádných 

osobností celostátního či 

celosvětového významu. Vládců, 

géniů, národních hrdinů nebo 

naopak zrůd. 

Regionální historie je 

k obyčejnějším osobnostem 

uznalejší. V regionálním měřítku 

vystupují i lidé, které velká historie 

nerozezná. Zeď stojí díky každé 

jednotlivé cihle. Toto vědět patří 

k povinnostem regionálních 

historiků. I tak se zapomene na 

řadu z nich. 

Například Josef Šelmát. 

Písemných zpráv o něm není 

mnoho, ani on, zjevný nepsavec, 

jich moc nezanechal. Dostali jsme 

se k němu náhodou, když jsme 

řešili téma z dějin dělnického hnutí 

v Praze. Posbírané informace stačí 

jen na neúplný medailon, ale i ten 

stojí za zaznamenání. 

Nositelé jména Josef Šelmát 

spojení s dějinami dělnického hnutí 

byli v Praze dva: otec a syn. 

Zpočátku to trochu komplikovalo 

rešerše. Některé stručné zmínky 

v dobovém tisku se nepodařilo 

přiřknout jednomu z nich se 

stoprocentní jistotou. Především 

projevy pronášené na schůzích a 

protestních shromážděních mohly 

být dílem otce i syna. Šelmátové 

potvrzují, že skoro každý Pražan je 

„odněkud“. Josef Šelmát st. se 

narodil 24. 4. 1871 v Sedlišti u 

Přeštic. Pracoval jako dělník, 

zlatník, ale práci hledal obtížně. 

Několik let žil ve Vídni, kde se 

z něho stal homo politicus. Vstoupil 

současně do sociálně 

demokratické strany a do 

odborového spolku stavebních 

dělníků. V obou sdruženích byl 

aktivní jako agitátor, kolportér 

stranického tisku a organizátor. 

Do Čech se vrátil asi v r. 1894 a od 

té doby žil na různých místech 

Prahy. Těžištěm je Malá Strana, kde 

později působil i jeho syn. Nezůstal 

při dělnické profesi; začal 

pracovat jako úředník 

v administraci sociálně 

demokratického Práva lidu. 

Angažoval se ve vzdělávacích, 

konzumních a jiných dělnických 

spolcích. Patřil k zakladatelům 

odborové organizace spolku 

lučebního dělnictva v Čechách. 

Pracoval v Mezinárodním 

všeodborovém svazu, národním 

odborovém centru vytvořeném 

v r. 1922 po odchodu komunistů 

z Odborového sdružení 

českoslovanského. 

V r. 1899 vystoupil z katolické církve 

a nadále zůstal bez vyznání. 

Národní výbor československý 

v listopadu 1918 vytvořil zákonem 

Správní sbor hl. m. Prahy. Za 

Českoslovanskou (krátce nato 

Československou) stranu sociálně 

demokratickou dělnickou byl do 

něho jmenován i Josef Šelmát. Za 

sociální demokracii byl v dalším 

roce řádně zvolen do městského 

zastupitelstva v Praze. Tyto první 

volby po vzniku Československa 

skončily drtivým vítězstvím levice. 

Dobový tisk zachoval stručné 

zmínky o Šelmátově působení na 

radnici. Pracoval v několika 

komisích, např. stavební nebo pro 

členění města. Byl členem 

správního dozoru pro městské a 

obecné školy. Podílel se i na 

inspekci v domech a byl jako 

zástupce města vysílán na různé 

kulturní akce. 

Spolu s několika dalšími kolegy 

(mj. s Marií Majerovou) založil v říjnu 

1920 vlastní Klub členů pražského 

obecního zastupitelstva 

Československé sociálně 

demokratické strany dělnické 

(levice). V tomto klubu byl 

zapisovatelem. Bylo to v souladu 

s postupnými kroky, ze kterých 

vznikla v průběhu roku 1921 

Komunistická strana 

Československa. Do KSČ vstoupil 

hned při jejím založení. 

Josef Šelmát byl dvakrát ženatý. 

S první manželkou Emilií měl 4 děti: 

Josefa, Karla, Marii a Boženu. 

S druhou manželkou Marií se oženil 

jako vdovec. Zemřel v 82 letech 

18. 7. 1953. 

Josef Šelmát ml. se narodil 

15. 2. 1897 v Praze. Také on 

vystoupil z církve, a to v r. 1919. 

V dobovém tisku se objevuje mezi 

stoupenci Volné myšlenky, ale nic 

nenasvědčuje, že by byl nějak 

výrazně aktivní. 

Do KSČ vstoupil v roce jejího 

založení. Prošel různými funkcemi 

od kolpoltéra stranického tisku po 

okresního důvěrníka pro Prahu III a 

IV (Malá Strana a Hradčany). 

Bydlel na Malé Straně. Po rozšíření 

stranického obvodu od r. 1929 

však měl na starosti celý levý břeh 

Vltavy, takže se s jeho jménem 

můžeme setkat i na Smíchově, 

v Břevnově a jinde. 

Na začátku okupace byl zatčen 

v akci Gitter a po dvouměsíčním 

věznění na Pankráci byl propuštěn. 

Pokračoval v ilegální práci ve 

spojení se svým švagrem Viktorem 

Synkem, členem 1. ilegálního 

OSOBNOSTI KSČ 
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vedení KSČ. Období protektorátu 

přestál bez dalších potíží. Pouze 

v r. 1942, po zatčení jednoho 

z ilegálních malostranských 

pracovníků, byl předvolán 

k tzv. informačnímu výslechu, 

kterým se mu podařilo projít bez 

úhony. 

Nenašli jsme zprávy o jeho 

poválečných osudech kromě 

zmínky o udělení Vyznamenání Za 

zásluhy o výstavbu v květnu 1955. 

Josef Šelmát ml. zemřel ve věku 72 

let 7. 11. 1969. 

Výtah z rešerše o Josefu Šelmátovi 

zpracované v Sekci regionálních dějin 

KSV na základě především materiálů 

Archivu hl. m. Prahy, Archivu 

Kanceláře prezidenta republiky, 

digitalizátů dobových časopisů 

v digitální knihovně Kramerius a sbírek 

KSV. 

Autor: Eva Bartůňková 

 

Motorlet n. p. závody 

J. Švermy 

Firmu založil Josef Walter coby 

malou dílnu na výrobu bicyklů na 

Smíchově a roku 1903 zde 

zkonstruoval své první motokolo. 

Po úspěch s motorovými tříkolkami 

zakládá roku 1912 společnost 

s ručením omezením a staví novou 

továrnu v Jinonicích. Roku 1919 

pak vzniká Akciová továrna 

automobilů Josef Walter a spol. 

Kromě automobilů, a to včetně 

těch nejvýkonnějších, vyrábí od 

roku 1923 také úspěšné letecké 

motory. 

V roce 1936 byla firma WALTER 

největší továrnou na letadlové 

motory nejen v Československu, 

ale i ve střední Evropě. Ve 

výrobním programu měla 18 

různých typů pístových vzduchem 

chlazených letadlových motorů. 

Motory značky Walter byly 

licenčně vyráběny v dalších 

čtyřech státech, sériově byly 

zavedeny ve vojenském letectvu 

13 států a používány byly v 21 

státech světa. 

V době okupace Československa 

během druhé světové války byl 

výrobní program plně podřízen 

potřebám německé armády 

prostřednictvím továrny Argus 

Motorenwerke A. G. v Berlíně. 

Podnik používal německý název 

Walter Automobil und Flugmotoren 

Fabrik A. G. 

Dnem 1. června 1946 byl podnik 

znárodněn a začleněn do nového 

národního podniku „Letecké 

závody“. V továrně se tehdy 

vyráběly podvozky automobilu 

Minor, stavitelné vrtule a letecké 

motory. Z nich čtyřválec Minor 4-III 

(105 k) byl prvním československým 

motorem, který absolvoval zkoušky 

podle technických požadavků 

mezinárodní organizace pro civilní 

letectví PICAO (později ICAO). Byl 

to také nejúspěšnější 

československý pístový motor. 

V letech 1946 až 1960 jich bylo 

vyrobeno 3 092 kusů. Byl používán 

ve dvousedadlovém letadle Sokol, 

stavěném choceňským Orličanem, 

a v dvoumotorovém čtyřmístném 

taxi Ae-45, známém po celém 

světě. Letadlo Ae-45 přelétlo jako 

první československé letadlo 

v roce 1950 Atlantický oceán na 

trati dlouhé 3 000 km za 14 hodin. 

Dne 10. listopadu 1948 byla 

továrna v Jinonicích slavnostně 

přejmenována na Závod Jana 

Švermy. Vyhláškou ministra 

průmyslu č. 188/49 ze dne 

26. 7. 1949 byl název změněn na 

Motorlet, a tak také zapsán do 

Obchodního rejstříku. Tento název 

podnik používal až do roku 1995, 

tedy více než 44 let, s připojením 

označení druhu vlastnictví jako 

národní podnik, státní podnik nebo 

akciová společnost. Pro 

označování svých výrobků však 

nepřestal používat osvědčenou a 

mezinárodně chráněnou značku 

Walter. 

1953 -  podnik se rozšířil o nové 

výrobní haly – výrobní provoz, 

kalírnu a galvanovnu. Nastala éra 

výroby turbínových leteckých 

motorů. Motorlet se tak stal nejen 

monopolním výrobcem těchto 

motorů v Československu, ale též 

jedním z nemnoha výrobců této 

techniky ve světě. 

Sériová výroba motorů s dobou do 

revize 50 hodin byla zahájena 

v roce 1961, protože její příprava 

byla zahájena již po odjetí 

podnikové zkoušky v dubnu 1960. 

Tento první proudový motor 

československé konstrukce (890 kp 

tahu při 15 400 ot/min) je v historii 

československého leteckého 

průmyslu co do počtu vyrobených 

kusů zatím nejúspěšnějším 

motorem. Byl určen pro provoz 

cvičného letadla na všech druzích 

letišť. 

V závěru roku 1984 dodal Motorlet 

první zkušební partii anatomických 

náhrad kolenního kloubu. Sériová 

výroba byla zahájena počátkem 

roku 1986 jako doplňkový výrobní 

program. Následoval ještě vývoj 

endoprotéz kyčelního kloubu ve 

spolupráci s I. ortopedickou 

klinikou. Výroba byla zahájena 

v roce 1989 a přibyla také výroba 

speciálního operačního 

instrumentária. 

Dne 19. února 1988 smontovali na 

montáži jubilejní 9 000 sériový 

motor M701c500! V celém 

leteckém světě je to ojedinělá 

událost. Tento československý 
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motor byl dlouhá léta skutečně 

nosným programem podniku. 

Celkem jich bylo dodáno asi 9 250 

kusů. 

Dne 1. července 1988 byl založen 

státní podnik Aero jako koncern 

leteckých podniků a Motorlet se 

stal koncernovým podnikem. 

V rámci rozhodnutí o přeměně 

státních podniků na akciové 

společnosti byla dnem 1. prosince 

1990 založena akciová společnost 

Aero se sídlem v Praze a stejným 

dnem se Motorlet stal její dceřinou 

akciovou společností. Podnik se 

však propadal do hlubokého 

zadlužení a začal postupný útlum 

podnikatelské činnosti. 

V průběhu roku 1993 vyhlásil AERO 

Holding a.s. výběrové řízení na 

strategického investora pro 

Motorlet. Přihlásily se do něj česká 

společnost FRUT-OVO a firma Pratt 

& Whittney Canada. Pro nesplnění 

podmínek bylo výběrové řízení 

ukončeno bez vyhlášení vítěze, 

jednání s oběma firmami však 

pokračovala. V září 1994 však byla 

neúspěšně ukončena. 

V roce 1995 na žádost 

představenstva AERO Holding a.s. 

na základě přijatého 

podnikatelského záměru 

nastoupila do vedení společnosti 

skupina vedená Ing. Václavem 

Vaňkem CSc., který se stal 

ředitelem. Byl přijat privatizační 

projekt a zahájen konsolidační 

program. Společnost přijala 

původní obchodní jméno 

WALTER a.s. Připravený privatizační 

projekt byl ale ukončen tragickou 

smrtí Ing. E. Foulda v říjnu 1995. 

V roce 1997 se podařilo prodat 68 

motorů M601F pro ruská letadla 

GŽEL a společnost dosáhla kladný 

hospodářský výsledek. Finanční 

závazky vygenerované v minulých 

letech se tím ale nevyřešily. Bylo 

proto přijato rozhodnutí o nutnosti 

vstupu silného finančního investora 

formou veřejné soutěže. Ta byla 

vyhlášena v září 1998, ale byla 

neúspěšná. Druhé kolo vyhlášené 

5. 11. 1998 bylo také neúspěšné. 

V první polovině roku 1999 začala 

jednání s investorem NOVUS 

Holding Corp. z USA, která 

nakonec vyústila do usnesení 

vlády č. 485 ze dne 15. 5. 2000. 

Nejdůležitější bylo rozhodnutí o 

oddlužení v celkovém rozsahu 

téměř 2 300 mil. Kč. Firma NOVUS 

měla finančně vstoupit do 

Waltrovky a získat strategického 

investora, který by se po skončení 

transakce stal majoritním 

vlastníkem společnosti. 

V roce 2001 došlo k dohodě, že se 

investorem stane Pratt & Whittney 

Canada. V červnu 2002 byly 

transakce uzavřeny, ale v červenci 

2002 firma Pratt & Whittney od 

dalšího jednání odstoupila. 

Nastalo další období jednání, které 

nakonec vyústilo do prodeje 

majoritního vlastnického podílu 

WALTER a.s. a vstupu investora 

z Irska Pembroke Holdings ve 

spojení s developerskou 

společností Red Group. Vytvořili 

projekt „rezidenční čtvrti“ 

v areálu v Jinonicích. Walter a.s. 

rozdělili na čtyři části: tři výrobní a 

jednu, která vlastní nemovitosti. 

Výrobní části převzal 

management, který dle dohody 

aktiva té nejdůležitější WALTER 

ENGINES (= motory) přesunul do 

nových prostor v Letňanech, která 

zatím stačila být životaschopná 

prováděním repasí nebo 

generálních oprav motorů 

M601 a výrobou některých dílů 

pro další výrobce motorů. 

Oddělila se část zdravotnické 

techniky a dál zůstává 

samostatné přesné lití. 

V roce 2008 firmu obchodního 

označení Walter Aircraft 

Engines převzala GE Aviation 

Czech s.r.o. a stala se tak součástí 

koncernu General Electric 

Company (USA), předního 

světového dodavatele 

letadlových motorů pro civilní i 

vojenské použití. Podmínky všech 

transakcí nebyly zveřejněny. 

Nemovitý majetek přešel na irské 

developery a postupně začaly 

demolice nemovitostí k plánované 

nové výstavbě. 

Koncem roku 2008 začalo vyklízení 

areálu a následovala likvidace 

všech objektů kromě torza 

původní montážní budovy. 

Uvolněná plocha byla zastavěna 

novou pražskou čtvrtí Q5 

Waltrovka. 

Článek je ukázkou z publikace 

Františka Kovandy, Jana Mráze, 

Václava Tomeše a Jiřího Záleského 

Fakta o pražských průmyslových 

podnicích a závodech dvacátého 

století, díl I., kterou vydal KSV – Sekce 

regionálních dějin v r. 2012. 

 

 

Autor článku: 

Jan Mráz 

 PAMĚTNÍ MÍSTA 
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Waltrovka - paměť 

nepaměť 

Waltrovka jako pamětní místo? Tak 

jistě, nemá takový status. Je to jen 

živé, luxusní, novoučké sídliště 

v pražských Jinonicích. Není kam 

pokládat květiny, vodit školní děti, 

stát o výročích čestnou stráž. 

Přesto i takové místo má paměť, 

kterou nevymažou ani developeři, 

dokud si jí bude někdo vážit. 

Čestné místo v dělnickém hnutí 

patřilo Waltrovce už za 

1. republiky. Jednou z forem 

zápasu o lidská práva dělníků 

tehdy byla i politická práce 

organizovaná v závodech podle 

odvětví, která za krize zahrnovala i 

protesty, vyjednávání a stávky. Ve 

Waltrovce se stávkovalo v r. 1936. 

Na tuto činnost navázal za 

okupace organizovaný odboj 

kovodělníků. Tehdejší funkcionáři 

jen přešli do ilegality a ve své 

politické práci pokračovali. 

Jmenujme Václava Satrana z Avie 

nebo Josefa Mikesku 

z Ringhofferových závodů. 

Waltrovku v této odbojové síti 

reprezentovali František Ježek a 

Jan Růžička. 

Do období okupace Waltrovka 

vstoupila jako prosperující továrna 

na letecké motory a automobily, 

cenná pro okupanty, kteří 

očekávali, že u nás získají potřebné 

zázemí. Z asi 3 000 zaměstnanců 

bylo členů ilegálních 

komunistických buněk jen asi 40, 

ale sympatizantů víc. 

Členové ilegálních komunistických 

buněk v závodech využívali pro 

svou činnost i legální cesty. 

Konkrétně ve Waltrovce se jim 

podařilo dostat se ve volbách 

v r. 1940 do závodního výboru 

(Václav Mikula, Václav Poch, 

Josef Kosan, dodatečně Josef 

Krátký). Závodní rada vyvíjela tlak 

na vedení na zlepšení mezd a 

pracovních podmínek. V Praze se 

stávkovalo už v r. 1940; 7. 8. 

úspěšně v Aeru a 9. 8. neúspěšně 

v Avii. Kratičkou stávku v Avii 

potlačil zásah gestapa. Waltrovka 

se tehdy nepřipojila. V dalším 

období v Praze ožilo protestní hnutí 

dělníků. Rostly sabotáže, vzniklo 

hnutí „Pracuj pomalu“, při kterém 

výkonnost dělníků poklesla až o 

20 %. Praha zahájila vlnu stávek, 

která se rozšířila po protektorátu. 

Stávkovala Avia v Letňanech, 

stavební dělníci v Košířích, 

barrandovská Konstruktiva. Ke 

stávce ve Waltrovce se schylovalo 

už na konci srpna. 28. 8. 1941 byla 

přerušena práce, ale po půlhodině 

došlo ke smíru. Sliby 

zaměstnavatele však nebyly 

splněny, a tak byla 11. 9. 1941 

zastavena práce. Továrnu nato 

obsadilo gestapo. Přes krátké 

trvání se tato stávka ve Waltrovce 

stala nejznámějším střetnutím 

pražských dělníků s okupanty. 

Po násilném ukončení stávky 

Němci odvlekli 69 zaměstnanců do 

Terezína. Později většinu propustili, 

ale deset z nich transportovali do 

Mauthaussenu. Byli to František 

Novotný, Antonín Smetana, 

Jaroslav Pražský, Václav Pomezný, 

Ladislav Pospíšil, Václav Vrtiška, 

Josef Zelenka, Josef Krátký, 

František Cháb a Roman Přádka. 

Z těchto deseti přežil pouze Josef 

Krátký, rodák z Českomoravské 

vysočiny a vyučený zámečník, 

který pracoval ve Waltrovce od 

r. 1929. 

Zřejmě neslavnějším Waltrovákem 

se stal dělnický mistr František 

Ježek. Narodil se 10. 9. 1905 ve 

Žďáru nad Sázavou. Vyučil se 

zámečníkem a v r. 1921 vykonal 

tovaryšskou zkoušku. Za krize získal 

zaměstnání v Praze v nářaďárně 

Waltrovky, kde se zapojil do 

činnosti komunistické strany. Jako 

člen politického vedení kováků ve 

smíchovských závodech se podílel 

i na organizaci stávky ve 

Waltrovce v r. 1936. Za okupace 

stál pod krycím jménem Mucha v 

čele 1. ilegálního kováckého 

vedení, které se zformovalo 

koncem r. 1939. Pracoval též pro 

krajské vedení KSČ. Měl na starosti 

ilegální tisk, sám redigoval ve 

Waltrovce časopis Signál, 

pomáhal vytvářet komunistické 

buňky, zajišťovat styk s dalšími 

skupinami odboje. . K jeho úkolům 

patřila i péče o skrývající se 

odbojáře. Po potlačení stávky 

v září 1941 nebyl díky dobré 

konspiraci mezi zatčenými 

Osudným se mu stalo ukrývání 

Jana Ziky, člena rozbitého 

1. ilegálního vedení KSČ. Právě 

v pátrací akci po něm byl Ježek 

7. 3. 1941 zatčen. Zatímco Zikovi se 

podařilo z Ježkova domku 

v Jinonicích uprchnout, pro Ježka 

si gestapo přišlo do továrny. 

Popraven byl 25. 3. 1943 v Berlíně 

v proslulé věznici v Plotzensee. 

Autor: Eva Bartůňková 

Zdroje: 

HÁJKOVÁ, Alena. Praha v 

komunistickém odboji. 1. vyd. Praha: 

Svoboda, 1984. 494 s., [28] s. fot. 

KOVANDA, František. Osobnosti: 

kartotéka výstřižků. Praha, cca 1960 -

2000. 3 lístkovnice. 

SMETANA, Radoslav. Jedna pamětní 

deska stačí. In: 

https://www.pametnaroda.cz/cs/smet

ana-radoslav-1934 

 

https://www.pametnaroda.cz/cs/smetana-radoslav-1934
https://www.pametnaroda.cz/cs/smetana-radoslav-1934
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Mé vzpomínky na začátky žití na 

sídlišti Ďáblice 

Moje první setkání s místem, kde nyní stojí sídliště 

Ďáblice, se odehrálo v roce 1951. Tehdy jsem sloužil 

jako důstojník vojenského letectva ve Kbelích. Mimo 

jiné jsem vodil vojáky základní služby na ostré střelby 

právě na Kobyliskou střelnici. Dnes je z této střelnice 

vytvořen Národní památník na připomínku zde 

popravených občanů Československa 

v protifašistickém odboji. Z další části střelnice je 

vytvořen park a na části i koupaliště. Velmi rád 

sedám u velkého památného stromu v parčíku před 

věžákem Kyselova – hned vedle byly palposty 

bývalé střelnice – s úctou a pokorou vzpomínám na 

toto období. Ve Kbelích jsem sloužil až do května 

1952, kdy jsem byl převelen k 1. stíhací divizi 

v Českých Budějovicích. Po skončení základní 

vojenské služby jsem na podzim 1953 začal 

pracovat jako letecký meteorolog na letišti Praha – 

Ruzyně. 

V té době jsem žil s rodinou ve Štolmíři u Českého 

Brodu. Manželka tehdy říkala: „Máme se tu dobře, 

ale kdybychom měli byt, kde bude téct voda, bude 

tam teplo a nebudeme muset topit, bylo by to 

lepší“. A tak jsem podal přihlášku do Stavebního 

bytového družstva Československých aerolinií. 

V roce 1971 nám o jedno místo unikl byt na Praze 6. 

Nyní jsem za to rád, protože pak jsme v roce 1972 

dostali byt na sídlišti Ďáblice. 

Pět až šest let jsme byli v pořadníku na byt. Složili 

jsme vinkulaci třicet tisíc a dalších pět tisíc, když byl 

byt postavený. Dostali jsme byt 3+1. Náš dům je 

postaven na místě, kde je značná vrstva písku. Proto 

– s ohledem na bezpečnost celého objektu musely 

být pod ním vybudovány piloty dosahující na skálu. 

Tím se výstavba prodražila, ale tyto vícenáklady 

nám stát refundoval. 

Když jsme se stěhovali, bydlel v domě pouze jeden 

nájemník v 9 patře. Na něj nikdy nezapomenu. 

Zablokoval si nahoře výtah, aby mu ho nikdo 

nebral. My s kamarádem mysleli, že výtah 

nefunguje, a tak jsme stěhovali všechny skříně do 

šestého patra po schodišti. V té době se objevily na 

domech dopisy z Obvodního výboru strany Prahy 8, 

aby se nově nastěhovaní členové KSČ hlásili 

k registraci. Spolu s kolegyní z obvodu jsme tyto 

registrace od podzimu 1972 do jara roku 1973 

zajišťovali. Zaregistrovalo se kolem 350 členů. 

Úkolem bylo co nejrychleji vybudovat politický 

systém místa bydliště. S každým jednotlivým členem 

jsme dohadovali jeho pomoc při vybudování 

politického systému jako ve staré zástavbě. Náš 

stranický obvod obsahoval 3 panelové domy – 

každý s 272 byty: Kaňkovského a Štíbrova, které byly 

družstevní, a Šiškova – tento objekt byl státní. Byty 

v něm dostali většinou občané z centra města, kde 

své domovy opustili z důvodu výstavby metra. 

Hlavním úkolem bylo vytvoření domovních 

samospráv ve třech objektech a vybudování 

Občanského výboru a všech společenských 

organizací. Samosprávy pracovaly každá se zhruba 

10 členy a důležité bylo získat předsedy těchto 

orgánů. Občanský výbor měl širší základnu – zhruba 

s 15 členy. Tato značně náročná práce byla i díky 

dobrovolné spolupráci úspěšně završena na jaře 

roku 1973. Kromě zmíněných orgánů vznikla 

organizace Čs. červeného kříže, Svaz žen i Svaz 

přátel SSSR. Často vzpomínám na akce, jako byly 

kupříkladu Večery u samovaru. Dávali jsme lidi 

dohromady ke společnému soužití v novém bydlišti. 

Zpočátku byste na sídlišti našli pouze pěkné nové 

domy bez jakéhokoliv zázemí. Měli jsme však i 

šikovné spoluobčany, kupříkladu pan Dibelka, který 

navrhl osazovací plán na ozelenění prostoru mezi 

domy. Jeho návrh Obvodní národní výbor schválil a 

stromy k osazení nám dodal. Pro lidi, kteří zde ze 

začátku bydleli, bylo složité pro nákup jezdit bůhví 

kam. Mimo oficiální cestu jsme požádali Včelu, aby 

nám vyšla vstříc, než se postaví samoobsluha. 

V domě s adresou Šiškova číslo 1227, v místnosti po 

levé straně vstupu, byla zřízena provizorní prodejna. 

Mléko, housky, chléb, mouka – prostě vše, co lidé 

potřebovali. Po několika měsících se s velkou slávou 

otevřela opravdová samoobsluha. Občanský výbor 

uspořádal veřejnou schůzi, na kterou byly pozvány 
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dívky nastupující do samoobsluhy jako prodavačky. 

Představili jsme je lidem: „To jsou slečny a paní, které 

se o nás budou starat. Snad se nám podaří vytvořit 

atmosféru, aby vás, děvčata z naší samoobsluhy, 

ráno lidé pozdravili, než aby se na Vás mračili.“ 

Občanský výbor využíval zejména veřejných schůzí, 

když bylo třeba řešit problémy. Prvním poslancem 

Obvodního národního výboru Prahy 8 za náš obvod 

byl Vladimír Horáček, poté 

to byla JUDr Eva Fišerová, 

Jan Mahor a Karel 

Vavřička. Organizovali 

jsme také různé dětské 

dny pod dohledem 

Červeného kříže. Mám 

hezké vzpomínky na 

období, po které se tady 

na sídlišti vytvářela 

občanská společnost. Žije 

se nám zde většinou 

dobře, až do současnosti. 

Na jaře roku 1973 jsem se stal členem pléna 

Obvodního výboru KSČ a předsedou komise pro 

práci v místě bydliště. Spolupracovali a řídili jsme 

práci uličních organizací strany na celé Praze 8. 

Nechci, aby to znělo neskromně, ale i za práci 

v místě bydliště na Praze 8 jsem obdržel státní 

vyznamenání Za vynikající práci a Za zásluhy o 

výstavbu. Husák, Zápotocký – to se dnes moc 

nenosí, ale jsem na tato vyznamenání hrdý, protože 

za nimi stojí kus poctivé práce. Stálo za to všemu 

věnovat ten čas a úsilí. Vytvářeli jsme podmínky pro 

to, aby každý mohl pracovat a dobře se mu tu žilo. 

To se nám podařilo a nemění na tom nic ani to, že 

ne každý s námi byl ochotný spolupracovat. Ale 

takhle to ve společnosti chodí. My jsme se opírali o 

ty, kteří měli chuť nám i společnosti pomoci. 

Pomáhal jsem také od roku 1986-87 stavět dům 

družstevních garáží Čumpelíkova. V prosinci 1989 

jsem se svým Žigulíkem již zajížděl do vystavené 

garáže. Kapacita garáží je přes 320 míst. Původně 

se na místě garáží měl stavět obytný dům. Proti 

výstavbě obytného domu jsme se postavili, i když 

míst k parkování bylo tehdy dost. Nejtěžší pro 

družstevníky byla skutečnost, že na výstavbě museli 

odpracovat přes 500 hodin. 

Přemýšlím, co se stalo s bronzovou deskou, která 

bývala na Ládví, blízko vchodu do Alberta. Byly na 

ní informace o tom, kdo sídliště projektoval a 

zasloužil se o jeho výstavbu. Bylo by záslužné vyhlásit 

sbírku na obnovení této desky na zachování 

památky po lidech, kteří si naši úctu zaslouží. 

Ještě jedno bych chtěl vzpomenout. Během práce 

pro sídliště jsem navázal přátelství s básníkem – 

Národním básníkem – Miroslavem Florianem, který 

uměl v řeči vázané vzdát hold i našemu sídlišti. Jeho 

verše jsou na Památníku Kobyliské střelnice 

vytesány: „Zastav se na chvíli, krev naše vstoupila 

do této země, ale my znovu se vzpřímili“.  

 

Za Mirkem jsem chodil, protože mu po roce 1989 

někteří lidé malovali šibenice na dveře. Měl 

problémy se srdcem. Slavili jsme jeho 

pětašedesátiny. Na podiu při gratulaci padl jako 

podťatý a byl mrtvý. Velmi si ho vážím a často na 

něj i jeho tvorbu vzpomínám. 

Lidé, se kterými jsme spolupracovali – ať to byl 

Národní výbor nebo domovní samosprávy – ještě do 

nedávna fungovali a starali se o domy. Podívejte, 

támhle vedle plotu – to jsou stromy, pro které jsem 

hloubil jámy a sázel je. Možná někdo řekne – no a 

co……, ale já jsem rád, že se nám to povedlo 

vytvořit.  

Autor: Jiří Kaše 

Vyšlo v publikaci JELÍNKOVÁ, Marie et al. Sídliště Ďáblice. 

V Praze: Spolek přátel sídliště Ďáblice, 2019. 237 stran. ISBN 

978-80-270-3525-0. Pro Bulletin upraveno a kráceno. 
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Zajímavý přírůstek ve fondu Sekce regionálních dějin KSV 

KOBR, Jaroslav. Historie a současnost česko-německých vztahů. První vydání. Praha: 

Futura, 2019. 142 stran. ISBN 978-80-88035-32-9. 

Existuje mimořádně bohatá literatura s tématikou česko-

německých vztahů, a to na obou protikladných názorových stranách. Hlavní 

zásluhou autora této knihy je, že informace z velké části dostupných zdrojů (z 

obou stran) analyzoval a samostatně zpracoval do překvapivě útlé knížky. 

Napsal ji přehledně a objektivně. Je velkou zásluhou autora, že porozuměl 

německým stanoviskům, aniž by přestal rozumět těm českým. Vyhnul se tak 

oběma módním extrémům: postoji na intelektuální úrovni typu „nesnáším ty blbý 

sudeťáky“, ale i lokajské sebereflexi českých nedostatečností v duchu 

tzv. Podivena. 

Autor velmi správně začíná od začátku, tedy od příchodu Germánů a Slovanů 

do střední Evropy. Na to se kupodivu často zapomíná, že problém nevyvstal 

Mnichovem, odsunem, vznikem Československa, ani obrozeneckou dobou. 

Zvlášť záslužné je, že analýza pokračuje až k dnešku. Období, které má autor 

v nějaké míře zažité, je podáno nejlépe. K tomu patří i text z jiného soudku: vzpomínka na německého 

kamaráda, bonus zařazený jaksi stranou, až za závěr. Objektivní historickou analýzu tak střídá osobní 

svědectví o době, vynikající přiklad využití regionálních dějin pro dokreslení témat z obecných dějin. 

Nehledě na to, že text má i filosofickou a literární hodnotu a v kontextu česko-německého potýkání působí 

skoro dojemně. 

Kniha by byla přímo vzorovou učebnicí, kdybychom měli školu, která vede studenty k samostatnému 

myšlení místo zjednodušování a manipulace. Bude se hodit posluchačům stranického vzdělávání jako 

doplňková četba. Učebnice asi ne, protože se zabýváme dějinami komunistického a dělnického hnutí. 

Kniha není pochopitelně takto zaměřena a naopak, její téma je pro stranické vzdělávání dílčí. Bude 

užitečná čtenářům, kteří se chtějí v problematice snadno orientovat, a dostat by ji měli hlavně mladí lidé 

ovlivnění současnou propagandou. Svým vyváženým a rozumným podáním má šanci k nim proniknout. 

Nikomu z našich lidí, ať už jsou to funkcionáři nebo řadoví členové, neuškodí porozumět této výbušné 

problematice do hloubky. Porozumět, ne namemorovat narychlo sepsané pravdy. Do diskusí se 

dostáváme všichni a vědění s porozuměním přinesou na jazyk ty nejpádnější argumenty.  

Publikaci jsme uložili do fondu KSV, kde je zájemcům k dispozici. Je dosažitelná i v několika veřejných 

knihovnách. 

 

 

 

RYCHLÍKOVÁ, Apolena a kol. Budoucnost. Vydání první. V Praze: Družstevní 

nakladatelství IDEA, 2020. 4 svazky (40; 84; 52; 68 stran). Naděje. ISBN 978-80-907775-

0-7. 

Čtyřsvazkový sborník, ve kterém velké množství autorů vyjadřuje svůj postoj 

k současnému světu / režimu. Žánrově je sborník pestrý: povídky, eseje, rozhovory, 

pojednání. I škála témat je široká: umění, Česko, Evropa, země, náboženství, 

média, práce, prostor, pohyb, budoucnost, politika, rodina. Lze přečíst vše, nebo si lze vybrat. Nepokusím 

se zde předložit fundovanou recenzi, dokonce mám pocit, že i tu by měl napsat kolektiv recenzentů, aby 

Z malé knihovny KSV 

PŘEČETLI JSME 
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byla poctivá. Spíš bych tu knihu ráda doporučila k přečtení. Proč? Protože 

všichni víme, že by se měla levice spojovat, táhnout za jeden provaz. Že 

musíme získat pro naši věc mladé lidi. Proto si ovšem musíme rozumět a 

přečtení této knihy mnohé vyjasní. Z pohledu příslušníka klasické levice vidím 

základní příkop v postoji k současnému kapitalistickému režimu. Shodujeme 

se v analýze kapitalistické společnosti. Zatímco my se domníváme, že 

systém je třeba změnit, a to i radikálně (pozor: nikoliv násilně), tzv. nová 

levice chce zřejmě dosáhnout zlepšení beze změny systému. Pouze musí být 

vylepšen. Ale to byl přístup sociální demokracie na začátku 20. století. A 

nefungoval. Je potřeba se nedistancovat od dějin dělnického hnutí, které 

nás mohou poučit. Socialismus, a v tom se také lišíme, měl nejen negativa, 

ale i pozitiva. Když se ho budeme bát (nebo si ho ošklivit), nevymotáme se 

z bludiště. Kniha nás také poučí o tom, co jsou to témata, která levicově 

zaměřenou, nekomunistickou mládež zajímají. Je krásné vidět mladé či 

mladší lidi, kteří řeší víc než své outfity a značky mobilních telefonů. Mnohá z těchto témat by KSČM měla 

rozpracovat. Nemusíme nutně souhlasit se vším, co říkají. To je např. problém migrace, údajného rasismu 

Čechů apod. Mám pocit, že i při hájení práv menšin by bylo možno zachovat spravedlivou objektivitu. I 

literární část sborníku stojí za přečtení a fiktivní realita, kterou povídky vytvářejí,  je velmi sugestivní. Kniha by 

měla být k dostání v běžné distribuční síti. 

autor: Eva Bartůňková 

 

Publikace k tématu 

založení KSČ ve fondu 

Sekce regionálních 

dějin KSV 

 

V příštím roce oslavíme 100 let od 

vzniku KSČ. Na toto téma se bude 

psát, diskutovat a přednášet. 

Autorům, lektorům i jiným 

zájemcům by mohly pomoci i 

dobové publikace, které nejsou 

vždy snadno dostupné. V malé 

knihovně Sekce regionálních 

dějin jich uchováváme značné 

množství. Vybrali jsme z nich 

několik titulů, které se zabývají 

přímo založením organizace KSČ 

v některých regionech. 

BOUČEK, Jan a CVRK, František. 

Komunistická strana 
Československa na Ústecku 1921-

1938: regesty z archívních 

dokumentů a článků regionálního 

tisku KSČ. Ústí nad Labem: Okresní 

národní výbor, 1982. (A 647). 

GUTWIRTH, Jiří. Vznik a vývoj KSČ na 

Příbramsku. Příbram: OV KSČ, 

1976. (A 382). 

HOLÁ, Věra, ed., ZUMANOVÁ, 

Božena, ed. a MENCLOVÁ, 

Jarmila, ed. 1921: vzpomínky na 

vznik KSČ. Praha: NPL, 1962. 

(A 317). 

LAŠTOVKA, Vojtěch. Vznik KSČ na 

Plzeňsku. 1. vyd. Plzeň: Krajské 

nakladatelství, 1962. (A 371). 

LINHART, Ctimír, KŘESADLO, Karel 

a JAROŠ, Zdeněk. Z dějin 
Komunistické strany 
Československa na Jihlavsku do 

roku 1949. Jihlava: OV KSČ, 1980. 

(A 442). 

NECHLEBOVÁ, Marie, NECHLEBA, 

Josef. Pamětní kniha KSČ v Obříství. 
[Rukopis] 1947. (A 618) 

OLIČ, M., JEŽEK, K. KSČ v Příbrami 

1921-1971: fakta a vzpomínky o 

vzniku a bojích KSČ v Příbrami a 

nejbližším okolí. Příbram: 

Socialistická společnost pro vědu, 

kulturu a politiku – přípravný výbor, 

1971. (A 381). 

Boj o vytvoření KSČ v Jihlavském 

kraji: léta 1917-1921. Jihlava: 

Krajský výbor KSČ, 1956. (A 370) 

Vznik KSČ na Kolínsku. Kolín: OV 

KSČ, [1981]. (A 251). 

 

Jde jen o malou ukázku toho, co 

se dá u nás najít. U každého titulu 

uvádíme signaturu, pod kterou 

publikaci najdeme v klubovně 

KSV. Např. (A 251). V případě 

vážného zájmu není problém se 

s námi na zpřístupnění knihy 

domluvit. 

- Redakce - 
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Nové dějiny a kasička EU  

Když byla na přelomu let 2018/19 zveřejněna 

výroční zpráva bezpečnostní informační služby, 

zaujala v ní poznámka o tom, že se v našich školách 

stále ještě vyučuje sovětská verze moderních dějin a 

do výuky češtiny zasahuje ruské panslovanství. Je to 

prý nebezpečné, protože takto Rusové ovládají 

moderní dějiny a staví na tom své vlivové operace 

a tedy i hybridní strategie. Ta výtka překvapila 

autory učebnice dějepisu vydané koncem 

devadesátých let, které rozhodně nelze podezírat 

ze sympatií k předlistopadovým poměrům, kdežto 

ministr školství hbitě reagoval slibem, že vyvážená 

výuka moderních dějin bude jedním z cílů revize 

rámcových vzdělávacích programů. 

Nejde přitom jen o výuku, i my, co máme školu 

dávno za sebou, jsme byli zvědaví na nové, politicky 

vyhovující moderní dějiny. Nemuseli jsme ani dlouho 

čekat. Jejich hlavní rysy se ukázaly, když loni v září 

Evropský parlament odhlasoval usnesení O významu 

evropské paměti pro budoucnost Evropy. 

Jak to tedy podle usnesení bylo? Žily, byly dva 

totalitní režimy, komunistický Sovětský svaz a 

nacistické Německo. Tyto režimy prováděly masové 

vraždění, genocidu a deportace, a zapříčinily ve 

20. století ztráty na životech a omezení svobod 

rozsahem nevídané v celé lidské historii. Nacistický 

režim spáchal i děsivý zločin holocaustu. Oba režimy 

ještě s dalšími nejmenovanými totalitními režimy 

páchaly akty agrese, zločiny proti lidskosti a masové 

porušování lidských práv. 23. srpna 1939 podepsaly 

tyto dva režimy pakt Molotov-Ribbentrop a v jeho 

tajných dodatcích si rozdělily Evropu a připravily tím 

druhou světovou válku. Vzápětí Hitler a o dva týdny 

později Stalin napadli Polsko. Komunistický Sovětský 

svaz pak ještě zahájil válku proti Finsku a v dalším 

roce anektoval část Rumunska a Litvu, Lotyšsko a 

Estonsko. Po porážce nacistického režimu druhá 

světová válka skončila, jeho zločiny byly odsouzeny 

a v západní Evropě tak mohlo dojít ke smíření. 

Naopak země střední a východní Evropy trpěly celé 

další půlstoletí pod sovětskou okupací a 

komunistickými diktaturami a „byla jim upřena 

svoboda, svrchovanost, důstojnost, lidská práva a 

společensko-hospodářský rozvoj“. 

Usnesení se nezmiňuje, jestli se „nacistický režim“ 

spokojil s tím kusem Polska, které získal na začátku 

války. Možná ano, možná ne. A když byl poražený, 

byli také nějací vítězi? Asi ne, protože konec války, 

to nebylo nějaké vítězství nebo dokonce 

osvobození, podle usnesení to byl prostě jen konec. 

Historikům asi při čtení vstávají vlasy na hlavě 

hrůzou, ale europoslanci se zřejmě v nových 

dějinách orientují líp než oni, vždyť jich 535 hlasovalo 

pro toto usnesení, jen 66 bylo proti a 52 se hlasování 

zdrželo. Z českých poslanců hlasovala proti usnesení 

jen Kateřina Konečná, zvolená za KSČM, ostatní 

s ním všichni souhlasili. 

Tato evropskounijní parodie na dějiny je výsledkem 

soustavného tlaku lidí z naší strany dřívější železné 

opony, tlaku, proti kterému zoufale schází protiváha. 

Jak ty lidi krátce pojmenovat, snad funebráci, 

protože se už tolik let snaží pohřbít proslulé strašidlo 

komunismu. Ještě v květnu 2005, rok po přistoupení 

středo- a východoevropských zemí do EU, projevil 

Evropský parlament v usnesení Budoucnost Evropy 

šedesát let od konce druhé světové války „úctu 

všem spojeneckým silám, které obětovaly své životy, 

a národům, zejména Spojeným státům, Spojenému 

království a Sovětskému svazu a dalším 

spojeneckým státům, které bojovaly ve válce proti 

nacismu a fašismu“, ale rozprava k tomu už byla 

rozporná. Další rok odsouhlasilo Parlamentní 

shromáždění Rady Evropy spisek švédského 

antikomunisty Görana Lindblada O potřebě 

mezinárodního odsouzení zločinů totalitních 

komunistických režimů, který hleděl i za hranice EU: 

„Otázka národních zájmů by neměla jiným zemím 

bránit v odpovídající kritice současných totalitních 

komunistických režimů.“ V usnesení z roku 2009 O 

svědomí Evropy a totalitě už Evropský parlament 

litoval, že „mezinárodní morální a politické 

hodnocení zločinů (spáchaných diktaturami) je 

asymetrické, jelikož ještě stále chybí směrodatné, 

všeobecně přijímané evropské posouzení zločinů 

totalitního komunismu“. Loňské usnesení O významu 

evropské paměti je mnohem ráznější i v zasahování 

do vnitřních záležitostí jiných zemí: ruské vedení prý 

překrucuje historické skutečnosti, oslavuje sovětský 

totalitní režim a maskuje jím spáchané zločiny, což 

je nebezpečná součást informační války vedené 

proti demokratické Evropě s cílem Evropu rozdělit, a 

Komise EU má proti těmto snahám přijmout 

rozhodná protiopatření. Jako bychom slyšeli naši 

BISku. 

Funebráci samozřejmě mají spojence 

v antikomunistech ze západní Evropy, ale 

v působení na veřejnost i ve spotřebě finančních 

prostředků jsou na prvním místě oni. Jejich program 

je prostinký. Nejdřív byl dřívější socialismus 

přejmenován na totalitní komunismus a prohlášen 
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za rovný nacismu. Následuje „paměť“ – zkreslené 

podání zdejší historie čtyřiceti let, pro které žádná 

čerň není dost černá. Pak má být na řadě obdoba 

norimberského procesu včetně trestů, což v závěru 

podle funebráků povede ke „smíření“, a to nejen 

lidí, ale i k takzvanému usmíření evropských dějin, 

neboli sjednocení různých národních pojetí 

evropských dějin „v jedinou evropskou paměť“. Jak 

pravila v roce 2010 přední lotyšská politička Sandra 

Kalnite v rozhovoru pro Securitas imperii, časopis 

vydávaný Ústavem pro studium totalitních režimů: 

„Úsilí východoevropských členských států změnilo 

chápání toho, co se dělo za železnou oponou. 

Nicméně k „norimberku“ komunismu nás čeká ještě 

dlouhá cesta. Stojí nás to hodně úsilí dokazovat 

evropským politikům, akademikům a veřejnosti, že si 

naše historie zaslouží pozornost a že by měly být 

vyčleněny finanční zdroje EU na její studium a šíření 

vědomostí o tomto tématu.“  

To úsilí vedlo k mnoha mezinárodním akcím 

ústícím vždy do požadavků na Evropskou unii: 

2008 Brusel - za slovinského předsednictví EU bylo 

uspořádáno veřejné slyšení Zločiny spáchané 

totalitními režimy, 2008 Praha - mezinárodní 

konference Svědomí Evropy a komunismus, 2009 

Brusel - konference pořádaná pobaltskými státy 

Evropa 70 let po Molotovově-Ribbentropově 

paktu, 2010 Praha – mezinárodní konference 

Zločiny komunistických režimů, atd.; aktivita ČR 

v této oblasti je pozoruhodná. Do loňského 

usnesení o evropské paměti se už dostala velká 

část požadavků, včetně žádosti, aby Komise 

nadále „účinně podporovala projekty historické 

paměti a komemorace v členských státech a 

činnost Platformy evropské paměti a svědomí a aby 

přidělovala náležité finanční zdroje v rámci 

programu Evropa pro občany na podporu 

vzpomínkových a pamětních akcí k uctění obětí 

totality, jak stojí v postoji Parlamentu k programu 

Práva a hodnoty na období 2021–2027“. Evropská 

unie, financovaná z rozpočtů členských států, se 

stala kasičkou pro antikomunistické aktivity. 

Zmíněná Platforma evropské paměti a svědomí byla 

založena r. 2011, aby sdružovala instituce a 

organizace zabývající se „skoncováním s totalitní 

minulostí“; sídlo má v Praze. Čtyřleté úsilí Platformy 

dostat vysoké představitele bývalého 

Československa k soudu vyústilo v dosti absurdní 

obvinění v souvislosti s používáním střelných zbraní 

na hranicích v úseku „železné opony“. Platforma 

není jen ponořena do minulosti, zrovna se chystá 

udělit cenu vůdkyni běloruské opozice Svjatlaně 

Cichanouské. 

U nás obyčejně považujeme za čistě domácí akce 

všechny ty omluvy za odsun, provokativní 

přejmenování ulic, stržení sochy maršála Koněva, 

odstranění děkovné desky za osvobození z pražské 

radnice a naopak pořízení pomníku vlasovcům, 

instalaci napodobeniny mariánského sloupu, 

obnovení pomníku vojákům wehrmachtu, instalaci 

soch Habsburků, politicky nevyvážené vysílání 

veřejnoprávní televize a rozhlasu, ale ono je to 

všechno sladěné se současnou politikou EU. I 

výstavy a filmy a další kulturní podniky to mají 

s financováním snazší, když jsou „správně“ 

zaměřené. Zvlášť filmy o zlých Češích sadisticky 

zabíjejících po válce hodné Němce nebo o zlých 

estébácích lámajících charaktery utlačených 

občanů jsou vítané. Scénárista filmu Krev zmizelého 

Vladimír Körner měl ušlechtilé pohnutky („Motivy 

milosrdenství se v mých dílech objevují pořád 

dokola.  

 

Myslím si totiž, že jediným pojítkem Evropy jsou právě 

soucit a odpuštění. Okamžiky, kdy politici poklekají, 

aby uctili mrtvé – to je smír Evropy. Proto jsme snad 

jako vůbec první natočili i drastické výjevy z 

poválečného odsunu Němců, nenechali jsme to na 

nikom jiném."). Výsledné dílo, vyvedené i 

v angličtině, má ale jiný účinek. V  Česko-slovenské 

filmové databázi si komentářem ulevil divák, který 

v rozčilení zaměnil „i“ a „y“: „Čekal jsem film o 

hrůzách války a dočkal jsem se filmu o potkávání se 

matky a dcery vždy za jiného režimu. Film se místy 

neuvěřitelně táhne a jediné co mě u něj udrželo, je 

vynikající výkon Igora Bareše. Takovou svini by měli 

ukazovat všem kdo volej komunisty, aby si lidi 

uvědomyli, co to bylo za svině.“ Evropský parlament 

by pravděpodobně zatleskal.  

Autor: Helena Sovová



KSV, z.s. sekce regionálních dějin – Bulletin č.5 
 

13 
 

Relativně nově se setkáváme se zajímavými akcemi a publikacemi Institutu české levice. Do fondu naší 

malé knihovny jsme právě zařadili publikaci Covid-19 a naše budoucnost". Sborník textů k současné krizi, 

kterou Institut vydal. Požádali jsme Jana Klána, aby nám Institut stručně představil. Více lze najít na URL 

https://www.institutcl.cz/. 

(red.) 

 

Institut české levice 

Institut české levice, z. ú. pro vzdělávání (dále jen Ústav), 

je institucí ustavenou za účelem provozování činnosti 

užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své 

osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jež je 

každému rovnocenně dostupná za podmínek předem 

stanovených v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 89/2012 Sb. 

Ústav je právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je publikační, vzdělávací nebo kulturní 

činnost v oblastech: 

a) rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních lidských práv, 

b) rozvoje občanské společnosti a společenské soudržnosti, 

c) podpory aktivní účasti občanů na veřejném životě, 

d) zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse, 

e) přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci,  

f) navazování mezinárodní spolupráce s vědeckými institucemi, spolky, think tanky zaměřenými na 

levicovou politiku. 

Účelem ústavu je otevírat, diskutovat, promýšlet a zpracovávat témata moderní levicové politiky a usilovat 

o její dobré jméno ve společnosti, a to především skrze vlastní výzkumnou činnost, pořádání různých 

odborných konferencí, seminářů a přednášek. Dále je účelem ústavu tvorba analýz a publikací s levicovou 

tématikou. 

Dalším účelem ústavu je zajišťování vzdělávacích, informačních služeb s cílem podpořit rozvoj demokracie, 

občanské společnosti, politické kultury. 

Ústav úzce spolupracuje s různými levicovými spolky a organizacemi. 

Autor: Jan Klán

 

Třicet let bez růžových brýlí aneb co kapitalismus 

zničil. 

Toto motto provázelo výstavu fotografií Romana Rouna, 

která kromě autorských fotografií obsahovala i materiály 

Sekce regionálních dějin KSV a dárců, kteří nezapomněli, 

co vše se před rokem 1989 vybudovalo a během 

transformace čs. ekonomiky ze socialistické na 

kapitalistickou zničilo. 

Výstava proběhla v budově Politických vězňů 9 v Praze a 

navštívili jí i studenti jednoho pražského gymnázia, se 

kterými autor výstavy dvě hodiny diskutoval o destrukci 

minulého ekonomického systému a rozdílech mezi socialismem a kapitalismem. 

https://www.institutcl.cz/
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Roman Roun společně se Sekcí regionálních dějin KSV 

připravuje rozsáhlou digitalizaci materiálů z let 1946 – 

1989 připomínající výstavbu továren, 

vodohospodářských děl, železniční i silniční sítě, škol, 

sídlišť, kulturních center ad. 

 

 

                                      Autor: Roman Roun 

 

 

Pietní akt za strážmistra Honzátka 

Jako každý rok se v Čelákovicích 28. září uskutečnila vzpomínka na 

jednu z mnoha tragických 

událostí, které se staly v období padesátých let v naší zemi. Pietní 

akt již tradičně proběhl u domu, kde byl 28. září 1951 zákeřně 

strážmistr Honzátko zavražděn. Uctění památky se zúčastnili 

kromě zástupců městské organizace KSČM Čelákovice i zástupci 

Středočeského krajského výboru KSČM, LKŽ, zástupce Národní 

rady a zástupci Krajské rady Klubu českého pohraničí. Pieta 

pokračovala v Zápech, kde na hrob Jaroslava Honzátka položili 

věnce a květiny. 

(Vybráno ze stránek Klubu českého pohraničí) 

              

Nedávno nás opustil Josef Mik, významný, aktivní člen Sekce regionálních dějin. 

 Josefa Miku jsem poznal jako pracovitého člena 

Sekce regionálních dějin KSV. Převzal 

péči o tu část knižního fondu sekce, 

která se dotýkala historie dělnického 

a komunistického hnutí v Praze. 

V těchto publikacích měl přehled a 

mohl je ve své autorské práci plně 

využívat. Příkladem je sešitek - 

Poznámky a postřehy ke knize „Žaluji“: Pankrácká 

kalvárie. (Vydal KSV v nakladatelství Orego). Pepík 

uměl přehledně seřadit fond a často se i zlobíval, 

pokud mu do seřazeného fondu zasáhla cizí ruka. 

Často uměl v diskusi využívat svou dobrou paměť a 

přesvědčit nás o věcech i závěrech, které jsme již k 

projednávané problematice přijali. Až později se 

ukázalo, že jeho kouzlo spočívalo v tom, že uměl 

závažné věci poznamenávat a dokumentovat. 

Také proto jsme později začali výsledky naší práce 

zaznamenávat alespoň v hrubých rysech. Svou 

výbušnější povahou dokázal doplnit diplomatické 

postupy Františka Kovandy k dobrému výsledku, i 

když to na jednáních někdy dosti jiskřilo.  Zaplnit 

vzniklou mezeru v naší práci po Pepíkovi nebude 

lehké.                                                                 (Jiří Kaše) 
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Amatérský historik z Kladna 
Jiří Suchomel se na vlastní pěst pustil do obnovy 

pamětní desky na nádražní budově v Dubí. Ta nesla 

jména železničářů, kteří byli za odbojové aktivity 

zavražděni v koncentračních táborech.  

Jiří Suchomel v březnu loňského roku 2019 náhodou 

natrefil na fotografii původní pamětní desky. 

Protože ale na místě, kde by měla být, bylo jen 

prázdné místo, začal hned plánovat, jak dosáhnout 

její obnovy. Kontaktoval všechny potřebné 

úřady,včetně OV KSČM Kladno a KSV, z.s. na 

kladensku. Získal povolení a jeho plány začínaly 

nabývat skutečné podoby. 

„Součástí pomníku byla pamětní deska s pěti jmény 

padlých zaměstnanců drah během druhé světové 

války. V její blízkosti jsem pak objevil ještě mozaiku 

lva, která se nacházela pod deskou. 

Pravděpodobně se jednalo o pomník Rudé 

armády. Samotná deska zmizela při demolici 

nádražní budovy neznámo kam a lev zůstal na 

svém místě dodnes, byť ve špatném stavu,“ říká Jiří 

Suchomel. Jeho plány tak zahrnují nejen obnovu 

pamětní desky, ale také zmiňované mozaiky. 

Amatérský historik se pustil i do pátrání po osudech 

železničářů, jejichž jména byla na pomníku 

vytesána. Vyhledal dokonce i jejich žijící potomky, 

kvůli kterým byla jeho snaha o obnovu pomníku 

ještě zesílena. 

Celý projekt  měl podle předpokladů vyjít asi na 

třicet tisíc korun. Některé náklady nesl sám Jiří 

Suchomel. „Měl jsem přislíbeno, že pamětní desku 

kompletně zaplatí město Kladno. Mozaiku jsem 

zaplatil já osobně, nechal jsem  ji vytvořit zcela 

novou. Na stavební práce přispěla jedna firma,“ 

říkal k financování Suchomel. 

Odhalení obnovené pamětní desky bylo 

naplánováno na 24. října letošního roku, tedy 

přesně 72 let od prvního umístění desky původní. 

I přes Covid-19 a problémy, které s tím byly spojeny 

pan Jiří Suchomel projekt dotáhl do zdárného 

konce a pamětní deska byla skutečně zhotovena. 

Bohužel oficiálního slavnostního odhalení se dočká 

zřejmě po uvolnění všech těch zákazů, které 

současná situace vyvolává. Přesto si myslím, že jeho 

úsilí by mělo být náležitě oceněno a mělo by se o 

něm mluvit. Málokdo v dnešní době uznává historii 

a váží si odkazu, který nám zanechali naši předkové. 

Práce na pamětní desce nebyly vůbec snadné. 

Mozaiku si vytvářel Jiří sám, pomocí papírových 

šablon z kachliček, které mu jako sponzor dodala 

firma Rako. Kousek po kousíčku mnoho hodin 

denně, po dobu celkem 6 týdnů tvořil spolu 

s manželkou a přáteli obraz minulosti. 

 PAMĚTNÍ 

DESKY 
Čtyři ze zmíněných mužů nepřežili koncentrační 

tábor. Alois Mayer, Petr Podrazsky a František 

Jindřich byli zastřeleni v Mauthausenu v letech 

1942 a 1943. Jejich kolega Václav Šantora 

zahynul v koncentračním táboře Flossenbürg 

roku 1945. Posledním z železniřáů je strojvedoucí 

Antonín Slezák. Ten zahynul při náletu 

hloubkařů u Brandýska v dubnu 1945. 
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Proto si zde dovolím 

citovat i jeho slova 

z facebooku, kde 

nejčastěji svá historická 

úsilí pan Jiří Suchomel 

prezentuje: „Ani nevím, 

kde a jak začít… Jistě 

víte, že poslední dobou 

jsem žil projektem 

obnovy pamětní desky... 

Zlomovým datem byl 

březen 2019, kdy jsem se 

o původní desce na 

nádraží Kladno Dubí dozvěděl..  

Zítřek (24.10.) měl být završením úsilí o obnovu 

tohoto místa, bohužel se tak nestane... Díky 

současným všemožným omezením se žádná 

oficiální akce konat nemůže, snad se to brzy změní 

a bude nějaká oficiální akce... Takže.. 

Vzhledem k tomu, že se  na nádraží může kdokoliv 

cestou do přírody zastavit a nafotit, tak mi dovolte 

vše představit... (viz fotografie) 

Tak na začátek Děkuji... 

Manželce Andree Suchomelové za podporu, 

Petru Hroníkovi za počáteční pomoc při sestavování 

žádostí. Františku Sulzerovi  za tvorbu první 

vizualizace, Romanu Hájkovi za 

doporučení Gabriele Beranové která, vytvořila 

úžasnou keramickou mozaiku malého státního 

znaku z období okolo roku 1948 a za 

doporučení Milanu Iléšovi, jehož tvorbou je vše 

ostatní (krásné roxorové oplocení, osazení pamětní 

desky, zasklení mozaiky, její vyspárování)…Nemusím 

říkat, že bez těchto lidí by se nic nestalo...Vítej na 

světě znovuzrozené pamětní místo…“ 

 

 

Dovolila bych si podotknout, že lidi, jako je pan 

Suchomel bychom měli řádně ocenit a jejich úsilí 

maximálně podporovat a oceňovat. Protože, kdo 

jiný může, než historici, ocenit práci „amatérů“ 

kolem nás. Dokážete si představit, jak by vypadala 

práce historiků, kdyby každý druhý byl alespoň 

z části takový,  jako náš „amatér“ Jiří Suchomel? 

 

Autor článku: Ladislava Šimková

https://www.facebook.com/hronda76?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCVf-yl6YNyyYqrjPj7vDNTpiKClMOEGbfivxz9b48TcTbSUNdrwDxMZlsJXxzmUP2mUfHTQ1P5rWZH&fref=mentions
https://www.facebook.com/frantisek.sulzer?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBt30BzjjnEn50SEiKkbU9oPm0WmNxv3_OIRV1hAKynGD9IW1Q50-gYXM0LAIGqMSwfUSQsaZOTZeB-&fref=mentions
https://www.facebook.com/roman.hajek?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBmjsEXRelTYpdRDKMg-yUS3yvasQcUg52l7ABqtJcSp4ksCW8iU5bydc021VuD2ayeV2cDNwnGRBoB&fref=mentions
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Panorama Hradčan aneb „VZPOMÍNÁME“ 

Poznámky:  

 


